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اإلهــداء
* إىل أحرار وحرائر الشعب الليبي عرب الزمان وعرب املكان.

* وإىل كواكب األبطال من الليبّيني وعىل رأسـهم شيخ املجاهدين عمر 
املختـار الذين تصـّدوا جلحافل الغزاة الفاشيسـت الطليان .. وخّطوا 

بأرواحهم ودمائهم ملحمة جهاٍد خالدة.
* وإىل ذلـك الرعيـل املبّكـر مـن بناة دولـة ليبيـا احلديثة بقيـادة الرجل 
الصالح امللك �مد إدريس املهدي ال�نو� .. الذين اضطلعوا بتلك 

املهّمة بكّل احلّب للوطن وبكّل احلرص عليه وعىل مقّدراته ..
* وإىل كّل املناضلـني الليبّيـني ويف مقّدمتهم املجاهدان الشـهيدان أ�د 
إبراهيم إحواس والدكتور عمرو خليفة النامي الذين تصّدوا وقاوموا 
الفاشيسـت اجلدد الذين اسـتولوا عىل ليبيا منذ األول من سبتمرب من 
العام ١٩٦٩ فأفسدوا فيها احلرث والنسل وأشاعوا يف ربوعها اآلمنة 

الظلم واخلراب والّرش والتخّلف.
* وإىل األجيـال الليبيـة الصاعدة التي ترنـو إىل غد ليبيـا الوّضاء القادم 
بـإذن اهللا، وتتطّلـع إىل املشـاركة يف بناء دولة االسـتقالل الثانية يف ظّل 
رشعيـة دسـتورية ديمقراطية تعمل إلرسـاء اخلري والعـدل .. وحتّقق 

الرخاء والنهضة ..
* إليهم مجيعًا ..

 إنصافـًا ووفـاًء .. وقيامـًا ببعض الواجـب .. واستجاشـة للضامئر .. 
واستنهاضًا للهمم ..
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كلمة �����
ال توجـد دولة عربية واحـدة تفتقر لكتب عن تارخيها املعـارص كليبيا، وال 
سـيام تاريخ اسـتقالهلا، وسـجل عهدها امللكي الفريد. أما بعد نرش هذا الكتاب 
النفيس، فسوف تثرى املكتبة الليبية حقًا، وجتد فيه ما يغنيها ويعّوض ما فات من 

تقصري يف حق التاريخ الليبي احلديث. 
لقـد مجع الدكتور حممد يوسـف املقريـف، يف هذا العمل املوسـوعي، مادة 
تارخييـة ضخمة من مراكز األرشـيف واملكتبات العاملية، ثـم عكف عليها بضع 
سـنني، حمققًا وممحصًا ومرتمجًا، يغربل القناطري مـن الوثائق والكتب واملجالت 
والصحـف والدوريـات، حتى صنّـف هذا املرجـع التارخيي، فيّرس للدارسـني 
والباحثـني يف التاريـخ الليبي املعـارص، واملهتمني بليبيا وشـؤوهنا، مـادة علمية 

موثقة ما كانوا بالغيها إال بشق األنفس. 
فمن أراد مدخًال لدراسة التاريخ الليبي فسيجد يف هذا الكتاب بغيته، ومن 
أراد سـجًال لدولة االسـتقالل وعالقاهتا العربيـة والدولية فسـيجد فيه ضالته، 
ـرات رجال العهد امللكـي فلن جيد نقدًا وحتليـًال ومتحيصًا  ومـن أراد نقـدًا  ملذكِّ

موضوعيًا كام جيده يف هذا السفر القّيم.
رات بام أمهلوه سـهوًا، وصّحح هلم بعض ما  لقـد نّبه املؤلف أصحاب املذكِّ
دّونوه خطًأ، وأخرج هلم كثريًا مما طمسوه عمدًا، وقارن مذكراهتم بعضها ببعض، 
ثـم عرضها عىل ما ُكتب عن العهد امللكي، وعىل ما ُرفع من تقارير ومراسـالت 
ّرسية إىل احلكومتني األمريكية والربيطانية عن ليبيا، يف أسـلوب منهجي موّثق، 

وعرض تارخيي متسلسل، ونقد علمي ال إجحاف فيه وال حماباة. 
ضـّم الكتـاب مـن الرتاجـم والسـّري والتواريـخ واإلحصـاءات والوقائع 
واألحداث ما تنوء بجمعه عصبة من املصنفني واملؤرخني، ومّهد للباحثني سبًال 
غري قليلة لدراسة أعالم ليبيا يف عهد االستقالل، وأرشدهم إىل كل ما هو خليق 

بالبحث وجدير بالتحقيق.
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ص الكاتـب العهـد امللكي متحيصـًا، ونقده نقـد العـادل املنصف، ال  وحمـَّ
متعصبـًا لـه، وال متحامـًال عليه، فحكم لـه يف مواطن، وحكم عليـه يف مواطن 
أخـرى، مسـتندًا يف حكمه إىل دراسـات ومراجع علمية، وتقاريـر وإحصاءات 
دقيقة،  عرضها عىل القارئ ليطلع عليها وحيكم بنفسـه كيف كانت ليبيا يف تلك 

األيام اخلالية. 
 إن مركز الدراسات الليبية يشعر، مع صدور هذا الكتاب، بأنه حيقق ألول 
مّرة أحد أهم أهدافه األساسـية، وهـو التصدي ملحاوالت التزوير التي يتعرض 
هلا التاريخ الليبي، ودراسة سجالت رجال الرعيل األول ممن أسهموا يف تأسيس 
دولة ليبيا احلديثة وشـاركوا يف هنضتها، ووضع سـرية حياهتم السياسية يف ميزان 
النقـد احلصيـف. فقـد كفانا الدكتـور املقريـف التصدي إلفك أشـباه املؤرخني 
وأراجيفهم، ممن اهنالوا عىل التاريخ الليبي، طوال العقود الثالثة املاضية، مسخًا 
وتشوهيًا وحتريفًا، حتى بلغ هبم اإلرساف يف الزور، والغلو يف الكذب، عىل ليبيا 
وشـعبها، أن شـّبه أحدهم امللـك حممد إدريس السـنويس، زعيم ليبيـا الروحي 

ورمز استقالهلا، بابن العلقمي الذي  تآمر لفتح بغداد أمام جحافل الترت.
ال نزعـم أن الكتاب خال مـن العيوب، ولكن نسـتطيع أن نزعم أنه أفضل 
مـا قـدم للمكتبة العربية عـن ليبيا، بعد أكثـر من ثلث قرن مـن القحط الفكري 
واجلـدب العلمي. ويوم يتم نرش بقية االجـزاء، الثاين والثالث والرابع، من هذه 
املوسـوعة سـتكون من غري شـك أهم مرجـع يف تاريخ ليبيا احلديث، وسـتبقى 
كذلك لسـنوات طويلة، حتى تسـرتّد ليبيا حريتها الفكرية، وتسـرتجع حيويتها 

الثقافية، وتتعاىف من سنوات اجلهل والقهر واالنحطاط.
إّنـه كتـاب جدير بالدراسـة والنقـد، وصاحبـه خليق بأطيـب الثناء وأمجل 

الشكر، فجزاه اهللا عن ليبيا وأهلها إحسانًا وتوفيقًا.
يوسف ����ي�

مركز الدراسات الليبية - أكسفورد 
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كلمة � الكتاب 
من شيخ املؤرخني العرب

عزيزي يوسف،
قـرأت مـا اسـتطعت أن أقـرأه مـن خمطوطـة "ليبيا بـني املـايض واحلارض" 
للدكتـور حممـد يوسـف املقريـف، وهو ليـس كثـريًا. لقد عنيت بشـكل خاص 
باملقدمـة ورشحـه ألسـلوبه يف العمل، ويبـدو يل أن الكاتب مل يفتـه من املصادر 

األصلية والوثائق يشء، إال ما كان بعد خفيًا. 
إن رشحه ألسلوبه يف العمل واضح، واألجزاء والنتف التي قرأهتا أظهرت 
يل أوالً اطالع الدكتور املقريف الواسع والذي يكاد يكون تامًا. ثانيًا أن التصنيف 

والرتتيب يدالن عىل خربة ودقة يشكر عليها. ثالثًا اإلحاطة باملوضوع كتابة.
لذلـك فإنني أرى، من هذا القليـل الذي أتيح يل أن أطلع عليه، أن الكتاب 
حـري بالنرش. وليكن مفصًال وطويـًال، فام يتاح لليبيا كل يوم أن ُيعنى هبا كاتب 
لـه هـذا الصرب واجللـد وعنده هذه املقـدرة عىل التصنيـف والدربة عـىل الكتابة 

والوضوح يف األسلوب.
أقـدم له الشـكر سـلفًا من واحـد رشب من ماء ليبيـا أيام كان املـاء صافيًا، 

ولذلك أحبها، وأظن أن الكثريين من أصدقائي األحياء يعرفون هذا عني.
مع الشكر ألنك مكنتني أن أطلع عىل هذا اجلزء من العمل الضخم. 

   أشـكر للدكتـور املقريـف سـعيه، وآمـل لكتابـه أن يلقـى العنايـة التـي 
يستحقها.

مع خالص التحية.
نقوال زيادة
بريوت، ٢٠٠٣/١٠/٢٧
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مـقـدمـة
الكتـاب الـذي بني يدي القـارئ الكريم هو اجلزء األول مـن أربعة أجزاء، 
آمـل أن تصـدر تباعًا خالل فرتة قريبة بإذن اهللا بعنوان "ليبيا بني املا� وا�ا� 
.. صفحات من التاريخ السيا�". وقد خّصصت هذا اجلزء والذي يليه لتاريخ 
والالحقة له. وتناولت يف اجلزء  النفط  عىل  السابقة  االستقالل" بحقبتيها  "دولة 
وأبعادها وأرسارها. أّما اجلزء الرابع  الثالث "واقعة انقالب سـبت��" بخلفياهتا 
واألخـري منهـا فقـد أفردته ألحوال وأوضـاع ليبيا يف ظل انقالب سـبتمرب حتت 

فه". عنوان "الطغيان الثوري .. وعبقرية السَّ
واملجلـد األول مـن هـذا اجلزء، بعنـوان "ميالد دولة االسـتقالل" يشـّكل 
مدخـًال عاّمًا اسـتعرضت فيه شـيئًا مـن تاريخ ليبيـا ع� العصـور األو� مرورًا 
بالفتـح اإلسـالمي يف عـام ٦٤٣ للميـالد (٢٢هجريـة)، ثـّم ملحمـة اجلهـاد 
واملقاومـة اخلالدة التي سـّطرها الليبيون يف مواجهة االحتـالل اإليطايل منذ عام 
١٩١١ حتـى عام ١٩٣١، ثـّم تناولت يف الفصل الثالث منها املعركة السياسـية 
التي خاضها الليبّيون من أجل استقالل بالدهم الذي حتّقق يف الرابع والعرشين 
مـن ديسـمرب/كانون األول ١٩٥١. وعرضـت يف الفصل الرابـع منها ألوضاع 

ليبيا السياسية واالقتصادية عشّية االستقالل.
أّما املجلد الثا� والثالث من هذا اجلزء، فقد خّصصتهام للحقبة �� النفطية 
من تاريخ دولة االستقالل، وهي احلقبة التي امتّدت ما ينيف عىل أحد عرش عامًا 
بقيـادة عاهلهـا امللك ��ـد إدريس السـنو� وبنظامها االحتـادي وبحكوماهتا 
اخلمـس، وهي حكومات السـادة ��ود املنت� و��د السـاقز� ومصطفى بن 

حليم وعبد املجيد كعبار و��د عث�ن الصيد. 
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***
مـن حق القـارئ عـّيل أن أعـرتف بأّنني لسـت مؤّرخـًا .. وال ملـّامً بفنون 
كتابـة التاريخ وال أعتـزم أن أكون .. ولقد جئت إىل املاّدة التـي يتكّون منها هذا 
الكتاب قارئًا متأّمًال، أنشـد املعرفة التارخيية اخلاّصة لنفيس يف سياق ظرف معّني 
مـن حيايت. وعندمـا رأيـت أن أدّون ما طالعتـه، وأقّدمه إىل القـارئ تطّفًال عىل 
الكتابات يف التاريخ، فّكرت بتقديمها يف البداية حتت اسم "قراءات وتأّمالت � 
هذا االسم، إال أّنني ما زلت  عن  عدلت  أّنني  ورغم  تاريخ دولة االستقالل" .. 
أحّس برضورة التأكيد عىل أنَّ ماّدة هذا الكتاب، يف جزأيه األول والثاين، عىل ما 
قد يبدو من غزارهتا، هي ليست تأرخيًا لدولة االستقالل بحقبتيها، وال تعدو أن 
تكون مسـامهة متواضعة عىل طريق التأريخ لدولة االسـتقالل .. أمًال يف أن متّهد 

الطريق ملؤلفات أخرى يكتبها متخّصصون وتكون أوىف وأكمل.
لقد أقدمت عىل تأليف هذا الكتاب من خلفّية بعيدة، سـواء من حيث جمال 
ختّصـيص العلمي األكاديمي واملهني أو من حيث واقعي وظريف احليايت واألمني 
اخلاّص .. فخلفّيتي العلمية هي يف جمال املالية العاّمة واملحاسبة واملراجعة املالية 
وليـس هلـا عالقة بالتاريـخ وبالكتابة عنـه وفيه. أّمـا �ر� ا�يـا� واألمني فهو 
يفـرض عّيل، ومنذ اخـرتت لنفيس أن أجاهر يف عـام ١٩٨٠ بمعارضتي للنظام 
االنقـاليب يف بلـدي، وأن أعيـش بعيـدًا عـن أرض وطنـي، أن أراعـي مجلة من 
االعتبارات يف حتّركايت وتنقاليت والسـيام أنَّ النظام املذكور سـارع خالل أشـهٍر 
قليلة من تلك املجاهرة بإصدار حكم باإلعدام يف حّقي من قبل إحدى "حماكمه 
الثوريـة" ورشع فعًال يف اسـتهدايف بعدٍد مـن حماوالت االغتيـال، كانت أوالها 
يف إحـدى صاالت تسـّلم احلقائـب بمطار روما يف أواخر شـهر فرباير/شـباط 
١٩٨١. وبالطبع فإنَّ هذا الوضع قد حّد من حّريتي يف احلركة، ومن قدريت عىل 
االتصـال بمـن أرغب يف االتصال به، أو احلصول عىل مـا أوّد أن أطّلع عليه، أو 

أقتنيه من وثائق ومستندات وكتب من داخل بالدي.
فـور ختّرجـي صيف عـام ١٩٦٢ مـن اجلامعة الليبيـة، عّينت معيـدًا بكلية 
االقتصـاد والتجـارة حيث توّليت املشـاركة بالتدريـس يف هذه الكليـة ملّدة عام 

جامعيٍّ واحد، حصلت بعده عىل بعثة دراسية للدراسة العليا يف بريطانيا.
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تـمــهــيـــد

أثنـاء وجودي يف بريطانيا، وقد امتّد حتى منتصف عام ١٩٧١، كنت أتابع 
أخبار الوطن يف الصحف ومن خالل الرسائل وزيارات الضيوف وترّددي عىل 
أرض الوطـن. ولعل أبـرز األحداث التي تركت خالل تلك السـنوات بصامهتا 
الواضحة عىل الذاكرة هي تلك التي وقعت يف منتصف شهر يناير/كانون الثاين 
مـن العـام ١٩٦٤ وذهب ضحّيتها أربعة من الطـالب قتىل برصاص الرشطة يف 
مـدن بنغازي والزاوية واجلميل، ثّم الكارثة التـي أصابت األّمة العربية بكاملها 

هبزيمة العرب يف حرب يونيو/حزيران ١٩٦٧.
لقـد تصّورت أّن منطقتنا العربية لن تعـرف بعد هزيمة ١٩٦٧ االنقالبات 
العسكرية، وال النظم الشمولية .. إال أنَّ  ظنّي هذا رسعان ما خاب إذ إنَّ مسرية 
االنقالبـات تواصلـت يف أقطارنـا العربية، ومن عجب أن يـأيت وقوعها يف أبعد 
الدول مسـؤولية عن نتائج تلك احلرب: يف العراق عام ١٩٦٨، ويف السودان يف 

مايو/أيار ١٩٦٩، ويف ليبيا يف سبتمرب/أيلول ١٩٦٩.
لقـد دفعنـي وقوع االنقالب العسـكري يف بـالدي، وما تـّرسب مبكرًا عّام 
أحاط بوقوعه من مالبسات، إىل أن أمتّهل يف إكامل دراستي وأن أترّيث يف العودة 
إىل بـالدي .. غـري أّنه يف النهاية مل يكن أمامي من سـبيل سـوى العـودة، بعد أن 
أكملت دراستي العليا، وحصلت عىل زمالة �عية املحاسبني القانونيني ب�ن�ل�ا 

وويلز وعضوية �عية ��ا� ال�ا�� ب�يطانيا.
بـادرت، فـور عـوديت يف شـهر مايو/أيـار ١٩٧١ إىل ليبيـا، إىل االلتحـاق 
هبيئـة التدريـس يف كليـة االقتصاد والتجـارة، وانتدبت يف مطلـع العام اجلامعي 

التايل١٩٧٢/٧١ وكيًال  للكلية ذاهتا.
كان التملمـل يف أوسـاط طـالب كليـات اجلامعـة يومذاك يتنامـى، وكان 
رفضهـم لتوّجهات النظام االنقاليب يزداد .. ومل يكـن غائبًا أنَّ نظرة االنقالبيني 
للجامعة مل تكن عىل أّهنا مؤّسسـة علمية، بل  مصدر قّوة وخطر يتهّدد نظامهم. 
وبالطبـع فإّهنم، من هذا املنظور، مل يكونوا مرتاحني لوجودي وعدٍد من زمالئي 
يف الوسـط اجلامعـي، ومن ثّم فإّن هذا العام اجلامعـي ما كاد يقرتب من االنتهاء 
حتى جاءين من يبلغني أنَّ جملس قيادة الثورة (االنقالب) يعتزم تعييني إّما وزيرًا 
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للخزانة أو رئيسًا لديوان املحاسبة.
لقد عّربت ملن جاءين هبذا اخلرب عن رغبتي بالبقاء يف الكلية .. غري أنَّ ذلك 
مل يفد شـيئًا، فلم متِض سـوى أيام قالئل عىل انتهاء العام اجلامعي حتى صدر يف 
١٩٧٢/٧/١٦ قـرار من جملس قيادة الثورة (االنقالب) بتعييني رئيسـًا لديوان 

املحاسبة بدرجة وزير.
وديـوان املحاسـبة، وفقًا لقانون تأسيسـه الصادر خالل العهـد امللكي، هو 
جهاز فني مسـتقل يتبع السلطة الترشيعية (جملس األّمة) يف البالد التي أصبحت 
بعـد االنقالب ممثلـة يف جملس قيادة الثورة (االنقـالب). وتتلّخص مهّمة ديوان 
املحاسـبة يف ممارسـة رقابة فّعالة عىل األموال العاّمة ملصلحة السـلطة الترشيعية 
لضـامن أنَّ التـّرصف يف هذه األموال العاّمة، جباية وإنفاقـًا، يتّم بموجب ووفقًا 
للقوانـني والترشيعـات الصـادرة. ورغم مـا طرأ عىل وضـع الديـوان بعد قيام 
االنقـالب مـن تعقيدات، ليـس أقلها أنَّ السـلطة التنفيذية والسـلطة الترشيعية 
أصبحتـا متمثلتـني يف مؤّسسـة واحـدة هي جملـس االنقالب، فقـد حاولت إىل 
أبعـد حدٍّ مسـتطاع ممارسـة الصالحيات املعطـاة للديوان، وظهـر ذلك يف عدد 
مـن املذكـرات والتقاريـر التي أعددهتـا، والتي كشـفت الكثري مـن االنتهاكات 
والتجـاوزات املالية واإلدارية التي قـام هبا االنقالبيون، وال أجدين يف حاجة إىل 

تفصيل ما سّببته هلم من ضيق وحرج.
ويف عـام ١٩٧٥ أبلغنـي عـدد من أعضاء جملـس قيادة الثـورة (الذين تبّني 
فيـام بعـد أّهنم كانـوا خيططـون للمحاولـة االنقالبية التي كشـف النقـاب عنها 
يف أغسـطس/آب ١٩٧٥) أنَّ القـذايف متـّربم مـن تقاريـر ديوان املحاسـبة وأّنه 
ينتـوي االنتقام منّي، وقد عّرب يل هؤالء عن تثمينهم اخلاّص لتلك التقارير وعن 

مساندهتم ملوقفي.
الشـخيص، ويتظاهـر  القـذايف يظهـر يل االحـرتام والتقديـر  كان العقيـد 
بالرتحيب بدور الديوان ورسالته، يف الوقت الذي كان يبطن فيه خالف ذلك .. 
ويبدو أّن صرب القذايف عّيل قد نفد يف العام ١٩٧٧ فأصدر باسـم مؤمتر الشـعب 
العام قرارًا بتعييني سفريًا يف وزارة اخلارجية، إال أنَّ هذا القرار مل يكن يف حقيقته 
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سوى صورة من صور اإلبعاد واالنتقام. ويف الثامن عرش من مايو/أيار ١٩٧٨ 
قّدمت أوراق اعتامدي إىل الرئيس اهلندي سفريًا لليبيا لدى اهلند.

وقـد شـهدت ليبيا خـالل هذه الفـرتة، وعىل األخـّص منذ إبريل/نيسـان 
١٩٧٧، ولـوغ النظـام علنـًا يف دماء الليبّيـني؛ من ذلك اإلعدامـات التي ُنفّذت 
بحق عدٍد من املدنيني والعسـكريني يف الرابع والسابع من إبريل من ذلك العام، 
ويف فرباير/شـباط - مـارس/آذار ١٩٨٠، واالغتيـاالت التـي تعّرض هلا عدد 
مـن الليبّيـني عىل يد عمالء النظام يف عدٍد مـن عواصم العامل خالل الفرتة ما بني 
إبريل/نيسـان ويونيو/حزيـران ١٩٨٠، بل طالت جرائـم النظام حتى ضيوف 
البـالد ومن بينهم اإلمام موسـى الصدر وزمياله يف أغسـطس/آب ١٩٧٨، كام 
شـهدت هذه الفـرتة اندفاع النظام يف مغامراته اخلارجيـة احلمقاء والتي كان من 
بينها متويل وتأجيج احلرب األهلية يف لبنان عام ١٩٧٥، واالشـتباكات املسلحة 
مـع مرص يف يوليو/متـوز من عـام ١٩٧٧، واحلرب األوغنديـة يف عام ١٩٧٩، 

وأحداث مدينة قفصة التونسية يف مطلع العام ١٩٨٠.
لقد كانت هذه امل�رسات من مجلة العوامل التي دفعتني ألن أعلن يف ٣١/

١٩٨٠/٧ استقالتي من منصبي كسفٍري بوزارة اخلارجية، وأن أنضّم إىل املعارضة 
الليبية يف اخلارج يف سـعّيها لإلطاحة بالنظام االنقاليب يف ليبيا، واسـتبداله بنظام 
حكم وطنيٍّ دسـتوري ديمقراطي يقوم عىل االختيار احلّر ألبناء الشـعب الليبي 

وبناته، ويستلهم عقيدة شعبنا اإلسالمية وتارخيه وتراثه احلضاري.
ومنـذ ذلك التاريخ شـاركت مع عـدٍد من إخواين يف املعارضة يف تأسـيس 
اجلبهـة الوطنيـة إلنقـاذ ليبيا التي أعلن عـن قيامهـا يف ١٩٨١/١٠/٧ وّرشفني 
إخـواين فيهـا بانتخـايب أمينـًا عامًا هلا مـن خالل جمالسـها الوطنيـة األربعة التي 
قّدمـت  أن  إىل   ١٩٩٥  ،١٩٩٢  ،١٩٨٥  ،١٩٨٢ السـنوات  خـالل  انعقـدت 
اسـتقالتي من هذا املوقع النضايل يف شـهر أغسطس/آب العام ٢٠٠١، وقّررت 

�صي� جل وقتي واهت�مي لتأليف هذا الكتاب.
***

لقـد بدأت قصتـي مع تأليف هذا الكتـاب قبل ما يزيد عن ع� سـنوات، 
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عندمـا رأيـت أن أتعّمق بمطالعة تاريخ دولة االسـتقالل مؤّمـًال أن أتعّرف عىل 
األسـباب احلقيقيـة التي آلت هبا إىل السـقوط يف األّول من سـبتمرب ١٩٦٩ عىل 
يد حفنة من الضباط املغمورين وال أقول حتى املغامرين. وقد هالني أال أجد، يف 
اللغة العربية خاصة، وقد مىض يومذاك عىل قيام دولة االستقالل قرابة األربعني 
عامـًا، وعىل سـقوطها ما يربو عىل العرشين عامًا، سـوى كتـٍب حمدودة جدًا من 
أّمهها كتاب الدكتور �يد خدوري "ليبيا احلديثة .. دراسة يف تطّورها السيايس"،١ 
غـري أنَّ هذا الكتاب، رغم قيمته العظيمة، توّقف عند بداية فرتة حكومة السـيد 
حسـني مازق يف عـام ١٩٦٥. والكتاب الثاين، ألّفه املعتمد الربيطاين السـابق يف 
برقـة املسـرت يت. أ. ف. دي كانـدول بعنـوان "امللك إدريس عاهـل ليبيا - حياته 
وعـرصه"،٢ غري أنَّ هـذا الكتاب القّيم ترّكز كام يّتضح من عنوانه عىل شـخصية 
امللـك إدريـس رمحـه اهللا. وإىل جانـب هذين الكتابـني كان هنـاك جمموعة كتب 
األستاذ سامي حكيم "حقيقة ليبيا" و"هذه ليبيا" وهي، وإن احتوت كّامً طّيبًا من 
املعلومات املتعلقة بدولة االسـتقالل، فإّهنا اّتسـمت بالتحامل عىل العهد امللكي 

إىل احلّد الذي ابتعد فيه صاحبها عن املوضوعّية واألمانة العلمية.٣
أّما املصادر والوثائق الرسمية اخلاّصة بدولة االستقالل، عدا ما هو موجود 
منها خارج ليبيا (كنسـخ أعداد اجلريدة الرسـمية للمملكة، ومضابط جلسـات 
جملـس النـواب، وتقاريـر بنك ليبيـا، فضًال عن أعـداٍد من الصحـف احلكومية 
واألهلية)، فقد اسـتعىص عّيل اإلطـالع عليها لالعتبارات األمنيـة ذاهتا التي ما 
زالـت حتـول بيني وبني الرتّدد عىل أرض الوطن، وال أحسـب إال أنَّ يد "العبث 
الثـوري" قـد طالت هذه الوثائـق واملصادر٤ منذ وقـوع االنقالب الذي حرص 

عىل تغييب وتشويه كل ما يتعلق بدولة االستقالل وبالعهد امللكي.٥

١  صدرت الطبعة اإلنجليزية األوىل منه يف عام ١٩٦٣ ونقله إىل العربية يف عام ١٩٦٦ الدكتور نقوال زيادة.
٢  ُنرش هذا الكتاب باإلنجليزية يف طبعة خاّصة سـنة ١٩٨٨ وتّم ترمجة ونرش الطبعة العربية األوىل منه يف عام ١٩٨٩ 

عىل يد السيد حممد بن غلبون بامنشسرت بربيطانيا.
٣  كـام وجدت جمموعة مـن الكتب املتخّصصة كتلك التـي تناولت موضوع املعاهدات التي أبرمتهـا ليبيا أو موضوع 

النفط.
٤  كان هنـاك خـالل حقبـة العهد امللكـي "دار املخطوطـات التارخيية" بمدينـة طرابلس، وقد احتوت هـذه الدار عىل 
خمطوطات ووثائق تعود إىل عهوٍد سحيقة. كام هناك أيضًا "املكتبة العامة احلكومية" التي احتوت عىل نسٍخ من جل 

الوثائق املتعلقة بالعهد امللكي.
٥  عىل سـبيل املثال، أصدر مكتب االدعاء العام كتابني هزيلني بعنوان حقيقة إدريس حاول من خالهلام تشـويه صورة 

العهد امللكي وامللك إدريس.
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وقـد حالت االعتبـارات ذاهتا بيني وبني االتصال الشـخيص بمن بقي حّيًا 
من رجال دولة االسـتقالل من أجل االستامع إليهم واحلصول عىل شهاداهتم أو 

ما قد يكون يف حوزهتم من وثائق.
يف هـذه الغضـون، شـهدت السـاحة خـارج ليبيـا يف عـام ١٩٩٢ صـدور 
مذكـرات السـيد مصطفـى ��ـد بـن حليـم، رئيـس وزراء ليبيا بني السـنوات 
(١٩٥٤-١٩٥٧)، وقـد صدرت حتـت عنوان "صفحات مطوية من تاريخ ليبيا 
السـيايس"، وحلقتها يف عام ١٩٩٤ مذكرات رئيـس حكومة آخر من حكومات 
دولة االسـتقالل هو السيد ��د بن ع��� الصيد (١٩٦٠-١٩٦٣) وقد ُنرشت 
عـىل صفحات جريـدة "ال�ق األوسـط" اللندنية.٦ وقد شـّكل هذان العمالن 
مسـامهة طّيبة عىل طريق التأريخ لدولة االسـتقالل والعهد امللكي، غري أّنه كان 
طبيعيًا، بحكم أهنام سريتان ذاتّيتان ملؤلفيهام، ترّكزا بدرجة أساسية عىل األحداث 
التـي كان املؤلفـان طرفـًا مـن قريٍب أو بعيـٍد فيها. وقـد تكون هـذه املذكرات، 
ت كثريًا من حسـاباهتم  فضـًال عن ذلك، قد دافعت عن مواقف أصحاهبا وسـوَّ
ا مل تنصف  وخصوماهتم الشخصية - والسيام مذكرات الصيد - إال أّننا نعتقد أهنَّ
العهد امللكي ودولة االسـتقالل، بل لعلها، والسـيام مذكرات الصيد، قد جتنّت 
عليها. واألهّم من ذلك أّن كال هذه املذكرات عجز عن توضيح املسار والسياق 

التار�� العام ملس�� ذلك العهد.
لقد أثارت هذه املذكرات ردود فعٍل متباينة بني الليبيّني، ترحيبًا واستهجانًا، 
وتراشـقًا كالميًا بني السـيدين بن حليـم والصيد وغريمها، وقـد كان أحد ردود 
الفعـل عـىل صدور مذكرات بن حليم أن قام السـيد ع� الديـب يف عام ١٩٩٦ 
بإصـدار كتـاٍب بــعنـوان "مـؤامـرة بــن حلـيـم عـىل الـديمـقراطـيـة يف ليبيا 
- ١٩٥٤". وقـد ألقـى هـذا الكتاب بعض الضـوء عىل ما ُعـرف يومئٍذ باألزمة 
الدسـتورية التي نجمـت عن حكم املحكمـة العليا االحتاديـة يف ١٩٥٤/٤/٥ 
الـذي يقـيض ببطـالن األمر امللكـي الصـادر يف ١٩٥٤/١/١٩ بحـّل املجلس 
الترشيعـي لواليـة طرابلـس، إال أّن هذا الكتاب قد زاد ولألسـف من التشـويه 
عىل صورة دولة االستقالل، ومل يكرتث ببيان بعض جوانب "الديمقراطية" وقد 
٦  ُنرشت عىل امتداد األعداد  (٥٥٣٦) إىل (٥٥٦٩) الصادرة ما بني ١٩٩٤/١/٢٤ و١٩٩٤/٢/٢٦، ثّم ُمجعت يف 

كتاب حيمل عنوان حمطات من تاريخ ليبيا صدر عام ١٩٩٦.
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اعرتف ضمنًا من خالل عنوانه بوجودها آنذاك يف ليبيا. 
كـام صـدر يف مطلع العام ١٩٩٣ كتاب "وثائق مجعيـة عمر املختار: صفحة 
مـن تاريخ ليبيا" للسـيد ��د ب�ـ� امل��� الـذي كان أحد قادة هـذه اجلمعية. 
والكتـاب، كام يصفه مؤلفـه، ليس رسدًا ملذكرات وال رواية لتاريخ ولكنّه توثيق 
ألعامل ونشاطات اجلمعية السياسية والثقافية والرياضية منذ تأسيسها يف بنغازي 

عام ١٩٤٣ حتى عام ١٩٦٧. ٧
وقـد شـهدت احلقبـة ذاهتا نرش عـدٍد مـن املقـاالت ذات األبعـاد التار�ية 
املتعلقة بدولة االسـتقالل يف عـدٍد من الصحف واملجـالت العربية التي تصدر 
يف الغـرب، مثـل "احليـاة" و"ال�� األوسـط" و"الوسـط". ومـن جهتها، فإنَّ 
املعارضـة الليبية يف اخلارج قّدمت من خالل صفحـات جمالهتا وبقية إصداراهتا 
عددًا من اإلسهامات ذات الطابع التأرخيي٨ اخلاص بدولة االستقالل، كام أسهم 
مركز الدراسـات الليبية، الذي تأّسس يف مدينة أكسفورد بربيطانيا عام ١٩٩٤، 
عن طريق جملته الدورية ونشـاطاته العلمية األخرى، يف التوثيق والتأريخ لدولة 

االستقالل ولبقية حقب التاريخ الليبي املعارص.
ومنـذ مطلـع الثـامنينيـات رشع "مكتـب الوثائـــق العـامـة" الربيطـــاين 
(Public Record Ofce) يف اإلفراج عن كّم كبري من الوثائق الرسمية للحكومة 
الربيطانية املتعلقة بدولة االسـتقالل يف ليبيـا، وذلك يف ضوء القرار الذي كانت 
احلكومـة الربيطانية قد أصدرته عـام ١٩٦٧ والقايض بتعديـل القانون اخلاص 
بحفظ الوثائق الرسـمية لتلك احلكومة، ومل يكن هذا القانون يسـمح بفتح تلك 
الوثائـق لعاّمة النـاس، ومنهم املؤّرخـون والصحافيون والباحثـون، قبل مرور 
مخسـني عامًا، فخفضت تلك املدة إىل ثالثني عامًا. كام شـهدت الفرتة ذاهتا قيام 
دار "املحفوظـات القوميـة" األمريكيـة (National Archives) باإلفراج عن كّم 
مماثل من الوثائق الرسمية للحكومة األمريكية املتعلقة بدولة االستقالل، وذلك 
بموجـب قانون (حّرية املعلومات) األمريكي الذي صدر يف العام ١٩٦٦ وُمنح 
٧  مل يوضح املؤلف ِملَ توقف التوثيق عند العام ١٩٦٧ مع العلم بأنَّ نشـاط رجال اجلمعية قد اسـتمّر حتى هناية العهد 

امللكي يف العام ١٩٦٩.
٨  راجـع عىل سـبيل املثال العدد اخلـاص رقم (٣٩) الذي أصدرته جملة اإلنقاذ، جملة "اجلبهـة الوطنية إلنقاذ ليبيا"، يف 

الذكرى األربعني الستقالل ليبيا عام ١٩٩١، وكذلك العدد (٤٧) حول خفايا وخلفيات انقالب سبتمرب .
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بموجبه الشـعب األمريكـي حّرية نرش املعلومات الرسـمية، وأجِربَت األجهزة 
احلكوميـة عىل تقديم تلك املعلومات ملن يطلبها. وقد تعّزز هذا القانون بصدور 

قانوٍن آخر هبذا الشأن يف عام ١٩٧٨ ٩ خالل رئاسة الرئيس األمريكي كارتر.
وبقـدر مـا وضعتنـي مطالعـايت يف الوثائـق الّرسيـة، املفـَرج عنهـا من قبل 
احلكومتـني الربيطانيـة واألمريكيـة، أمـام ّكـم هائل مـن املعلومـات واألخبار 
والوقائـع املرتبطـة بدولة االسـتقالل يف ليبيـا، فقد وّلدت لدّي مـن جانٍب آخر 
اإلحسـاس باإلمهـال اجلائـر الـذي تعّرض لـه تاريخ هـذه الدولـة، وبالتقصري 
الفادح يف حق هذا التاريخ، ووجدت مع هذا اإلحسـاس الرغبة لدّي يف الكتابة 
عـن قـراءايت وتأّمـاليت يف تاريخ دولـة االسـتقالل، وتعاظمت رغبتـي هذه مع 

استمرار انكبايب عىل ما جاء يف تلك الوثائق.
***

قـد يـرى البعض أنَّ رجـال العهد امللكي أنفسـهم قّرصوا يف القيـام بمهّمة 
التأريـخ لدولتهـم. وقـد جيد آخـرون العذر هلم يف عـدم القيام بتلـك املهّمة فيام 
يتعلق بمرحلة ما قبل االسـتقالل إذ كانت احلساسـيات تلّفها وحتيط هبا .. وقد 
أشـار األسـتاذ خليفة �مد التلي� إىل هذه احلقيقة يف مقدمة كتابه القّيم "معجم 

معارك اجلهاد يف ليبيا ١٩١١-١٩٣١" حيث ورد فيها:
"لقد عانى تارخينا من ظروف وعوامل وأسـباب جعلت عملية دراسته رضبًا 
مـن املغامـرة ونوعًا مـن املجازفة غـري املأمونـة، إذ أحيط بحساسـيات جعلت 
التعّرض له بالكشـف والدراسة جملبة للمتاعب واملشاكل التي حيرص اإلنسان 
عىل أن يتجنّبها ويبتعد عنها، وهكذا حتجب احلقيقة، ويموت التاريخ وال يبقى 

منه سوى أصداء خافتة ترّددها ذاكرة عبث هبا الزمن ..".١٠ 
وقـد جيد بعضنـا لرجال تلـك الدولة العـذر، يف أّن قـدرات معظمهم �� 
الكتابـة متواضعـة، وبأّهنم انشـغلوا هبموم بنـاء الدولة الوليـدة وصناعة تاريخ 
٩  فرضـت إدارة الرئيـس األمريكـي ريغان منـذ العام ١٩٨١ قيـودًا عىل نرش الوثائق الرسـمية للحكومـة األمريكية 
والسـيام تلـك املتعلقـة بنشـاط املخابرات األمريكيـة األمر الذي ألغـى عمليًا مفعول جـزٍء كبري مـن "قانون حّرية 

املعلومات".
١٠  ط ٣ (بريوت: دار الثقافة،  ١٩٧٣)، ص ١٤. 

00_Cover_PreChapters_P01_27   19 7/19/04, 6:06:48 PM



ونية
خة إلكتر

نس

٢٠

احلقبـة، تاركني مرياثها ووثائقهـا ووقائعها ومهّمة الكتابـة عنها ملن يأيت بعدهم 
مـن أجيال، واسـتنكفوا هم عـن أن يباهوا بام أنجـزوه وأن يكتبوا عـّام حققوه، 
متصّوريـن أنَّ ذلـك مباهاة ومنقصـة ورذيلة، وأن مثل هذه املهّمة سـيكون دينًا 
يف أعنـاق أجيـاٍل قادمة تصّوروا أّهنا سـتكون أمينة وفّية منصفـة، ومل يكن يدور 
بأخالدهـم البّتـة أن سـيكون مـن بـني تلك األجيـال، التـي تعلمـت وتدّربت 
وترعرعت يف املدارس واملعاهد والكليات التي أقاموها، من سيسـعى عن عمٍد 

إىل طمس وتشويه تضحيات وجهود ومرياث دولة االستقالل.
ا بالنسـبة جليل دار� التاريخ واملؤّرخني الليبّيـني، الذي تكّون وترعرع  أمَّ
عىل امتداد سـنوات العهد امللكي، فال نشـك بأّن أغلبهـم - وهم من خرية أبناء 
ليبيا - قد وجدوا أنفسهم حبييس أجواء االستعباد والقمع التي أشاعها انقالبيو 
سبتمرب، فلم جيرؤوا عىل تناول تاريخ تلك احلقبة، وانرصفوا ببحوثهم وكتاباهتم 

إىل مراحل وحقب أخرى غري تلك اخلاّصة بدولة االستقالل.
***

إّنني من املؤمنني بأّن ما من أّمة تستطيع أن تعيش بال تاريخ .. تاريخ ممّحص 
حمّقـق .. وأّنـه ال تاريخ لقـوم إن مل يقم من بينهم رجال جيمعـون ذخائر بالدهم 

وحييون مآثر رجاهلم ..
إنَّ التاريخ - كام يقال- هو ذاكرة الشعوب .. وهو حارضها الذي كان ..

وليـس أخطر ع� أّمة من أن تكون ذاكرة أجيا�ا مليئة بالثقوب والفجوات 
املظلمة والبقع السوداء والفراغات املوحشة.

وإّن التاريـخ - كـام يقـال- هو مدرسـة احلّريـة .. ألّنه يعيننا عـىل أن نتعلم 
من أخطاء وجتارب من سـبقنا .. ذلك أنَّ التاريخ هو سـجل الصواب واخلطأ .. 
واحلسـن والقبيح .. والتقّدم والتأّخر .. واملّد واجلزر .. وهو مسـتودع السوابق 
والعرب التارخيية .. وقد قال اإلمام الشافعي "من علَِم التاريخ فقد زاد عقله."

"إنَّ الثقافة التار�ية - وهي خالصة ما جيني اإلنسـان من جهود يف استكشـاف 
املايض- عامل فّعال يف تكييف نظرته، وحتديد اّجتاهه بالنسبة إىل احلياة بكاملها 
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ماضيًا وحارضًا ومستقبًال". 
"ومن ممّيزات الثقافة التار�ية أّهنا توّسع اختيار اإلنسان وتعّمقه ... وهي سبيل 

ات أفرادًا وأّمة وإنسانية". إلدراك الذَّ
"والثقافـة التارخييـة تبعث يف النفـس حرمة لألجيال املاضية، من شـأهنا تركيز 

الفرد واألّمة وتوطيد كياهنام".١١
وفضًال عن ذلك:

"فـإنَّ اإلنسـان احلـّي الفاعـل صانـع التاريخ يعيـش � توّتٍر دائـم بني ا�ا� 
واملسـتقبل واملـا� ... التوّتر، بـني متطلبات احلارض ورؤى املسـتقبل وتراث 
املـايض، وبني القـدرة وحدودها، وبني احلّرية واملسـؤولية، فتنمـو قابلية الفرد 

واجلامعة للعمل التارخيي احلاسم املبدع."١٢
انطالقًا من هذه القناعات عقدت العزم منذ أكثر من ثالث سنوات عىل أن 
أتفّرغ هلذا العمل وأن أديل بدلوي وأسهم بنصيبي .. وأن أترك بني يدّي القارئ 

حصيلة ما جتّمع لدّي من قراءات وتأّمالت.
***

لسـت مؤّرخـًا .. ومع ذلك فأحسـب أّنني أخـذت يف إعداد هـذا الكتاب 
بمناهج البحث العلمي وأسبابه وأدواته.

وفضـًال عـن ذلـك، فأحسـب أنَّ هنـاك مجلـة مـن العوامـل واالعتبارات 
سـاعدتني عـىل فهـم ومتابعـة الكثري ممّـا قرأتـه وطالعته عـن دولة االسـتقالل 

ووقائعها يف الوثائق ويف غريها.
من ذلك أّنني � أكن غريبًا عن تلك الدولة .. ومل تكن رموزها وشخصياهتا 
وأحداثهـا ووقائعهـا غريبة عن ذاكـريت وخمّيلتي فقد كنـت أتابعها، عن كثب أو 
عن بعد. واألسـامء والوقائع التي كنت أقرأ عنها يف الوثائق مل تكن يل جمّرد أرقام 

١١  نقًال عن حممد فتحي عثامن املدخل �� التاريخ اإلسالمي (بريوت: دار النفائس، ١٩٨٨) ص ٤٧.
١٢  املصدر نفسـه نقًال عن قسـطنطني زريق، نحـن والتاريخ (بريوت: دار العلم للماليـني، ١٩٥٩) ص ١٥٧، ١٧٣، 

.١٧٧، ١٩٧
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وأسـامء ورمـوز صّامء صامتة، بـل كان هلا رجٌع وصًدى يف أعـامق ذاكريت وأمام 
خمّيلتي.

العامـل اآلخـر الـذي أحسـب أّنـه أعانني عـىل التنقيـب يف الوثائـق التي 
طالعتها، ويف متحيصها وحتليلها، هو ��هي� املهني كمراجع ومدقق للحسابات، 
فقـد زّودين بدربة خاّصة سـاعدتني عـىل التأّمل يف الوثائق واسـتنطاقها ومعرفة 
دالالهتـا، كـام أحسـب أنَّ اخللفية االقتصاديـة واملاليـة التي اكتسـبتها من عميل 
األكاديمـي قـد سـاعدتني بدورها عىل اخلـوض يف القضايا املاليـة واالقتصادية 
لدولة االسـتقالل بالقدر الذي يسـمح به حّيز هذا الكتـاب. ومن جهة أخرى، 
فإّنني ال أشـك بـأنَّ اخلربة التي اكتسـبتها من ��� الد�لوما� القص� كسـفٍري 
لبالدي قد زّودتني هي األخرى بدراية خاّصة حول عمل البعثات الدبلوماسية 

ونشاطها ويف فهم رموز تقاريرها ودالالهتا ..
***

إّننـي أدرك أنَّ الباحث يف التاريخ، أو من يكتب فيه، ال يملك إال أن يكون 
انتقائيـًا مهـام اّدعى احليـاد واملوضوعيـة وحتّرامهـا .. "وأنَّ التأريخ غـري املنحاز 
ليس مثًال أعىل فحسـب، بل هو مسـتحيل اسـتحالة مطلقة"١٣ و"أنَّ املوضوعية 
نسـبية"١٤ و"أّن التاريخ تواريخ"١٥ و"أنَّ الكتابة يف التاريخ هي انتقائية بالتعريف 
واالختيـار"١٦ وأنَّ مـن أكرب خماطر التأريخ أّنه (انتقائي) عىل أّية حال بصورة من 
الصـور .. و"أّن املـؤّرخ، مهـام أكثر مـن حماوالت إلزام نفسـه اسـتبعاد التحّيز، 
وحـاول الرتكيز عىل فهم ما حدث فعـًال، فإّنه لن يتوّقى ذلك متامًا .. ألنَّ الفهم 
ذاتـه ليس مسـألة سـلبية بل يتضّمن احلكم عـىل األدلة بواسـطة مبادئ يفرتض 

حقيقتها افرتاضًا مستقًال."١٧

١٣  ولـش W. H. Walsh، مدخـل لفلسـفة التاريـخ، ترمجـة أمحد محـدي حممود (القاهرة: منشـورات سـجل العرب، 
١٩٦٢)، نقًال عن عثامن، املصدر نفسه، ص ٣.

١٤  عبـد اهللا العـروي، مفهـوم التاريخ: املفاهيم واألصول،  اجلـزء الثاين (بريوت: املركز الثقـايف العريب، ١٩٩٢)، ص 
.٣١٧-٣٢٢

١٥  املصدر نفسه، ص ٣٩٩.
١٦  عبـد اهللا العـروي، مفهوم التاريخ: األلفاظ واملذاهـب،  اجلزء األول (بريوت: املركز الثقـايف العريب، ١٩٩٢)، ص 

.١٨٠
١٧  عثامن، املصدر نفسه، ص ٣٨- ٣٩.
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ولقـد سـعيت قـدر جهـدي حتـّري املوضوعية واحليـاد �� حـدٍّ اق�� من 
التزّمـت، تـاركًا للحقائـق أن تتكلم عن نفسـها .. وقـد تصّورت أّنـه ممّا أعانني 
عىل هذا املوقف كون وضعي النفيس والشعوري والذهني إزاء دولة االستقالل 
ورجاهلـا متوازنـًا إىل حدٍّ كبـري، فلم تكن يل عند ذلك العهـد منفعة وال مصلحة 
خاّصة، كام أّنه مل تكن يل خصومة معه، رغم أّنني كنت، بحكم سـنّي وتعليمي، 
أنتمي إىل ما درجت الوثائق عىل تسميته بـ"القوى اجلديدة" بكل طموحات هذه 
القوى وتطّلعاهتا، وبام ُعرف عنها من رفٍض للكثري ممّا كان جيري حوهلا يف دولة 

االستقالل ..
ورغم ذلك، فإّنه ال يوجد شـك لدّي بأنَّ تكوين شـخصيتي وبعض آرائي 
وأهوائي رّبام تسللت من وقت آلخر عرب صفحات هذا الكتاب دون قصٍد منّي. 
ولعيل أجد، حيال هذا، بعض العزاء فيام سـبق وأوردت حول استحالة أن حيقق 

املرء، عند تعامله مع وقائع التاريخ وحقائقه، موضوعية مطلقة.
وبسـبٍب مـن هذه احلقيقة، فإّنني ال أشـك أنَّ فصول هـذا الكتاب قد تبدو  
لبعـض القّراء حماولة للدفاع عن العهد امللكي وحكوماته ولتربئة سـاحة رجاله 
مـن املسـؤولية عن عـدٍد من األخطـاء والتجاوزات ومظاهر الفسـاد السـيايس 
واإلداري واملـايل التـي وقعت خالله عىل أيدي بعضهـم. وعىل الرغم من إيامين 
بـأنَّ مـن حق ذلك العهد ورجاله علينا - نحن الليبّيني - والسـيام أولئك الذين 
عـارصوا تلـك احلقبة من تاريـخ بالدنـا، أن ننصفهم، وأن نذكر هلـم جهودهم 
وتضحياهتـم وإنجازاهتـم، ومـع ذلك، فأنـا ال أتـرّدد يف التأكيد عـىل أنَّ جوهر 
مهمتـي يف هذا الكتاب � يتجـاوز ذكر الوقائع واحلقائق وبيان سـياقها التار�� 
وم�ب�ـا�ا الظرفيـة ممّـا قـد يسـاعد عىل فهمهـا، وإنَّ الـذي سـوف ُيلبس هذا 
الكتـاب ثوب الدفاع عن العهد امللكي ودولة االسـتقالل هـو ذلك الكّم اهلائل 
من التغييب املتعّمد والتحريف والتزييف الذي مارسـته سـلطة انقالب سبتمرب 
بشأن كل ما يتعلق بذلك العهد، هذا فضًال عن التفريط والتهاون اللذين اتبعهام 

العهد ذاته يف التعريف بتلك احلقائق واإلنجازات.
قد جيد القارئ أنَّ إحدى اخلصائص املمّيزة هلذا الكتاب هي اعتامده بشكٍل 
واسـع عـىل الوثائق الرسـمية للحكومتني ال�ي�ا�يـة واألمريكيـة .. وقد تكون 
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هـذه ميـزة هلذا املؤلف، غـري أّنني أجد من واجبـي أن أنّبه إىل مجلـة من املحاذير 
والتّحفظـات حول االعتـامد عىل الوثائق عمومًا كمصـدر للتاريخ، وعىل وثائق 

احلكومتني الربيطانية واألمريكية خصوصًا بالنسبة للحالة التي بني أيدينا ..
فوثائـق التاريـخ، كل وثائـق التاريـخ، صنعتهـا يـد إنسـان .. ويدرسـها عقل 

إنسان..١٨
ثّم إّن الوثائق، أّي وثائق، هي أداٌة خرسـاء بيد من ال يعرف كيف حيييها وينفخ 

من روحه فيها..١٩ 
والوثائـق املجـّردة ال يمكن أن تعّد تارخيًا .. ولكنّها مـاّدة خام للتاريخ، وال بّد 
من إمرار هذه املـادة اخلام بعمليات معقدة من الغربلة والتحليل واملقارنة، قبل 

األخذ بام جاء فيها وإصدار أي حكم تارخيي استنادًا إليها.٢٠
هـذا من حيث املبدأ. وفضًال عن ذلك، جتدر اإلشـارة إىل مجلة من احلقائق 
املتعلقـة باسـتخدامي للوثائـق الربيطانيـة واألمريكيـة كمصدٍر أسـاس يف هذا 

املؤلف، وأمهها:
– أّننـي مل أمتكن، يف ظل حمدودية الوقت واإلمكانات وغزارة الوثائق، 

من اقتناء كافة الوثائق املتعلقة بدولة االستقالل.
– أّننـي مل أمتكـن من اسـتخدام كافـة الوثائق التـي اقتنيتهـا وطالعتها 
بحكـم حمدوديـة جمال الكتـاب ومداه، ومـع ذلك فأحسـب أّنني مل 
أتعّمـد إسـقاط أو إبعاد أّية وثيقة ذات أّمهيـة وداللة وفقًا العتقادي 

وتقديري.
واألهـّم مـن ذلك أنَّ هناك كّ�ً كب�ًا نسـبيًا من الوثائق الرسـمية ال�ي�انية 
واألمريكيـة تّم حجبها وإبقاؤهـا طّي الكت�ن من قبل احلكومتـني املعنّيتني حتى 

١٨  عثامن، املصدر نفسه،  ص ٣٣.
١٩  املـؤّرخ والفيلسـوف الفرنيس أرنسـت رينان، نقـًال عن كتـاب الدبلومايس واملـؤّرخ العراقي نجـدة فتحي صفوة 
مـن نافذة السـفارة ال�ي�انية: العرب � ضوء الوثائـق ال�ي�انية (لندن - قربص: ريـاض الرّيس للكتب والنرش، 

١٩٩٢) ص ١٣.
٢٠  املصدر نفسه، ص ١٣.
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بعـد مـرور ما يزيد عن ��ـ� عامًا � بعـض األحيان. وعىل سـبيل املثال، فقد 
أمكننـي حرص (٨١٦) وثيقة رسـمية أمريكية ّرسية تتعلق بدولة االسـتقالل يف 

ليبيا مل جيِر اإلفراج عنها ومل تّر النور حتى اآلن.
- مـن هـذه الوثائـق (٨٢) وثيقة تتعلـق بالسـنوات ١٩٥٠، ١٩٥١ أي 

حقبة ما قبل االستقالل.
- (٧٣٤) وثيقة تتعلق بالسـنوات منذ االسـتقالل حتـى هناية احلقبة غري 

النفطية يف مطلع عام ١٩٦٣ موّزعة كاآليت:
(٤٠) وثيقة ختّص العام ١٩٥٢ (حكومة حممود املنترص).

(٤٢)  وثيقة ختّص العام ١٩٥٣  (=    =     =     =).
(٢٣) وثيقة ختّص العام ١٩٥٤ (حكومات املنترص والساقزيل

    وبن حليم).
(٧٠) وثيقة ختّص العام ١٩٥٥ (حكومة  مصطفى بن حليم).

(٦٧) وثيقة ختّص العام ١٩٥٦  (=     =     =     =).
(٧٥) وثيقة ختّص العام ١٩٥٧  (حكومتي بن حليم 
   وعبد املجيد كعبار).

(٩١) وثيقة ختّص العام ١٩٥٨  (حكومة عبد املجيد كعبار).
(٨٧) وثيقة ختّص العام ١٩٥٩  (=     =     =     =).

(٧٤) وثيقة ختّص العام ١٩٦٠  (حكومتي كعبار والصيد).
(١٠٢) وثيقة ختّص العام ١٩٦١  (حكومة حممد عثامن الصيد).

(٥٨) وثيقة ختّص العام ١٩٦٢ (=     =     =     =).
(٥) وثائق ختّص مطلع

  العام ١٩٦٣  (حكومة حممد عثامن الصيد).
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وبالطبع فهنالك أيضًا عدد من الوثائق الّ�ية ال�يطانية مل ُيفَرج حتى اآلن 
عنه رغم مرور ثالثني عامًا، وهي الفرتة املنصوص عليها يف القوانني الربيطانية. 
بدولة االسـتقالل خالل هذه  وال يوجد شـك يف أنَّ "احلقائق التار�ية" املتعلقة 
احلقبـة سـوف تّتضح بجـالٍء أكرب، كـام أّهنا قد تتغّري بشـكٍل رّبام يكـون جذريًا، 

بمجّرد اإلفراج عن الوثائق املحجوبة.
وال خيفـى أيضـًا أنَّ "احلقائق التار�يـة" اخلاّصة بدولة االسـتقالل يف ليبيا 
سـوف تزداد وضوحـًا وجالًء كلام أمكـن اإلطالع عىل الوثائـق الّرسية اخلاّصة 
باحلكومات التي كان لبعثاهتا الدبلوماسـية يف ليبيا حضور نشط، وعىل األخّص 
البعثـات الدبلوماسـية املرصيـة والفرنسـية واإليطاليـة واليونانيـة والبلجيكيـة 

والسوفييتية.
صحيٌح أنَّ الوثائق الرسمية للحكومتني الربيطانية واألمريكية، مثل غريها 
مـن الوثائق، احتوت عىل معلومات وحقائق كان دبلوماسـيو هاتني احلكومتني 
حيرصون عىل إبالغها حلكوماهتم بأكثر ما يسـتطيعون من دقة، وهم يعلمون أنَّ 
هذه املعلومات التي يبعثون هبا سـوف تبقى ّرسية لسـنوات طويلة. وليس هناك 
- يف األحوال االعتيادية - من سـبٍب يدعو إىل افرتاض أنَّ هؤالء الدبلوماسيني 
حياولـون تضليـل حكوماهتـم أو تزويدها - عـن عمد - بمعلومـات خاطئة قد 

يظهر فيام بعد زيفها فتيسء إىل مكانتهم وتزعزع ثقة حكوماهتم هبم.٢١ 
غـري أّن مـا ينبغـي التنبيـه إليه - من خـالل ما يّتضـح من مطالعـة الوثائق 
الرسـمية للحكومتني الربيطانية واألمريكية - أنَّ دبلوماسـيي هاتني احلكومتني 
� ليبيـا، و� خارجيـة بلدا�م، قد حاكموا العهد امللكـي وحكوماته ورجاالته، 
ليـس فقـط قياسـًا �� "مصاحلهم" ومـا �د� هـذه املصالح من وجهـة نظرهم، 
ولكـن أيضًا �� معاي�هـم ورؤاهم، و�� منظومة قيمهـم احلضارية واألخالقية 

والسياسية، بل أحيانًا �� أهوائهم ون��ا�م الشخصية املتقلبة.
لقد حاولت قدر اسـتطاعتي أال يكون هذا الكتاب ذا طبيعة �دية توثيقية 
.. وأال يكـون جمـّرد كتاب خـٍرب وروايـة .. وأن أعطيـه طبيعة تأّمليـة حتليلية .. 

٢١  املصدر نفسه، ص ١٤.
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وأن أجعـل منـه كتاب حتقيـق وبحث ونظر .. ومـن ثّم فإّنه مل خيـُل من تأّمالت 
وحتليـالت وتعليقات، ومن غوٍص خاطف إىل بعض األعامق يف بعض األحيان 
د  .. ذلـك أنَّ التاريـخ - كـام يقال- يفتقد الكثري من قيمته إْن هو ظل أسـري الرسَّ

املّيت لألحداث والتكديس اآليل للنصوص والوقائع ..
كـام أّنني تعّمدت أال تتضّمن هذه املقدمـة أّية خالصات أو انتهاءات حول 
مـاّدة الكتاب، تـاركًا األمر للقارئ .. يطرق بنفسـه فصوله ومباحثه، ويصل إىل 

حيث تنتهي به قراءة متعّمقة هلذا العمل من قناعات ..
بقي أن أضيف وأن أؤّكد ..

– أّن هـذا الكتـاب ليس كتابًا عن امللك إدريـس رمحه اهللا .. وليس من 
أجل الدفاع عن دولة االستقالل والعهد امللكي.

– كـام أّنـه ليس دعوة للعيش � املا� .. والبـكاء ع� أطالله، وال هو 
بدعوة لعودة امللكية إ� ليبيا.

– كام أّنه مل ُيكتب من أجل الباحثني عن املعرفة الذهنية الباردة.
إّن هذا الكتاب، كام أرجوه من اهللا، هو مسامهة متواضعة عىل طريق املعرفة 
بتاريـخ دولة االسـتقالل، ومن أجل إيقـاظ الوعي التارخيي. وهـو دعوة هادئة 
وجـاّدة للقـراءة والتأّمل واحلـوار حول ما جرى يف بالدنا خالل سـنوات العهد 
امللكـي الثامين عرشة، بكل إنصاف وموضوعية، وبعيـدًا عن كل صَور التحامل 
والتجنّي واملحاباة .. أمًال يف الوصول إىل تقييم شـامٍل وموزون ومنصف لتلك 
احلقبـة العزيزة من تاريـخ ليبيا، ومن ثّم إىل معرفة األسـباب احلقيقية التي أّدت 
إىل وقوع انقالب سـبتمرب ١٩٦٩ وسقوط دولة االسـتقالل األوىل .. إنَّ احلوار 
والتقييـم مهـا رشطـان ال مندوحة عنهـام بنظري يف عملية اسـترشاف املسـتقبل 
الراشـد املأمول لليبيـا الغد .. ذلك أنَّ مسـتقبل كل يشٍء يكمن يف تارخيه .. وال 

قيمة للتاريخ إن مل يكن هادفًا صادقًا، يقّدم العربة للحارض وللمستقبل.
وختامًا فإّنني أرضع إىل البارئ سـبحانه وتعـاىل أن ينفع بثواب هذا العمل 
روح والـدّي تغّمدمهـا تعـاىل برمحتـه، فوالـدي (املرحـوم احلاج يوسـف حممد 
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املقريـف) جّسـد أمامي ببسـاطته وطيبتـه وأنفتـه وحكمته ذلك اجليـل الصابر 
املعطـاء مـن رجـال ليبيـا الذين محلـوا لوطنهـم أعظـم احلـّب وأنبلـه، وتفانوا 
يف خدمتـه ويف التعبـري عن "حرصهـم" عىل صون ورعاية كل مـا يتعلق به، ثّم 
غـادروا هـذه الدنيا وهم يرنـون إىل غد ليبيا القـادم، وإىل قيام دولة االسـتقالل 
الثانية، مؤّملني أن حتمل معها األمان واخلري والتقّدم والرخاء والرشـاد ألبنائهم 

وأحفادهم ولكل أبناء الوطن وبناته ..
وهللا األمر من قبل ومن بعد .. وهو وحده من وراء القصد ..

��د يوسف املقريف
أتالنتا يف ١١ من شعبان ١٤٢٤هـ. 
املوافق ٧ من أكتوبر/ترشين ٢٠٠٣م. 
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شكر وامتنان
لقـد اعتمــدت يف إعــداد مــادة هــذا الكـتـاب بأجزائـه األربـعـة عـىل 
عـدٍد من املؤلفات والرسـائل العلـمية والسـري الذاتـية والتقارير والـدراسات 
والبـحــوث التي أشــرت إليــها يف مواضـعـهـا، ويف قــائـمة املـراجع بنهاية 
هــذا اجلــزء واألجـزاء األخــرى، فــإىل أصـحاهبا مجـيــعًا خـالص شكري 

وامتناين.
كـام أّننـي أخــّص بالشــكر األسـتاذ يوسـف ا��ريـ� مـديــر مركـز 
الدراســات الليـبيـة يف أكسـفـورد بربيطانيـا الـذي زّودين بعـدٍد مـن املراجـع 
والوثائـق املفيـدة، كام قـام بمراجعة مـادة الكتاب وقـّدم يل عددًا مـن النصائح 
واملقـرتحات القيمة بشأهنا، وقام مشكورًا بإعداد فهارس األعالم واملوضـوعات 
للـكتاب. وأشـكر أيضًا األستاذ إبراهيم عبد العزيز صهد والعـقيد صالح ��د 
ا�بو�  اللذين راجـعت معهام توثيق عدٍد من الـحـقائق والـوقائع واملعـلومات 
املتعلقة باجلـيـش اللـيبي، وكذلك مجيع اإلخـوة الذين ساعـدوين يف استــخراج 
أجـزاء مـن الوثـائـق الربيـطـانيـة واألمريكـيـة ويف تصويرهـا، وأولئك الذين 

اّمدوين ببعض الصور الفوتوغرافية التي زينّا هبا الكتاب.
وال أنسـى أن أسـجل عرفـاين لألسـتاذة الفاضلـة التي قامت بصـف ماّدة 
هـذا الكتاب بأداٍء فنّيٍّ متقٍن ومتفاٍن، وقّدمـت الكثري من النصائح الثمينة حول 
صياغة املادة نفسـها، وأحيانًا مضموهنا، ممّا أسـهم يف إخراج هذا الكتاب بقالٍب 

أرجو أن ينال رضا القاريء وامتنانه.
ومن الواجب أن اسـجل شـكري اخلاص ألولئك اإلخوة األفاضل الذين 
تبنّوا بحامسـة شـديدة فكرة هذا الكتاب وقّدموا له بكل أرحيية وسخاء التمويل 
الـالزم.  وكذلـك إىل اإلخوة واألخـوات، الليبّيني والعرب واملسـلمني، الذين 
قّدمـوا يل عـىل مدار العرشيـن عامًا املاضيـة، أو يزيد، كل صـور الدعم املعنوي 
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واألديب واملادي التي ما كنت ألستطيع بدوهنا مواصلة مسرية هذه السنوات.
وال يفوتني أن أوجه حتية خاصة لألخ عبد السالم ع� عيلة الذي كان زميًال 
يل يف السفارة الليبية باهلند عندما قّررت مفاصلة النظام يف عام ١٩٨٠ واالنضامم 
إىل املعارضـة الليبيـة يف اخلـارج، فحافـظ عىل الـّرس الذي فاحتته بـه لرضورات 

عملية، إىل أن متكن هو بدوره من إعالن موقفه واالنضامم إىل املعارضة.
ومن حّق ابني عّيل الدكتور طارق املقريف أن أذكر تشـجيعه املسـتمر يل يف 
املـّيض بإصـدار هـذا الكتـاب، إضافـة إىل تزويده يل بعـدد من املراجـع العلمية 

واملالحظات القّيمة. 
وختامـًا البـّد أن أنـّوه بالدعم الكبـري الذي تلقيته باسـتمرار مـن زوجتي 
السـيدة ربــح ابـنـة املجـاهـد املـرحوم عبـد العزيز صهـد أحد رجـال معركة 
القرضابية الشـهرية، فقد كانت يل نعم الرفيقة يف هذه املسـرية الطويلة، ومل تنفك 

عن تشجيعي عىل إنجاز هذا الكتاب وهتيئة األجواء املواتية لذلك.
إىل هـؤالء مجيعـًا عميـق شـكري وامتنـاين وعرفـاين، فمـن دوهنـم مجيعًا، 

وكثريين غريهم، مل يكن هلذا العمل أن يرى النور.
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تــوضـيــح
لقد تعّذر تضمني دفتي هذا الكتاب صورًا من الوثائق الرسـمية للحكومتني 
الربيطانيـة واألمريكيـة التـي جـرى اسـتخدامها يف إعـداد مادته، وذلك بسـبب 
ضخامـة عـدد هـذه الوثائق. وقـد اكتفيـت باإلشـارة إىل رقم وتاريـخ كل وثيقة 
وامللـف املوجودة فيه، كـام أوردت يف هناية الكتاب عينات من هذه الوثائق. وآمل 

أن أنرش صورًا من الوثائق ذاهتا يف أعامل أخرى مستقلة خاّصة هبا.
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الفـصـل األول
لـيـبــيــا عـبـر الـعـصـور
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مباحث الفصل األّول
* ���� قرنًا من التاريخ

* منذ الفتح اإلسالمي

* حقبة ا�ست��ر اإلي�ا�
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٣٩

ع�ون قرنًا من التاريخ
قد تكون ليبيا، كدولة، ظاهرة حديثة جدًا يف السياسـة الدولية، بنت القرن 
الع�ين عىل األكثر، ولكنّها يف حكم اجلغرافيا السياسية وبمقاييسها دولة قديمة 
جدًا، عمرها عرشون قرنًا عىل األقل. فمنذ عرف اإلغريق القدماء األرض التي 
ذكرها لنا ه�ودوتس باسـم "ليبيا"، والعـامل مضّطر أن يفردها كوحدة جغرافية 
متمّيزة تقّدم وعاًء طبيعيًا، فعليًا أو ممكنًا، لوحدة سياسية منفردة، مهام كان نصيب 
حمتو هذا الوعاء من القوة أو الوزن أو حظ حدوده من الوضوح والتبلور. فقد 
تكـون تلـك الوحدة ضئيلة احلجم والثقل قليًال أو كثريًا، وقد �تفي متامًا أو رب� 
تتمّزق وتتقاسـم أحيانًا، ولكنّها تعود دائً� إ� الظهور، وتفرض نفسها حتى ع� 

املستعمر اخلارجي، ك� ع� أبنائها أنفسهم � الداخل.١
وأحدث اسـم لـ"ليبيا" هو أقدم أسـامئها، فلقد أطلقه اإلغريق القدماء عىل 
كل اجلزء الشـاميل من إفريقيا حيث تسـود البرشة البيضاء Libyae متييزًا هلم عن 
 ،Ethiopae أثيوبيـا"، وهـي منطقـة العنارص السـوداء أو السـمراء من القـارة"
ص حتـى اختّص بشـامل إفريقيا غرب  وبالتدريـج تقّلـص جمال التسـمية وختصَّ
ر مدلول االسـم متجهًا من  مـرص، ثـّم انحرص يف النهايـة يف ليبيا احلاليـة. وتطوَّ
االتسـاع إىل الضيق، عكس اسم "إفريقيا" مثًال الذي اتسع من "أفريقية" تونس 

إىل القاّرة عاّمة.٢
وُيعـّد اجلنـس ال�بر� من أقـدم األجناس التي عرفها التاريـخ يف ليبيا ويف 

الشامل األفريقي بصفة عاّمة.٣
وقد كانت أّول االتصاالت اخلارجية للقبائل الليبية (املشـواش، والتاميحو 

١ مجال محدان، اجلمهورية العربية الليبية: دراسة يف اجلغرافيا السياسية (القاهرة: عامل الكتب، ١٩٧٣) ص ٦٨.
٢  املصدر نفسه، ص ٧٢.

٣  انظر: صفحات من تاريخ ليبيا اإلسـالمي وال�ـ�� األفريقي، عيل حممد حممد الصاليب (عّامن: دار البيارق، ١٩٩٨)، 
ص، ١٣٨؛ انظر  أيضًا: الفتح العر� � ليبيا الطاهر الزاوي، ط ٣ (القاهرة: دار املعارف، ١٩٥٤)، ص ١٩-٢٠.
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والتحنو والليبو أو الريبو)٤ مع م� الفرعونية يف شكل غارات عىل غرب الدلتا 
مل تنقطع منذ فجر التاريخ، وهي ال تعدو يف جوهرها أن تكون مظهرًا للعالقات 
املألوفـة بـني الرعاة والـزّراع، أو بني الرمـل والطني، أو بني القاحـل واملزروع، 
وكان الفوز األ�� � األغلب األعمِّ من احلاالت لسـكان البادية، فإذا ما اسـرتّد 
أهـل البادية األرض، كانـوا الرابحني ألهنـم يفيدون من الثـراء واحلضارة التي 

خّلفها هلم القوم الراحلون.٥
وقـد متّكن أحد املقاتلني الرببر أن يعتيل سـّدة احلكم يف مرص سـنة (٩٥٠) 
قبـل امليـالد ليصبـح فرعون ويسـّمي نفسـه شيشـنق األّول وليؤّسـس خلفاؤه 
األرستـني الثانيـة والثالثـة والعرشيـن التي حكمت مـرص خالل الفـرتة ما بني 

٩٤٥-٧٣٠ قبل امليالد.٦ 
ويف وجـه غـارات القبائل الليبيـة عىل مرص كانت هنـاك احلمالت امل�ية 
ل بعيـدًا داخل "برقة"، وختضعها عادة، ويبدو أّن بعض هذه  املضـاّدة التي تتوغَّ

احلمالت وصلت أحيانًا إىل أعامق الصحراء الداخلية وواحاهتا.
وبينام اقترص النفوذ امل�� الفرعو� تقليديًا عىل برقة أساسـًا، ظهر النفوذ 
الفينيقـي � طرابلـس حوايل سـنة ١٠٠٠ قبـل امليـالد، إذ كان الفينيقيون (وهم 
كنعانيون من األصل السـامي) يرتّددون عىل الشـامل األفريقـي منذ القرن الثاين 
عـرش قبـل امليالد، وأقامـوا عالقـات وحتالفات مع قبائـل الرببر، وأنشـأوا عىل 
سـاحله مسـتوطنات جتاريـة كبرية. ومن ثّم فقـد كان وجودهـم ذا طابع جتاري 
مالحـي، كام اقترص عىل السـاحل أساسـًا، حيـث أقاموا حوايل عـرش مدن كان 
مـن أّمههـا يف ليبيا خـالل القرن اخلامـس ق. م. مـدن طرابلـس (OEA) ولبدة 
(LABDA) و��اتـ�(SABRATAH)، ومـن هـذه املـدن الثـالث اسـتمّدت 

طرابلس اسمها (طرابلس = املدن الثالث).٧

٤ املشـواش أو املشـويش Meshwesh والتاميحو Tamehu والتحنو Tehenu والريبو Rebu أو الليبو Lebu.  انظر: 
محدان، ص ١٦.

٥ انظـر: ليبيا احلديثة: دراسـة � تطّورها السـيا�� جميد خدوري، ترمجـة نقوال زيادة (بريوت - نيويـورك: دار الثقافة 
- مؤسسة فرنكلني للطباعة والنرش، ١٩٦٦).

٦ انظر: Libya: A  Country Study ، ط ٤ (مكتبة الكونجرس األمريكي، ١٩٨٩).
٧ انظر: الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٥٥؛ Libya: A Country Study ، ص ٥. 
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وقـد ظّلـت "طرابلـس الفينيقيـة" حلقـة االتصـال التجـاري بـني قوافل 
وبالتدريج  الفينيقية.  البحر  قوافل  الصحراء الرببرية عن طريق "غدامس" وبني 
تزايـدت أعداد الفينيقيـني، كام اختلطـوا بالليبيني. عىل أّن "مسـتعمرة طرابلس 
تها  الفينيقيـة" مل تلبـث يف القرن اخلامـس قبل امليالد أن فقدت اسـتقالهلا إذ ضمَّ

إليها املستعمرة الفينيقية الكرب يف قرطاجة.٨
كام متّيزت فرتة حكم الفينيقيني باحلّرية الواسـعة التي كانت تركت للمدن، 
فقـد كانت هـذه تتمتَّع باسـتقالٍل ذايت، وكان سـكاهنا ينتخبون سـنويًا، من بني 

األعيان، شخصني ليقوما بمهام اإلدارة والقضاء.٩
ويف القرن السابع قبل امليالد، أي يف وقت معاٍرص تقريبًا لقرطجة طرابلس، 
بـدأ اإلغريق يتجهون إىل "برقة"،١٠ ومع الزمـن ازداد تدّفق أعداٍد منهم إذ ترّكز 
وجودهم أساسًا يف املدن الساحلية، واستقّروا هبا واختلطوا بأهلها إىل حدٍّ بعيد، 
وأقاموا هبا مدينة سـ�ي� قورينى (شـحات) يف عام ٦٣١ق.م. ثّم من بعد ذلك 

بقية املدن التي ُعرفت باملدن اخلمس PENTAPOLIS منذ عام ٥١٥ ق. م.١١
وقـد اهتّم اإلغريق بالزراعـة إىل جانب التجارة فجلبـوا احلبوب اجلديدة، 
واعتنـوا باسـتصالح األرايض التي كانت تغّل ثالثة مواسـم يف سـنة واحدة كام 
يقول (ه�ودوتس). وما أن أهّل القرن اخلامس قبل امليالد حتى أصبحت س�ي� 
(شحات) واحدة من أكرب عواصم عامل اإلغريق جتاريًا ومعامريًا ومناخًا وموقعًا 
جغرافيًا، بل أصبحت مركزًا فكريًا هامًا جدًا آنذاك. فقد ساعد (أفالطون) بذاته 
مع فيلسـوف قورينا (إبراتشـني)  أفالطون  درس  وقد  يف كتابة "قانون قورينا"، 
وعاش فيها الريايض الشـهري (ثيودور) وكانت هبا مدرسـة للفلسـفة، وربام كان 
(أرسيطبوس) القوريني هو الذي أنشأها، كام أّن قورينا كانت مركزًا طبيًا شهريًا 

٨ انظر اهلامش السابق.
٩ ليبيا بني ا�ا� وا�ا�، حسـن سـليامن حممود، "سلسـلة األلف كتاب" (القاهرة: مؤسسة سجل العرب،  بإرشاف 

اإلدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العايل، ١٩٦٢)، ص ١٩ وما بعدها.
١٠ كانت ُتعرف باسم قورينايئة.  انظر: اليهود ودورهم � دعم االستيطان البطلمي والروما� � إقليم برقة،  الطّيب حممد 

محادي (بنغازي: جامعة قاريونس، ١٩٩٤).
١١ املـدن هـي أبولونيا (سوسـة) وباريش (املـرج) وبطلومايس (طلميثة) وبرينتـش (بنغازي) وطوكـريا (توكرة).  انظر: 

خدوري، ص ٤٨٧.
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بسبب صفاء هوائها ونقائه، وجودة طقسها ومجال طبيعتها.١٢
لقـد كان "النظـام امللكي" هو قـوام الدولة التي أقامهـا اإلغريق يف قورينا 
بعد اسـتقرارهم فيهـا وتزاوجهم مع سـكاهنا الليبيـني. إال أّن تضارب مصالح 
اإلغريق وحّدة املنازعات بينهم أّدت إىل ارتباك وتشويش نظام احلكم فيها. وقد 
تّم االلتجاء إىل أحد مشـاهري اإلغريق وهو الفقيه (ديموناكس) الذي حاول مع 
أفالطون وضع قواعد ثابتة تكون أساسًا لنظام احلكم يف قورينا (قانون قورينا)، 
واقـرتح قيام �لـس مكّون من ثالث طبقـات من املهاجريـن. إال أّن اخلالفات 
اسـتمّرت يف حّدهتـا واشـتّد النـزاع، ومل يوقفـه إال إلغـاء النظام امللكـي وإقامة 
��وريـة عىل ركامه. ومل تعرف "قورينا" النظام اجلمهوري املسـتقر إال يف القرن 
اخلامـس قبل امليالد، وهي الفـرتة التي عرفت فيها باالزدهـار الفكري واملعريف 

والنشاط السيايس واحلزيب والعلمي والتجاري واملعامري.١٣
وقـد صاحب نشـأة املدن األخـرى وازدهـار كياناهتا السياسـية أن فقدت 
مجهوريـة "قورينـا" أّمهيتهـا ودخلـت مع غريهـا من مـدن برقة يف حلـٍف ينّظم 

العالقات السياسية فيام بينها.١٤
اإلغريـق  لنفـوذ  ختضعـان  الشـامل  يف  وطرابلـس  برقـة  كانـت  وبينـام 
لقبائـل  خيضـع  الصحـراوي  ليبيـا  جنـوب  كان  والقرطاجنيـني (الفينيقيـني)، 
"اَجلرامانتيـني" الذيـن ال ُيعـرف يشء عـن أصلهـم عـىل وجـه التحديـد، وقـد 
نزحـوا إىل املنطقـة قبل (١٠٠٠)١٥ سـنة من امليـالد. ويبدو أّهنم كانـوا يعتنقون 
الديانة املرصية القديمة، وقد اسـتعملوا العربـة واحلصان لغزو قبائل صحراوية 
رواية  عىل  وبناًء  أخرى ولبناء إمرباطورية هلم يف فزان كانت عاصمتها "جرمة". 
الذين  هريودتـس، كان اجلرامانتيـون يف حرٍب مـع "ال�وغلوديـ�" األحباش 

١٢ انظر: الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٥٧؛ Libya: A Country Study ، ص ٦- ٧.
١٣ ُوصفـت ليبيا عىل لسـان الشـاعر اليوناين (بنـداروس) بأّهنا "ُمنجبة القمح" كام حظيت خيـول ليبيا بصيت ذائع. كام 
كانـت براعـة الليبيني يف تربيـة وترويض اخليول مرضب األمثـال يف العامل القديم. للمزيد حول هـذا املوضوع راجع 
الفصل العارش من كتاب فرنسوا شامو "اإلغريق � برقة: األسطورة واخليال". ترمجة وتقديم حممد عبد الكريم الوايف 

(بنغازي: جامعة قاريونس، ١٩٩٠) .
١٤ انظر: نقوال زيادة، برقة الدولة العربية الثامنة (بريوت: دار العلم للماليني، ١٩٥٠)، ص ٣٥-٤٠.

١٥ يذهب الدكتور الصاليب إىل أّهنم نزحوا  إىل جنوب ليبيا خالل الفرتة ما بني ٣٠٠٠ و٢٥٠٠ سنة قبل امليالد، 
 راجع ص ١٤٠ من كتابه املنّوه عنه سابقًا.
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يقيمـون جنوب مرص وليبيـا١٦، وكان اجلرامانتيون كتّجار يسـيطرون عىل طرق 
التجـارة القادمة من سـاحل البحر األبيض املتوسـط عرب الصحـراء إىل أفريقية 
الوسـطى، كـام سـيطروا عىل مداخـل الصحراء مـدة تزيد عن ألف عـام، وكان 

اإلغريق والفينيقيون الذين استقروا يف الساحل يتاجرون عن طريقهم.١٧
وإذا كانـت طرابلـس وبرقة قـد توّزعتا بني النفـوذ القرطاجـي (الفينيقي) 
واإلغريقـي عىل التوايل، فقد أّدى التوّسـع القرطاجي املتمّدد حتى خليج رست 
دت بخط معّني عند تالل  إىل الصدام بني النفوذين عند منطقة التخوم، إىل أن ُحدِّ
"فيالنيوس" الشـهرية.١٨ إال أّن الرصاع األكـرب إّنام دار مع القوى اخلارجية التي 

تعّرض هلا وشيكًا النفوذان كالمها يف املنطقتني.١٩
فمـن ناحية ضّم اإلسـكندر برقـة إىل مرص بعد غزوه هلـا يف عام ٣٣١ ق.م 
لتصبـح بعد ذلك ودائًام، حتت حكم البطالسـة، ملحقًا إقليميـًا للمدينة الكربى 
اإلسـكندرية. ومـن ناحيـة أخـرى، أّدى سـقوط قرطاجـة٢٠ عـام ١٤٦ق.م يف 
الـرصاع الـذي دار بينهـا وبني رومـا إىل انتقال طرابلـس إىل النفـوذ الروما�.٢١ 
وهبـذا عادت ليبيـا فتوزّعت مّرة أخرى، ولكن بني اليونـان والرومان هذه املّرة؛ 
برقة يف اإلم�اطورية اإلغريقية املرتكزة عىل قاعدة مرص البطليمية، وطرابلس يف 

اإلم�اطورية الرومانية املرتكزة عىل قاعدة تونس القرطاجنية.٢٢
وفيـام يتعلق ب�قـة حتت حكم البطالسـة، وضع بطليموس األول دسـتورًا 
معيَّنني  أعضاء  من  للبالد٢٣ عامده نظام املجلسـني؛ أحدمها "ا��وزيا" ويتكّون 

١٦ انظر: املسألة الليبية � تسوية السالم، جاك بيشون، ترمجة عيل ضوي " سلسلة الدراسات املرتمجة (٢٣)"  (مركز جهاد 
الليبيني للدراسات التارخيية ١٩٩١)، ص ٢٢.

١٧ انظـر: تاريـخ ليبيا منذ أقدم العصور جون رايت، ترمجة عبد احلفيظ امليار وأمحـد اليازوري  (طرابلس: دار الفرجاين، 
١٩٧٢)، ص ١٦-١٧.

١٨ حيث أقيم القوس الشهري الذي قام انقالبيو سبتمرب ١٩٦٩ هبدمه خالل األيام األوىل النقالهبم.
١٩ انظر: محدان، ص ١٩.

٢٠ زال حكم قرطاجة من الوجود بعد أن دام نحو (٧٠٠) سنة.
٢١ يف عـام ٧٢ ق.م. قـاد سـبارتاكوس الذي كان ليبّيـًا ثورة العبيد ضّد رومـا حيث مجع حوله عددًا مـن العبيد اهلاربني 
وسيطر يف ذلك العام عىل جانٍب كبري من جنويب إيطاليا.  وأخضع الثورة كراسوس ويوجني، وصلبا نحو (٦٠٠) من 

أرسى العبيد وُقتل سبارتاكوس يف معركة مع كراسوس عام ٧١ ق. م.
٢٢ انظر: محدان، ص ١٩.
٢٣ انظر: حممود، ص ٦٤.
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ن مـن (٥٠٠) عضو يتم  ملـدى احليـاة وعددهـم (٦٠٠) عضـو، واآلخر يتكـوَّ
تعيينهم عن طريق االنتخاب، وجيّدد نصف أعضائه كل سنة.

وقـد قـام ملـوك م� الذيـن خلفـوا اإلسـكندر يف حكـم مرص بـدءًا من 
بطليمـوس األّول سـنة ٣٢٠ ق.م بتشـجيع أعـداٍد كبرية من �ود فلسـطني عىل 
االسـتيطان يف برقـة، وأصبـح اليهود يشـّكلون عنرصًا من عنارص سـكان املدن 

املزدهرة فيها وعىل األخّص مدينة قورينا (شحات).
عـىل أّن اقتسـام إقليمـْي طرابلـس وبرقـة بـني اإلمرباطوريتـني الرومانيـة 
واليونانيـة مل يـدم طويـًال فحـني سـقطت اإلم�اطوريـة اليونانية بكاملهـا أمام 
رومـا أصبحـت برقة (منذ عام ٧٤ ق.م) مثل طرابلـس خاضعة للنفوذ الروما� 
الواحـد. وكانت هـذه أّول مّرة تتوّحدان فيها سياسـيًا. كذلـك كانت تلك أّول 
مّرة تلحق فيها فزان بطرابلس وبرقة وذلك عندما قام الرومان بالتوغل يف قلب 
الصحـراء بعرباهتم وطرقهم الشـهرية ودخلوا حوض فزان الشـاملية عند واحة 

اإلمرباطورية.٢٤ إىل  وضّموه  "جرمة" وأخضعوه 
وتتحّدث املصادر أّن معاملـة اليهود يف ظل اإلمرباطورية الرومانية، ومنها 
ليبيا، ختتلف عّام كانت عليه أيام البطالسـة. وعندما قام اليهود بثورهتم يف مدينة 
"القدس" عام ٦٦ ميالدية وقد اشرتك فيها بعض هيود قورينا الليبية (إذ كانت 
هلـم جاليـة تقيم يف القـدس) كان رّد الرومان شـديدًا عىل تلك الثـورة. وعندما 
سقطت القدس يف عام (٧٠م) جلأ بعض اليهود �� برقة، وقد أّدى ذلك �� زيادة 
حّدة ال�ا� بينهم وبني اإلغريق � اإلقليم، كام نجحوا يف إثارة هيود قورينا ضّد 
احلكـم الروماين الذي متكن من إفسـاد تلك الثورة وقـام بذبح حوايل (٣٠٠٠) 

هيودي منهم مع مصادرة أمالكهم.
أرجـاء  وعّمـت  ١١٥م  عـام  يف  الكـربى  اليهـود  ثـورة  قامـت  وعندمـا 
اإلمرباطورية الرومانية، كان هيــود قوريــنا (شـحات) أول من أشـعل نــارها 
(إذ بـدأت بفتنة أشـعلها اليهـود ضّد اإلغريق من سـكان البـالد)، ورسعان ما 
امتـّدت تلـك الثورة إىل بقية مـدن برقة، وعّمـت بقية أمالك الدولـة الرومانية. 

٢٤ محدان، ص ٢٠.
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وقام اليهود خالل تلك الثورة بتنصيب أحد أبنائهم ملكًا عىل هيود برقة، وقاموا 
باسـتباحة مدينـة قورينـا واملناطق املجاورة هلـا، وارتكبوا هبا أعامالً وحشـية بال 
حدود. وتقّدر املصادر عدد الذين أهلكهم اليهود من سـكان البالد من الرومان 
واإلغريق بنحو (٢٠٠) ألف نسمة، وقد متّكن اإلمرباطور الروماين (تراجان) يف 
عام ١١٧م من القضاء عىل ثورة اليهود يف برقة، بعد أن أنزل هبم عقابًا صارمًا.

وجتمـع املصـادر عىل أّن السـلطات الرومانية قامت، مـن أجل القضاء عىل 
ثـورة اليهود والبطـش هبم وقطع خط الرجعـة عليهم، بتحويل البـالد كلها إىل 
صحـراء. ويقـول املـؤّرخ الربيـطـاين (ألن ويـس) Alan Wace يف تعـليقه عىل 

سبَّبته من دمار: "ثورة اليهود" وما 
"إّن برقة � �س�ّد أبدًا ما سبَّبه الدمار الذي أحدثته �ا ثورة اليهود ال���".

أّما املؤّرخ اليهودي ناحوم شالوس فيقول:
"إّن الرومـان قاموا بتخريب البالد وحّولوها إ� صحراء � سـبيل القضاء ع� 

ثورة اليهود".
ويورد مؤلف كتاب "اليهود ودورهم � دعم االستيطان البطلمي والروما� 
� إقليـم برقـة" نقًال عن املؤّرخ (أورسـيوس بولص) وصفًا ملـا آلت إليه أحوال 

إقليم برقة خالل تلك الثورة وبعدها، جاء فيه:
"يف هـذا الوقـت قام اليهود بحركة متّرٍد بشـكٍل غري قابـل للتصديق، لدرجة 
أّهنم كانوا يمشـون ونفوسـهم مليئة باحلقد (اجلنون) وجـاءوا من أجزاء خمتلفة 
من البالد. كذلك أشعلوا نار احلرب يف كل ليبيا وضّد السكان، حتى أصبحت 
البـالد بعد قتل الفالحني قاحلة، حيث جلـب اإلمرباطور (الروماين) هارديان 
بعد ذلك إىل هذه املنطقة مسـتوطنني اسـتقدمهم من أماكن أخرى، ولوال ذلك 

لبقيت البالد خالية من السكان الذين، كام أشري، اقتلعت جذورهم".٢٥
وشـهدت بداية القرن الثاين امليالدي دخول املسـيحية إ� ليبيا، يف صفوف 
٢٥ انظر: محادي، ص ٩٩-١١٩؛ وللمزيد حول هذا املوضوع انظر:  Libya: A Country Study؛ وانظر أيضًا مصطفى 

عبد اهللا بعيو، امل�و� ال�هيو� لتوطني اليهود � ليبيا (طرابلس - تونس: الدار العربية للكتاب، ١٩٧٥).
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اليهـود أوالً ثـّم انتـرشت بعـد ذلك يف عـدٍد من املدن وبـني العبيـد، ومع هناية 
القـرن الرابـع كانـت الديانة املسـيحية قـد انتـرشت يف الواليـات اإلفريقية من 
اإلمرباطوريـة الرومانية، كام بلغت الدواخل وانترشت يف صفوف قبائل الرببر. 
ومنذ مرحلة مبكرة متّيزت الكنائس املسـيحية يف برقة وطرابلس عن بقية كنائس 
رومـا، واكتسـت طابعـًا يعكـس موروثاهتـا الثقافيـة، كـام أّن كنائـس طرابلس 
أصبحـت تابعة لكنيسـة روما فيام أصبحـت كنائس برقة تابعة للكنيسـة القبطية 
الرشقيـة يف اإلسـكندرية، وخضعت  ليبيا خالل هذه الفرتة "لسـلطة الكنيسـة" 
إذ كانت الكنيسـة تتمّتع بسـلطات واسـعة، وأصبحت امللجأ يف الشئون الدينية 
واإلداريـة والعسـكرية، ثـّم اصطبـغ حكـم األسـاقفة يف ليبيا -كـام يف غريها- 
بالفردية والتعّسـف. كام أصبح االنتامء واالعتقاد الديني هو أسـاس الرصاعات 

والثورات ومظهرها.٢٦
وقـد متّيز حكـم الرومان لليبيـا بمركزية تابعـة لروما تـدار بموجبها البالد 
مبـارشة مـن قبلهـم، فجميع موظفـي الدولة هـم مـن الرومانيـني، ومرتبطون 
بـواٍل رومـاين حيكـم باسـم اإلمرباطـور املوجـود يف رومـا. ومع ذلك فقـد أقّر 
النظـام قيام بلديات �لية متثل األهايل ومصاحلهم. وتتمتَّع بنوع من االسـتقالل 
يف تنظيـم الرضائب وجبايـة األموال الالزمة للرصف عىل إصـالح البلدة ودفع 
مرتَّبـات موظفيهـا، وكانت قراراهتا خاضعة إلقرار الوايل. كـام قاموا بضّم فزان 
إىل طرابلـس. وسـيطر الرومان عىل القبائل عن طريق رؤسـائها، فرئيس القبيلة 
ال حيكم إال بمشـورة جملٍس مؤلٍف من أعيان القبيلة، وقرار هذا املجلس خيضع 
بـدوره للحاكـم العسـكري الروماين. وكانـت حكومة كل والية مسـؤولة أمام 

جملس الشيوخ الروماين. ٢٧
ويف ظـل ا�م�ا���يـة الرومانية عاشـت واليتا طرابلس وبرقـة حالة من 
االزدهـار، وكان مواطنومهـا متعّددي األعراق يتكلمون لغـة واحدة ويتمتَّعون 
هبويـة واحـدة يف ظل نظام قانوينٍّ واحد. وقد بلغ األمر إىل حّد أّن أحد السـكان 
األصليني متّكن من أن يتوّىل أعىل املناصب يف الدولة الرومانية. ففي عام ١٩٣م 

٢٦ انظر: Libya:  A Country Study، ص ٩-١٠؛ حممود، ص ٩٥؛ زيادة، املصدر نفسه، ص ٣٩.
٢٧ حممود، ص ٧٥ وما بعدها.
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انتخب اجلند (سـبتموس سيفروس) - وهو ليبي من أبناء لبدة من أصل بربري 
- إمرباطـورًا لعـرش روما ألكثر مـن (١٨) عامًا، كام توىل احلكم مـن بعده ابنه 

(كراكاال) وخلفاؤه.٢٨
ويف العـام ٣٠٠ ميالديـة قام اإلمرباطـور ديوكليتيـان Diocletian يف إطار 
تنظيـم اإلمرباطوريـة الرومانيـة بفصل جزيـرة كريت عن برقة، كام قام بتقسـيم 
األخـرية إىل واليتـني؛ األوىل ُتعرف بليبيا العليـا Upper Libya، واألخرى بليبيا 
السـفىل Lower Libya، ويعتقد أّن هذه هي املّرة ا�و� التي اسـتخدم فيها اسـم 

"ليبيا"٢٩ كمصطلٍح إداري.
وقد اسـتمّرت وحدة ليبيـا اإلقليمية يف ظـل اإلمرباطوريـة الرومانية نحو 
أربعـة قـرون (وحتديدًا ٣٩٣ عامًا) حتى سـنة ٤٣٥م، ثّم عاد االنقسـام إىل هذه 
الوحدة بعد أن انقسمت اإلمرباطورية إىل روما وبيزنطة، فقد أصبحت برقة من 
نصيـب اإلمرباطورية الرومانيـة الرشقية (بيزنطة)، عىل حـني آلت طرابلس إىل 

اإلمرباطورية الرومانية الغربية (روما).٣٠
كانـت السياسـة الرومانية يف ليبيا بصفة عاّمـة، ويف طرابلس بصفة خاّصة، 
تعتمـد عىل تشـجيع زراعة احلبـوب، فازدهرت تلك الزراعـة. وانترشت الربك 
الرومانيـة لتجميـع ميـاه األمطار واسـتغالهلا يف الزراعة وسـقاية املـوايش، كام 
انتـرشت معـارص الزيتون. وممّا سـاعد عىل انتشـار الزراعـة أّن األرايض الليبية 
كانـت بكـرًا وخصبـة، وكانـت معظم تلـك املنتجـات الزراعية وأّمههـا القمح 
والشـعري وزيـت الزيتون وبعـض الفواكه واخلـرضوات جتد طريقهـا عرب ميناء 
طرابلس حيث تّتجه هبا السفن إىل روما وبقية أنحاء اإلمرباطورية الرومانية.٣١

٢٨ انظـر: Libya: A  Country Study، ص ٨؛ الـزاوي، املصـدر نفسـه، ص٣٥-٣٦؛ عزيـز حمــمـد حبيـب، ليبيـا 
(القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية، ١٩٧٣)، ص ١٨٩.

٢٩ يقـول الدكتـور الصاليب يف الصفحة ١٣٦ من كتابه اآلنف الذكر: "وبذلك يتقّرر أّن اسـم ليبيا كان اسـًام رسـميًا منذ 
م عىل سـكان برقة وطرابلـس، وكل من كان يقطن  القـدم، قـد أطلقـه اليونانيون عىل مدينة قورين- شـحات، ثّم ُعمِّ
غرب منطقة النيل إىل بداية إفريقيا - تونس احلالية".  ويقول الدكتور عيل عبد اللطيف محيدة يف كتابه املجتمع والدولة 
واالسـتع�ر � ليبيا (بريوت: مركز دراسـات الوحدة العربية، ١٩٩٥): "إّن اسـم ليبيا استخدم أّول مّرة خالل الفرتة 

اإلغريقية والرومانية"، ص ٢٤.
٣٠ محدان، ص ٢٠.

٣١ نجم الدين غالب الكيب، مدينة طرابلس ع� التاريخ (القاهرة: دار اجليل للطباعة ١٩٧١)، ص ٣٠- ٣١.
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غري أّن االزدهار الذي شهدته ليبيا، والسيام برقة يف القرن األول امليالدي، 
أخـذ يتالشـى، فقد ازداد عـبء الرضائب الرومانيـة ممّـا أّدى إىل اختفاء صغار 
املـّالك، وظهـور كبـار املـّالك، هـؤالء صـاروا يكّدسـون األرايض يف أيدهيـم 
ويستولون عىل معظم إنتاجها، ممّا أّدى مع هناية القرن الرابع امليالدي إىل اختفاء 

الزراعة.٣٢
وقـد تكّرر تقسـيم ليبيا (أو تقاسـمها) حني غـزت قبائل الوندال٣٣ شـامل 
إفريقيـا، وأقامـوا هبـا مملكـة عظيمة دامـت نحو مائة سـنة (حتى عـام ٥٤٨م). 
ومن ناحية أخرى غزت الفرس الساسـانية مرص. ففي احلالة األوىل امتّد النفوذ 
الوندايل إىل طرابلس عىل مدى القرنني اخلامس والسـادس امليالدي، ويف الثانية 

وصل ��� إىل برقة فأحلقها بمرص٣٤ (ما بني ٦١٥-٦١٨م).
وفضـًال عن أّن الونـدال مل يرتكوا أثـرًا مهًام يف التنظيم السـيايس واإلداري 
فإّهنـم أحلقوا بإقليـم طرابلس الكثري من الدمار واخلـراب. أّما الزحف الفار� 
عـىل برقة فقد كان هو اآلخر مصحوبـًا ببعض الدمار للمدن والقرى التي مّرت 

هبا جيوشه وقاومتها.٣٥
عـىل أّن بيزنطة عادت فاحتلت ليبيا كلها وأعـادت �حد�ا اإلقليمية. وقد 
أقام اإلمرباطور "جوسـتنيان" يف ليبيا نظام حكٍم عىل غرار تقسـيامته السياسية 
واإلدارية املعروفة يف روما٣٦. غري أّن حماوالت جوسـتنيان وإصالحاته اإلدارية 
والعمرانيـة مل تفلـح، نظـرًا ملـا تواىل عـىل الدولـة البيزنطية من أخطـار ونكبات 
طبيعيـة، فقـد اجتـاح الزلـزال والوبـاء البالد الرشقيـة كلهـا، ومل تنُج منـه ليبيا 
أيضـًا، باإلضافة إىل ما قامت به قبائل الرببر من ثورات ضّد احلكم البيزنطي.٣٧ 
وأصبحت برقة عاجزة عن تقديم أّي كميات من احلبوب للدولة -كام كان األمر 

٣٢ عبد اللطيف حممد الربغويت، تاريخ ليبيا اإلسالمي (اجلامعة الليبية،  ١٩٧٣)، ص  ٤٩٢.
٣٣ قبائل من أصل جرماين (أملاين) زحفت يف القرن الرابع امليالدي عىل إسبانيا فاحتلتها وأقامت هبا دولة عظيمة.  انظر: 
حممـود شـيت خطاب، قـادة فتح بالد املغـرب، ط ٧ (لبنان: دار الفكـر، ١٩٨٤)، ج/١ ص ٣٢؛  وانظـر أيضًا: عبد 

القادر أمحد اليوسفي، اإلم�ا�ورية البيزنطية (بريوت: املكتبة العرصية، ١٩٦٦).
٣٤ محدان، ص ٢٢؛ زيادة، املصدر نفسه، ص ٣٩.

٣٥ حممد مصطفى بازامه، ليبيا � عهد اخللفاء الراشدين (ليبيا: مؤسسة نارص للثقافة، ١٩٧٢)، ص ٣٦-٣٨.
٣٦ خدوري، ص ٤.

٣٧ انظر: بازامه، ص ٢٨.
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عرشون قرنًا من التاريخ

يف السابق- وصارت عىل الدوام مدينة للخزانة البيزنطية.٣٨
وعىل الرغم من أّن القبائل الرببرية، وعىل رأسـها "اللواتة"، التي اسـتقلت 
بشـامل إفريقيا يف القرن السـابع امليـالدي، حتـّدت بيزنطة وعّدت ليبيـا بكاملها 
تابعة هلا فإّن اململكة البيزنطية ظلت عمومًا تسـيطر ع� مقاليد األمور � ال�ـ�� 
األفريقـي، �� بقيت وحـدة ليبيا اإلقليمية قائمة. وعمومـًا فقد ظلت برقة ت�ا� 

من انحطاٍط استمّرت فيه حتى �ي� الفتح اإلسالمي.٣٩
وهكـذا فقـد شـهدت أرض ليبيـا، عـىل مـّر القـرون السـابقة عـىل جمـيء 
اإلسـالم إليها، حركات مدٍّ وجزر من الرشق والغرب، ومن الشامل واجلنوب: 
هجـرات وغزوات، وفتنًا وهّزات وحروبًا، امتزجـت فيها وعىل ثراها األعراق 
والسـالالت والديانات واملذاهب، وقامت فيها احلضـارات واملدائن والقصور 
واملسـارح واملالعـب، كام عرفت صَورًا شـتى مـن الفوىض، ومن نظـم اإلدارة 
واحلكـم، وتعّرضـت فيهـا هـذه املعـامل احلضاريـة والعمرانيـة مـّرات ومـّرات 

للخراب والدمار.

٣٨  انظر: الربغويت، ص ٤٩٤-٤٩٥.
٣٩  خدوري، ص ١٥.
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منـذ الفتـح اإلسالمي
إّن فتح ليبيا من قبل املسلمني قد بدأ عىل األرجح يف عهد خالفة سيدنا عمر 

بن اخلطاب، ريض اهللا عنه، سنة ٢٢ للهجرة املوافقة للعام ٦٤٣ للميالد.
ويرتبط فتح ليبيا والشـامل األفريقي بأسـامء خليفتني من اخللفاء الراشدين 
مها سيدنا عمر بن اخلطاب وسيدنا ع��ن بن عفان ريض اهللا عنهام، وكذلك باسم 

معاوية بن أيب سفيان وعبد امللك بن مروان اخلليفتني األموّيني.
وقـد قاد اجليوش اإلسـالمية األوىل التي فتحت ليبيا، ومـن بعدها أفريقية 
(تونـس) وبقية الشـامل األفريقي، ثالثة من صحابة رسـول اهللا - صىل اهللا عليه 
وسـلم- هم عمرو بن العاص (يف والية سـيدنا عمر) وعبد اهللا بن سـعد بن �� 
ال�� (يف والية سـيدنا عثامن) ومعاوية بن حديج (يف والية معاوية)، وقد كان 

ثالثتهم والة عىل مرص يف الوقت نفسه.
وقـد ضّم جيـش عمرو بن العاص، الـذي فتح برقة ومـن بعدها طرابلس 
فصرباتـه (صربة) يف عام ٦٤٢م، قادة ميدانيـني من بينهم الصحايب اجلليل عقبة 
بـن نافع الفهري٤٠ الذي توّجه إىل اجلنوب بعد أن اسـتوىل مع عمرو بن العاص 
عىل برقة، فاسـتوىل عىل زويلة، والصحايب اجلليل برش بن أيب أرطأة الذي توّجه 
نحو وّدان وجبل نفوسـة، والصحايب اجلليل عبد اهللا بن ال�ب� الذي استوىل عىل 
مدينة "ص��" صرباتة باجتاه احلدود مع تونس، إىل جانب عمر بن عيل القريش 
وزهري بن قيس البلوي وأيب املهاجر دينار وحسان بن النعامن األزدي الغساين٤١ 

ورشيك بن حيي املرادي.
وقد ضمَّت اجليوش اإلسالمية التي أمتَّت فتح ليبيا وإفريقية (تونس) عددًا 

٤٠ كان قد قدم خالل عام ٦٤١م (رمضان ٢١ للهجرة) عىل رأس بعثة عسكرية صغرية استطلعت األمور يف برقة.
٤١ قاتـل حسـان بـن النعامن الكاهنـة داهية ملكة جبـل األوراس الرببريـة وهزمها وقتلهـا. وكانت الكاهنـة قد اعتنقت 
اليهودية وتولت قيادة الرببر بعد مقتل قائدهم كسيلة. انظر: معارك فاصلة � التاريخ اإلسالمي، لعبد املنعم خفاجى 

وعبد العزيز رشف (القاهرة: الدار املرصية- اللبنانية، ١٩٨٩)، ص ١٠٥-١٣١.
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منذ الفتح اإلسالمي

من كبار الصحابة الكرام٤٢ ومن خري شباب آل البيت وأبناء املهاجرين واألنصار 
- رضوان اهللا عليهم مجيعًا، كان من بينهم احلسن واحلسني سبطا رسول اهللا صىل 
اهللا عليـه وسـلم، وعبـد اهللا بن عبـاس، وعبد اهللا بـن جعفر بـن أيب طالب (أبو 
جعفـر)، وعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن مسـعود وعبد اهللا بن عمرو 
بن العاص،٤٣ وأبو ذر الغفاري (خامس مخسة يف اإلسالم) وعبد الرمحن بن أيب 
بكـر الصديق، وعدد من أهل بيعة الرضـوان كان من بينهم فضالة بن عبيد (أبو 
الدرداء) وسـلمة بن األكوع، وعدد ممّن شـهدوا معركة بدر من بينهم أبو اليرس 

كعب بن عمرو األنصاري واملقداد بن عمرو ريض اهللا عنهم مجيعًا.٤٤
وقد تعثرت الفتوحات اإلسالمية لشامل إفريقيا بعض الوقت بسبب الفتنة 
التي وقعت بني املسـلمني يف أعقاب مقتل سـيدنا عثامن بن عفان يف عام ٣٤ هـ، 
وبسـبب نقض بعـض املناطق والقبائل لعهودها مع املسـلمني، وكذلك بسـبب 
حمـاوالت الروم املتكّررة يف القسـطنطينية لإلغارة عىل بعض املناطق التي فتحها 
املسـلمون، كام حدث إلقليم برقة عددًا من املّرات، واملقاومة العنيفة التي قادهتا 
بعـض قبائـل ال�بر يف منطقـة طرابلس وبقية الشـامل األفريقي بقيـادة "الكاهنة 
بعّامهلا ليهدموا املدن ويقطعوا  وأرسلت  اليهودية  اعتنقت  كانت قد  داهية" التي 
الشـجر وحيرقـوا الغابات٤٥ للحيلولـة دون تقـّدم اجليوش اإلسـالمية الفاحتة. 
وبالطبـع فقـد كان لكل ذلك آثاره السـلبية الضاّرة عىل احليـاة االقتصادية وعىل 

الزراعة بوجه اخلصوص يف ليبيا.٤٦ 
وقد اكتمل فتح املسـلمني لشامل إفريقيا عسـكريًا سنة ثامٍن وثامنني للهجرة 
بقيـادة موسـى بن نصـ�٤٧ (وايل إفريقيـا واملغرب) وطـارق بن زيـاد (الرببري 

٤٢ أورد الدكتور الصاليب يف الصفحة ٣٦٧ من كتابه أسامء (٣٤) صحابيًا بعضهم من رواة احلديث.
٤٣ ُعرف اجليش الذي شارك فيه هؤالء الصحابة بجيش العبادلة (غزوة العبادلة). وقد جرى جتهيزه يف سنة ٢٧ للهجرة 

عىل عهد اخلليفة عثامن بن عفان الذي قيل إّنه، رىض ا هللا عنه، قد أعان هذه احلملة بألف بعٍري من ماله اخلاص.
٤٤ من بني صحابة رسول اهللا، صىل اهللا عليه وسلم، الذين ُدفنوا يف ليبيا رويفع بن ثابت األنصاري (فاتح جربة)، وزهري 

بن قيس البلوي، وعبد اهللا بن بّر القييس، وأبو منصور الفاريس.
٤٥ كانـت الكاهنـة تقـول لقومها "إّن العـرب ال يرغبون إال يف الغنائم، فـإذا مل جيدوا مدنًا يأوون إليهـا رجعوا عنّا". وقد 
ذكـر ابـن خلدون يف كتابه العـرب (املجلد السـادس، ص ٢١٩) أّن املغرب كله قبل ذلك كان متصـًال باملدن والزراعة 
فأخربته مجيعًا قبل دخول املسلمني.  انظر: ليبيا: منذ الفتح العر� حتى انتقال اخلالفة الفاطمية �� م�، ط ٢، لصالح 

مصطفى مفتاح املزيني  (ينغازي: جامعة قاريونس،  ١٩٩٤)، ص ٥٨.
٤٦ انظر: املزيني، ص ١٩٨.

٤٧ خلف موسـى بن نصري الصحاّيب حّسـان بن النعامن الغساين يف قيادة اجليش اإلسالمي، وكان األخري قد قاتل الكاهنة 
داهية وهزمها.
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األصل) واليه عىل "طنجة".
ويف عهـد اخلليفة األموي الراشـد عمر بن عبد العزيـز (ويل اخلالفة يف عام 
٩٩هـ) قام يف عام ١٠٠ للهجرة بتعيني إسامعيل بن عبيد اهللا بن أيب مهاجر واليًا 
عىل الشامل األفريقي، وكان يمتاز بخلٍق عظيم، وأسلم عىل يديه مجيع الرببر، كام 
قام عمر بن عبد العزيز بإرسـال (العل�ء العـ��) إىل إفريقيا لتعليم الناس أمور 

دينهم.٤٨
ويف العهـد األموي (٤١-١٣٠هـ) املوافـق (٦٦١-٧٥٠م) أحلقت أقاليم 
نت معها وحدة إدارية يتوىل األمـر فيها واٍل يعنيَّ مبارشة  ليبيـا بغرب مـرص وكوَّ

من قبل اخلليفة.
ويالحـظ أّن خلفـاء بني أمية من بعد عمـر بن عبد العزيز أسـاؤوا اإلدارة 
واسـتبّدوا بالبـالد وأراد بعض والهتـم أن يأخذوا اجلزية ممّن أسـلم من القبائل 
املحليـة. كـام أّن بعضهم عّد تلك البالد دار حرٍب حتى بعد اعتناقهم اإلسـالم، 
وذلـك بحّجة أّن إسـالمهم كان ظاهريـًا، وقام بعض هؤالء الـوالة باإلرساف 
يف غزو القبائل وسـبي نسـائها، فكان من نتائج ذلك أن شهدت أجزاء كثرية من 
الشامل األفريقي ومنها طرابلس سلسلة من حركات العصيان التي لقيت الدولة 
كثريًا من املشـّقة يف إمخادها، ومل تكن هذه احلركات الثورية ذات صبغة سياسـية 
فقط بل اختذ بعضها طابعًا دينيًا فقد كانت قبائل جبل نفوسـة من أسـبق القبائل 
إىل اعتنـاق املذهـب ا�با� الذي ال يشـرتط لإلمامة إال اإلسـالم والعدل، ممّا 
يسـمح هلـا برفع اجلـور الواقع عليهـم وإقامة حكم إسـالمي يتمّشـى مع روح 

اإلسالم.٤٩
ويف عهـد اخلالفـة العباسـية (١٣٢-٦٥٦هــ) املوافـق (٧٥٢-١٣٧٦م) 
جـرى إدخـال بعض التغيـريات يف األمصار اإلفريقية، كام وقـع خالله عدد من 

األحداث والثورات التي شملت إقليمْي طرابلس وبرقة.
ففـي عـام ١٤٠هـ قامـت يف طرابلـس أّول إمامة إباضية حني بايع سـكان 

٤٨ انظر: املزيني، ص ٦٤.
٤٩ املصدر نفسه، ص ٦٤-٦٧.
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جبـل نفوسـة (أبـا اخلطاب عبـد األع� بن السـمح املعافـري) إمامًا هلـم. ومن 
طرابلـس انتـرش املذهب اإلبـايض يف املغرب األوسـط حيث متكـن اإلمام عبد 
الرمحـن بن رسـتم من إقامـة أّول إمارة مسـتقلة عىل مذهب اإلباضيـة يف تاريخ 
العامل اإلسالمي كله يف تاهرت (بني عامي ١٦١-٢٩٧هـ) ومتكنت هذه اإلمارة 
مـن اقتسـام مدينة طرابلس مع الدولـة األغلبية بحيث أصبح السـاحل واملدينة 

لألغالبة، وما وراء ذلك نحو الصحراء لإلباضية.٥٠
ويف منتصـف عـام ١٨٤هـ/٨٠٠م وىل اخلليفة هارون الرشـيد إبراهيم بن 
حكمت  األغلـب٥١ واليـة إفريقيا. وهبـذا التعيني قامـت "دولة األغالبـة" التي 
إفريقيـا مـن تونـس ما يربـو عن قـرٍن من الزمـان حتى عـام ٢٩٠ هــ/٩٠٦م 

أصبحت طرابلس خالل ذلك وعىل الدوام تابعة هلذه الدولة. 
وقـد ارتبطت البالد خالل هذه احلقبة ارتباطًا شـكليًا باخلليفة واقترص هذا 
االرتبـاط يف سـك العملـة واخلطبة له عـىل منابر املسـاجد.٥٢ كام متّتعـت البالد 
خالهلـا بيشٍء كثري من احلرية واالسـتقالل. ويعّد هذا العـرص من أزهى عصور 
املنطقة يف املجاالت العلمية ويف جمال احلضارة والعمران واألمن، وقد استعادت 
البالد خالهلا اسـتقرارها االقتصادي حيث قام األمراء األغالبة بزيادة األرايض 
املزروعـة كـام شـّجعوا التجارة. ومـع ذلك فلم ختـُل هذه احلقبة من مناوشـات 
مـع دولة الصفرية يف سل��سـة (باملغـرب األقىص) (١٤٠-٢٩٦هــ) والدولة 
الرسـتمية اإلباضيـة يف تاهـرت (١٦١- ٢٩٧هـ) وكذلك من بعـض الثورات 

الداخلية للجند.٥٣
لقـد بقيت برقة خالل الع� العبا� األّول هادئـة إمجاالً، فقد كان معظم 
املعارك بني جنود اخلالفة العباسـية واإلباضية يدور يف طرابلس ومل يقع أّي منها 
يف برقـة. كام أّن برقة مل تتعّرض هلذه اجليـوش عند مرورها إىل طرابلس، وكانت 
نقطة االرتكاز بالنسـبة للجيوش العباسـية عند هزيمتهـا مع اجليوش اإلباضية، 

٥٠  املصدر نفسه، ص ٦-١١.
٥١  كان أحـد عـامل حممد بـن مقاتل العكي أحـد قادة إفريقيا عىل زمن هارون الرشـيد، وكان سـيئ األخالق والسـرية،  

املصدر نفسه، ص ١٠٠.

٥٢ انظر: املزيني، ص ١٠٣.
٥٣ انظر: الصاليب، صفحات من التاريخ اإلسالمي � ال��� األفريقي، ج ٢، ص ٢٣٥-٢٣٦.
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بـل كانـت برقة، والسـيام منطقة رست، مركـزًا للدعـاة العباسـيني. وُيعّد يزيد 
بـن حاتم وايل مرص (عـام ١٤٨هـ) يف زمن اخللـيفة املنصـور عبـد اهللا بن حممد 
(١٣٧-١٥٨هـ) هو أّول من ضّمها إليه. وقد ظلت اخلالفة العباسية تتدّخل يف 

شؤون برقة من خالل والهتا عىل مرص.
وقد شـهد القـرن الثالـث ا��ر� قيـام أهل برقة بعـدٍد من الثـورات عىل 
السلطة، منها الثورة التي قادها مسلم بن ن�� األعور (٢١٥هـ) يف زمن اخلليفة 
املأمـون. كام ثارت قبائل من برقة ومعهـا قوم من قريش يف عام (٢٢٧هـ/٨٤١ 

م) يف زمن اخلليفة الواثق.
ويبدو أّن اخلليفة العبايس املتوكل كان ذا عناية خاّصة بربقة فقام ببناء سور 
عظيٍم حوهلا، كام عّني أحد خاّصته لربيدها مع بريد  مرص واإلسـكندرية وسـائر 
نواحـي املغرب. ويف زمن اخلليفة املعتمد قام جند برقة بالثورة يف عام ٢٥٨هـ/

٨٧١ م عىل واليه �مد بن هرثمة بن أعني الذي فّر إىل الفسطاط.
ومن مرص وّىل أ�د بن طولون عىل برقة �مد بن فروخ الفر�ا� (حممد بن 
فـرج الفرعاين) غري أّن أهل برقـة مل يرضوا بواليته عليهم فثاروا عليه وأخرجوه 
مـن البلد، فقـام ابن طولون بتجهيز ثالثة جيوش من أجل إمخاد ثورة أهل برقة، 
كان عـىل رأس أحدهـا خادمـه لؤلؤ، وبعـد تضييق احلصار عـىل املدينة ونصب 
املجانيـق عليهـا اضطرت لالستسـالم، وقد جرى القبض عىل عدٍد من رؤسـاء 

املدينة، ورضب وقطع أيدي مجاعة منهم وسلب طائفة أخرى.٥٤
ومـن جهة أخـرى فقد كان أحد أمراء األغالبة (حممـد بن أمحد األغلب)٥٥ 
امللقـب بـأ� الغرانيق قد عـنيَّ  �مد بن قهرب عامًال عىل برقـة .. وبنى حصونًا 
وحمارس كثرية عىل ساحل البحر عىل مسافة مخسة عرش يومًا إىل جهة الغرب.٥٦

ويف عـام ٢٦٥ هـ، وبعد أن اختلف العباس بن أ�د طولون مع أبيه، توّجه 
يف جيـٍش إىل إفريقيـا ألخذها من األغالبة. وقاتل العباس عامل األغالبة يف برقة 

٥٤ انظر: املزيني، ص ١٠٣-١٢٢؛ الصاليب، املصدر نفسه، ص ٢٤٧-٢٤٨.
٥٥ قـام بفتـح جزيـرة مالطـا وأرس ملكهـا. تـويف يف عـام ٢٦١ للهجـرة وامتـّدت واليته عرش سـنوات ومخسـة أشـهر. 

انظر:  الصاليب، املصدر نفسه، ص ٢٤٦-٢٤٧.
٥٦ ما زالت آثارها باقية إىل اليوم وقد احتفظت له األيام بإطالق اسمه عىل بئٍر رشقي "اليهوديات" بأرض رست ما زالت 

ى "أم الغرانيق"،  الصاليب، اجلزء الثاين، املصدر نفسه.  تسمَّ
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(ابن قهرب) وهزمه، ثّم تقّدم إىل طرابلس، وقبل أن يصلها اشـتبك عند "لبدة" 
مـع جيٍش آخـر بقيادة ابن قهرب. وبعد أن متكن العبـاس من هزيمة ابن قهرب 
مـّرة ثانية تقّدم نحـو طرابلس فحارصها ملّدة ثالثة وأربعـني يومًا ونصب عليها 
املجانيـق وقطع عليها السـبل، كام امتّدت أيـدي جنده إىل البـوادي الذين كانوا 
يسـكنون خارج املدينة، وكانوا من الرببر اإلباضية ومن أتباع الياس أبو منصور 
الن�و� صاحب جبل نفوسـة، ونالوا من حرماهتم وأمواهلم وقد أّدى ذلك إىل 
أن تتصّدى جيوش األغالبة جنبًا إىل جنٍب مع إباضية جبل نفوسة يف قتال جيش 

العباس أمحد بن طولون ويف هزيمته عام ٢٦٧هـ.
ويف عـام ٢٦٧ هــ عـاد العباس بفلول جيشـه مهزومًا إىل برقـة، ويف عام 
ه له والده أمحد بن طولون جيشـًا بقيـادة طبارجي فالتقى بجيش  ٢٦٨ هــ وجَّ
العبـاس بموضع يقال له "الرمادة" مـن أرض برقة وهــزمه وبعث بالعــباس 
بعـد أن أرسه إىل والـده، وأصلـح طبارجي ما كان قد فسـد بربقة واسـتخلف 

عليها واليًا.
ويمكـن القـول إّن طرابلـس لعبت خالل فـرتة الفتح اإلسـالمي، وطوال 
فـرتة حكم والية بني أمية وبني العباس، دورًا اسـرتاتيجيًا هامًا كقاعدة رئيسـية 
النطالق اجليوش اإلسـالمية نحو الق��ا�٥٧ أو لالنسـحاب منها عندما كانت 
جتـرب عـىل إخـالء القـريوان (بتونـس) واالرتـداد عنهـا إىل الرشق. لقـد كانت 
طرابلس بالنسـبة للجيوش اإلسـالمية قاعـدة خلفية حلامية وجودهـا يف إفريقيا 

(املغرب).
وكـام سـلفت اإلشـارة فقـد كان مـن مظاهـر أمهية مدينـة برقـة أن اخلليفة 
العبـايس املتـوكل �ـ� اهللا أمر ببناء سـور حوهلا، كـام عّني أحد خاصتـه صاحبًا 

لربيدها مع بريد مرص واإلسكندرية وسائر نواحي املغرب.
كـام يتمثل الـدور اهلام لليبيا أكثر مـا يتمثل يف حركة القوافـل التجارية بني 
املـرشق واملغرب وغـريب أفريقية مـن جهة، وبني الشـاطئ ومـا وراء الصحراء 

٥٧ بناهـا عقبة بـن نافع الفهري يف عام ٥٥ للهجرة وأصبحـت منذ يومذاك قاعدة اسـرتاتيجية وحركية ودعوية وعلمية 
وفقهية.  انظر: الصاليب، املصدر نفسه، ص ٢٣٦، ٢٤٥، ٢٤٧.
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الكـربى من جهة أخرى. فالصحـراء الليبية كانت املفازة الرئيسـية التي تعربها 
القوافـل يف هذه االجتاهات املتعّددة، واملدن الليبية كانت القواعد الرئيسـية هلذه 
القوافـل يف مسـريهتا الطويلة. ومع ركـب التجار كان الفقهـاء والعلامء والدعاة 
وأصحاب احلرف والصنائع والفنون ينقلون معهم علمهم وآراءهم ومعتقداهتم 

الدينية والسياسية وخرباهتم وفنوهنم.
وعـىل الرغم من هذا الدور اهلام الـذي لعبته ليبيا كحلقة وصٍل بني امل�� 
واملغـرب، فإّن اتسـاع أراضيهـا، وغلبة الصحـراء عليها، وقلة سـكاهنا، كانت 
دة  عوامل سلبية حالت دون أن تقوم فيها يف فرتات التاريخ اإلسالمي دولة موحَّ
ذات ثقـل سـيا� مثل الدولة املسـتقلة التـي قامت � م� أو تلـك التي قامت 
� إفريقيـا. ففي حقبتي اخلالفة األموية واخلالفة العباسـية (كام يف معظم فرتات 
التاريخ اإلسالمي التي تلت ذلك) كانت طرابلس تابعة إلمارة إفريقية وللدول 

التي تعاقبت عليها، كام كانت برقة تابعة ملرص من الناحية اإلدارية.٥٨
ويف عـام ٢٩٦ للهجـرة (٩٠٨م) قامـت الدولـة الفاطميـة (العبيديـة)٥٩ 
عىل  قيامها  يف  اعتمدت  وقد  هلا.  يف شامل إفريقيا واختذت من "املهدية" عاصمة 

قبيلتي كتامة وصنهاجة األمر الذي أّدى إىل اعتامد الفاطميني عليهام.٦٠
وقد لقي الفاطميون (العبيديون) مقاومة عقائدية يف ليبيا، إذ كان أهل برقة 
والسـاحل بأرسه سـنَّة مالكية، وكانوا ينظرون إىل الدعوة الشـيعية (التي قامت 
عليها الفاطمية) عىل أّهنا بدعة، وجاهروا بإنكارها. أّما دواخل طرابلس فكانت 

إباضية، وقد وقفوا بدورهم من هذه الدعوة موقف املتحفز للثورة عليها.
وقد قيض، بقيام الدولة الفاطمة (العبيدية)، عىل الدولتني األغلبية (السنّية) 
والرستمية (اإلباضية) املجاورتني لليبيا من الغرب، وأصبحت طرابلس ومن ثم 
تابعة للفاطميني (العبيديني) من الناحية السياسـية. ومع ذلك، فقد ثارت قبائل 
ال�بـر يف طرابلس عّدة مّرات عىل الـوالة الفاطميني، كان أّوهلا يف عام ٢٩٦هـ، 

٥٨ راجع املقدمة التي كتبها أمحد سيد دراج لكتاب الدكتور صالح مصطفى مفتاح املزيني، ص ٦-٧.
٥٩ انتهت الدولة العبيدية يف عام ٥٦٧ هـ/١١٧١م وكان آخر خلفائها العاضد عبد اهللا.

٦٠ انظـر: مراجـع عقـيلـة الغنـاي، عـالقـات اإلمـــارة الصنـهاجيـة ب�يـرا�ا وأثرهـا � ليبيـا (بنــغــازي: املكــتبة 
الوطــنية، ١٩٧٠).
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والثانيـة يف عـام ٢٩٩ هـ . كـام قامت ثورة أخـرى يف عام ٣١٠ للهجـرة بقيادة 
شـخص يدعى أبابطة يف طرابلس وأثارت االضطرابات يف جبل نفوسـة. وعىل 
امتداد السنوات ٣١٦-٣٣٦ هـ قاد أبو يزيد بن �لد بن كيداد الز�ا� (املعروف 
بصاحـب احلـامر) ثـورة كادت أن تقيض عـىل الدولة الفاطمية، غري أّهنا فشـلت 
ألّهنا مل تلَق تأييدًا عقائديًا ال من السـنّة وال من اإلباضية. كام شـهد عام ٣٢٢ هـ 
(عندمـا مات أبو عبيـد اهللا املهدي، أّول حاكم فاطمـي)٦١ قيام ثورة أخرى عىل 

الوايل الفاطمي يف طرابلس قادها شخص يدعى ابن طالوت.
ه إليها حباسـة بن يوسـف  أّمـا برقـة فلم ختضـع للفاطميني إال بعد أن توجَّ
الكتامي عام ٣٠١هـ بجيشـه يف أّول خطوة توّسـعية للفاطميني لالسـتيالء عىل 
ـة لإلطاحة بالدولة العباسـية وسـيطرة  برقـة ومـرص، كجـزء من خطتهـم العامَّ
الدولة العبيدية عىل الدولة اإلسـالمية بأرسها. وقد اسـتطاع حباسـة أن يدخل 
رست وأجدابيا بأمان وأن يدخل برقة بعد أن أعمل فيها السلب والنهب، وكان 

كلام دخل مدينة قتل أهلها وأخذ أمواهلم وعاث فيها.
ضت برقـة التي قامت بالثورة عىل الفاطميـني إىل هجوٍم من جيٍش  كـام تعرَّ
فاطمـيٍّ جديـد بقيادة أبـو مدين بن فـروخ اللبيص، وقد دام القتـال نحو (١٨) 
شهرًا حورصت فيه مدينة برقة حتى سقطت يف يد اجليش الفاطمي سنة ٣٠٤هـ 
بعـد أن أفنـى القتال أكثر أهلها، ودخلها أبو مديـن فأحرق قومًا من أهلها بالنار 

واستصفى أمواهلم.
وفيـام بعد غلب اهلدوء النسـبي عىل أرجاء ليبيا خالل أيـام خالفة املنصور 
وأيام املعّز ٣٤١-٣٦١هـ (قبل أن يرحل إىل مرص) واستكانت لوالة الفاطميني 
سياسـيًا رغم عدم خضوعها هلم عقديًا. وقد تّم يف زمن املعّز زيادة ارتفاع سـور 
مدينـة طرابلس من مجيع جهاهتا، وكربت املدينة بفضـل املهاجرين إليها، وظهر 
من بني الطرابلسـيني بحريون مهرة شغلوا يف البحرية الفاطمية مناصب هامة أو 

امتلكوا سفن شحٍن كبرية.

٦١ ذكر ابن كثري يف البداية والنهاية، ج ٢، ص ٢٨٧، بشـأن عبيد اهللا املهدي أّنه "كان من سـلمّية حداٌد اسـمه عبيد وكان 
ى بعبيد اهللا وادَّعى أّنه رشيف علوي فاطمي وقال عن نفسه إّنه املهدي". هيوديًا، فدخل بالد املغرب وتسمَّ
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ويبـدو أّن الفاطميـني (العبيديـني) اهتمـوا بحكم الواليـات. وكان اهتامم 
املعـّز بحكم هـذه الواليات أكثر من اهتاممه باحلكم املركـزي ألّنه كان يدرك أن 
اسـتتباب أمن دولته يتوقف عىل اسـتتباب األمن والنظام يف األقاليم، ويبدو أّن 
واليـة برقة كانت من أهم الواليات يف عهده فقد كانت هي الوالية املتامخة ملرص 

التي كان يرنو إىل االستيالء عليها.
وقـد كانـت برقة إحـدى املحطات التي اسـرتاح هبـا جوهر ال�قـ�� قائد 
اجليـش الفاطمـي الـذي بعـث بـه املعـّز لالسـتيالء عىل مـرص يف عـام ٣٥٨هـ 
/ ٩٦٨م، كـام توقف املعّز نفسـه، وهـو يف طريقه إىل مرص بعد أن تمَّ االسـتيالء 

عليها، يف كل من طرابلس ورست وأجدابيا وبرقة.
ويف إطـار خطتهـم العسـكرية، اهتـمَّ الفاطميون باملشـاريع والسـيام حفر 
اآلبـار عـىل طـول الطريق املـؤّدي إىل مـرص، وقد أّدى ذلـك إىل انتعـاش احلياة 
االقتصاديـة وكثـرة املزارع والبسـاتني يف خمتلف املناطق الليبيـة، وأّدى ذلك إىل 

كثرة اإلنتاج.٦٢
وقد شهدت احلقبة الفاطمية (العبيدية) والسيام منذ عام ٤٣٩هـ/١٠٥١م 
تدّفـق أعـداٍد هائلـة (نحـو مليون نسـمة) مـن قبيلتي بني سـليم وبنـي هالل٦٣ 
العربيتـني مـن صعيد مـرص عىل ليبيا بتشـجيع من حكام مـرص الفاطميني، وقد 
اسـتقّرت قبائل بني سـليم يف منطقة برقة، عىل حني استقّرت قبائل بني هالل يف 

منطقة طرابلس.
وجيمـع املؤرخون عىل أّن الطالئع األوىل هلذه األعداد الزاحفة أحدثت أثرًا 

تدمرييًا عىل كل ليبيا واملغرب سّجله ابن خلدون يف كتابه "العرب" بقوله:
"وإفريقيـا واملغـرب ّملا جـاز إليها بنو هالل وبنو سـليم منذ أّول املائة اخلامسـة 

٦٢ راجع البابني الثالث والرابع من كتاب الدكتور املزيني، املصدر نفسه، وكتاب الدكتور الصاليب، صفحات من التاريخ 
اإلسالمي � ال��ل  األفريقي: الدولة العبيدية � ليبيا،  اجلزء الثالث، الفصل الثاين. 

٦٣ بنـو هالل وبنو سـليم مرضيون من نجد، وقد اسـتقّروا يف مرص بعيد الفتح اإلسـالمي، ولكنّهم كانـوا كثريي الثورة 
والعصيـان. ويف أيـام املسـتنرص باهللا الفاطمـي (٤٢٧-٤٨٧هــ/١٠٣٥-١٠٩٤م) أّملت بمرص جماعـة كبرية وازداد 
عهم املسـتنرص عـىل أن يّتجهوا غربًا وينتزعوا تونـس من املعّز بن  السـليميون واهلالليون ثورة وإقالقًا للدولة، فشـجَّ

باديس (الصنهاجي)، زيادة، املصدر نفسه، ص ٤٤.
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للهجـرة ومتّرسـوا هبا لثالثامئة ومخسـني من السـنني قد حلق هبـا (أقطار أخرى 
يذكرهـا) وعـادت بسـائطه خرابًا كلهـا، بعد أن كان مـا بني السـودان والبحر 
الرومـي كلـه عمرانا، تشـهد بذلك آثـار العمران فيه مـن املعامل ومتاثيـل البناء 

وشواهد القرى واملدر ..".٦٤ 
ورغـم التخريـب التار�ي الـذي أحدثته هذه املوجـة فإّن ��ث�هـا العرقي 
ال يقـل عـن ��ث�ها الثقا�، إذ اختلطت العنا� العربيـة بال�برية اختالطًا بعيد 
املـدى، وكان بمثابـة التعريب احلقيقي لليبيا، وهو الذي وضع األسـاس ا�ن� 

والعرقي لليبيا احلالية.٦٥
أهـدى الفاطميون للصنهاجيني حكم إفريقيا واملغرب امتنانًا منهم ملا قام به 
الصنهاجيـون من دوٍر عظيـم يف إمخاد ثورة أيب يزيـد اخلارجي (صاحب احلامر) 
ت دولـة الصنهاجيـني نحـو (١٨٠) عامـًا مـن ٣٦٢هـ حتـى ٥٤٣هـ  واسـتمرَّ
(دولة بني زيري). وكان املعّز بن باديس الصنهاجي (٤٠٦-٤٤٩هـ) من أعظم 
أمرائهم وأكثرهم صالحًا، ويف عهده تدفقت قبائل بني هالل وبني سليم العربية 
عـىل إفريقيـا واملغرب، واضطـرَّ إىل الصـدام هبا واالقتتـال معها. وقد سـقطت 
الدولة الصنهاجية يف عام ٥٤٣ هـ يف عهد األمري احلسـن بن عيل بن حيي بن متيم 

ار) الصقيل. من صقلية بقيادة (رجَّ النصارى  أيدي  بسقوط "املهدية" يف 
ـار) الصقيل قد هاجم طرابلس وحارصها بأسـطوله يف ٥٣٧هـ  وكان (رجَّ
ولكنّـه مل يتمكن من االسـتيالء عليها. وبعد أن أهنكـت املجاعة يف عام ٥٤٠هـ 
طرابلس وسـكاهنا عاد (رّجار) يف عام ٥٤١هـ وهامجها واحتلها بدون متاعب. 
وعنيَّ رّجار قائد أسطوله "جرجي بن ميخائيل األنطاكي" حاكًام عليها. وكانت 
هـذه هـي املـّرة األو� التي اســتو� فيهـا النـصارى عـ� طرابلس منـذ الفـتح 

اإلسالمي �ا.
ار) ما بـني طرابلس واملهديـة (التي اسـتوىل عليها يف عام  وقـد حكـم (رجَّ
ار الثـاين) يف عام ٥٤٨هـ.   ٥٤٣هــ) عدا قابـس، وخلفه يف حكمه غاليـا� (رجَّ

٦٤ خدوري، ص ١٦.
٦٥ محدان، ص ٢٢.
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وقـاد رافع بن مطروح الثورة ضّد رّجـار ومتكنت طرابلس من أن تتحّرر يف عام 
٥٥٣هـ، ثّم دخلت بعد ذلك يف طاعة عبد املؤمن بن ع� زعيم املوّحدين يف عام 

٥٥٥هـ.٦٦
وعندما توىل الدولة املوّحدية ٦٧ النارص بن منصور، أسـند إىل أ� ��د عبد 
الواحد بن أ� حفص٦٨ ا�ن�ا� أمر إفريقيا. ويف سـنة ٦٢٦هـ/١٢٢٩م اسـتقل 
األمـري احلفيص أبـو زكريا بن عبد الواحد احلف� عـن الدولة املوحدية يف عهد 
اخلليفة املوحدي إدريس املأمون. وقد استطاع أبو زكريا أن يمدَّ نفوذ بني حفص 
ما بني أهواز طرابلس رشقًا إىل مدينة اجلزائر غربًا.٦٩ وتعّرضت الدولة احلفصية 

���� ن�انية قادها ملك فرنسا يف سنة ٦٦٨هـ/١٢٧٠م.
اختذ احلفصيون تونس مركزًا لسلطاهنم وأرسلوا األمراء إىل طرابلس. وقد 
شـهدت هذه احلقبة حركات متعـّددة النفصال املدن، ومـن بينها طرابلس التي 
انفصلـت عن الدولة احلفصية. وكانت الثورات متواصلة من أمٍري ضدَّ أمري، بل 

ظّل أمراء طرابلس هيّددون تونس بني حٍني وآخر.
ويف عـام ٧٢٧هــ اسـتطاع بنـو ثابـت أن يقيمـوا إمـارة يف طرابلـس وأن 
حيكموهـا حتى عـام ٧٥٥ هـ عندما متكن  ّجتار جينـوه أن خيدعوا أهل طرابلس 
وأن حيتّلـوا مدينتهـم ملـّدة مخسـة أشـهر إال أّن حاكـم قابس أمحد بـن مكي (من 
أصٍل بربري) اسـتطاع أن هيزم اجلينويني، فواله السـلطان احلفيص أبو عنان عىل 
طرابلـس، وبقـي أمريًا عليها إىل أن تـويف يف عام ٧٦٦هـ.  ثّم متكـن بنو ثابت٧٠ 
أن حيتلـوا طرابلـس مـّرة أخـرى وأن ينفصلـوا هبا عـن احلفصيني. ثّم اسـتطاع 
احلفصيـون اسـرتداد طرابلس بعد ذلـك منهم حيث تواىل عليهـا والهتم، وكان 

٦٦ انظر: الصاليب، املصدر نفسه، ج ٣، ص ١٠٩- ١٣٧.
٦٧ قامـت دولـة املوحديـن عىل أنقـاض دولة املرابطـني يف املغرب واألندلـس. ومؤّسـس الدولة املوّحدية هـو حممد بن 
تومـرت، وكان عبـد املؤمـن بـن عيل هـو أّول سـالطينها، وقد اسـتمّرت دولة املرابطـني من عام ٥٢٤هــ حتى عام 
٦٦٨هـ، وقام عىل أنقاضها عّدة دول هي دولة احلفصيني يف تونس ودولة بني عبد الواد يف تلمسان ودولة بني مرين يف 

املغرب وأعقبتها دولة بني وطاس.
٦٨ ينتسب احلفصيون إىل اخلليفة الراشدي عمر بن اخلطاب (أيب حفص).

ى باملسـتنرص باهللا أمـريًا للمؤمنني بعد  ٦٩ يف عـام ٦٥٧هــ /١٢٥٩م أعِلـن األمري احلفيص أبو عبد اهللا حممد الذي تسـمَّ
سقوط بغداد يف عام ٦٥٦هـ عىل يد التتار، وقد بايعه رشيف مكة بخالفة املسلمني.  انظر: الصاليب، املصـدر نفـسه، 

ج ٥، ص ٣٦١.
٧٠ بنو ثابت هم عرب وشاميون من بني سليم حكموا طرابلس نحو ٧٩ عامًا متقطعة. 
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مـن بينهـم حممد بن عبـد العزيز بن أيب العباس (من ٨٠٣ هــ حتى ٨٣٣هـ) ثّم 
أعقبه عبد الواحد بن حفص ملّدة ٢٥ عامًا نعمت فيها طرابلس باألمن واتسـاع 

التجارة وانتشار الرخاء.
ويـرى الشـيخ الطاهـر الـزاوي بـأّن طرابلس منـذ توالها عبـد الواحد بن 
حفص عام ٨٣٣هـ �� أن احتلها األسـبان سـنة ٩١٦هـ كانت � رخاٍء مسـتمر 
وأمـٍن شـامل، واسـتطاع األهـا� أن �م�وا ثـروة هائلة كانت مـ�� املثل � 

ال��� األفريقي.٧١
ويف عام ٩١٦هـ/١٥١٠م قام  بتجهيز مائة وعرشين قطعة بحرية 
وانضّمت إليها سـفن أخرى من مالطا وشـحنت بخمسـة عرش ألف جنديٍّ من 
األسـبان وثالثـة آالف من اإليطاليني واملالطيني، وحتّركـت هذه القوات صوب 
طرابلـس يف ربيـع ٩١٦هــ املوافـق يوليو/متـوز ١٥١٠م واسـتمّر القتـال بني 
القـوات الغازية وبني أهايل طرابلس، ومل تكن القوات متكافئة فسـقطت املدينة 
يف يد الغزاة، واسـتمّر اإلفسـاد األسباين يف طرابلس ما يربو عن العرشين عامًا مل 
يستطيعوا خالهلا أن يتجاوزوا أسوار املدينة.  ويف عام ٩٤٢هـ/١٥٣٥م سلمت 
طرابلس من قبل األسـبان إىل فرسان القديس يوحنا األورشليمي (مالطا)، وقد 
اسـتمّرت طرابلـس يف قبضتهم حتى عام ٩٥٨هــ/١٥٥١م عندما متكن القائد 

العثامين (دارغوت باشا)٧٢ من حتريرها من قبضتهم.٧٣
أّما اجلزء الرشقي من ليبيا (برقة) فقد خضع خالل هذه احلقبة، ومنذ سقوط 
الدولة العبيدية (الفاطمية) يف مرص عام ٥٦٧هـ/١١٧١م حلكم األيوبيني الذي 
امتدَّ حتـى عام ٦٤٨هـ/١٢٥٠م، ومن بعدها حلكـم امل�لي� عىل امتداد الفرتة 

من ٦٤٨هـ/١٢٥٠م - ٩٢٣هـ/١٥١٧م.
أّمـا فـزان، فيبدو أّهنـا عىل الرغم مـن دخول اإلسـالم إليها مبكـرًا، ظلت 

مستقلة حتى القرن السادس عرش امليالدي.٧٤
٧١ انظر: الصاليب، دولة املوحدين، املبحث الرابع: "الدولة احلفصية"، ص ٣٥٣-٣٧١.

٧٢ دارغـوت باشـا كان مـن كبـار القراصنة وخليفـة خلري الدين بربروّسـا الذي كان أمـريًا للبحر يف أيام اخلليفة سـليامن 
القانوين وعنيِّ حاكًام عىل طرابلس مكافأة له عىل حتريرها من فرسان القديس يوحنا،  زيادة، املصدر نفسه، ص ٥١.

٧٣ انظر: الصاليب، املصدر نفسه، ج ٥، ص ٣٧٠-٣٧١؛ زيادة، املصدر نفسه.
٧٤ حبيب، ص ١٩٠.
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ويف سنة ٩٢٩هـ/١٥٢٢م شمل احلكم الع��� ليبيا وذلك يف عهد سلي�ن 
القانو� عندما أخضع كًال من مرص وبرقة حلكمه، ثّم دخل طرابلس، كام رأينا، يف 
عام ١٥٥١م كقوة إسـالمية مدعّوة للتحرير فانتزعها من قبضة فرسان القديس 

يوحنا ثّم افتتح تونس واجلزائر.٧٥
وقد توافق جميء العثامنيني إىل طرابلس مع ظهور دولة �لّية � فزان عِرفت 
باسـم مؤّسسها ��د ال�ا� وهو رشيف من مدينة فاس باملغرب، قدم إىل فزان 
واسـتقّر هبا يف العام ٩٥٧ هـ/١٥٥٠م.  وعِرفت هذه الدولة التي أقامها باسـم 
"دولة أوالد ��د" وحكمت فزان من عام ٩٥٧هـ/١٥٥٠م إىل عام ١٢٢٧هـ 
/١٨١٢م.  وكان مركـز الدولة "واحة مرزق"، وأقامت حتالفات مع سـالطني 
املاملك اإلسـالمية يف تشـاد وشـامل نيجرييـا.  وكان األسـاس االقتصادي هلذه 
الدولة جتارة القوافل عرب الصحراء. وقد وقع رصاع طويل بني دولة أوالد حممد 
والدولـة العثامنية، ومتحور هذا الرصاع حول واجـب األوىل أن تدفع للعثامنيني 

ريعًا سنويًا (عبيدًا وذهبًا).٧٦
وخـالل هـذه احلقبـة، وحتديـدًا يف ٢٧ يوليو/متـوز مـن عـام ١١٢٣هـ/

١٧١١م، اسـتطاع أ�ـد باشـا القـره مانـ�، وهـو ضابـط تركـي صغـري (مـن 
االنكشـارية)، أن يعلـن نفسـه حاكًام عـىل والية طرابلـس العثامنية،٧٧ وأّسـس 
العائلـة القـره مانليـة التـي حكمت البـالد زهاء قـرٍن وربـع قرن قّسـمت فيها 
الواليـة إىل ثـالث مقاطعـات هي طرابلـس ومرصاتـه وبنغازي.  وقـد عرفت 
هذه املقاطعات تنظيامت إدارية متشـاهبة. ورغم أّن السلطة يف كل مقاطعة كانت 
منوطـة بأحد أفـراد العائلة املالكة إال أّن السـلطة احلقيقية كانت بيد الباشـا، ومل 
يكن "للديوان" إال رأي استشـاري.٧٨ وقد سـعت هذه الدولة إىل بسـط نفوذها 
عـىل إقليم فـزان، واصطدمت بدولة أوالد ��د بسـبب رفض األخرية أن تدفع 

٧٥ انظر: حممود، ص ١٩ وما بعدها.
٧٦ انظر: محيدة ، ص ٤٧-٤٨.

٧٧ مل تكـن طرابلـس وبرقة يف ظل األرسة القرمانلية مسـتقلة اسـتقالالً كامًال عن الدولة العثامنيـة، واألقرب أن يوصف 
وضعهـا بأّنـه كان ذا صبغة اسـتقاللية، راجع زيـادة، املصدر نفسـه، ص ٥٥، وعيل مصطفى املرصايت، رسـائل أ�د 

القليبي بني طرابلس وتونس (تونس: الدار العربية للكتاب، ١٩٧٦)، ص ١٩.
٧٨ إسامعيل َمرزة، القانون الدستوري: دراسة مقارنة للدستور الليبي مع دسات� الدول العربية األخرى (اجلامعة الليبية، 

دار صادر، لبنان، ١٩٦٩)، ص ١٤٧.
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ريعًا سنويًا للدولة القره مانلية. وكانت آخر محلة وّجهها القره مانليون إلخضاع 
إقليم فزان يف عام ١٢٢٧ هـ/١٨١٢م.

يعّد يوسـف باشـا أكرب القرمانليني، فقد أتّم حتصني طرابلس، وأنشأ لنفسه 
أسـطوالً قويًا، وأرغم السـويد عىل دفع أتاوة لألسطول (١٢١٣هـ/١٧٩٨م)، 
وعقـد اتفاقـًا ّرسيـًا مـع نابليون٧٩ فدفـع عنـه أذى الربتغـال. ويف أيامـه قامت 
الواليات املتحدة بحملة عسـكرية يف عـام ١٨٠١م وجّربت خالل تلك احلملة 
أن تفيـد من التعاون مـع أخيه أ�د بك املقيم يف درنة. وقد جتّددت احلملة سـنة 

١٨٠٥م،٨٠ كام قامت ثورات حملية ضّده يف طرابلس وبرقة.٨١
ويف أغسـطس/آب ١٨٣٢م تنـازل يوسـف باشـا البنـه عـ� باشـا الثا�� 
واستفحل الرصاع الدامي بني أفراد األرسة القرمانلية واندلعت احلرب األهلية. 
وكان الـرصاع بـني عـيل بـن يوسـف القرمانـيل وبـني أبنـاء أخيه �مـد وأ�د� 
وتكّونـت حكومتـان إحدامهـا بطرابلـس واألخرى بالسـاحل واملنشـية، وأّيد 
القنصل الفرنيس عيل باشـا وحكومـة املدينة، وعّده احلاكم الرشعي املعرتف به، 
عـىل حني أّيـد القنصل اإلنجليزي (وارنجتون) الطـرف اآلخر حممد باي وأمحد 

باي.٨٢
وبـني األعـوام ١٢٤٦-١٢٥٨هــ/١٨٣٠-١٨٤٢م حـاول الشـيخ عبد 
اجلليل سيف الن� وايل فزان وزعيم قبيلة أوالد سلي�ن� والذي نجح يف توطيد 
حتالفاتـه مع سـالطني وأمراء بـالد السـودان أن يقيم دولة جديـدة يف فزان وأن 
يسـتقل عـن الدولـة القره مانليـة. وقد نجـح يف أن يصبح احلاكـم الفعيل لفزان 
يف مرحلـة االضطـراب السـيايس داخـل األرسة القـره مانليـة وحرهبـا ضـّد 
اجليـش العثـامين التي بدأت يف عـام ١٢٥١هــ/١٨٣٥م واسـتمّرت حتى عام 
١٢٥٨هــ/١٨٤٢م.  بل إّن الشـيخ عبـد اجلليل زحف مع حلفائـه (من قبائل 

٧٩ كانـت فرنسـا قد هامجت طرابلس ورضبتهـا من البحر يف عام ١٧٢٨م. (عىل أيام مؤّسـس األرسة القـره مانلية أمحد 
باشا)،  زيادة، املصدر نفسه، ص ٥٢- ٥٣.

٨٠ انظـر: احلمالت ا�م��ي� ع� شـ�� إفريقيا � القرن الثامن عـ� (١٧٩٩-١٨٠٥)، لويس رايت وجوليا ماكلويد، 
تعريب حممد روحي البعلبكي، ط ٢ (لندن: دارف املحدودة، ١٩٨٥).

٨١ زيادة، املصدر نفسه، ص ٥٣.
٨٢ املرصايت، املصدر نفسه،  ص ١٨-١٩.
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ورفلة والقذاذفة واملغاربة وسكان واحتْي وّدان وهون) وغومة املحمودي، باجتاه 
مرصاته وطرابلس. كام طبع عملة باسمه "عبد اجلليل - سلطان فزان"، كام وجد 
يف احلكومـة الفرنسـية بعض االهتامم ملواجهة املنافسـة اإلنجليزيـة يف الصحراء 
الكـربى. غـري أّن اغتيـال عبـد اجلليـل أّدى إىل وأد طموحاتـه بشـأن اسـتمرار 

استقالل إقليم فزان عن طرابلس.٨٣
ويف عهد السلطان العثامين �مود الثا� اغتنم العثامنيون يف عام ١٢٥١هـ/
١٨٣٥م، حتت ضغـوٍط داخلية وخارجية،٨٤ فرصة وجود قالقل أهلية يف ليبيا، 
فتـمَّ هلم القضاء عىل العائلة القره مانلية٨٥ يف ليبيا وأعادوا سـلطاهنم املبارش عىل 

والية طرابلس الذي امتدَّ إىل عام ١٣٣٠هـ/١٩١٢م.٨٦
وقـد كانـت ليبيا ال�ث�نية تعـَرف عادة بطرابلـس وبرقة وأحيانـا بطرابلس 

الغرب فقط.٨٧
وتتميَّـز ف�� احلكم ال�ث�� األّو� يف ليبيا بأّن اإلدارة يف البالد كانت موكلة 
عمليًا للحكام املحليني ولرؤساء القبائل، وكان الباب العايل مكتفيًا بام يدَفع إليه 
من رضائب.٨٨  إال أّن الوالة كانوا يعّينون من قبل السـلطة يف اسـطنبول، وكان 
الوايل يستعني بمجلس الديوان الذي يرأسه "الباي" وباحلامية االنكشارية.  وقد 
اتسمت هذه الفرتة بام يشبه احلكم الذايت يف ليبيا (وهو ما أغرى الضابط الرتكي 
أمحـد القـره مانـيل بأن يعلـن انفصاله عن اسـطنبول يف عـام ١٧١١ كـام رأينا). 
وكانـت اختصاصـات احلكام املحليني مرنة تتناسـب عكسـيًا مع قـوة احلكومة 

املركزية وضعفها.٨٩
أّما ف�� احلكم ال�ث�� الثانية يف ليبيا فقد كانت أكثر تنظيًام وأحدث أسـلوبًا 

٨٣ محيدة، ص ٨٦-٩٠.
٨٤ مـن بـني الضغوط اخلارجية التي تعّرضـت هلا الدولة العثامنية يف تلك الفرتة ضياع اجلزائر التي احتلتها فرنسـا يف عام 

١٨٣٠. ومتّرد حممد عيل يف مرص عام ١٨٠٥ واحتالله لبالد الشام.
ر ذلك مع جماعة يف عامي ١٧٨٤، ١٧٨٦ ميالدية، األمر الذي  ٨٥ شهدت طرابلس يف عام ١٧٦٧ وباء الطاعون، كام تكرَّ
أّدى إىل تدهور األوضاع االقتصادية فيها. كتاب: سـك وتداول النقود � طرابلس الغرب (١٥٥١-١٩١١)، إعداد 

د. حممد مصطفى الرشكيس، طرابلس ١٩٩١.
٨٦ مرزة، ص ١٤٧.
٨٧ محدان، ص ٢٤.

٨٨ خدوري، ص ٧.

٨٩ مرزة، ص ١٤٦.
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مـن ذي قبـل. ويف عـام ١٨٦٤م أصبحـت طرابلس واليـة حيكمهـا واٍل يمثل 
السـلطان العثامين وتضّم مخسـة سـناجق هي طرابلس واجلبـل الغريب واخلمس 
وفـزان وبرقـة.  ويف عـام ١٨٧٩ أصبحت برقـة والية بذاهتا، ويف سـنة ١٨٨٨ 
متتَّعـت برقـة بنوع من االسـتقالل الذايت عـىل أن تتبـع مبـارشة وزارة الداخلية 

العثامنية.٩٠
و� الواقـع كانت طرابلس هي �ور اه�ـ�� الدولة ال���نية ومركز الوجود 
ال�كـي � ليبيا إذ كانت دائًام األغنى موارد وسـكانًا. وينعكس ذلك عىل حجم 
العاصمتـني يف النصـف الثاين من القرن ١٩ إذ كان سـكان ليبيـا بعاّمة يقّدرون 
بنحـو (٧٥٠) ألف نسـمة. وحني كانـت طرابلس املدينـة تعّد نحـو (٦٠) ألفًا 
مل تكـن بنغـازي لتتجـاوز (١٥) ألفـًا.٩١ وقـد انطلـق األتـراك يف تدبري شـئون 
احلكـم يف ليبيـا من حقيقة أّن "الوحـدة القبلية" كانت هي األسـاس يف التنظيم 

االجتامعي.٩٢
ونظرًا لقلة السكان يف ليبيا فقد حاولت الدولة العثامنية نقل بعض اجلامعات 
إليهـا، إذ حاولت نقل بعض العائالت الكردية بناًء عىل اقرتاح الوايل أ�د باشـا 
راسم الذي تسلم الوالية من ١٢٩٩ هـ/١٨٨١م إىل ١٣١٤هـ/١٨٩٦م.  وقد 
أسـكنت هذه العائالت يف منطقة ��� غري أّن الفكرة فشـلت كام فشلت فكرة 

إدخال بعض هذه العنارص يف القوات العثامنية املرابطة يف املنطقة.
وبعد انسـحاب الدولة العثامنية من جزيرة كريت عام ١٣١٦هـ/١٨٩٨م 
اضطـر بعض سـكاهنا من املسـلمني إىل اللجـوء إىل برقة، ويعتقـد أّن قرابة ألف 

أ�ة من تلك اجلزيرة أقاموا يف برقة وانصهروا مع سكاهنا بوصفهم مسلمني.
وّملـا خرج املسـلمون من األندلـس ُطرد اليهـود معهم فانتقلوا إىل الشـامل 
األفريقـي وبقية أرجـاء الدولة العثامنية، ويعتقد أّنه أقام مـن اليهود يف ليبيا نحو 
��ن��ـة أ�ة وبدأ مركزهـم يزيد قوة نتيجة أعامهلم يف التجارة سـواء منها الربية 
أم البحرية. وتسـاهل الوايل العثامين عىل ليبيا رجب باشا (١٢٩٩هـ/١٨٨١م-

٩٠ مرزة، ص ١٤٧.
٩١ محدان، ص ٢٤.
٩٢ مرزة، ص ١٤٨.
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كـام عرفـت ليبيـا العثامنية، عىل الصعيـد الداخيل، نظـام املجالـس النيابية، 
فتشـكل يف مدينـة طرابلـس جملـس يمثل سـكان السـناجق األربعـة (طرابلس 
من  واجلبل الغريب واخلمس وفزان)، وتشـكل يف برقـة "�لس اإلدارة" ويتألف 

أعضاء منتخبني من قبل أهايل السناجق الرشقية.٩٥
ـا اقتصاديـًا فكانـت إيالة ليبيا العثامنيـة تعتمد، إىل جانـب اإلنتاج املحيل  أمَّ
التقليدي، عىل مصدرين خارجيني أساسـيني هلام قيمة خاّصة يف تلك الفرتة، مها 

جتارة القوافل ومكاسب القرصان.
وقد متثلت ا��� يف شـبكة الطرق وحلقة الوصل بني البحر والصحراء إذ 
كانت تنقل حاصالت السودان وإفريقيا التقليدية الثمينة، من ذهٍب وريش نعام 
وعاج ورقيق، إىل الشـامل، مقابل املصنوعات واألسـلحة األوروبية من الشامل 

إىل اجلنوب.
ـا عن القرصنـة فقد أصبحت مصـدرًا حقيقيًا ومنتظاًم مـن مصادر دخل  أمَّ
ته أوروبا حينذاك، إىل  الدولة، فقد حتّول "سـاحل الرببر"، إقليم أطلس كام سـمَّ
بيئة صاحلة لنشـاط القرصان الواسع يف احلوض الغريب من البحر املتوسط، وقد 
وصل هذا النشاط إىل أوجه يف القرون ١٧-١٩، ويف هذا الدور كانت طرابلس 
٩٣ انظر: حممود شاكر التاريخ اإلسالمي: العهد الع���، اجلزء الــثامن، ط ٢ (بريوت: املكتـب اإلســالمي، ١٩٧٨)، 

ص ٥١٨-٥١٩؛ انظر أيضًا: فصل "البعد الثالث" يف اجلزء الثالث من هذا الكتاب.
٩٤ حممد املدين، القانون اإلداري الليبي (القاهرة: ١٩٦٥)، ص ٦٢.

٩٥ مرزة، ص  ١٤٨-١٤٩.
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١٣١٤ّهـ/١٨٩٩م( مع اليهود، وكان يرغب بإعطاء األرايض هلم خوفا من التوسع  ً
اإليطايل ثّم كان مرشوع رجب باشا إسكان اليهود يف منطقة اجلبل األخرض.٩٣

وعندما صدر يف تركيا الدس�تور الذي أقّرته الثورة الرتكية عام ١٣٢٩هـ/
عـام ١٩0٨م اسـتندت إليـه ليبيـا يف إرسـال "مبعوثيه�ا" لتمثيلهـا يف الربملـان 
الرتكـي، وكان مـن بينهم سـليامن باشـا الباروين عـن اجلبل الغـريب، وخمتار بك 
كعبـار عـن غربان، وحممد بك باحلـاج عن مدينة طرابلس، وعمر باشـا منصور 
الكيخيا ويوسف بك شتوان عن بنغازي وحممد بك فرحات عن الزاوية الغربية 

وحاجي بك عن فزان.٩٤
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بوجٍه خاص تشارك مشاركة كاملة.٩٦
ـا مـن الناحيـة السياسـية فـإّن ليبيـا، منـذ بدايـات الوجــود العثماني،  أمَّ
وكنتـيجـة للتوازنـات بيـن تركيـا والقـوى الدوليـة، دخلـت بالتدريـج ولكن 
بصورة مباشرة وخـطـيرة لعبة صراع الـقـوة في البحر المـتـوسط. وكنـتـيجة 
لضعـف الـدولـة العـثمانـيـة وعـجزها، كـادت ليـبيـا أن تـنـزلق إلى حـلـقة 
"الـتكالـب" على إفـريقيا، فـقد انـفتـحت على األقـل للـتغلـغـل األوروبي 
الـذي وضـع األسـاس الصلب لالسـتعمار اإليطالي. فبحّجـة ردع القرصان، 
قامـت أكثـر من دولة أوروبية - فرنسـا، نابولي، سـردينيا- بحمالت وحروٍب 
بحريـة حـقيقيـة علـى مينـاء طرابلـس خـالل القرنيـن ١٨و١٩، وأصبـح من 
الظواهـر الـمألوفة المـتكّررة فـي مـيناء طرابلس ظهور األسـاطيل األوروبية، 
ومنها البريطانية بل األمريكية، في مظاهـرات بحرية للتهديد والضغط، وأحيانًا 
للضرب. كذلك تكاثرت خطط احتالل المنطــقة من قــبل معظم تلك القوى، 

وإن لم تتحـــقق في النهاية.
على أّن هذا كله حقق من الناحية األخرى وجودًا متزايدًا للنفوذ األوروبي 
فـي المنطقـة كاد أن يكـون دولـة داخـل دولـة. وقد انعكسـت هـذه الضغوط 
األجنبيـة أحيانـًا فـي ردود فعٍل وطـنيـة وقومية ضـدَّ كل من أوروبـا المعتدية 
وتركيـا العاجـزة، تمثلت في ثـورات محلية عربية، ونضاٍل وطني فرض نفسـه 
مـرارًا، وانتـزع بعـض الحكم الذاتـي أو المحلي (ثورة غومة مثـًال في الجبل، 

جبل نفوسة).٩٧
السنو� الكب� واحلركة السنوسية

تعارصت عودة العثامنيني إىل ليبيا يف عام ١٨٣٥ مع بدايات السنوسية فيها 
مع أوساط القرن التاسع عرش.٩٨

٩٦ محدان، ص ٢٤-٢٥.
٩٧ محدان، ص ٢٥.

٩٨ ذكر الدكتور الصاليب يف كتابه احلركة السنوسـية � ليبيا أنَّ أّول زيارة قام هبا اإلمام حممد بن عيل السـنويس إىل ليبيا يف 
طريقه إىل مكة كانت يف عهد يوسف القره مانيل الذي كان مستقًال عن الدولة العثامنية. (عامن: دار البيارق ، ١٩٩٩)، 

ج ١، ص ٣٨.
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ففي عـام ١٢٥٧هـ /١٨٤١م عاد الـــسـيد �مد بن عـــ� السـنو�٩٩ 
مـن قابس إىل طرابلس ونزل ضيفًا عىل عائـلـة املنتـ� يف عهد الوايل العــثامين 
عــ� باشـا عشقر.  وقد تزامنت تلك الزيارة مع اشتعال الثورة، يف جبل نفوسة 
بقيادة غومة املحمودي، ويف رست وفزان بقيادة عبد اجلليل سـيف الن�، ضدَّ 

الدولة العثامنية.
ويف عام ١٨٤٢ قام السنويس الكبري ببناء أّول زاوية يف قلب اجلبل األخرض 
بمدينـة البيضـاء، ويف عام ١٨٥٦ نقـل مركز دعوته إىل "واحـة اجلغبوب" ذات 
املوقـع االسـرتاتيجي بسـبب بعدهـا، أوالً،عـن بنغـازي ودرنـة مقـر اإلدارة 
العثامنيـة، وكذلـك ألّهنا كانت عـىل طريق قوافـل احلجيج والتجـار. وتواصل 
بنـاء الزوايـا وتطويـر مهامها عىل مدار السـنوات، وعندما تويف السـيد حممد بن 
عـيل السـنويس يف عام ١٨٥٩ كان عدد الزوايا السنوسـية يف ليبيـا قد بلغ (٣٧) 

زاوية.١٠٠
باط، جتمع بني وظائـف اإلنتاج والتعليم  لقـد كانت هذه الزوايا أشـبه بالرِّ
املحميـة  املواقـع  ذات  الصحـراء  ويف  الدواخـل  يف  عـة  موزَّ وهـي  والدفـاع، 
واالسـرتاتيجية، حربيـًا وجتاريـًا، القائمـة عىل طـرق احلركة وخطـوط القوافل 
التجاريـة.  وكانـت كل زاويـة ملكية عامـة للقبيلـة أي مركزًا للوحـدة القبلية، 
ومن هنا جاءت الوالءات التقليدية للسنوسـية، تلك التي ستلعب دورًا هاّمًا يف 

تشكيل احلياة السياسية لليبيا احلديثة.١٠١
يذهـب بعضهم إلى أّن العالقات بين الدولة العثمانية والحركة السنوسـية 
اّتسـمت بالشـك المتبـادل،١٠٢ علـى حيـن يذهـب آخرون إلـى أّنها اتسـمت 
٩٩ ليس يف نيَّتنا أن نؤّرخ يف هذا املجال الضّيق للحركة السنوسـية العظيمة وملؤّسسـها سـيدي حممد بن عيل السنويس، 
رمحـه اهللا وخلفـاءه مـن بعـده، ولكنّنا نتناوهلـا هنا من جانب سـياق األحداث يف ليبيـا من الوجهة السياسـية فقط، 
ويمكـن إحالـة الباحث يف هـذا املوضوع اهلام إىل عدٍد من املؤّرخني الثقات، من بينهم الدكتور حممد فؤاد شـكري، 
السنوسـية دين ودولة، والدكتور أمحد صدقي الدجاين، احلركة السنوسـية: نشـ��ا ونمّوها � القرن التاسـع ع�، 

والدكتور عيل حممد حممد الصاليب، احلركة السنوسية � ليبيا - ثالثة أجزاء.
١٠٠ انظـر: محيـدة، ص ١٠٩-١٣٢. كام يذكـر  الدكتور نقوال زيادة يف كتابـه برقة الدولة العربية الثامنـة أّن عدد الزوايا 
السنوسية يف ليبيا بلغ عند وفاة السيد املهدي السنويس يف عام ١٩٠٢ نحو (٨٤) زاوية منها (٤٥) يف برقة، و(١٨) 

يف طرابلس، و(١٥) يف فزان، و(٦) يف الكفرة.
١٠١ محدان، ص ٢٦.

١٠٢ محيدة، ص ١٢٥-١٢٦.

منذ الفتح اإلسالمي
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ـًا كانت حقيقة  بالحـرص واالعتراف المتبادل الـذي لم يخُل من حذر.١٠٣ وأيَّ
العالقـة ودوافعها فمـن المؤكد أّن الحركة السنوسـية اقتطعت لنفسـها مجاالً 
سياسـيًا أشـبه بدولة داخل الدولة، ففرضت نفسـها على الدولة العثمانية التي 
اعترفـت بهـا كنـوع مـن الحكـم المحلـي.١٠٤ ومـن الــدالئل علـى وجــود 
التقـارب العثماني/السنوسـي قيـام السـلطان عبـد المجيد العثمانـي في عام 
١٨٥٥م بإصـدار فرمـان يعفـي الزوايـا السنوسـية مـن الضرائـب، ويقضـي 
بمعاملتها كوقٍف إسـالمي مع السـماح لها بجبي األموال من أتباعها.  وكــان 
من مظاهره أيضًا قيام تحالف بينهــما لمواجهة عدوهما المشترك المتمثل في 
االسـتعــمار األوروبي والســـيما الزحف الفرنسـي القادم مـن الجنوب إلى 

الشمال األفريقي.
وبصـرف النظر عـن طبيعة العالقة بين السنوسـية والدولـة العثمانية فمن 
المؤكـد أّن الحركـة السنوسـية بلغـت فـي عـام ١٨٧٠ قـّوة عظيمـة، وكانت 
مـن الناحيـة العمليـة بمثابة حكومة (رغم أّنـه لم يعلن عنها رسـميًا إال في عام 
١٩١٣ بعـد أن وقعت الدولة العثمانية اتفاقية سـلٍم مع إيطــاليا). وقد تمــثل 
ذلــك في مؤّسسـاتها (المجلـس العالي ومجلس كبار اإلخوان) والمؤسسـة 
التعليميـة (فـي عـام ١٨٩٧ بلغ عـدد الطالب في النظـام التعليمي السنوسـي 
حوالـي ٥٠٠٠، منهم حوالي ٢٠٠٠ فـي المعهد العالـي بالجـغبوب، وازداد 
هـذا الــعـدد ليصل إلـى ١٥٠٠٠عـام ١٩٠٠). وفي عـام ١٨٩٠ كان بحوزة 

الحــركة ٦٠٠ بندقية.١٠٥
مـن  الســنوسـية  الحركـة  عاصمـة  نـقـل  جـــرى   ١٨٩٥ عـام  وفـي 
الجــغبـوب إلى الكفــرة، ثّم إلى (قــرو) في شـمال شــــرقي تشـــاد فــي 
عام ١٨٩٩، وقد حــاربت هذه الحركة القوات االسـتعـــمارية الفرنسـية عام 
١٨٩٩، واإلنجــليــزيـة عـام ١٩١٦، والطــليان من عــام ١٩١١ إلى عــام 

١٩٣٢... ١٠٦
١٠٣ الصاليب، "احلركة السنوسية يف ليبيا" ج ١، ص ١٧٥-١٨٦.

١٠٤ محدان، ص ٢٦.
١٠٥ محيدة، ص ١٣١، ١٣٦-١٣٨.
١٠٦ املصدر نفسه، ص ١٣١-١٣٢.

01_1stChapter_Vol_1   69 7/19/04, 6:56:30 PM



ونية
خة إلكتر

نس

٧٠

وعنـد هذا الحّد نسـتطيع أن نرى بوضـوح أّن كًال من طرابلـس وبرقة قد 
اتخـذ في ظل الحكم العثماني، والسـيما فـي القرن األخير منـه، خطًا تطوريًا 
سياسـيًا مختلفًا إلى حدٍّ معّين، وستــزداد الزاوية بينهما انفراجًا في المستقبل، 
وسـتنعكس إلـى حدٍّ مـا على التركيـب السياسـي لليبيا المسـتقلة بعـد ذلك. 
فبيــنما كانت طرابلس تنــجذب نحو الشـمال، تجاه البحر، وإلى فلك القوى 
االسـتعمارية، كانت برقة تنجذب جنوبًا، نحو القـاّرة، وإلى قلــب الصحراء. 
وقـــد أثر هـذا الفارق ليس فــقط على التــوّجه الســياسـي المقــبل، ولكن 

أيــضًا على الوضــع الحضــاريِّ العام.
فمـن جهة أصبحت طرابلس أكثر انفتاحـًا على الغرب واحتكاكًا به، ومن 
ثم أكثر تعّرضًا ألخطاره االسـتعمارية وجالياته المتزايدة، كما أصبحت مدنها 
أكثـر تأثـرًا بالطابع األوروبـي (عمارة وثقافة وأسـلوب حياة .. الـخ).  وعلى 
العكـس من هذا صـارت برقة أكثر عزلـة وانطواء: التـراُث العربي أغلُب على 
طابعها وعلى مدنها، والوجود األجنبي والخطر االستعماري على أّية حال أقل 

كثافة وتهديدًا نسبيًا.١٠٧
ومـن هـذا االسـتعراض لــتاريـخ ليبيـا الطـــويـل والمفــعـم يمــكن 
والـثــوابـت  الـمـشـتركة  المـالمـح  مـــن  جـمـلـة  إلـى  التوّصـــل 
والـمـتـغـيـرات إلى جانب االنتهاءات والخالصات العاّمة١٠٨ يهّمنا أن نشـير 

منها إلى:
(أ) إّن االنقسـام الثنائـي بيـن طرابلس وبرقـــة يعّد من أبـرز مالمــح 
مـرارًا  اقتسـامها  جــرى  فقـد  لليبيـا،  الجـيوبولـيتكـي  التـاريـخ 
وتكــرارًا بين أكـثر من قوة خارجية أو اسـتعـماٍر أجنبيٍّ في وقـت 
واحــد. وكان هذا االقتسام ينصرف عادة إلى برقة وطــرابلس في 
الدرجة األولى. ويمكن للباحث أن يحصر سـبع أو ثماني حاالت 

١٠٧ محدان، ص ٢٧.
١٠٨ املصدر نفسه، ص ٢٧.
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علـى األقـل خضعت فيهـا برقة لقـوة أجنبيـة على حيـن خضعت 
طرابلس لقوة أخرى:

 – برقة الفرعونية مقابل طرابلس الفينيقية.
 – برقة اإلغريقية مقابل طرابلس القرطاجنية.

 – برقة البطليمية وطرابلس الرومانية.
 – برقة بيزنطة وطرابلس روما.

 – برقة فارس وطرابلس الوندال.
 – برقة الفاطمية (العبيدية) وطرابلس (أفريقية).

 – وأخ�ًا برقة العربية وطرابلس النورمان واألسبان.
ة املتواترة أن تكون جمّرد مصـادفة تارخيية، فال  وال يمكـن هلذه الثنائية امللحَّ
ا تعّرب بصورة مـا عن تركـيٍب ما أصيل � كيــان ليـبيـا الطـبيعي، إنه بال  بـدَّ أهنَّ
التي تفـصل بينـهام  شـك الثنائية اإلقليـمية بني هاتني "اجلزيرتـني" املتباعـدتني 
شــقة صحـراويـة شاسـعة.١٠٩ ومل تكـن جغـرافية البـالد أقل أثرًا مـن تارخيها 
يف قسـمة البالد داخليًا، لقـد تركـت اجلـغرافيا والتاريخ أثرًا ال ُيمـحى � جتربة 

ليـبيا السياسية. ١١٠
(ب) رغـم هـذا االنقـسـام الثنائـي امللـّح والعمــيـق، فقد عرفـت ليبيا 
الوحدة اإلقليمية منذ وقت مبّكٍر نســـبيًا عىل األقل منذ الــرومان، 
قت بعد ذلك يف مراحل من احلكم اإلسـالمي  وزادت أبعادها وتعمَّ
ال سـّيام حتـت العث�نيـني، وتضــّم هـذه الوحدة طــرابلـس وبرقة 
وفـزان وبقــيـة الصــحـراء املجـــاورة، وإن دّل ذلك عىل شــيء 
فإّنام يــدّل عىل أساٍس طبيعيٍّ واحد يف النهاية، �عل من ليبيا وحدة 

١٠٩ املصدر نفسه، ص ٢٧-٢٩.
١١٠ خدوري، ص ١٤-١٥.
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إقليمية وسياسـية تلقائيـة بصورة ما، �� �ع� مـن الثنائية الداخلية 
خاّصيـة ثانويـة م�ـ� أزمنـت، وذلـك بالقيـاس إ� الوحـدة العاّمة 

واألّولية، م�� أتت هذه ضعيفة أو متأّخرة. ١١١

١١١ محدان، ص ٣٠.
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ظهـرت �طـ�� إيطاليا يف ليبيا مبكرًا يف القرن التاسـع عرش، لكنّها مل تتبلور 
وتأخـذ صـورة حمّددة بـل معلنـة إال بعد حتقيق الوحـدة الوطنيـة إليطاليا، حني 
أصبحـت "قّوة" تسـعى إىل "القـّوة"،١١٣ وبرز الشـعور بـرضورة أن يكون هلذه 
الدولـة الناشـئة مكان بـني الدول التي كانـت تقّرر آنذاك مصري العامل وتتقاسـم 

ثرواته وأراضيه.١١٤
منذ الثلث األخري من القرن التاسع عرش، حني بلغت الغزوات االستعامرية 
أقـىص مداهـا، وحني أخذ الـرصاع يشـتّد حول البحـر األبيض ووراثـة الرتكة 
الرتكية (اسـتولت فرنسا عىل اجلزائر يف عام ١٨٣٠ وعىل تونس يف عام ١٨٨١، 
كام استولت إنجلرتا عىل مرص يف عام ١٨٨٢)، حاولت إيطاليا أن تثّبت أقدامها 
يف املجـال الـدويل، وأن تدخـل بقـّوة يف إطـار الرصاعـات الدوليـة املتناقضـة 
واملساومات االستعامرية، حتى ال يفوهتا نصيبها من اقتسام الغنائم، والسيام فيام 
يتَّصـل باملركز الذي تتطلع إليه يف البحر األبيض املتوسـط، وقد سـيطرت عليه 
بعـض الـدول التي ال تسـتطيع أن تّدعي مـا تّدعيه إيطاليـا، يف رأهيا، من رشف 

االنتامء إىل حضارته وأجماده الرومانية التارخيية.١١٥
وعـىل الرغم من أّن الطموح االسـتعامري اإليطايل نحو ليبيـا قد بدأ يرتكز 
منذ سـنة ١٨٨١، بعد أن فقدت إيطاليا األمل يف تونس، فإّن قضية احتالل ليبيا 
واحلـرب الرتكيـة اإليطالية تعـود بجذورها إىل مؤمتر برلـني ١٨٧٨ حني حاول 
ه، ويف وقت واحد، اهتامم فرنسـا  السـيايس األملاين املشـهور (�سـ���) أن يوجِّ
وإيطاليا إىل تونس، ختّلصًا من أحقاد األوىل، ووضعًا للثانية يف مواجهة املصالح 
١١٢ ال يتَّسـع جمـال هذا الكتاب إلعطـاء هذا املوضوع اهلام حقه، وننصح القارئ بالرجـوع إىل الكتب التي تناولت هذا 

املوضوع باستفاضة.
١١٣ محدان، ص ٣٢-٣٤.

١١٤ انظر: مذكرات جيوليتي: ا��ا� العسـكرية والسياسـية حلرب ليبيا ١٩١١-١٩١٢، تعريب وتقديم خليفة حممد 
التلييس (طرابلس: الرشكة العاّمة للنرش والتوزيع واإلعالن، ١٩٧٦)، ص ٥.

١١٥ التلييس، املصدر نفسه، ص ٥- ٦.
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الفرنسية وطموح التوّسع الفرنيس.
ويف ف�اير/شـباط ١٨٨٧ وّقع بسـ��� اتفاقًا ثنائيًا مـع إيطاليا اعرتف فيه 
بحق إيطاليا يف احتالل طرابلس وبرقة، رغبة منه يف تقوية عالقات التحالف مع 
إيطاليا من جهة، وإلثارة الصدام بينها وبني فرنسـا من جهة أخرى، والسـيام إذا 

زادت من توسيع نشاطها يف الشامل اإلفريقي.
وقـد ظهـر احلديث عن "ليبيا" ألّول مّرة بصفة رسـمية يف جلسـة ال��ان 
ا�يطـا� التـي عقـدت يوم ٦ إبريل نيسـان ١٨٨١ فقد كشـف النقـاب يف تلك 
اجللسـة الربملانية عن العبارة التي أدىل هبا املفاوضون الفرنسيون أثناء املحادثات 
اإلنجليزيـة الفرنسـية حـول تونـس وقـربص والتي تقول (حسـنًا نحـن نقول 

لإليطاليني خذوا طرابلس).١١٦
ويف "اتفـاٍق ثنائـي وّدي" أبـرم يف عـام ١٩٠٢ بـني فرنسـا وإيطاليا جرى 
االتفـاق عـىل إطـالق يـد األوىل يف تونس مقابـل إطالق يـد الثانيـة يف ليبيا.١١٧ 
"اتفــاق وّدي أصـغر"  هـناك  وإىل جانـب هذا "االتفـاق الوّدي الصغـري" كان 
بـني إيـطاليـا وبريطانيـا، وإن أتـى فيـام بعـد بصــورة ضــمنية. فبعـد احتالل 
فرنسـا لتـونـس أصبحـت ليبيـا العـثامنية، مـن وجهة نظـر القـوى العــظمى، 
كتلتي  بني  جغرافيًا،  هي،  مثلام  فراغًا إمربياليًا ومنطقة "فضلة بينّية" اسـتعامريًا، 
االسـتعامر الربيطاين يف املرشق العـريب والفرنيس يف املغرب، وكان عىل إيطـاليا، 
التـي تطــمـع يف ملء هـذا الفـراغ، أن حتصل مـن بريطانيا أيضًا عـىل موافقتها 
ضمنيـًا، وقد جتّسـم هـذا بالفـعل، فيام بعد، خـالل احلرب العامليـة األوىل حني 

أصبحتا حليفتني.١١٨
وهبـذا تكون ليبيا قد دخلت، ضمن سـاحل إفريقيـا العربية برّمته من مرص 
إىل مراكش، يف صفقة مسـاومات ا�����ية شامـلة بني كل من طـريف جمموعتي 
القـوى األوروبيـة القديمـة واجلديـدة يف ذلـك الوقـت، وهـي صفقـة حّددهتا 
توازنـات القوة عىل القاّرة وعىل مرسح األطامع نفسـه. وكانت أبرز مالمح هذه 

١١٦ املصدر نفسه،  ص ٦-١٠.
١١٧ زيادة، املصدر نفسه، ص ٥٤.

١١٨ محدان، ص ٣٣.

01_1stChapter_Vol_1   74 7/19/04, 6:56:34 PM



٧٥

حقبة االستعامر اإليطايل

الصفقـة "ميكانيكيـة التعويض" التي تداعت يف سلـسـلة مثـرية من األفــعال 
وردود األفـعــال االسـتعامرية املتواليـة: أملانيا هتزم فرنسـا يف الوطــن فتـتـجه 
هــذه إىل التعويـض يف تـونـس، ويف تونـس هتزم فرنسـا أطـامع إيطاليـا فتـتجه 
األخـرية إىل التعويض يف ليـبيا. لقد حتّدد م�� ليـبيا، بمعنى آخر، كـجزٍء مـن 

سـياسات القوى.١١٩
منذ عام ١٨٨١ بدأت املطامع اإليطالية االستعامرية يف ليبيا تعلن عن نفسها 
الة واهتاممهم باكتشـاف الواقع الليبي من مجيع وجوهه  من خالل رحالت الرحَّ
االقتصاديـة واالجتامعيـة والسياسـية والبرشية، ومن خالل املقاالت السياسـية 
التـي أخذت توّجـه الرأي العام اإليطـايل، وكذلك خطب وكتابـات الزعامات 
القومية التي تؤمن بالتمييز العنرصي والنَّعرات العرقية والتوّسـع االسـتعامري 

واّدعاء الرسالة احلضارية وإعادة األجماد الرومانية.١٢٠
وقد وجدت هذه االجتاهات صيغتها املثىل فيام عرف يف ذلك الوقت باسـم 

(التغلغل السلمي) وهو مصطلح قصد به واضعوه من رجال االستعامر: 
"ذلـك املجهـود الذي تبذله الدولة االسـتعامرية ومواطنوها خللق شـبكة من 
املبـادرات واملصالـح االقتصاديـة التـي تسـاعد عـىل االمتصـاص أو االبتالع 
ها دون حاجة للقيام  التدرجيي اخلفي للبالد املراد اسـتعامرها والعمل عـىل ضمِّ

بأيِّ عمٍل حريب".١٢١
لقـد اجتهت إيطاليـا بكل قواها إىل تكويـن قواعد هذا (التغلغل السـلمي) 

والتي متثلت يف:
– اسـتاملة بعـض الشـخصيات املحلية الظاهـرة عىل سـاحة الوجاهة 

االجتامعية واملصالح االقتصادية.
– استغالل التذّمر العام من أسلوب احلكم الرتكي وحتويله إىل مهادنة 

لالستعامر عند وقوعه.

١١٩ املصدر نفسه، ص ٣٣.
١٢٠ التلييس، املصدر نفسه، ص ١٠.

١٢١ املصدر نفسه، ص ١١.
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– تكبـري اجلاليـة اإليطاليـة املقيمـة بليبيا، عـن طريق توسـيع اهلجرة، 
وزيـادة حجـم التبـادل التجـاري، وإنشـاء املصانـع واملؤسسـات 
االقتصادية للسيطرة عىل االقتصاد، ورشاء األرايض، وإقامة املعاهد 
واملدارس اإليطالية، وتشـجيع أعامل اإلرساليات الدينية، والتمّكن 

من مراكز اخلربات واالستشارات.
وقد كانت قاعدة هذا (التغلغل السلمي) وحمّركه األكرب "بنك روما" الذي 
أرادت السياسـة اإليطاليـة أن جتعل منـه، يومذاك، "حصان طـروادة" كام يقول 

أحد الباحثني اإليطاليني.١٢٢
واخلالصـة أّن إيطاليـا عملـت منـذ عـام ١٨٨١ حتى عـام ١٩١١١٢٣ عىل 
توفري كافة الظروف إلنجاح سياسـة (التغلغل السـلمي) إىل درجة جعلت أحد 
الدبلوماسـيني األملان يقول إّنه كان ينبغي أن تذهب إيطاليا إ� ليبيا بدون حرب 

ك� ذهبت بريطانيا إ� م�.١٢٤
ومع ذلـك، بالرغم من كل تلك اجلهود التي بذلتها إيطاليا، تضافرت مجلة 
عوامـل أّدت إىل فشـل التغلغل السـلمي، واضطرهتـا إىل الدخـول يف مغامرهتا 

العسكرية يف ليبيا، والتي كانت ختشى من عواقبها. من بني هذه العوامل:
١- يقظـة الشـعب الليبـي١٢٥ وانتباهـه إىل األخطـار املحدقـة والسـيام 
بعـد وقوع اجلزائـر وتونس ومـرص يف قبضة االسـتعامرين الفرنيس 

واإلنجليزي.
٢- موقف بعض الوالة األتراك، وتعريتهم للمصالح اإليطالية استجابة 

للضغوط الشعبية (رجب باشا ١٢٦ وإبراهيم باشا).
١٢٢ املصدر نفسـه، ص ١١. وقد كانت صلة هذا البنك برجال الكنيسـة وشخصيات احلكم واضحة وبارزة يف رأسامله 
ومسـّرييه.  وقـد كان مديـره يف وقـت من أوقات احلملة اإليطالية عىل ليبيا "أرنسـتو باشـليل" وهو عـم الكاردينال 

باشليل الذي صار فيام بعد البابا بيوس الثاين عرش.
١٢٣ شـهدت هذه احلقبة ذاهتا، وحتديدًا  يف يوليو/أغسـطس ١٩٠٨، قدوم البعثة اليهودية إىل برقة لدراسـة إمكان إقامة 

الكتاب. هذا  من  الثالث  اجلزء  دولة قومية لليهود فيها.  راجع فصل "البعد الثالث" يف 
١٢٤ التلييس، املصدر نفسه، ص ١٤.

الـة اإليطـايل االسـتعامري (كامبرييـو)، الذي قام برحلتـني إىل ليبيـا سـنتي ١٨٨١-١٨٨٢ واحدة إىل  ر الرحَّ ١٢٥ صـوَّ
طرابلـس واألخـرى إىل برقة، الشـعور الذي لقيه عند بعـض األفراد البسـطاء، واملوجدة التي كانوا حيّسـون هبا يف 
نفوسهم ضّد األوروبيني بسبب وقوع بعض البلدان العربية يف قبضة االستعامر (التلييس، املصدر نفسه. ص ١٥).
١٢٦ راجع ما ورد بشأن هذا الوايل الرتكي وموقفه املتعاطف مع مرشوع إقامة وطٍن قوميٍّ لليهود يف ليبيا عام ١٩٠٨ يف 

الكتاب. هذا  من  الثالث  اجلزء  فصل "البعد الثالث" - 
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٣- اجتـاه السياسـة العثامنية إىل خلـق رصاع للمصالـح األجنبية يف ليبيا 
بإجيـاد منافسـني ومزامحـني للنفـوذ االقتصـادي والثقـايف اإليطـايل 

(املصالح األملانية مثًال).
٤- الغبـاء االسـتعامري اإليطـايل، وضحالـة التجربة االسـتعامرية التي 
جعلتها تعلـن عن نّياهتا من خالل الترصحيـات والبيانات واخلطب 

ومقاالت الصحف واملوقف السيايس الواضح املكشوف.
٥- الرصاع اإلنجليزي الفرنيس حول توسـيع مناطق النفوذ يف الشـامل 

اإلفريقي وأوساط إفريقيا.
٦ إّن ليبيـا كانت جـزءًا من اإلمرباطورية العثامنيـة وكانت حتكم حكًام 
مبارشًا من إستانبول، ومل يكن هلا وضع مماثل للوضع القائم حينذاك 
يف مرص وتونس، وقيام هـذا الوضع القانوين كان يقيض بالرضورة، 
بعـد فشـل سياسـة التغلغـل السـلمي، إعالن احلـرب عـىل الدولة 

صاحبة السيادة (الدولة العثامنية). 
وفضـًال عن التمهيد الد�ل��ا� اخلارجي الـذي قامت به إيطاليا من أجل 
العثامنية  انتهجتها داخل ليبيا  احتالهلا لليبيا، وسياسـة "التغلغل السـلمي" التي 
ذاهتـا، جلأت إيطاليا إىل عدٍد من األسـاليب السياسـية األخرى التي اسـتهدفت 

إضعاف اإلمرباطورية العثامنية نفسها، من ذلك:١٢٧ 
 (أ) معاداة الوضع اجلديد الذي تواله األتراك االحتاديون.

(ب) مسـاندة احلركات االنفصاليـة يف البلقان وجزيرة العـرب (التابعني 
للدولة العثامنية).

(ج) الضغـط لتغيري الوالة األتراك يف ليبيا ممّـن كانوا يعرقلون مصاحلها، 
وقد نجحت فعال يف إقصاءآخر الوالة (إبراهيم باشـا) حتى إذا وقع 

الغزو اإليطايل لليبيا، مل يكن فيها واٍل معتمد.

١٢٧ التلييس، املصدر نفسه، ص ١٧.
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الرتكيـة  الدولـة  عاصمـة  يف  والنفـوذ  السـلطة  مركـز  إىل  (د) التسـلل 
(إسـتانبول) واستعامل بعض الشخصيات العميلة يف خدمة أهدافها 

وأغراضها السياسية.
كذلـك حاولت املخابرات اإليطالية اسـتغالل الرصاع ال�ـن�� ال�رن� 
يف تشـاد (بدأ يف عام ١٨٩٩) للتقّرب من السنوسـية كنوع من اإلعداد أو خلق 
حتالـٍف قبيل غزو ليبيا. لذلك أهدى القنصـل اإليطايل يف طرابلس بعض اهلدايا 
د  واألسلحة للسيد أمحد الرشيف١٢٨ يف عام ١٩٠٥، وقد ردَّ السيد أمحد رّدًا جسَّ

حنكته ووعيه السيايس يف تلك املرحلة:
"ليس هناك أعّز علينا يف احلياة أكثر من السـالح والكتب. بالسـالح نستطيع 
هزيمـة أعدائنـا، وبالكتب نوّسـع معرفتنا، وهذا أهّم يشٍء للمسـلمني .. نحن 

نطلب إذا مل متانعوا ٤ مسدسات  و١٠٠٠ بندقية".١٢٩
ويف يونيو/حزيـران ١٩١١ أقـّر ال�ملـا� اإليطـا� غـزو ليبيا. ثـّم انتهزت 
احلكومة اإليطالية توّرط تركيا يف حروب البلقان ونكسة أملانيا يف حتقيق أطامعها 
يف مراكـش، فقامت يف السـابع والعرشين من سـبتمرب/أيلول ١٩١١، متذّرعة 
بحّجـة محاية املصالـح التجاريـة والثقافية لرعاياهـا املقيمني يف ليبيـا، بإنذار١٣٠ 
احلكومـة العثامنيـة بوجوب وضـع حدٍّ للفـوىض واإلمهال اللذيـن تركت فيهام 
طرابلـس وبرقـة مـن جانب احلكـم الرتكي. ويف التاسـع والعرشين من الشـهر 
نفسـه أعلنـت إيطاليـا احلرب عـ� الــدولـة العث�نيـة ثـّم قامـــت يف الــرابع 
مـن أكتوبر١٣١/ترشيـن األول مـن العام نفسـه بغزو السـواحل الليبيـة بجيٍش 
عرمرم مزّوٍد بأحدث األسـلحة آنذاك.١٣٢  وكان قـوام  اجليش اإليطايل الغازي  
(٣٤٫٠٠٠) من اجلنود املشـاة و(٦٫٣٠٠) من الفرسان. وكان مع هذا اجليش 

١٢٨ كان سيدي أمحد الرشيف قد توىل قيادة احلركة السنوسية يف عام ١٩٠٢.
١٢٩ أنريكو انساباتو العالقات اإليطالية الليبية ١٩٠٢-١٩٣٩، ترمجه إىل العربية عمر الباروين 

 (طرابلس: مركز دراسات جهاد الليبيني، ١٩٨٠)، ص ١٢٠-١٢١، نقًال عن محيدة، ص ١٣٨.
١٣٠ للمزيـد حول هذا اإلنذار انظر: عبد املنصف حافظ البوري، الغزو اإليطا� لليبيا، (القاهرة: الدار العربية للكتاب، 

.(١٩٨٣
١٣١ كانت البوارج احلربية اإليطالية حتارص طرابلس منذ منتصف شهر سبتمرب/أيلول ١٩١١ أي قبل اإلنذار. 

 وقد ذكر الدكتور نقوال زيادة يف كتابه برقة الدولة العربية الثامنة، ص٨٠، أّن القذائف األوىل يف هذه احلرب أطلقت 
عىل مدينة درنة رشقي ليبيا يوم ١٩١١/٩/٢٩، ثمَّ تال ذلك رضب طرابلس يوم ١٩١١/١٠/٤.

١٣٢ مرزة، ص ١٥٠.
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الغازي ستة آالف حصان وثامنامئة عربة و(١٠٢) قطعة مدفعية، ومدافع رشاشة 
جبلية وأربع طائرات١٣٣ باإلضافة إىل عدٍد من السفن والبواخر١٣٤ وباملقابل فلم 

يتجاوز عدد أفراد القوة الع��نية يف القطر الليبي كله الـ (٤٢١٠) جنود.١٣٥
والواقـع أّن بلوغ حجم أفراد القوة العثامنيـة هذه الدرجة من التدّين مل يأِت 
مصادفـة، بل كان نتاج مؤامـرة لعبت فيها أطراف هيودية وماسـونية تركية (من 
أمثـال اليهـودي مرت سـامل ورئيس الـوزراء الرتكـي إبراهيم حقي باشـا) الدور 

الرئييس.
يقول اجلنرال الرتكي جواد رفعت أتيل خان يف كتابه "أ�ار املاسونية":

"إّن طرابلـس الغـرب (ليبيـا حاليـًا) التـي تعـّد موطـن أخلص أبنـاء الدولة 
العثامنية، قد وقعت يف خمالب اإليطاليني بمؤامرة خبيثة دبَّرها اليهودي املاسوين 
(مرت سـامل) الذي دفعت لـه اخلزينة اإليطالية املاليني من اللـريات الذهبية لقاء 
إقناعه الدولة العثامنية برضورة سـحب األسـلحة والعتـاد من طرابلس الغرب 
إىل إسـتانبول بحّجـة التغيري واإلصالح، وبمسـاعي املاسـونيني أيضًا سـيقت 
قطاعات اجليش (من طرابلس) إىل اليمن .. وهكذا سـلمت البالد الطرابلسـية 

(ليبيا) لقمة سائغة للطليان".١٣٦
كام يورد الدكتور �مد فؤاد شكري يف هذا الشأن ما نّصه:

"وعندما تسلمت أزّمة احلكم باستانبول وزارة إبراهيم حقي الضعيفة - ويعتقد 
الكثـريون أنـه كان متواطئًا مع أعداء الدولة وال سـيام الطليان الذين ربطتهم به 
روابـط عديـدة، منهـا زواجه مـن إيطالية وشـغفه بلعـب الورق مـع أصدقائه 
اإليطاليـني، وخضوعـه لسـلطان الذهب! - ضـاع كل أمل أن تنـال طرابلس 

الغرب شيئًا من عناية الدولة (العثامنية) واهتاممها هبا".
"لقـد قامـت حكومة السـلطان عبد احلميد ال�ـا� باختاذ األهّبة لـرّد أّي اعتداٍء 

١٣٣ من املعروف أّن الطريان استعمل للمّرة األوىل يف أغراض حربية أثناء غزو إيطاليا لليبيا.
١٣٤ زيادة، املصدر نفسه، ص ٨٠؛ التلييس، املصدر نفسه، ص ٧٠.

١٣٥ زيادة، املصدر نفسه، ص ٨٠.
١٣٦ نقًال عن الصاليب، احلركة السنوسية � ليبيا،  ج ٢، ص ١٣٨.
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عـىل الواليـة (طرابلس الغرب) وأرسـل إليها السـلطان قائدًا مـن خرية قواده 
هـو رجـب باشـا (١٩٠٤-١٩٠٨) الـذي أطلقـت يـده يف شـؤون الواليـة 
ع) عىل  ق (وزَّ اإلداريـة والعسـكرية، فمّرن أهلهـا عىل األصـول احلربية، وفـرَّ
هنم عىل اسـتعامهلا، ومأل املستودعات العسكرية  شباهبا وشـيوخها البنادق ومرَّ
بالذخائـر، حتى أصبح عدد اجليش املرابط يف طرابلس حوايل �سـة �� ألفًا، 
هـذا عدا الفرق غـري النظامية من األهلـني العرب، وهؤالء بلغـوا األربعني أو 

اخلمسني ألفًا ومهّمتهم معاونة اجليش النظامي".
"لقـد أبطل االحتاديون (مجاعـة االحتاد والرتقي) هذه االسـتعدادات، ورشعوا 
ينزعـون البنادق من األفراد بدعوى أّن األهلني املسـلمني قـد يقومون يف وجه 
احلكومـة إذا طلب منهم تأدية الرضائب والتكاليـف األمريية. وانتهزت وزارة 
حقي باشا فرصة استفحال أمر الثورة � اليمن فسحبت معظم جيشها النظامي 
من طرابلس الغرب السـتخدامه يف إمخاد هذه الثورة. عىل أّهنا مل تكتِف بذلك، 
بـل أمهلـت كل اإلمهـال الفـرق األهلية (غـري النظاميـة) فنقصت قـوة الدفاع 
الطرابلسـية إىل أقل من �سـة آالف مقاتل. ومع أّن أهايل البالد طلبوا االنتظام 
يف سـلك اجلندية بعد إعالن الدسـتور العثامين (١٩٠٨)، فقد أصمَّ االحتاديون 
آذاهنـم ومل جييبـوا األهلني إىل ما طلبـوه إال قبيل وقوع االعتـداء اإليطايل بفرتة 

قصرية، ومل تبدأ اإلجراءات لتجنيدهم إال بعد قيام احلرب ذاهتا".١٣٧
"وزيادة عىل ذلك، فقد نقلت احلكومة العثامنية حوايل أربعني ألف بندقية كانت 
الدولة قد درجت عىل حفظها بالبالد حتى يسـتخدمها األهلون عند الطوارئ، 
ثّم مل تفعل شيئًا من أجل إصالح االستحكامات ومراكز الدفاع بالبالد أو متّدها 

باملدافع والذخرية الالزمة ..".١٣٨
كام يورد األسـتاذ �مود ال�ـا�� يف كتابه "املسـألة الرشقية: دراسة وثائقية 

عن اخلالفة العثامنية"١٣٩ يف هذا الصدد:
"لعـب (قـره سـو) أحـد اليهـود من قـادة االحتـاد والرتقـي يف أيامهـا األخرية 

 ١٣٧ حممد فؤاد شكري، السنوسية دين ودولة (القاهرة: دار الفكر،  ١٩٤٨)، ص ١١٤- ١١٥.
١٣٨ نقًال عن الصاليب، املصدر نفسه، ج ٢، ص ١٣٨-١٣٩.

١٣٩ (القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٨٩).
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(١٩٠٨-١٩١٨) دورًا رئيسـيًا يف احتـالل إيطاليـا لليبيـا وكان يشـغل وظيفة 
مفتـش إعاشـة. واضطـرَّ نتيجـة خليانته أن هيـرب إىل إيطاليـا وحيصل عىل حق 

املواطنة اإليطالية، واستقرَّ يف (تريستا) حيث مات عام ١٩٣٤."١٤٠
 وقـد أّدى الوضـع املهـزوز للفئـة احلاكمـة يف تركيـا،١٤١ وتكاثـر األعداء 
والتهديـدات مـن كل جانـب، واحتامالت الوضـع املتفّجر يف البلقـان، وإمهال 
بعض السياسـيني، وخيانة بعضهم اآلخر، وإغفاهلم املسبق للدفاع عن ليبيا، قد 
أدَّى كله برتكيا إىل االستسـالم أمام إيطاليا. ومل يكن يشـغل الفئة احلاكمة، التي 
كانت خليطًا من عنارص مدسوسـة وطارئة، إال أن جتد السبيل (للحل املّرشف) 

واخلروج من الورطة بام ينقذ ماء الوجه.١٤٢
لقد هرعت تركيا تنشد الصلح مع إيطاليا بوساطة الدول األوروبية،١٤٣ ويف 
اخلامس عرش من شـهر أكتوبر/ترشين األول ١٩١٢ عقد الصلح بني الدولتني 
املتحاربتني وتمَّ التوقيع من قبلهام عىل اتفاق (لوزان) وأعقبه يف الثامن عرش من 
الشهر ذاته اتفاق الصلح الذي أبرم يف (أويش). وقد نصَّ يف االتفاقني عىل إهناء 
حالة احلرب واسـتدعاء العسـكريني واملدنيني األتراك مـن ليبيا، وتنازلت تركيا 

بموجبهام عن سيادهتا عىل القطر الليبي.١٤٤
وبمجـّرد أن علـم السـيد أ�ـد ال�ي� (الـذي كان قد توىل قيـادة احلركة 
السنوسـية منـذ عام ١٩٠٢، وكانت تربطـه عالقات متينة بالبـاب العايل) بأنباء 
حمادثـات الصلـح، قـام بإبـالغ القائد العـام الرتكي يف ليبيـا أنور باشـا (والذي 
كان مقيـام يف درنـة) بام وصله بأّن الدولة العثامنية تعتـزم إبرام الصلح مع إيطاليا 
وتسـليم ليبيا إليها، وبمعارضته الشـديدة هلذا األمر. وقد جاء يف رسـالة السـيد 

أمحد إىل أنور باشا، التي محلها أربعون شخصًا من كبار السنوسية املجاهدين:

١٤٠ املصدر نفسه، ص ٢٠٢.
١٤١ كانت جمموعة حزب االحتاد والرتقي قد استولت عىل السلطة يف تركيا وعزلت السلطان عبد احلميد يف عام ١٩٠٨ 

ووّلت مكانه السلطان حممد رشاد الذي كان ألعوبة يف أيدهيم.
١٤٢ التلييس، املصدر نفسه، ص ٣٣.

١٤٣ أوردت جريدة "املقطم" املرصية يف عددها رقم (٦٩٧٥) الصادر يف ١٩ ربيع األول عام ١٣٣٠هـ  أّن بعض رجال 
األعامل اليهود املؤيدين حلزب االحتاد والرتقي لعبوا دورًا بارزًا يف بدء مفاوضات الصلح بني تركيا وإيطاليا.  انظر: 

الصاليب، املصدر نفسه، ج ٢، ص ١٩٧.
١٤٤ شكري، ص ١٤٢.
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نقيض وال نقبل صلحًا بوجٍه من الوجوه".١٤٥  طرْيف  عىل  والصلح  "نحن 
كـام قـام املجاهد سـلي�� باشـا البـارو� عضو جملـس النـواب العثامين١٤٦ 
بإرسـال برقية إىل ذلك املجلس يعارض فيها باسـمه وباسـم املجاهدين يف ليبيا 

عقد أّي صلٍح مع إيطاليا ال يكفل انسحاهبا الكيل من أرايض ليبيا.١٤٧
ويف ضوء هذه املعارضة الليبية لفكرة الصلح مع إيطاليا وتسـليم ليبيا هدية 
إليـهـا قام الباب العايل، قبيـل توقيع معاهـدة الصلح مـــع إيطاليا، وحتديدًا يف 
١٩١١/١٠/١٥، بإصـدار فرمـان (مرسـوم) منحت بموجبـه منطقة طرابلس 
وبرقـة �كً� ذاتيًا تاّمًا ١٤٨ (اسـتقالالً داخليـًا مطلقًا تاّمـًا)،١٤٩ وقد جاء يف ذلك 

الفرمان:
"إّن حكومتـي إذ جتـد نفسـها عاجزة عن تقديم املسـاعدات التي متّكنكم من 
الدفـاع عـن وطنكم، وحرصًا منها عـىل هنائكم يف احلارض واملسـتقبل، ورغبة 
منهـا يف جتنّـب حالة احلـرب املهلكة لكـم ولعوائلكـم، وبقصد إعادة السـالم 
والرضـاء إىل ربـوع بالدكـم، فـإّين أسـتخدم حقوقـي الدسـتورية وأمنحكـم 

االستقالل الذايت."١٥٠
وقـد احتفـظ الصـدر األعظم (السـلطان) بموجـب ذلك الفرمان لنفسـه 
برئاسـته الدينيـة للسـكان املسـلمني يف ليبيا وبحـق تعيني القايض فيهـا، عىل أن 
يعّني السـلطان ممثًال له يف القطر يمنحه لقب (نائب السـلطان) يعهد إليه بحامية 

املصالح العثامنية يف ليبيا.١٥١
وصـدر األمر من اآلسـتانة إىل القائد العـام الرتكي أنور بـك١٥٢ بأن يغادر 

١٤٥ املصدر نفسه، ص ١٤٢.
١٤٦ كان املجاهد سليامن باشا الباروين عضوًا يف الربملان الرتكي الذي تأّسس يف عام ١٩٠٨م بعد إصدار الدستور الذي 

أقّرته الثورة الرتكية يف ذلك العام.  وكان الباروين عضوًا عن منطقة اجلبل الغريب بليبيا.  مرزة، ص ١٤٨-١٤٩.
١٤٧ شكري، ص ١٤٢.
١٤٨ خدوري، ص ٢٢.

١٤٩ زيادة، املصدر نفسه، ص ٨٣.
١٥٠ مرزة، ص ١٥١.

١٥١ خدوري، ص ٢٢. 
١٥٢ كان أنـور بـك قد وصل إىل ليبيـا عىل رأس عدٍد من الضباط األتراك (مصطفى كـامل " أتاتورك" ، وفتحي أوغيار، 
وخليـل بـك عّمي أنور بـك، وفؤاد يوجلاقاش بـايش وجعفر العسـكري وعزيز عيل املرصي وأدهم باشـا احللبي) 
أرسـلتهم احلكومة العثامنية إىل ليبيا ملسـاعدة أهلهـا يف مقاومة الغزو اإليطايل وتدريـب املجاهدين وتعليمهم كيفية 

استعامل األسلحة احلديثة.
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برقـة.  وتوّجـه أنـور إىل اجلغبـوب ملقابلـة السـيد ��ـ� ال�يـ� السـنو�١٥٣ 
والتفاهـم معه. وقد أبلغ أنور بك السـيد أمحد الرشيف أوامر السـلطان بإسـناد 
ة الطرابلسـية  ة الطرابلسـية إىل سـيادته وإخباره بأنَّ السـلطان منح األمَّ أمر األمَّ

استقالهلا تاركًا هلا احلق يف أن تقّرر مصريها وتدافع عن نفسها.١٥٤
ويف هذا اللقاء تمَّ االتفاق بني الرجلني عىل تأسـيس احلكومة السنوسـية١٥٥ 
لتسـدَّ الفـراغ الذي ترتَّب عىل انسـحاب تركيـا من والية طرابلـس وملحقاهتا. 
ومل يطلـب أمحـد الرشيف من أنور بك غري يشٍء واحد هو مسـاعدته باألسـلحة 
والعتاد احلريب.١٥٦ (كان أنور باشـا قد سلم السيد أمحد الرشيف ما تبقى معه من 

املؤن واألسلحة العثامنية يف برقة).١٥٧
ـا إيطاليـا فقـد قبلت، مـن جانبهـا، باحلكم الـذايت لليبيا، عـىل اعتبار أّن  أمَّ
املقصود به هو أّن ملك إيطاليا سـينّظم فيام بعد أوضاع احلكم الذايت عىل أسـاس 
السـيادة اإليطالية، وحيّدد وضع ممثل السـلطان. ومن ثمَّ فقد أصدر ملك إيطاليا 
هًا إىل أهل ليبيا، يذكرهـم فيه بأّن بالدهم خاضعة  يف ذلـك الوقت منشـورًا موجَّ

خضوعًا تاّمًا للسيادة اإليطالية.١٥٨
ولقد أقام ا�سـ���� اإليطا� يف ليبيا ثالثني سـنة مـن ١٩١١ حتى ١٩٤١ 
حني دخل احلرب العاملية الثانية. وتنقسـم هذه الفرتة إىل ثالث مراحل واضحة 

عقدية ومتساوية هي:١٥٩
– مرحلة استعامر الساحل  من ١٩١١ حتى ١٩٢١.
– مرحلة استعامر الداخل  من ١٩٢١ حتى ١٩٣١.
– مرحلة االستقرار  من ١٩٣١ حتى ١٩٤١.

١٥٣ كان سـيدي أمحد الرشيف قد توىل زعامة احلركة السنوسـية يف عام ١٣٢٠ هـ/١٩٠٢م إثر وفاة عّمه سـيدي حممد 
املهدي السنويس. وقد اهنمك منذئٍذ يف حماربة الفرنسيني يف تشاد، وانتقل إىل الشامل واستقرَّ باجلغبوب منذ تعّرض 

البالد للغزو اإليطايل يف عام ١٩١١.
١٥٤ شكري، ص ١٤٦.

١٥٥ أصبحت الوثائق التي تصدر عن اجلغبوب منذ ذلك اللقاء ختتم بخاتم احلكومة السنوسية.
١٥٦ مصطفى هويدي، احلركة الوطنية �� ليبيا (طرابلس: مركز دراسات جهاد الليبيني ضدَّ الغزو اإليطايل، ١٩٨٨)، 

ص ٤١ - ٤٢.
١٥٧ محيدة، ص ١٦٥.

١٥٨ زيادة، املصدر نفسه، ص ٨٣.
١٥٩ محدان، ص ٣٤.
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٨٤

دت أهداف االسـتعامر اإليطـايل لليبيا يف غرضـني معلنني مل يدعا  وقـد حتدَّ
جماالً للشـك يف تفسريمها، مها ا��تع�ر ا��ـتيطا� (أو الديموغرايف كام كانت 

الفاشية تسّميه) وا��تع�ر ا���اتي�ي.
دت يف االستعامر اإليطايل لليبيا املراحل التقليدية األربع � الدورة  وقد جتسَّ

ة ل��تع�ر ا��تيطا� واملتمثلة يف:١٦٠ العامَّ
١- االبتالع السيايس.

٢- تفريغ السكان الوطنيني.
٣- اغتصاب األرض.

٤- توطني املعمرين.
ففـي أواخر مرحلة االسـتقرار أعلنـت إيطــاليا أنَّ ليـــبيـا اإليــطالـــية 
Libia Italiana جـزء ال يتجـزأ قانونيـًا من إيطاليا األم، وسـاحلها هو الشـاطئ 
الرابع Quarta Sponda إليطاليـا، ووالياهتا األربع طرابلس ومرصاته وبنغازي 
ودرنـة هي مقاطعـات إيطالية متامًا، وسـكاهنا إّما رعايا إيطاليـون كاثوليك، أو 

رعايا إيطاليون مسلمون.١٦١
أّما من حيث تفريغ السـكان األصليني فقد تناقص عدد الليبيني خالل فرتة 
ر أّن عدد سـكان  االحتـالل اإليطايل بنسـبة ترتاوح بـني الثلث والنصف. واملقدَّ
ليبيا قبل االحتالل اإليطايل كان قد بلغ (١٫٥) مليون نسـمة ورّبام مليونني.١٦٢ 
وإذا صـحَّ هـذا التقدير فإّن عدد سـكان ليبيا يف ظل االحتـالل اإليطايل تناقص 
بنسـبة تـرتواح بني النصف وثالثـة أرباع ألنَّ جمموع سـكان ليبيا يف عام ١٩٣٨ 
بلغ نحو٨٨٨) ألف نسـمة، الليبيون منهم (٧٦٣) ألف نسـمة. ومعنى ذلك أنَّ 
عـدد الليبيـني قد تناقص إىل مـا كان عليه يف النصـف الثاين من القـرن التاســع 
عرش. إّن هذا التناقص اخلطر � عدد السـكان ُيعدُّ ظاهرة تكاد تنفرد �ا ليبيا من 

ضت ل��تع�ر ا��تيطا�. بني الدول التي تعرَّ

١٦٠ محدان، ص ٣٨.
١٦١ املصدر نفسه، والصفحة نفسها.

١٦٢ عبد العزيز  طريح رشف، جغرافية ليبيا  (اإلسكندرية: ١٩٧١)، ص ٢٠٩. 
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وقـد تـمَّ تناقص السـكان يف ليبيا خـالل االحتـالل اإليطايل عـن طريقني 
أساسـيني: زيـادة الوفيـات، واهلجـرة اخلارجية. وقـد حدثـت األوىل بطريقتني 
مبارشة وغري مبارشة. فعوامـل املوت ا��ا�� يف ميدان القتال وعمليات اإلبادة 

املقنَّنة بني املدنيني حصدت عرشات األلوف عرب عقدين متصلني.
ض له معظم السـكان من ظروٍف  ـا العوامل غ� ا��ا�� فتتمثل فيام تعرَّ أمَّ
بالغة القسـوة يف احلياة، وبالترشيد الذي فرضه املسـتعمر، سـواء يف اجلبل أو يف 
الصحـراء، فقد طـرد مئات اآلالف باجلملة وقذف هبم خـارج املعمور احلقيقي 

ا عن "ا��ر�" فقد عرفت ليبيا  هذا عن قوى تناقص السـكان الطبيعيـة، أمَّ
لت  عمليـة "خروج" حقيقي، وشـتات بعيد املـدى يف املهجر، فمنـذ البداية حتوَّ
ليبيـا والسـيام برقـة، إىل منطقـة طـاردة تلفظ موجـات الالجئني يف نبـٍض يكاد 
يكون منتظًام وموقوتًا بحمالت العدّو الغازي املتواترة، وتقّدر هذه اهلجرات يف 

جمموعها بعرشات اآلالف.١٦٣
أّمـا بشـأن اغتصاب األرض، فكام هو معروف فـإنَّ األرض هي هدف كل 
اسـتعامٍر اسـتيطاين مثلـام هي حمّكه، وكانـت إيطاليا قد وضعـت خططها يف هذا 
السـبيل مسـبقًا. وإىل منتصف الثالثينيات فقـط كانت إيطاليا قد سـّجلت نحو 
نصف مليون هكتار (٤٥٠ ألفًا) باسـم الدولة حتت شـتى الدعاوى، وتمَّ متليك 
هـذا كلـه لرشكة تعمـري "أنتـه" ENTE اإليطاليـة، التـي توّلت عمليـة إعدادها 

للمهّجرين اإليطاليني.١٦٤
والواقـع أنَّ االسـتعامر اإليطـايل يف آخـر أيامـه كان قد وضع يـده عىل كل 
األرايض اخلصبـة يف ليبيـا املعمـورة، وطـرد أصحاهبـا وسـكاهنا األصليـني إىل 

أطراف الالمعمور، وأحيانًا إىل قلبه.١٦٥
١٦٣ محدان، ص ٣٩-٤٠، و زيادة، املصدر نفسه، ص ١١٨.

١٦٤ زيادة، املصدر نفسه، ص ١١١- ١١٥.
١٦٥ محدان، ص  ٤٠.
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٨٦

أّما بالنسـبة لتوطني املعمرين، فلم يكن االسـتعامر اإليطايل، شأنه شأن كل 
استعامٍر استيطاين، يستهدف أقل من حتويل الرتاب الليبي وتغيري طبيعة األرض 

وفرض نسيجه احلضاري وذلك بزرع جمتمعه املهّجر زرعًا يف الرتبة اجلديدة.
وجتدر اإلشـارة إىل أّن اسـتعامر طرابلس االسـتيطاين سـبق نظـريه يف برقة 
وقطع أشـواطًا أكرب بكثري. وقد وصلت أّول موجة من املعمرين الطليان يف عام 
١٩٣٨، وكان عددهـا نحـو (٢٠) ألفـًا، اجتـه نحـو نصفهم إىل برقـة والنصف 
اآلخـر إىل طرابلـس، وكان ثّمة موجة أخرى توشـك أن تنطلـق، ولكنَّ احلرب 
ن توطني  العامليـة الثانيـة قامت وأوقفتهـا. وكانت خطة اجلنـرال (بالبـو) تتضمَّ
ا يف طرابلس فقد  (٤٠) ألفًا كزّراع يف اجلبل األخرض عىل مدى عرش سنوات. أمَّ
كان التوطن أنجح وأبعد مدى، فقد تركز فيه أكثر من ثلثي جمموع اإليطاليني يف 
ليبيـا، ويف عام ١٩٣٩ بلغ إمجايل عـدد اإليطاليني يف ليبيا نحو (١١٠) آالف أي 

ما يوازي ١٢% من إمجايل عدد السكان.١٦٦
لقـد كانت ليبيـا دومًا عبئًا ماليًا وخسـارة ماّديـة عىل إيطاليا، ومـن ثمَّ فقد 
كان االسـتعامر اإليطايل لليبيا، كمرشوع اسـتيطاين، قطعة من املضاربة الفاشـلة 
ضـّد الطبيعة. ومعنى ذلك، كان االسـتعامر اإليطايل لليبيـا يف جوهره قطعة من 
ا��ـتع�ر ا��ـ�ا�ي��. فمنـذ الوحـدة تعيش إيطاليـا يف حلـم اإلمرباطورية 
الرومانيـة القديمة وتطمع يف إحياء أجمادهـا، وقد كان ذلك من أهم دوافعها إىل 

االستعامر. 
ويف عـرص ا��ـتع�ر احلديـث، واملنافسـات اإلمربيالية املحمومـة، كانت 
إيطاليـا جتـد نفسـها بال إمرباطوريـة، وليس أمامهـا إال الفتات، بل هي حبيسـة 
البحر األبيض بدالً من أن تكون وريثته. ويف عهد الفاشية اتسعت أحالم إيطاليا 
إىل إمرباطورية عظمى "إفريقية" "إسـالمية" تبدأ مـن تونس وليبيا فال تنتهي إال 

يف الصومال واليمن.
ومـن الرضوري أن ندرك أنَّ إيطاليا الفاشـية، يف فرتة ملعاهنا وتوّهجها قبل 
احلرب العاملية الثانية، نجحت فعًال يف أن تبدَو قوة عظمى هتّدد القوى القديمة، 

١٦٦ املصدر نفسه، ص ٤٢.
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ونجحت متامًا يف بث اخلوف والذعر يف بريطانيا وفرنسا، إىل احلّد الذي تراجعتا 
فيـه أمامها وسـّلمتا هلا بكثٍري مـن اّدعاءاهتا، وأطامعها وسـاومتا عليها بسياسـة 
األمـر الذي جعلهـا متيض قدمـًا يف خطتها  هتدئـة متهافتـة ويف ضعـٍف واضح 

اإلمرباطورية املزعومة.
وخالصـة القـول أّن االسـتعامر اإليطـايل لليبيا كان اسـتع��ًا اسـ�اتيجيًا 
بالدرجـة األوىل، اسـتعامر مواقـع وقواعـد عسـكرية، وموقع جغـرايف ال موقع 
عمراين. ولكن كام كان االسـتعامر اإليطايل االسـتيطاين لليبيا انحرافة جغرافية، 
فقـد كان اسـتعامره االسـرتاتيجي كذلـك خطـًأ تا��يـًا. فلقـد كان مـرشوع 
اإلمرباطورية اإليطالية اخليايل يمّت إىل منطق املايض أكثر منه إىل حقائق احلارض 
ته بصورة سـاخرة حقـًا أثناء احلرب العاملية الثانية  د املرشوع برمَّ والعرص، إذ تبدَّ
حني انكشـف عجز إيطاليا وخواؤها الشديد، ومع ذلك فقد قّيض ��� التجربة 
اإليطالية أن تثبت ع� األقل قيمة ليبيا البالغة كموقع اس�اتيج�ٍّ دقيق وكمنطقة 

ة.١٦٧ حربية هامَّ
خيلـص األسـتاذ �ـــا� �ــدان يف كتــابه القيِّـم "اجلمـهوريـة العــربية 
ة بشـأن  الليبيـة - دراسـة يف اجلغرافيا السياسـية" إىل عـدٍد من  اخلالصات العامَّ

االستعامر اإليطايل يف ليبيا:
– فليبيا ُتعدُّ من آخر بلدان العامل العريب سقوطًا يف يد االستعامر الغريب: 

(آخر بداية)
– وليبيـا كانت أيضًا من أسـبق الـدول العربية، فضًال عـن اإلفريقية، 

حصوالً عىل االستقالل: (أّول هناية)
– وترتيبًا عىل ما سبق، جاء عمر االستعامر يف ليبيا من أقرص ما عرف يف 

العامل العريب.
ويف هذا كله تبدو ليبيا ال شـك أسـعد حظًا - يف معنى- من كثري من غريها 
مـن الدول األخرى العربية وغري العربية. ولكنَّها من الناحية األخرى كانت بال 

١٦٧ املصدر نفسه، ص ٤٣-٤٦.
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شـك أسـوأ حظًا مٍن آخرين ُكثر، من حيث أّهنا تلقت �بة االسـتع�ر � أشـدِّ 
ا، رغم قرص االستعامر فيها، هي التي  صورها �اوة ووحشـية. فمأساة ليبيا أهنَّ

لت رضاوة الفاشية ألّول مّرة يف تاريخ االستعامر احلديث. حتمَّ
فحـني كانـت ألملانيـا - مثـًال- مسـتعمرات، مل تكـن تعـرف النازيـة بعد، 
وحـني ظهـرت النازية مل يكن هلا مسـتعمرات. ومن قبل كان اسـتغالل خريات 
اإلمرباطوريـة الشاسـعة قـد أغنى بريطانيا وفرنسـا عـن الديكتاتوريـة املبارشة 
ا � إيطاليا، فقد اجتمع االسـتع�ر والفاشـية،  وأتـاح هلام قنـاع الديمقراطيـة. أمَّ
اإلم�ياليـة والديكتاتوريـة، و� ليبيـا اإليطاليـة اجتمعـت كلهـا ألّول مـّرة مع 

االستع�ر االس�اتي�ي واالستيطا�.
و�ـذا كانت مأسـاة ليبيا ال تقاَرن إال بمأسـاة اجلزائر تقريبًا مـن قبل، وربَّ� 
فلسطني من بعد. وهذا وحده يفّ� ِ�َ كانت ليبيا من الدول القليلة التي تعّرضت 

لتناقٍص سكا�ٍّ �ط� � ظل االستع�ر.١٦٨ 

١٦٨ املصدر نفسه، ص ٤٩-٥٠.
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الفصل الثاين
مقاومة .. وملحمة جهاٍد خالدة

02_2ndChapter_Vol_1   89 7/19/04, 6:13:02 PM



ونية
خة إلكتر

نس

02_2ndChapter_Vol_1   90 7/19/04, 6:13:02 PM



مباحث الفصل الثاين
* متهيد

* حقبة اجلهاد ا�و�
(١٩١١-١٩١٧) 

* حقبة ا�دنة واالتفاقات مع الطليان
(١٩١٧-١٩٢٣) 

* حقبة اجلهاد الثانية
(١٩٢٣-١٩٣٢) 
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متهيـد
يف شـهر أغسـطس/آب ١٩١١، بعـد أن كان الربملـان اإليطـايل قـد وافق 
خالل شـهر يونيو/حزيران من العام نفسـه عىل احتالل ليبيا، قام رئيس الوزراء 
(جيو�ا� جيوليتي)١ باسـتدعاء القائد العام للجيـش اإليطايل اجلنرال (بوللّيو) 
Pollio وكلفـه بدراسـة قضّية احتالل ليبيـا، وتقدير العدد املطلـوب من اجلنود 

ر ذلك بيش من التوّسع. لتنفيذ هذه العملية وأوصاه أن يقدِّ
وقـد محـل اجلنرال (بولليـو) إىل رئيس الوزراء اإليطايل نتائج دراسـته التي 
رأى عىل أساسها أن محلًة تتكّون من عرشين ألف جندي كافية لتنفيذ االحتالل، 
غـري أّن األخـري طلـب منه، من باب االحتيـاط، زيادة العـدد إىل الضعف أي ما 

يقارب أربعني ألف جندي.٢
وعندمـا حتّركـت القوات اإليطالية الغازية يف أواخر شـهر سـبتمرب/أيلول 
١٩١١صوب الشـواطئ الليبّية بقيادة اجلنرال (كارلو كانيفا) تصّور قادة إيطاليا 
العسـكريون والسياسـيون أّن األمـر ال يعـدو أن يكـون "نزهة بحريـة ومغامرة 
�يلـة"،٣ وأنَّ عمليـة االحتـالل لن تسـتغرق أكثر من �سـة ع� يومـًا، وعىل 
األسـوأ ووفقًا لتقديرات القائد الربيطاين (كيتشـنر) فلن تتجاوز هذه املّدة ثالثة 
أشـهر بحال من األحوال٤. وكان اجلنود اإليطاليون الغزاة يرّددون نشيدًا تقول 

كلامته:
اه صيل وال تبكي .. بل اضحكي وتأمَّيل .. "أمَّ

١  ولِد جيوفاين جيوليتي سنة ١٨٤٢ وتويف سنة ١٩٢٨. وقد توىل رئاسة الوزارة مخس مرات كان آخرها خالل الفرتة 
١٩٢٠-١٩٢١، ورغـم أّنه كان ذا نزعة ليربالية تقدمية فقد كان صاحب ميوٍل اسـتعامرية مبكرة. التلييس، املصدر 

نفسه، ص ١٩-٢٠.
٢  زيد عدد قوات هذه احلملة يف مرحلة تالية من احلرب إىل ث�ن� ألف جندي. التلييس، املصدر نفسه، ص ٣٢و٦٩؛ 
راجـع أيضـًا الوثيقة رقـم (٦١) من كتاب الوثائق األمريكية- املجموعة الثانية، "سلسـلة الوثائـق التارخيية (٥)"، 
ترمجة شـمس الدين عـرايب بن عمران (طرابلس: مركز دراسـات جهاد الليبيني ضدَّ الغـزو اإليطايل، ١٩٨٩) ص 

.١٠٦
٣  التلييس، املصدر نفسه، ص ٣٢.

٤  الصاليب، احلركة السنوسية � ليبيا، ج٢ ص ١٩٢.
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أال تعلمني أنَّ إيطاليا تدعوين .. وأنا ذاهب إىل طرابلس فرحًا مرسورًا
ة امللعونة وألقاتل الديانة اإلسالمية. ألبذل دمي يف سبيل سحق األمَّ

سأقاتل بكل قّويت ملحو القرآن ..
ليس للمجد من مل يمت إليطاليا ..

حتمَّيس أّيتها األّم .. وإن سألِك أحٌد عن عدم حدادِك عّيل
فأجيبيه، مات � سبيل �اربة اإلسالم".٥

يف هـذه األثناء كانـت عاصمة الدولة ال����ية ذاهتا أسـرية مؤامـرٍة يقودها 
�اعـة حـزب االحتـاد وال�ّ�ـي، ومـن ورائهـم اليهـود واملحافل املاسـونية من 

الداخل، وُحتّركها الدول األوروبية بأطامعها ودسائسها من اخلارج.
أّمـا داخـل ليبيـا ذاهتـا فقـد كانـت البـالد دون وال بعد أن جرى سـحب 
الـوايل إبراهيم باشـا حتـت ضغط وإحلاح وهتديـد إيطاليا. ومل تكن البـالد مهيَّأًة 
ال عسـكريًا  ٦ وال سياسـيًا ملواجهـة ذلـك الغـزو والتصّدي لـه.  وكانت معظم 
القيـادات والزعامات السياسـية الوطنيـة حتى يومذاك ال تفكر بطريقٍة مسـتقِلة 
أو منفصلـة عن الدولة العثامنية، وكانت تدين بالوالء الكامل للسـلطان العثامين 

بحكم أّن ليبيا كانت حينذاك والية عثامنية.
وفضًال عن ذلك، كانت احلركة السنوسية التي كان توّىل قيادهتا السيد ��د 
ال�ي� السنويس يف عام ١٩٠٢ منهمكة ومشغولة بمحاربة الفرنسيني يف تشاد 

منذ سنواٍت عديدة.
ورغـم ذلـك فرسعان مـا متّكن الليبيـون، يف ظل قيـادة احلركة السنوسـية 
وعـدٍد من القيادات الوطنية والقبلية يف شـتى أنحاء ليبيـا ودواخلها، من جتميع 
ة  وحشد صفوفهم، والتصّدي للغزاة الطليان وعرقلة احتالهلم لكامل البالد عدَّ

سنواٍت، وتكبيدهم اخلسائر الفادحة يف األرواح واملعّدات.
وإذا كان الصلـح الذي أبرمه الباب ال�ـا� مع احلكومة اإليطالية (أكتوبر/

٥  حممود عامر، تاريخ ليبيا ا��ا�، (دمشق: جامعة دمشق، ١٩٩١)، ص ٤٧.
٦  أرشنا فيام سبق إىل حجم القوات الرتكية يف ليبيا يومذاك.
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ترشيـن األول ١٩١٢) قـد وضع حـّدًا للقتال بني إيطاليا وتركيا قبل ميض سـنة 
عـىل مهامجة إيطاليا لليبيا، إال أّنه مل يضع حدًا للحرب اإليطالية مع الليبّيني. فقد 
كان عىل إيطاليا أن تواجه حربًا استعامريًة طويلة مع أهل البالد قبل أن تقدر عىل 

ا أخضعتها لسيادهتا.٧ االّدعاء بأهنَّ
وعـىل عكـس ما توَقـع صانعـو القرار السـيايس اإليطـايل الحتـالل ليبيا، 
اسـتمّرت حركـة املقاومـة واجلهـاد الليبي ضدَّ الطليـان نحو ع�يـن عامًا، أي 
كانـت من أطول حركات مقاومة االسـتعامر يف إفريقيـا يف تلك الفرتة.٨ وكانت 

مقاومة عنيدًة ومديدة.
وقد شـهد الرتاب الليبي مئات املعـارك التي خاضها املجاهـدون الليبّيون 
ضـدَّ الغـزاة الطليان إىل درجٍة يمكـن القول معها بأنَّه ال توجـد قطعة من تراب 
ليبيـا مل تروهـا دماء أبنائهـا، كام برزت أسـامء آالف املجاهدين والقـادة األبطال 
الذيـن خاضـوا غـامر هـذه املعـارك إىل درجٍة يسـتحيل معهـا اإلشـارة إىل بلدٍة 
أو مدينـٍة أو قريـٍة أو قبيلـة يف ليبيا مل تقّدم مـن أبنائها جماهدين وشـهداء يف هذه 

املعارك.٩
ر عدد املجاهدين يف عام ١٩١٣ نحو (٣١٫٠٠٠) جماهٍد شـّكلت  وقـد قدِّ
القوات السنوسـية منها نحو (١٦٫٠٠٠) جماهٍد عـىل حني بلغ عدد املجاهدين 
يف املنطقـة الغربيـة نحـو (١٥٫٠٠٠) جماهد.١٠ وتكفي اإلشـارة يف هذا الشـأن 
إىل مـا ذكـره اجلنـرال غراتسـياين يف كتابه "برقـة ا�ادئة" من أّنه خالل األشـهر 
الثامنيـة عـرش التي انتهت بأرس عمر املختـار يف ١٩٣١/٩/١١ كان يف برقة ثّمة 
ثالث ومخسـون معركة، ومائتان وعرش من املناوشـات،١١ وأنَّه تمَّ إلقاء القبض 
عىل شـيخ املـجاهديـن عمر املختار خالل مـعركٍة هي اخلمسـون خـالل الفرتة 

٧  خدوري، ص ٢٣.
٨  محيدة، ص ١٦٤.

٩  ال يتَّسع جمال هذا الكتاب لرسد أسامء املعارك واملجاهدين والشهداء يف حركة اجلهاد الليبي ضّد االحتالل اإليطايل. 
ويمكن يف هذا الشأن مراجعة كتاب األستاذ خليفة حممد التلييس، معجم معارك اجلهاد � ليبيا ١٩١١-١٩٣١. 

١٠  محيدة، ص ١٦٥.
١١  زيادة، املصدر نفسه، ص ١٠٨.

١٢  رفعـت عبـد العزيز سـيد أمحد، عمر املختار من خالل الوثائق اإليطالية، "سلسـلة دراسـات عن الرشق األوسـط 
(٤٣)" (القاهرة: جامعة عني شمس، ١٩٧٨).
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املذكورة١٢ "عىل الرغم من أنَّه مل يبَق هناك من املجاهدين يف امليدان أكثر من ألف 
مقاتـل يف وقـٍت واحد، ومل يكن ما بحوزهتـم من البنادق يزيد عـن ألفي بندقية 
عىل حني بلغ عدد القوات اإليطالية يف برقة وحدها يومذاك أكثر من (٢٠) ألف 

جندي".١٣
ونحسـب أّن االستشهادات التالية سـوف تعطي القارئ فكرة ولو موجزة 
عـن بعض صـَور املقاومة والبطولـة التي سـطرها املجاهدون الليبّيـون يف تلك 

املعارك..
يقول القائد الرتكي أنور باشا١٤ يف مذكراته:

"القبائل العربية (الليبّية) ترسل يل مقاتليها ويأتون عىل شكل مجاعاٍت صغرية، 
كل واحد حيمل سـالحًا قديـًام عىل كتفه، رابطًا رصاصاتـه يف حزامه، ويف يديه 
بضـع كيلـواٍت من الدقيـق، وبـني القادمني مسـنُّون بيض اللحـى، وصبيان مل 
يبلغوا سنَّ اخلامسة عرشة. إّن أعامرهم ال متنعهم من مواجهة املوت مع رفاقهم 
جنبـًا إىل جنب، هلم إيامن راسـخ بأنَّ أقدارهم مرسـومة بـإرادة اهللا، فمهام يكن 
، فإذا حان األجـل لن يتخلص منه أّي خملوق، وهلـم قول مأثور رائع  لـن تتغـريَّ
ا اجلبان  ًة واحدة، أمَّ (إذا أراد اهللا، فال مناص من الشـهادة، فالشـجاع يموت مرَّ

ة)". فيموت كل يوم مائة مرَّ
أّما عن تشكيالت املجاهدين ودور املرأة الليبية فيقول أنور باشا:

"وعـىل األغلب يكـون هناك مجل واحد من نصيب كل عـرشة مقاتلني، وعليه 
حيملون اخليمة التي يشـرتكون فيها، وترافقهم امرأتان من العشرية تعمالن عىل 

إعداد اخلبز وخياطة املالبس وتنظيف السالح".

١٣  زيادة، املصدر نفسه، ص ١٠٥.
١٤  الرائـد أنور بك (باشـا فيام بعد) أرسـلت به الدولـة العثامنية عىل رأس عدٍد من ضباطها األتـراك والعرب (كان من 
بينهم مصطفى كامل وفتحي أوغيار وخليل بك وفؤاد يوجلاقاش وجعفر العسكري وعزيز عيل املرصي وأدهم باشا 
احللبي) يف بداية الغزو اإليطايل لليبيا لقيادة عمليات املجاهدين الليبّيني يف رشق ليبيا، وكان عىل اتصاٍل بالسيد أمحد 
الرشيف، كام أسـهم يف تدريب الكثريين من أبناء برقة عىل اسـتخدام السـالح، غادر ليبيا بعد توقيع معاهدة (أويش 
يف لـوزان) يف أكتوبر/ترشيـن األول ١٩١٢، انظر: زيادة، املصـدر نفسـه، ص ٨٠-٨٣؛ الصاليب، املصدر نفسـه، 

ص ١٨٠- ١٨١.
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ثّم يعربِّ عن تأثره باملجاهدين الليبّيني فيقول عنهم:
"مثال رائع وفريد للتفا� بدون قيٍد أو �ط .. لقد تالشـت ذكريايت عن حيايت 
املاضية وأصبحت يف طيِّ النسـيان، وأصبحت أشـعر كأنَّني مل أعارش أحدًا غري 
العرب، ومل أشاهد مكانًا غري الصحراء، رغم ما أقضيه من أياٍم حمرومٍة من كل 
يشء، فإنَّ هذه احلياة تولد لدي أحاسـيس غريبة، هـذه احلياة تتخللها حوادث 

تسعدين كسعادة الطفل يف العيد ..".
"إننـي أشـعر بالفخر لكو� قائـدًا ملثل هـؤالء الرجال، وألنَّنـي أحارب معهم 
م شـجعان ومسـتمّرون يف تأدية واجباهتم .. هناك عائلة  يف صفٍّ واحد ... إهنَّ
مت  مل يبـَق مـن أفرادها غري األب، قتِل أوالده األحـد ع� وصهره .. عندما قدَّ
م قتلـوا يف املعركة من أجل الوطن  لـه التعازي قال يل: إّنني فخور وسـعيد ألهنَّ

والدين".١٥
ـا الضابط العثـامين أمني بك الذي مل يكن قد جتـاوز عمره ثالثة وعرشين  أمَّ
عامـًا فإّنـه يـروي يف رسـائله إىل زوجتـه بعضـًا ممَّا رآه بـني املجاهديـن يف ليبيا. 
ويتحّدث يف إحدى رسـائله عن الشـيخ لطيف بن طويلة الـذي وصفه بأّنه كان 
خطيبـًا بارعـًا وجماهدا قتِـل أوالده يف مدينة طـربق يف مواجهٍة مـع الطليان، كام 

أشار إىل بعض ما كان يورده يف خطبه مع املجاهدين عىل النحو التايل:
".. كان يؤكـــد بإحلــاٍح بـأّن احلرب ليسـت سياسـية بقــدر ما هـي ديـنيـة، 
و� هــذه احلـرب ال تواجه أمـم بــعضهـا البـــعـض، وإّن� هي أديــان جتابه 
أديـــانـًا، وأنَّ العــرب �ــب أالّ يدافــعوا عن أرضهم فحسـب ولكن أيضًا 

عن عقــيد�م وتقاليدهم ..".
ثمَّ ينسب أمني بك إ� الشيخ بن طويلة أّنه أقسم عىل القتال حتى ال يبقى يف 

ليبيا أّي إيطايل أو أورويب قائال:
ض للغزو من جانب أهل الظلم والغي فلنرشب كأس االنتقام  نا نتعرَّ "يا إهلي إنَّ
ببطء حتى نطفئ غليل ظمئنا .. أّهيا املسـكني، أّهيا املسـكني إنَّه من األفضل لك 
١٥  أورخـان قـول أوغلو، مذكرات الضباط األتراك حول معركة ليبيا، "سلسـلة املذكـرات التارخيية"،  ترمجة وجدي 

كوك، مراجعة الدكتور عامد حاتم (طرابلس: مركز بحوث ودراسات اجلهاد الليبي، ١٩٧٩) ص ٦٠-٩٤.
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قًة حيث يسـود اإليامن من أن تقطن قرصًا حترسـه أسـلحة  أن تسـكن خيمًة ممزَّ
اه القرآن الكريم ..". الشيطان .. إنَّ ِحَيل الشيطان ضعيفة، هذا ما يعلمنا إيَّ

"إّنني أريد شهداًء وليس جنودًا، إنَّ اخلطر واملوت يف انتظارنا، إّنني أريد مذنبني 
وال أريـد أولياء، فالرجل النقـي نقاوة البحر لن يكون حمبوبًا، وإذا كنتم مذنبني 
ار وجيب أن  فلتذهبـوا معي وتقاتلوا، ولتخلصوا أنفسـكم من الذنـوب، إّننا ثوَّ
نكـون كذلـك .. إذا ما قام العدّو عىل العبث بام أوصانا اهللا به فإّننا ندين بالوالء 
هللا وليـس للدولـة، وال تقعـدوا طويًال مـع القاعدين، ولتأتـوا إيلَّ إّن اهللا رسيع 

ار..". احلساب، وأكّرر قويل لكم إنَّ عرشة من املؤمنني سيغلبون مائًة من الكفَّ
ويذكـر الضابـط العثامين أمني بك يف رسـالٍة أخرى إىل زوجتـه (غولدانا)، 
خـًة يف ٢٢ سـبتمرب/أيلول ١٩١٢، أنَّ الشـيخ بـن طويلة وثالثـة من أبنائه  مؤرَّ
املتمّرسني عىل محل السالح قد لقوا الشهادة عىل مقربٍة من مدينة ط��، ثمَّ ينقل 
اه بأنَّه كان  إليها فقراٍت من إحدى خطب الشـيخ بن طويلة التي ألقاها واصفًا إيَّ

ف بجلد مجل: مثل أسٍد تلحَّ
محن الواحد األحد ال حتتاجون اآلن إىل السـالح،  ـا املقاتلـون يف سـبيل الرَّ "أهيُّ
وإذا اعتقدتـم أنَّكـم حتّققـون الفتح فلتبقـوا حيث أنتم، إنَّ هذه احلرب ليسـت 
حربكـم، وإذا مـا كنتم تبغون طـرد اإليطاليني فقـط فلتذهبـوا إىل بيوتكم، إّنام 
ـب عليكـم طـرد الشـيطان ودولته من بالدنـا، وأن تعيدوهـا �� ر�ة اهللا  يتوجَّ

ار..". الواحد القهَّ
"ولكـن ال جيـدر بكـم أن تتوقعوا ليايل مالحـًا وأيامًا لطيفة، إّنكـم اآلن َخَدم 
ـا نـار حاميـة يف النّهـار، ومسـريات طويلـة يف الليـل، إنَّـه اجلوع  عقيدتنـا، إهنَّ
والعطش، كل هذا ينتظركم، عىل أّن املجد والرشف ينتظرانكم أيضًا، فلتودِّعوا 

خيمتكم، وإذا ما أراد اهللا فلن تروا ذويكم ثانية .. وال ختافوا شيئًا ..".
"إّن املعركـة حسـب مشـيئة اهللا، إّهنا ستغسـل ذنوبكم بالـّدم، وإذا ما وِضعت 
الشـهادة يوم احلسـاب سـُينظر إىل ما قمتم به مـن أعامل، عندئٍذ سـتكون اجلنَّة 

بانتظاركم .. فلتأتوا معي باسم اهللا ..".
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ثمَّ يذكر الضابط يف رسـالته أّن وقع صوت الشـيخ يف هناية اخلطبة كان مثل 
وقـع بوق النفري للحـرب، لقد كانت عيـون ألٍف من املجاهديـن العرب تتوقد 
محاسـًا وهـي تنظـر إليه وقد وقفـوا مجيعًا يف صـفِّ اجلهاد، ثمَّ يقـول عن هؤالء 

املجاهدين:
ا دوافعهم إىل االستهانة باملوت فهي  جرأة هؤالء الناس ال ُيعىل عليها، وأمَّ "إنَّ 
ًا ع� أن أموت ع� �را�  ذات أساس فلسفي: أرغب أن أموت � احلرب شابَّ

شيخًا، �� من �ٍ� � املوت الناجم عن مرض الشيخوخة..".١٦
ويصـف جـورج ريمون املراسـل احلـريب ملجلة "الليرباسـيون" الباريسـية 

األحوال يف معسكرات املجاهدين خالل ربيع سنة ١٩١٢:
"هاأنـذا أخـريًا يف مواجهـة بنغـازي التـي وصلتها سـاملًا بعد رحلتـي الطويلة 
عـرب صحراء �ت شـبه اخلاليـة، وذلك بالرغم مـن حتذيرات املتشـائمني من 
أصدقائـي يف فرنسـا. ومنذ وصويل متكنت من تفّقد املعسـكر الكبري الذي يعّج 
باملجاهدين وقد قمت بجولٍة فيه بمعّية آمر اجليوش. وُيطل املعسكر عىل املدينة 
عـىل بعـد أقل من عرشيـن كيلومرتًا منها. وليـس هناك موقـف أفضل من هذا 
املوقف مالءمًة للقذف املدفعي للقوات اإليطالية وحتريك جيوشها والدخول يف 
معركـٍة كبرية. ومع ذلك فإنَّ اإليطاليني ال يكادون حيّركون سـاكنًا، وكل ّمههم 

هو حشد املزيد من قواهتم ودعم حتصيناهتم القوية أصًال.
إّنـه ألمر غريب حقًا مل أكن أصّدقه أنا نفيس لو مل أشـهده بعيني، ويسـتحيل أن 
يصّدقـه أحـد يف أوروبا ... غريـب أن تتمركز قوات إيطاليـا البالغ عددها ٥٠ 
ألف جندي خلف حتصيناهتا عاجزًة عن جماهبة الليبّيني األقل منها عددًا وتنظيًام 
وتسـليحًا، وذلـك يف حـني أنَّ هؤالء الليبّيني هلم من الشـجاعة مـا يدفعهم إىل 
اقتحـام خنادق عدّوهم وحتصينانـه كل ليلة حيث يقتلون احلراس ويسـتولون 
عـىل البنـادق واآلليـات وخيرجون ويعطبـون النقـاط التليفونية التـي يعودون 
بأسـالكها. ومهـام تّدعـي إيطاليـا وتبـّث دعايـاٍت كاذبـًة داخـل أوروبا حول 
انتصاراهتا املزعومة فإّن اليشء املؤكد هو أّن املعارك واالشـتباكات تقع كل ليلٍة 

١٦  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٨٤-١٨٦.
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داخل حتصيناهتم وأنَّ الرعاة الليبّيني هنا ما يزالون يرسحون بقطعاهنم متوّغلني 
هبا إىل مسافة بضع مئاٍت من األمتار فقط من التحصينات اإليطالية دون خوٍف 

أو وجل".
ويضيف الصحفي الفرنيس:

"ويف اليـوم التايل شـاهدت طائرة إيطالية حتّلق فوق املعسـكر ثـمَّ تلقي القنابل 
التـي قتلـت وجرحت عـددًا مـن النـاس. وكان املجاهـدون يتابعـون الطائرة 
يف اجلـو. غري أنَّ الطيَّاريـن الطليان مل يكتفوا بإلقاء القنابل بـل كانوا (يقاتلون) 
باملنشورات أيضًا فقد كانوا يبذروهنا يف اجلوِّ بعد وابل قنابلهم. فيا له من حصاٍد 
أديب ذلـك الذي جتود به طائراهتم. فمنشـوراهتم الدعائية كانـت مليئًة باآليات 
القرآنية وأبيات الشـعر العربية التي كانوا يستشهدون هبا نفاقًا ومتوهيًا. اطَّلعت 

عىل عّيناٍت من تلك املنشورات فوجدهتا مليئًة بالوعود الكاذبة اخلادعة".
ويتابع شاهد العيان ال�ر�� قوله:

"إنَّ مـا يدهشـني كمراقٍب حمايد هـو أنَّ الطليان قد ألقوا يف هذه احلرب بكل 
ثقلهم وحشدوا هلا كلّ ما شحنوه معهم من آلياٍت هائلة وما جاءوا به من القطع 
البحرية والطرادات احلربية ومن الطائرات وما استعانوا به من أجهزة اإلضاءة 
الكاشـفة، فإّن هؤالء يرون يف الطليان واسـتعداداهتم اهلائلة شـياطني يملكون 
جحيًام من احلديد والنار. ومع ذلك مل يستطيعوا إلقاء الرعب يف نفوس الليبّيني 
ل الذين يؤمنون يف قرارة أنفسهم بأّن اهللا لن يتخىل عنهم، وأّنه سينرصهم يف  العزَّ
النهاية عىل أعدائهم فيشتِّت شملهم وينرص عباده املؤمنني. هذه فلسفتهم وهذه 
نظرهتـم إىل القضيـة وهذا أمر طبيعي يف بلٍد كليبيـا، حيث يرجع الناس هنا كل 

يشٍء إىل املعجزات اإلهلية. وما زلت أذكر ما قاله يل أحد الليبّيني ذات مّرة:
(إّن األوروبيني شـبيهون بنسـاٍء ماكراٍت يف مسـتطاعهنَّ َحْبك اخلدع البارعة. 

ولكن هل املكر واخلداع من ِشَيم الرجال؟).
كان يوم أمس هو عيد الفصح عندنا يف فرنسـا وقد قضيت جزءًا منه يف التطلع 
بإعجـاٍب مل يمكنّـي إخفـاؤه إىل تلك الطائـرات التي أعتربهـا أروع ما ابتكرته 
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ا الليبّيون فقـد كانوا ينظرون إليها ويرقبوهنا يف هدوٍء وال  أوروبـا حتى اآلن. أمَّ
مباالة ساخرين وليس هلم من تعليق إال هذه الكلمة اهلازئة: طري ... طري وذلك 
دون أن يعلـو وجوههم أّي تعبري بالدهشـة ثمَّ يسـارعون فيطلقـون يف اجتاهها 

عياراهتم النارية.
ومـن حيـث إّين أورويب فإنَّـه ليـس يل إال أن أعتـرب اإليطاليني إخـوة يل، ولكن 
بالرغم من ذلك فال يسـعني إال أن أقرَّ هؤالء الليبّيني يف اسـتخفافهم بطائرات 

إيطاليا التي عجزت عن جماهبتهم وااللتحام معهم وجهًا لوجه".
ويستطرد املراسل ا��ر�� منفعًال:

"لقد شـاهدت الليبّيني هيامجـون أعداءهم داخل حتصيناهتم املنيعة وهم شـبه 
م ال يكّلون  عراة يفتقرون إىل أسباب النعيم الذي يتوّفر لغريهم. ومع ذلك فإهنَّ
وال يتعبون وهم قادرون عىل حتّمل اجلوع والعطش طويًال فيصومون يومني أو 
ثالثة ال يتذّوقون قوتًا. ولكنَّهم قنّاصة ممتازون حيسنون إصابة اهلدف وال تضل 
رصاصاهتم طريقها إىل صدور األعداء. إنَّ هؤالء الفقراء املجاهدين ال يربطهم 
بنعيم الدنيا رابط ولذا فإّهنم يرون يف هذه احلرب فرصًة سـانحًة للخالص من 
احلياة الدنيوية القاسية املّرة باالستشهاد واملوت ميتة جميدة تفيض هبم إىل سعادٍة 

أبدية".
ويقول جورج ريمون:

"تقـوم اليوم قـرب مدينة بنغازي مدينة أخرى قوامها اخليـام الرابضة عىل بعد 
١٢ كلم منها. ومن الصعب تقدير عدد سـكان هذه املدينة املبنية من اخليام، إال 
أنَّه بإمكاين التأكيد بأّهنم ال يقلون بأّية حاٍل من األحوال عن ٨٠ ألف نسمة، بل 
رّبـام أكثر من ذلك، وهو عدد يزداد كل يوٍم وقد حطَّ هبا املجاهدون بعائالهتم. 
فخيامهـم تعـجُّ أيضًا بالشـيوخ الطاعنني يف السـنِّ وبالنسـاء واألطفـال الذين 
غالبـًا ما يتبعون املجاهدين يف معاركهم إلثارة محّيتهم وتشـجيعهم وإلسـعاف 

جرحاهم ونقل شهدائهم.
وقـد انتظمت احلياة يف هذا املعسـكر بشـكٍل طبيعـي، فالقوافل تصـل إليه كل 
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يوٍم مشـحونة باملؤن والعتاد ويرى املرء، عىل أنغام املوسـيقى العسـكرية، تلك 
القبائـل التي كانت احلـزازات تفّرق بينها � املا� قد اصطلحت اآلن وتآخت 
أمام العدّو امل���. ويشهد املراقب انضامم املجاهدين كل يوم، وانخراطهم يف 
صفوفهم املحاربة. كام يشهد املراقب أيضًا حفالت الزواج واألعراس التي تتّم 
يف جوٍّ تقليديٍّ كالعادة يف أّيام السـلم. كذلك االحتفاالت واملواسـم واألعياد 
مـا تزال مراسـيمها تقام كام لو أنَّ شـيئًا مل حيدث، فلقد تعـّود الليبّيون عىل هذه 
احلـرب. فهـل يأمـل اإليطاليون أن تنحـل عرى هـذه القـوى املعتصمة بحبل 
اجلهـاد ثمَّ تنفصـم وتتفتَّت من تلقاء نفسـها؟ وهـل يظنّون أنَّ هـؤالء الليبّيني 
الذيـن اعتقد الطليان أّهنم قوم متقلبون ال يتحلون بالصرب والصمود سـيملون 
من طول االنتظار أمام حتصينات العدّو، فتثبط عزائمهم ويقّررون العودة قريبًا 
إىل فالحـة أراضيهـم وزراعة حقوهلم، أو حتـل الفرقة والشـقاق بني صفوفهم 
ة عن طريق استدراج بعضهم باملال والوعود املعسولة؟  لست أعتقد أنَّ  املرتاصَّ

شيئًا من ذلك سيحدث".
وخيتتم املراسل الفرن� احلر� بالقول:

"لقـد بذلـت إيطاليـا جهـودًا كبرية السـتاملة النـاس ولكن حماوالهتـا ذهبت 
أدراج الريـاح ألّن السـكان وضعوا أنفسـهم منذ بداية الغزو جنـدًا للدفاع عن 

ديارهم".١٧
كـام ينقل األسـتاذ �مد عبد الـرازق منَّـاع يف كتابه "أ�د ال�يـف: حياته 
وجهـاده" عن مراسـل صحيفـة (اللي�اسـيون) الفرنسـية وصفـًا للمجاهدين 

الليبيني جاء فيه:
"إنَّه � يَر قومًا �م شـغف باملوت مثل هؤالء .. فإذا سـمعوا نداء احلرب هرعوا 

ة ال تتصّورها عقولنا".١٨ إليها كالّسيل من كل مكان، فاحلرب عندهم لذَّ
ويف أّول نوفمرب/ترشيـن الثـاين ١٩١١ نـرش أحد العسـكريني الفرنسـيني 

١٧  نقًال عن حممد عبد الرزاق مناع، أ�د ال�يف: حياته وجهاده، (مؤسسة نارص للثقافة، دار الوحدة لليبيا، ١٩٧٨) 
ص ٤٠-٤٤.

١٨  املصدر نفسه، ص ٤٧
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مقاالً يف صحيفة Pseter-Iloyd كان من بني ما ورد يف عدٍد من فقراته:
"عندمـا نزلـت قـوات احلملة العسـكرية إىل طرابلـس يف العارش مـن أكتوبر، 
أعلنـت مجيـع الصحـف اإليطالية بـأّن اللفتنانت جنـرال (كانيفـا) كان مقتنعًا 
بـرضورة القيـام بمبادرٍة رسيعـة من أجل القضاء عـىل املقاومـة بأكملها، ولذا 
رشع يف خالل أسبوع من هبوط قواته إىل الربِّ يف التقّدم نحو الدواخل. وأصبح 
اإليطاليـون اليوم يف وضٍع ال يمكنهم معـه يف الوقت الراهن أن حيلموا بالتقّدم 
جنوبـًا فجميع وحـدات قواهتم، التي نزلـت إىل اليابسـة يف طرابلس واخلمس 
وبنغـازي ودرنـة وطربق، ترابط يف املواقع نفسـها التي احتلتهـا حينذاك أي يف 
املواقع الداخلة يف نطاق مدى مدافع قطع األسطول البحري اإليطايل. فأجنحة 
القوات اإليطالية التي تستند يف كافَّة املواقع عىل الساحل البحري تشكل مواقع 
أمامية يف شـبه نصف دائرة، وكل موقع من هـذه املواقع واملنطقة الّربية املحيطة 
هبـا ال تبعـد بصورٍة عاّمة عن السـاحل بمسـافٍة تزيـد عن مرمى بنـادق اجلنود 
النظاميني األتراك واملسـلحني من أبناء القبائـل العربية الذين هم دائًام عىل أهبَّة 
االسـتعداد ملهامجة القوات اإليطالية. لقد اضطرَّ اإليطاليون بعد اهلجوم الكبري 
الذي شنُّوه يف ٢٥ أكتوبر/ترشين األول إىل االنسحاب إىل خطٍّ دفاعّي بالقرب 
روا هذا االنسـحاب بدعوى أّن جثـث القت� من األعداء الذين  مـن املدينة، وبرَّ
سقطوا � املعركة تلّوث ا�واء، � حني أنَّ السبب احلقيقي لالنسحاب ال يمكن 
أن يكون سوى اقتناعهم بعدم استطاعتهم االحتفاظ بخطٍّ دفاعيٍّ طويل بالرغم 
مـن تعزيـز من�ـ��م الدفاعيـة وخنادقهـم، وبعدم إمـكان محاية هذه املنشـآت 
ة يف حالة  واخلنـادق ضدَّ هجـامت العدو (املجاهديـن) العنيفة املتكـّررة، خاصَّ
صـدور أّول إطالقٍة منه أثناء مرور بعض املقاتلـني العرب بمدينة طرابلس، إذ 
يكون باستطاعة هؤالء املقاتلني مهامجة اجلنود اإليطاليني يف الواحة من اخللف، 
دت  وال شـك يف أّن التقهقر ال بّد أن يؤثِّر تأثريًا نفسـيًا سـيئًا عىل جيٍش غاٍز ُحدِّ
جلنـوده مواقعهم، وتتحتـم تقوية عزائمهم والـروح اهلجومية فيهم باسـتمرار 

والقدرة عىل اكتساح كافَّة العقبات والتغلب عليها.
ال بـدَّ مـن االعرتاف بأنَّ القائد العـام للقوات اإليطالية الغازيـة كان ينوي منذ 
بدايـة احلملـة التقّدم بالزحف بقواتـه بأكرب رسعة ممكنة، ذلـك ألّن هذه اخلطة 
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ا ال ترتك للقبائل العربية  تعد من الناحية العسكرية أفضل ما جيب أن ُيطبَّق، ألهنَّ
ا ستنزل هبا  الوقت الالزم السـتنفار وحشـد مقاتلني من مناطق متباعدة، كام أهنَّ

رضباٍت متالحقة قاصمة تثبط عزائمها وحتدث فيها االرتباك ...".
"... َفَقـد اإليطاليـون عنـرص املفاجـأة، وهـو عنرص عىل جانٍب مـن األّمهية، 
هم (املجاهدون) من كسـب الوقت ومن تعزيـز قواته. لقد عرف  ومتكـن عدوُّ
األتراك والعرب كيف يستغلون الوقت والظروف يف كاّفة ساحات القتال حتى 
أصبحوا يف موقف املهاجم، وظلوا يصّدون قوات الغزو ويقحموهنا يف مواقف 
دفاعيـٍة حرجـة للغاية. لقـد كلفتهم العمليـات اهلجومية بطبيعة احلال خسـائر 
كبـرية، ولكنّهـا مل تقتـرص عليهـم وحدهم بـل أصـاب الكثري منهـا اإليطاليني 
كذلـك، وأبلغ شـاهٍد عىل ذلك القوائم الرسـمية للخسـائر واإلصابات والتي 
تنـ� عـادة � كل احلـروب، ولكنهـا � تعلـن � إيطاليا، وُيقتـرص يف هذا البلد 
عىل إشعار عائالت القتىل واجلرحى مبارشة. تفيد األخبار الواردة من (تارانتو) 
ومـن (برينديس) بأّنه وصل إىل هذين امليناءيـن ٦٠٠ جريح، وهناك أعداد من 
ر  اجلرحـى اآلخريـن والقتىل بقـوا يف سـاحات القتـال ومل يمكن نقلهـم، فتقدَّ
خسـائر اإليطاليني منذ بدايـة العمليات احلربية بام يتجاوز كثـريًا األلف رجل، 
نا ال نزال يف مسـتهل احلرب. إنَّـه ملن العجيب حقًا أن  وجيـب أن نالحظ هنا بأنَّ
ُيرغم جيش مهاجم غاز ع� ا�ا� موقٍف دفاعّي. لقد أخذت إيطاليا تسـتعجل 
أمر إعداد �لٍة عسكريٍة ثانية عىل جناح الرسعة إلرساهلا من أجل تعزيز احلملة 
األوىل، ويقـال إنَّ عدد جنود احلملة اجلديـدة املنتظر وصوهلا إىل طرابلس قريبًا 
يربو عىل ع�ة آالف، ومع هذا فإّهنا لن تكفي ألخذ زمام املبادرة اهلجومية من 
جديد، فينبغي أالّ حيلم اإليطاليون بيشٍء من هذا، إال إذا بلغ عدد جيوشـهم يف 
طرابلس الغرب مائة ألف جندي، وبرشط أن يصلوا إىل هذا البلد بأرسع وقٍت 
ممكـن، فاألخبار الـواردة من مصدر تركي ُيعتـّد بأقواله تفيد بقرب اسـرتجاع 
مدينـة طرابلس، كام أّن هلجة البالغات اإليطاليـة، الصادرة يف هذا اخلصوص، 
، وبأسلوٍب تعلوه مسحة القلق، إىل أّن  قد تغّريت وظلت تشري من طرٍف خفيٍّ

الوضع عىل جانٍب من الصعوبة واخلطورة".١٩

١٩  انظر: الوثائق األمريكية- املجموعة الثانية، الوثيقة رقم (٦٠)، ص ١٠٠-١٠٣.
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كـام ورد يف مقـال بصحيفـة (ليفانـت ه�الـد) باسـتنبول، نقًال عـن مقال 
بعنـوان "طرابلـس وما وراءهـا" نرشته صحيفـة Spectetor اللندنيـة يوم ٢١/

١٩١١/١١، الفقرات التالية:
م ليسـوا تافهني  ".. لقـد برهـن األتراك وحلفاؤهم العرب (الليبّيون) عىل أهنَّ
بأيِّ حاٍل من األحوال، فلقد أظهروا حتى اآلن صفاٍت عسكريًة جّيدة، كام أّهنم 

أظهروا شجاعًة صمدوا هبا يف وجه قواٍت جبَّارة..".
".. هنـاك عـىل كل حـال خماطـرة كبرية، وإنَّ عـدم تقديرها، وعـدم تقدير ما 
يكتنـف التقّدم إىل دواخـل طرابلس، بالرغم من أّن التقّدم يسـتجيب ملا خيتلج 
يف أنفس الشـعب اإليطايل، قد يؤدي إىل توريط إيطاليا يف كارثة جيب أن نكون 
نا أبدينا احلرص الشـديد عىل مصالح  ل من حيزن هلا ويرثى، ال ملجّرد أنَّ نحن أوَّ
إيطاليا، وإّنام كذلك خوفًا من أن تنجرَّ عنها نتائج وانعكاسات ال حرص هلا عىل 

العامل بأرسه ..".
"ويف األحوال كلها يبدو أنَّ احلكمة تفرض عىل اإليطاليني أن ينهجوا سياسًة 
أقل اندفاعًاَ ومحاسة، وأن يتجنَّبوا التوّغل يف دواخل البالد بعيدًا عن قواعدهم، 
ذلك أّن تقهقرًا واحدًا يمنون به يف هذه الدواخل، حيث تنعدم الطرق الصاحلة 
للسـيارات والعربـات، ومتتّد الغيـاض الرملية، قد يلهب جـذوة تعّصب أتباع 
�مد خارج طرابلس و� أمصار بعيدة ويسـتحثَّهم عـ� اجلهاد ضدَّ اإليطاليني 
ـة، فاحلرب الراهنة بالنسـبة هلـم إنَّام هي بمثابـة لعب أطفال،  واألوروبيـني عامَّ
اء لعرب  ولكـن عندمـا حيتلون مواقعهم عىل السـاحل سـيكونون حلفاء أشـدَّ
طرابلـس ولألتـراك. وال ريـب يف أنَّ النفوذ الـذي يتمتَّع به الضبـاط األتراك، 
الذين نقّدر كفاءهتم ونعجب ببسـالتهم، عىل رجال القبائل العربية مسـتمدٌّ من 

وحدة الدين بينهم".٢٠
بعث به مراسلها يف استانبول  ونرشت صحيفة "اجلورنال" الفرنسية مقاالً 
املسـيو (كريسـتيان هوشـيل) من مقـرِّ هيئـة األركان الرتكية ببلـدة العزيزية، يف 
منطقـة طرابلس، بتاريـخ ١٩١١/١٢/٢٨، وكان قد قِدم إليهـا عن طريق الّرب 

٢٠  "الوثائق األمريكية- املجموعة الثانية"، الوثيقة رقم (٦٢)، ص ١١٣-١١٤.
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عرب احلدود التونسية يف رحلٍة استغرقت نحو ثامنية أيام مرَّ خالهلا بقرى رقدالني 
والعجيالت والزاوية. وكان من بني ما ورد يف ذلك املقال:

".. وعىل طول طريق الرحلة يلتزم العرب جانب اهلدوء، وينرصفون، كعادهتم 
م ال يصّدقون بوقـوع الغزو اإليطايل  يف املـايض، إىل خدمـة حقوهلم، ويبـدو أهنَّ

."..
"وعندما تقودنا الطريق قريبًا من الساحل، وتدنو بنا إىل البحر، نسمع قصف 
القنابـل التي توّجههـا املدافع اإليطالية ضـدَّ املدن السـاحلية الصغرية. عىل أّن 
هذا القصف املتكّرر مل يعد يرهب العرب، بل عىل العكس من ذلك، إذ إنَّ هذه 
القنابل ت�� بني ا�ها� مشاعر ا��سة والفرح يف ظل الكثبان التي تقوم حاجزًا 

دفاعيًا رمليًا أمام جبهة القرى بأرسها ..".
"علمـت يف صبـاح اليـوم التايل لسـفري بـأنَّ معركـة دارت رحاهـا يف (وادي 
املقارحـة) رشقـي (عـني زارة) وبـأنَّ (٢٥٠) عربيـًا أجـربوا كتيبًة مـن اجلنود 
اإليطاليني وكوكبًة من سـالح فرسـاهنم عىل التقهقر، تاركني وراءهم يف ميدان 

املعركة (٥٠٠) قتيًال ومدفعًا ..".
"ويف هـذه األثنـاء زرت الزاويـة، ودهشـت ملا رأيتـه فيها وسـمعت عنه، فقد 
علمـت أنَّ بمخازهنا ثالثة آالف بندقية إيطاليـة، ومئات من صناديق الذخرية، 
غنمـت مجيعهـا مـن اإليطاليـني، وقـد أحدث غنـم هذه األسـلحة مـن العدو 
أثـرًا كبـريًا جدًا بـني القبائل، حتـى إنَّ التجنيد بـني رجاهلم ظل قائـًام عىل قدم 
وسـاق واإلقبال كبريًا للغاية، فجميع الرجال الالئقني حلمل السـالح يطالبون 
بتزويدهـم باألسـلحة، ومل يعـودوا يشـعرون باليـأس وبعـدم إمكانيـة هزيمة 

اإليطاليني ورميهم يف البحر".
ويواصل املراسل الفر�� مقالته قائًال:

".. تصـل التعزيزات املشـّكلة من املتطوّعني العرب يوميـًا، تتقّدمهم األعالم، 
م مسـلمون بواسـل،  و �يعهم ُيقِسـمون ب�ّ�م ��ُّون للدفاع عن اإلسـالم. إ�َّ
يشـعرون بالكرامـة، وكلهـم تصميـم وإيـ�ن ويتَّقـدون �اسـة تـكاد ترقى إ� 
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مسـتوى اجلنـون. سـالحهم بنـادق إيطالية، كـام أنَّ معظم احلاجـات التي تباع 
هنـا إيطاليـة كذلك، فهنـاك قرب املـاء امليدانيـة، ورسوج اخليل كاملـة العّدة، 
وبطانيـات وألبسـة ومعاطـف وسـكاكني وحـراب ومعـّدات طّبيـة جراحيـة 
وسـاعات، وكذلك أوراق نقدية إيطالية .. وقد شـاهدت امـرأًة عربية تتمنطق 

بعلم إيطا�، وبالتحديد بعلم لواء املشاة ا�يطا� اخلمسني".٢١
وممّا ُينَسـب إىل الزعيم اإليطايل موسـوليني٢٢ يف وصف املجاهدين الليبّيني 

قوله:
"إّننا ال نحارب ذئابًا كام يقول غراتسـياين، بل نحارب أسودًا يدافعون بشجاعٍة 

عن بالدهم .. إنَّ أمد احلرب سيكون طويًال ..".٢٣
ويمكـن إ�ا�ً تقسـيم حركـة املقاومـة واجلهاد الليبـي يف مواجهـة الغزو 

اإليطايل إىل حقبتني رئيسّيتني:
ومتتـّد مـن بدايـة الغـزو يف أواخر عـام ١٩١١ إىل عام احلقبة ا�و�

١٩١٧، وكان مـن أبـرز معاملهـا معركـة "القرضابية" 
بمنطقـة رست يف ٢٨، ٢٩ إبريل/نيسـان ١٩١٥ التي 
أحلق خالهلا املجاهـدون الليبّيون (من برقة وطرابلس 
وفـزان) بقيـادة السـيد صفـّي الدين السـنو� هزيمًة 

نكراء باجليش اإليطايل.

وتبـدأ بصعود الفاشيسـت للحكـم يف إيطاليـا وبداية احلقبة الثانية
سياسـتهم الدمويـة الحتـالل دواخل ليبيا بـني عامي 
١٩٢٣ و١٩٣١. ٢٤  وتـوىل السـيِّد عمـر املختـار قيادة 

٢١   املصدر نفسه، الوثيقة رقم (٦٥)، ص ١٢٥-١٢٩.
٢٢  مؤّسـس احلركة الفاشـية ورئيـس وزراء إيطاليـا وديكتاتورهـا ١٩٢٢-١٩٤٥. وكان صعود احلزب الفاشيسـتي 

للحكم يف روما إيذانًا ببدء سياسة أكثر دموية الحتالل دواخل ليبيا، وذلك ما بني  عامي ١٩٢٢و ١٩٣٢.
٢٣  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٧٠.

٢٤  اعتربت الفاشـية أنَّ استسـالم ليبيا إحدى مهامها املقّدسـة، وانكبَّ اجلنراالن غراتسـياين وبادوليو عىل حتقيق هذه 
ة التي مل تتحقق لإليطاليني إال يف سنة ١٩٣٢. املهمَّ
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حركـة اجلهـاد يف برقة منذ عـام ١٩٢٣ كنائٍب للوكيل 
العام للحركة السنوسـية السـيِّد حممـد إدريس املهدي 
بمنطقـة  معركـٍة  يف  أسـريًا  سـقط  أن  إىل  السـنويس، 

.١٩٣١/٩/١١ "سلنطة" يوم  "البطنان" ناحية 

ـا احلقبة الفاصلة بني هاتني احلقبتني والواقعة بني عامي ١٩١٧ و١٩٢٣  أمَّ
فقد كانت فرتة هدنة واتفاقات ومعاهدات ومبادرات سياسية.
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(١٩١١-١٩١٧)

خـالل احلقبـة األوىل، نجـد أنَّ حركة املقاومـة واجلهاد الليبـي لصدِّ الغزو 
اإليطـايل يف كل مـن برقة وطرابلس وفزان اختذت مسـاراٍت متباينة، وإْن مل تكن 
منفصلة عن بعضها عن بعض أو متعارضة. وقد تأثَّرت هذه املسـارات بشـكٍل 
أسـاٍس ومبارش بمدى اهتامم الدولة ال����ية بكل منطقٍة منها يف املرحلة السابقة 
عىل الغزو، وبمدى درجة سـيطرهتا عىل األوضاع اإلدارية والسياسـية داخلها، 
وكذلك بمدى درجة انتشار احلركة السنوسية بزواياها وتنظيامهتا فيها عند وقوع 

ذلك الغزو.
(أ)  اجلهاد � برقة

يف برقـة، نجد أنَّ احلركة السنوسـية قـد هيَّأت لقبائلهـا التنظيم واالقتصاد 
واالندمـاج يف الزوايـا والتوحيد عىل امتـداد نصف قرٍن من التعليم والتسـييس 
احلركـي.٢٥ كـام حافظت قيادة احلركة السنوسـية عـىل عالقٍة وطيـدٍة وطّيبة مع 
الدولـة العثامنيـة، يطبعها االحرتام املتبـادل، والوالء من جهة السنوسـية للبيت 

العايل يف استنبول، وبالتايل إضفاء األخري درجًة من االستقاللية عىل احلركة.
، فإنَّنا، من جهة، نجد أن قائد احلركة السنوسـية وزعيمها السـيد  ومـن ثـمَّ
أ�د ال�ي� السـنو� يسارع فور سامعه خرب غزو إيطاليا لطرابلس، وقصفها 
لبقيـة املـدن الليبيـة، بإصـدار أوامـره وتعليامته املشـّددة مـن مقرِّ إقامتـه بواحة 
(الكفرة) إىل كافَّة شـيوخ وعلامء ورؤسـاء الزوايا السنوسـية بقيـادة اجلهاد ضدَّ 
الغـزاة الطليـان يف كافَّة السـاحات، ويقـول قولته املشـهورة "واهللا ��ار�� ولو 

وحدي ب��ا� هذه".٢٦
وقد أعلن السـيد أ�د عن موقفه يف منتصف شـهر ديسـمرب/كانون األّول 

٢٥  محيدة، ص ١٥١.
٢٦  هويـدي، ص ٢٣، وقـد أورد املرجع نفسـه أنَّ بعض سـادة السنوسـية وشـيوخها كانوا يعتقدون أهنـم ال يملكون 
املقدرة عىل مقاومة الغزو اإليطايل ألهنم كانوا متعبني ومرهقني من مقاومة االسـتعامر الفرنيس يف تشـاد وما ترتَّب 

عليه.
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١٩١١، وأصدر نداءه املشـهور حيثُّ فيه كافَّة الليبيني عىل اجلهاد ضدَّ املعتدين، 
كام أعلن نبأ اعتزامه النزول بنفسه إىل امليدان عىل رأس قوٍة من املجاهدين، حمذرًا 
ومنذرًا ومتّربئًا من كل من يقرصِّ أو يتقاعس أو خيون. كام قام باالنتقال مع عدٍد 
من أتباعه من (الكفرة) إىل (اجلغبوب) يف الشـامل الرشقي من ليبيا (بالقرب من 

ومل تقترص أوامر السيد أ�د وتعليامته عىل أتباع احلركة السنوسية وقادهتا يف 
برقة، ولكنَّها شملت زعامءها وأتباعها يف طرابلس وفزان، وكاتب يف هذا الشأن 
زعامء القبائل املربزين، كالشيخ  سيف الن� زعيم قبائل أوالد سلي�ن وغريه.٢٨ 
وأقام السنوسـيون أربعة معسـكراٍت باملنطقة الغربية لدعـم حركة اجلهاد هبا.٢٩ 
كـام أعدَّ السـيد أمحد نجدًة خاّصة لتعزيز قوات املجاهديـن يف (العزيزية) بإقليم 
واحلـراب  بالبنـادق  ١٩١٢/١٢/٢٥مسـلحًة  يف  إليهـا  ووصلـت  طرابلـس، 
والسـيوف.٣٠  كام استطاعت السنوسية أن تستقطب عددًا من أتباعها من خارج 
ليبيـا، الذين خفوا من النيجر وتشـاد والسـودان ملـؤازرة إخواهنم املجاهدين يف 
ليبيا، وكان من بني هؤالء من اشـتهروا كقادٍة ممّيزين خالل العمليات اجلهادية، 

ة عبد اهللا التشادي وإبراهيم الشامي من فلسطني.٣١ من أمثال قجَّ
وقـد سـارع املجاهـدون الليبّيـون يف برقـة (وأغلبهـم مـن أتبـاع احلركـة 
السنوسـية) إىل إقامـة املعسـكرات يف شـتى مناطقهـا، يف (بنينـة) بالقـرب مـن 
بنغـازي، ويف (درنـة)، ويف (اجلبل ا�خـ�)، ويف (ط��)، وشـارك مقاتلوها 
(مـع األتـراك وبدوهنـم) يف الدفاع عـن املـدن الربقاوية، ويف خـوض عرشات 

املعارك ضدَّ الغزاة الطليان.
وكانت عالقة السـيد أ�د ال�يف بأنور بك (املسـؤول العام عن الضباط 
األتراك يف ليبيا) عالقة قوية وقائمة عىل االحرتام والتفاهم. وكانت الرسـائل ال 
تنقطع بينهام. وقد وجد موقف السـيد أمحد تقديرًا وقبوالً حسـنًا وارتياحًا لدى 

٢٧  هويدي، ص ٢٤.
٢٨  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٥٢.

٢٩  املصـدر نفسـه، ص ١٥٢-١٥٣، وكان هـذا املوقف من السـيد أمحد عـىل الرغم من أنَّ زعامء املنطقـة الغربية ظلوا 
حريصني عىل  استقالليتهم وال يريدون منذ ظهور احلركة السنوسية االنضواء حتت لوائها.

٣٠  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٥٤.
٣١  محيدة، ص ١٨٦.
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حقبة اجلهاد األوىل (١٩١١-١٩١٧)

العثامنيـني، واعـرتف بذلك السـلطان العثامين الذي أهدى السـيد أمحد يف شـهر 
عًا باجلواهر والوسـام العثـامين تقديرًا  مـارس/آذار ١٩١٢ سـيفًا ونيشـانًا مرصَّ

لدوره يف منارصة الدولة العثامنية.
وكان مـن اخلطوات اجليدة التي قام هبا أنور بك اختياره من بني املجاهدين 
�ال���ة شـابٍّ من أبناء العائالت الكبرية لشـيوخ القبائل وتدريبهم يف معسكره 
بمنطقـة (الظهر ا��ر) التي تبعد عن درنة نحو عرشين كيلومرتًا ناحية اجلنوب 
ج هؤالء الضباط واشرتكوا يف املعارك  الغريب، وأتت هذه اخلطوة ثامرها حني خترَّ
وأثبتوا قدرًة عسـكريًة رائعة. ويف شـهر يونيو/حزيـران ١٩١٢ اختار أنور بك 
ًا معظمهم من أبناء مشايخ القبائل وأرسلهم إىل استانبول ليتعلموا  (٣٦٥) شـابَّ
ر لبعـض هؤالء املشـاركة يف اجلهـاد مع السـيد أمحـد الرشيف فيام  هنـاك، وقـدِّ

بعد.٣٢
ى املجاهدون الليبّيـون واجلنود األتراك (املقيمـون يف احلاميات  لقـد تصـدَّ
الرتكيـة يف ليبيا) للغزو اإليطـايل، وخاضوا ضّده عّدة معارٍك مبكرة قبل وصول 
أنور ورفاقه متسللني إىل برقة. وكان من بني هذه املعارك معركتا ��� األوىل يوم 
١٩١١/١٠/٤، والثانية يوم ١٩١١/١٠/٢٧، ومعارك درنة أيام ١٦ أكتوبر/
ترشيـن األول، و١٦ و٢٤ نوفمرب/ترشين الثاين، ويـوم ١٩١١/١٢/٧، ويوم 
١٩١٢/٢/٢٧.  ومعركة "جليانه" ببنغازي يوم ١٩١١/١٠/١٩، ٣٣ وكذلك 
معـارك "الكويفيـة" و"السـّالوي" و"هـوى الـزردة" و"الفويــهـات" و"حلق 

منطقة بنغازي.٣٤ الريح" يف 
ومنـذ �ـ�� أنور بك وبقية الضبـاط العرب واألتراك واسـتالمهم للقيادة 
ـة يف مناطق طربق ودرنـة والبيضاء متكن املجاهـدون الليبّيون من تكثيف  العامَّ
محالهتـم اجلهادية. ومن أهمِّ املعـارك التي وقعت بينهم وبـني القوات اإليطالية 
خالل عام ١٩١٢ "معركة سيدي عبد اهللا" (جنوب غريب درنة) يوم ٣ مارس/
آذار، و"معركـة سـوا� عبد الغنـى" (اهلواري) ببنغازي يـوم ١٢ مارس/آذار، 

٣٢  هويدي، ص ٣٥.
٣٣  املصدر نفسه، ص ٢٩.

٣٤  الصاليب، املصدر نفسه، ص ٢٠٤-٢٠٦.
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و"معركة �ـوا� ع��ن" (بضواحي بنغازي) يوم ٣ إبريل/نيسـان، و"معركة 
�ـ��" يـوم ١٨ يوليو/متوز ثمَّ "معركة ق� اللبن ال�ب��" (رشقي درنة) يوم 

١٧ سبتمرب/أيلول.٣٥
وبعد انسـحاب أنور بك وبقّيـة الضباط األتراك من ليبيـا، إثر توقيع تركيا 
التفاقيـة الصلح (معاهـدة أويش) مع إيطاليـا يف أكتوبر/ترشين األول ١٩١٢، 
جـرى تعيـني عزيز ع� ا��� قائـدًا جليش املجاهدين (خلفـًا ألنور بك) وقد 
ـه يف احلال إىل اجلغبوب السـتصدار ما يلزم من صاحب األمر السـّيد أ�د  توجَّ
ال�يـ� الذي أكـرم وفادته وأمره بالرجـوع فورًا إىل ميدان القتـال، وكتب إىل 
رؤسـاء الزوايـا وشـيوخ القبائل وضبـاط اجليش يأمرهـم بامتثـال أوامر وكيله 

القائد اجلديد عزيز املرصي.٣٦
ومـن جانبه قام السـّيد أ�د ال�ي� بالتوّجه من اجلغبـوب إىل درنة، وقام 
ببـذل كل مـا يف جهـده لتنظيـم حركة اجلهـاد إثر االنسـحاب العثـامين، وبعث 
منشورًا إىل شيوخ الزوايا والقبائل يعلن فيه استمرارية ومواصلة اجلهاد، وطلب 
من كل عريبٍّ مسـلم يف سـنِّ الرابعة عرش حتى اخلامسـة والسـتني أن يذهب إىل 
ميدان احلرب مزّودًا بمؤونته وسـالحه. وقام بجوالٍت تفقدية عىل معسـكرات 
املجاهدين الواقعة ما بني "العزّيات" يف منطقة اجلبل األخرض و"أجدابيا" غريب 
بنغـازي، وأبدى نصائحه وآراءه حول االسـتعداد ملواصلة اجلهاد دون األتراك، 

وأصدر أوامره التنظيمية للمعسكرات واملجاهدين.٣٧ 
ومنذ انسـحاب الضباط العثامنيني استطاع املجاهدون الليبّيون أن خيوضوا 
خالل عام ١٩١٣ عددًا من املعارك كان من أشـهرها "معركة شـتوان" ببنغازي 
يـوم ١٠ مـارس/آذار، و"معركـة قاريونس" يـوم ٢٦ مـارس/آذار، و"معركة 
إبريل/نيسـان،   ٢٢ و"معركـة الر�ـة" يـوم  إبريل/نيسـان،   ١٤ بنينـة" يـوم 
يوليو/  ١٨ و"معركة األبيار" يوم ١٦ إبريل/نيسـان، و"معركة البويرات" يوم 

متـوز باجلبـل األخرض، و"معركـة زاوية ترت" يـوم ٢٤ مايو/أيـار غرب القبة 

٣٥  هويدي، ص ٣٣.
٣٦  الصاليب، املصدر نفسه، ص ٢٠٥؛ هويدي، ص ٤٣-٤٤.

٣٧  هويدي، ص ٤٤؛ الصاليب، املصدر نفسه، ص ٢٠١-٢١٢.
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باجلبل األخرض، و"معركة الصفصاف" أول يونيو/حزيران بالقرب من سيدي 
يوليو/متوز، و"معركة تاكنس" يوم ١٦  محيدة، و"معركة ش�� األبيار" يوم ١٥ 
سبتمرب/أيلول باجلبل األخرض، و"معركة سيدي رافع" يوم ٢٧ سبتمرب/أيلول 
أغسـطس/آب.٣٨  وقد شـارك السـيد أ�د   ١٩ بالبيضاء، و"معركة املرج" يوم 
بنفسـه يف معركة سيدي القرباع عىل ضفة وادي درنة يوم ١٦ مايو/أيار١٩١٣، 

واشتهرت "بمعركة يوم اجلمعة"٣٩ كام شارك بـ"معركة الصفصاف".٤٠
حـاول اإليطاليـون منـذ مرحلـٍة مبكـرة أن ُيغـروا السـيد أ�ـد ال�يـ� 
بالتصالـح معهم غري أنَّ مسـاعيهم وذهــبـت أدراج الرياح. يقول السـيد أمحد 
يف رسـالٍة بعث هبا إىل أنور باشـا (الذي أصبح وزيـرًا للحربية يف تركيا) مؤّرخة 

يف ٢٩ صفر ١٣٣٥ هـ :
"أتى الطليان للوطن وراسلني وأرسل إيلَّ األموال اهلائلة فرجعتها كلها تعففًا 
وطلبًا لرضاء اهللا ورسـوله، وقمت بمعاضدة الدولة العليَّة وهللا احلمد، وأمرت 

كافة أهل الوطن وقمت بجهدي، ثّم بعد ذلك قِدمت بنفيس للجهاد".٤١
وقد أورد أنور باشا يف مذكراته يف هذا الشأن ما نّصه:٤٢

"لقـد بقي الشـيخ السـنويس الكبـري -أمحـد السـنويس- صادقـًا يف آرائه حتى 
السـاعات األخرية، كام رفـض هدايا امللك (اإليطايل) ومرشوعًا يقيض بإنشـاء 

زاوية كبرية يف بنغازي، لقد كان وما يزال رجًال ذا قلٍب كبٍري وقوي ..".
دت مسـاعيها يف عامـي ١٩١٣ و ١٩١٤  ويبـدو أنَّ إيطاليـا مل تيأس، فجدَّ
عرب وسـاطة اخلديوي عباس الستدراج السـيد أمحد للمفاوضة والصلح مقابل 
ضـامن بقائه أمريًا للبالد حتت محايتها وانتداهبا، مع ختصيص منطقة نفوذ له حتّدد 
لسـلطانه، عىل أن حتتفـظ هي باملوانئ والثغـور، فكان رّده بالرفـض واضحًا.٤٣ 

وُينَسب إليه يف هذا الشأن قوله للوفود التي أرسل هبا إليه خديوي مرص:

٣٨  هويدي، ص ٤٦.
٣٩  الصاليب، املصدر نفسه، ص ٢٠٤-٢٠٦.

٤٠  هويدي، ص ٢٥.
٤١  حممد الطّيب األشهب، برقة العربية أمس واليوم (القاهرة: مطبعة اهلواري، ١٩٤٧) ص ٣٠٥.

٤٢  أوغلو، املصدر نفسه، ص ١٠٣.
٤٣  األشهب، املصدر نفسه، ص ٣٠٥.
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أنفك  لن  أّين  والبخاري  املصحف  هذا  عىل  املجاهدين  مجيع  أمام  أقسـم  "إّنني 
أذود عـن حياض اإلسـالم وجماهـدة أعدائه إىل النفس األخري مـا دام معي نفر 
واحـد من املجاهديـن، وإذا خاننـي اجلميع وسـلموا للعدو أهاجـر إىل املدينة 
ألعيـش بجـوار جـّدي األعىل شـاكيًا إىل اهللا مـن خيانـة اخلونة مسـتنزالً لعنته 

عليهم إىل يوم الدين ..".
كام ينسب إليه قوله:

"إنَّنـي ال أتفـاوض مـع إيطاليـا يف بـالدي، وال أتفق معها عىل تنازيل عن شـرب 
ا املوت يف  ا حترير الوطـن وإمَّ واحـٍد مـن البالد، وال أحيـد عن أحد أمريـن، إمَّ

سبيل ذلك ..".
البالد  أهل  حقوق  من  حقٍّ  يف  إيطاليا  مع  أتسـاهل  ال  أن  عىل  اهللا  أعاهد  "إنَّني 

وال أتنازل عن مقدار حافر حصاين".٤٤
ويذكر السيد الطيب األشهب " أنَّ عزيز ع� ا��� اقرتح عىل السيد أمحد 
ذات مـّرة أن يتنازل �� عن قطعة األرض الواقعة بني خليج (بمبا) واجلغبوب 

واحلدود ا��ية وترك بقية برقة للطليان، فردَّ عليه السيد أمحد قائًال:
"اسمع يا ولدي، إّين كنت أقبل عن طيب خاطر التنازل عن القطعة املذكورة 
وضّمهـا إىل مرص لـو كانت حكومة إسـالمية حرة، أتركها وأنتقـل أنا ورجايل 
إىل الغـرب ملحاربـة الطليان عىل بقيـة برقة حتى أزيل ظلهم الثقيـل عنها دفاعًا 
ا ومرص يف قبضة إنكلـرتا فال معنى هلذا العمل، وإّين  عن بقية ديار اإلسـالم، أمَّ

سأقاوم حتى النهاية ..".٤٥
واجهت حركة اجلهاد � برقة يف منتصف عام ١٩١٣ مشـكلة تتعلق بعزيز 
ة لقوات املجاهدين بعد رحيل أنور بك  ا���� الذي كان قد توىل القيادة العامَّ
يف أواخر عام ١٩١٢، فقد أرصَّ عزيز املرصي ومعه بعض الضباط األتراك، بعد 
خالفهم مع السيد أمحد الرشيف، عىل الرحيل عن برقة. وقد كان عزيز املرصي 

٤٤  املصدر والصفحة نفسهام. 
٤٥  املصدر والصفحة نفسهام
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قد وعد السـيد أمحد بتسليم األسلحة والذخرية التي بحوزته بعد أن جيتاز القطر 
الليبي إىل األرايض املرصية.

وكان موضوع تسليم األسلحة مثار خالٍف بني الرجلني إذ أرصَّ السيد أمحد 
عىل تسّلمها منه يف مواضعها عىل أن تضَمن سالمة عزيز وجنوده . إال أنَّ األخري 
ع بأّنـه ال يركن إىل القبائـل البدوية وخيشـى أن هتامجه وقواته  رفـض ذلـك وتذرَّ

عزالء من سالحها.
ويبدو أّن السـيد أ�د كان يشـّك � إخالص عزيز امل�ي للقضية الليبّية. 
ويذهـب عـدد من  الباحثـني٤٦ إىل أّن موقـف عزيز املرصي كان بسـبب صالته 
املشـبوهة مـع اإلنجليـز واإليطاليني، وبسـبب مكائـد اخلديوي عبـاس حلمي 
الـذي كانت تربطه مصالح اقتصادية شـخصية مع إحدى الـرشكات اإليطالية، 
ويبدو أّن هذه الصالت قد جعلت عزيز املرصي يقطع وعدًا عىل نفسه بأال يرتك 

السالح العثامين يف أيدي املجاهدين الليبّيني.
لقـد جتاهـل عزيـز امل�ي التعليـ�ت التي كانـت قد صدرت لـه عن أنور 
باشـا (وزير احلربية الرتكي) بـرضورة مغادرة الضباط األتـراك األرايض الليبيَّة 
بأشـخاصهم فقط دون سـالح، اللهمَّ إال سـالحهم الشـخيص، وأخذ معه عند 
ه إىل مـرص دون إذن من  سـفره خزانـة اجليـش ومعظم األسـلحة الثقيلـة، وتوجَّ
القائـد األعىل أمحد الرشيف، ووصل اإلسـكندرية يوم ١٦ يوليو/متوز ١٩١٣. 
ضت له جمموعة مـن قبيلة (املنفة)، ويبدو  وعنـد مرور عزيـز بجنوب طربق تعرَّ
ـم أظهـروا بعـض العنـف إلقناعه بـرتك األسـلحة الثقيلة فأصالهـم بنريان  أهنَّ
رشاشاته وقتل منهم الكثري، وواصل عزيز انسحابه إىل السلوم، وقبل أن يصعد 
ظهـر الباخـرة األملانيـة التي كانـت يف انتظاره هنـاك، أحرق كل األسـلحة التي 
كانت بحوزته، ومل يكتِف بذلك، فقد أشـاع لدى وصوله اسـتانبول بأّن السـيد  

أمحد الرشيف قد خانه وتنّكر للسلطان العثامين ومساعداته.٤٧

٤٦  انظر: هويدي، ص ٤٤-٤٦؛ وانظر: حممد عيسـى صاحلية، "صفحات جمهولة من تاريخ ليبيا"، جملة حوليات كلية 
حسن  حممود   وانظر:  ١٠؛  ص   ،(١٩٨٠ الكويت،  جامعة  األوىل"، (الكويت،  احلولية  الثانية،  اآلداب،  "الرسالة 

صالح حبيش، احلملة اإليطالية ع� ليبيا، (القاهرة: دار الطباعة احلديثة، ١٩٨٠)، ص ١٧٤.
٤٧  للمزيـد حـول شـخصية عزيـز عـيل املـرصي ودوره اخليـاين جتاه اجلهـاد الليبـي، انظـر: هويـدي، ص ٤٢- ٤٦؛ 

والصاليب، املصدر نفسه، ص ٢١٤-٢١٦.
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ت باملجاهدين منذ أواخر عام  وكـام رأينا، مل تثـن الظروف الصعبة التي مـرَّ
١٩١٢ عزمهـم عـن مواصلة اجلهاد وخوض املعارك ضـدَّ الغزاة الطليان. ومع 
بدايـة عـام ١٩١٤ أحاطـت باملجاهدين صعوبات شـديدة منها انقطـاع املوارد 
عنهم من أسـلحة وذخائر ومؤن، واسـتدعاء تركيا لبقيـة قواهتا العاملة يف برقة، 
ومساعي اإليطاليني إلقناع احلكومة املرصية بعدم تزويد املجاهدين باحتياجاهتم 

من مرص وعدم فتح احلدود أمامهم.
وبالرغـم من هـذه الظروف كلهـا، وبقـاء املجاهدين وحدهـم يف امليدان، 
وأمـام تعّدد احتياجاهتم ونواقصهم احلربيـة، وضغط اإليطاليني عليهم بالرتكيز 
يف شـنِّ محالٍت قويـٍة وكبرية، فإنَّ املجاهدين اسـتمّروا بالـروح النضالية األوىل 

نفسها. وكان من بني املعارك التي خاضها املجاهدون خالل عام ١٩١٤:
–  معركة (أبو مريم) يوم ٧ يناير/كانون الثاين.

–  معركة (مدور الزيتون) أول فرباير/شباط (قرب املرج).
–  معركة (الشليظيمة) يوم ٢٦ فرباير/شباط (بنغازي).

–   معركة (الزويتينة) يوم ٣ مارس/آذار (قرب أجدابيا).
–  معركة (اخلروبة) يوم ١٤ مارس/آذار (اجلبل األخرض).

–   معركة (زاوية مسوس) يوم ١٢ مارس/آذار (رشقي سلوق).
–  معركة (القندولة) يوم ٢١ إبريل/نيسان (اجلبل األخرض).

–  معركة (�� تاكنس) يوم ٢٧ إبريل/نيسان (جنوب مراوة).
–   معركة (أم الرزم) يوم ٢٩ إبريل/نيسان (جنوب رشقي درنة).

–  معركة (بئر احلصيص) يوم ١٣ يونيو/حزيران (شحات).
–   معركة (بيضا فم) يوم ٢٨ يونيو/حزيران (بأجدابيا).
–   معركة (القطيفة) يوم ٧ يوليو/متوز (غرب أجدابيا).
–   معركة (سيدي داود) يوم ١١ يوليو/متوز (بطربق).

–   معركة (وادي عقبة) يوم ٢٨ أغسطس/آب (اجلبل األخرض).
–   معركة (الصلبية) يوم ٢٥ سبتمرب/أيلول (رشقي األبيار).٤٨

٤٨  هويدي، ص ٤٦-٤٧.
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ت قبائل أوالد سلي�ن واملغاربة والقذاذفة والفرجان  خالل عام ١٩١٤ تصدَّ
وا��ملة ومعدان لقوات الغزو اإليطايل الزاحفة من ناحية الغرب حتى وصلت 
إىل منطقـة رست، واشـتبكت معهـا يف عـدٍد مـن املعـارك كان من بينهـا معارك 
(زاوية النوفلية) و(اخلّشـة) و(العو�ة). وقد بعث شـيوخ هذه القبائل إىل السيد 
أمحـد الرشيـف يطلبون منه إيفاد نائٍب عنه يلتفون حولـه وينّظم صفوفهم، فقام 
بتعيني أخيه السـّيد صفي الدين السـنو� نائبًا عنه لربط املعسـكرات السنوسية 
بطرابلس واإلرشاف عليها، كام عنيَّ أخاه السـّيد �مد عابد السـنو� نائبًا عنه 

بمنطقة فزان.٤٩
بـدأ   ١٩١٤ يوليو/متـوز  شـهر  يف  ا�و�  العامليـة  احلـرب  نشـوب  ومـع 
اإليطاليـون يواجهـون الصعـاب يف ليبيـا،٥٠ ورأوا يف جميء السـيد صفي الدين 
السـنويس إىل املنطقـة الغربيـة نذير خطـر عليهم، فأعـّدوا محلًة عظيمـة ملالقاته 
ه عن مواصلة سـريه، ووقعت بني القوات اإليطاليـة واملجاهدين الليبّيني  وصـدِّ
(وكان يف مقّدمتهم السـيد صفي الدين السـنو� وأ�د بك سـيف الن� وعبد 
اهللا بـن إدريس وصالح باشـا لطيوش وأ�د ال�وا�) معركـة عظيمة بموقع (أ� 

هادي) بالقرب من �ت أسفرت عن تكّبد اإليطاليني خلسائر كبرية.٥١
ة واالنتقـام هلزيمتهـم، فقامـوا بإرغـام  حـاول اإليطاليـون معـاودة الكـرَّ
سـكان السـواحل التي حيتلوهنا باالنضامم إىل قواهتم، وكان عىل رأسهم رمضان 
السـو�� زعيـم مرصاته، والتقـوا باملجاهدين عند (القرضابيـة)٥٢ يف ٢٨ و٢٩ 
إبريل/نيسان ١٩١٥، ٥٣ وقد شهدت هذه املعركة وحدة اجلهاد واملقاومة � برقة 
وفزان وطرابلس، وقامت هبا القوات السنوسـية بقيادة صفي الدين السـنويس، 
وقوات فزان بقيادة أمحد سـيف النرص، وكان عدد قوات املجاهدين (٢٫٠٠٠) 
مقاتل، ومتثلت اللحظة احلاسـمة يف املعركة عندما أمر السوحييل (الذي كان عىل 
اتصـال ّرسي بقيـادة املجاهدين) مقاتـيل مرصاته برضب القـوات اإليطالية من 
اخللـف ممّا أّدى إىل إحلاق أكرب هزيمة بالقوات اإليطالية، إذ خرست (٥٫٠٠٠) 

٤٩  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٥٨.
٥٠  خدوري، ص ٢٤.

٥١  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٥٩.
٥٢  املصدر نفسه. ص ١٦٣.

٥٣  انظر: التلييس، املصدر نفسه، ص ٤٠٥-٤١٠.
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مـن ضباطهـا وجنودها، باإلضافة إىل (٢٣٢) من املجنَّديـن الليبّيني، فضال عن 
خسائرها من األسلحة والذخرية والتموين والنقود.٥٤

لقد أدَّت معركة القرضابية �� نتائج هاّمة � توازن القوة بني الغزاة الطليان 
وبني قوات املجاهدين، كام أدَّت املعركة إىل سـقوط نجم القائد اإليطايل (ميا�) 
الـذي حـاول صـبَّ جام غضبـه عىل أهـايل رست فأمـر بشـنق (٧٠٠) مواطن 
مـدين منهم، كام نفـى نحو (١١٫٣٠٠) مواطن آخـر إىل إيطاليا. ولكنَّ الوجود 
العسـكري اإليطـايل انكـمـش إىل مدينــة طرابلـس واخلمس عـام ١٩١٦، ٥٥ 
رت فـزان، ويف برقة ظـل الوجود العسـكري اإليطايل حمـدودًا يف بنغازي  وحـرِّ

واملرج.٥٦  
لقـد كان السـبب يف االنتصار الذي حققه املجاهـدون يف معركة القرضابية 
ر كث�ًا و� يدم طويًال، فقد  هو تعاوهنم ووحدهتم، غري أّن ذلك ولألسف مل يتكرَّ
اشـتدَّ النزاع واخلالف بني السـيد صفي الدين ورمضان السـوحييل، األمر الذي 
جعل السيد إدريس السنويس، بصفته الوكيل العام للسيد أمحد الرشيف، يصدر 
أوامره إىل السـيد صفي الدين بالعودة من طرابلـس إىل برقة إطفاًء للفتن وحقنًا 

للدماء.٥٧
ومع قيام احلرب العاملية األوىل (يوليو/متوز ١٩١٤) أراد العث�نيون، الذين 
دخلـوا هذه احلـرب بعد يشٍء من الـرتّدد (يف أكتوبر/ترشين األول ١٩١٤) مع 
أملانيا والنمسا ضدَّ بريطانيا وفرنسا وإيطاليا،٥٨ استغالل جهود البالد اإلسالمية 
ومـن بينها ليبيـا للوقوف يف صفِّ الدولة العثامنية، وإعـالن اجلهاد املقّدس ضدَّ 
أعدائهـا. وكانـت خطـة تركيا وأملانيا يف هـذه احلرب تتمثل يف �ـا�ة القوات 
اإلنجليزيـة ب�ـ� ومهامجتهـا مـن الـرشق عـن طريق سـيناء وقناة السـويس، 
هـم يف أماكن  وإشـغال اإلنجليـز يف الوقت نفسـه بعدٍد من الثـورات تقوم ضدَّ

رت غنائم الليبّيني من هذه املعركة (وقد استوىل رمضان السوحييل عىل معظمها) بـ(٥،٠٠٠) بندقية، ماليني من  ٥٤  ُقدِّ
قذائف البنادق، وأحد عرش مدفعًا، باإلضافة إىل كميات كبرية من النقود والتموين.

٥٥  كبَّـد املجاهـدون الليبيـون يف طرابلـس يف أعقاب معركـة القرضابية القوات اإليطالية خسـائر مجَّـة، ونتيجة لذلك 
.٥١ ص  هويدي،  انظر:  رت معظم األرايض الليبية فيام ُعِرف بـ"ثورة التط��".  حترَّ

٥٦  محيدة، ص ١٦٨.
٥٧  األشهب، املصدر نفسه، ص ٣٠٢.

٥٨  دخلت إيطاليا هذه احلرب إىل جانب بريطانيا وفرنسا يف مايو/أيار ١٩١٥. خدوري، ص ٢٥.
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خمتلفـة٥٩ من بينها برقة عـىل حدود مرص الغربية. وكان اهلـدف النهائي من هذه 
الثورات كلها شغل إنجلرتا يف أوروبا والرشق يف وقٍت واحد وتشتيت جهودها 

وتوزيع قواهتا وتفريقها.
وبالنسـبة ل��ـة� ومن أجـل حتريك القوات السنوسـية ضـدَّ اإلنجليز عىل 
احلدود بني مرص وليبيا، بعث أنور باشـا وزير احلربية العثامين إىل صديقه القديم 
ر منحه النيابة عنه يف إفريقيا،  السـّيد أ�د ال��� يبلغه أنَّ السـلطان العثامين قرَّ
وأّنـه خيّولـه مـا له من نفـوٍذ مطلـق مدنيًا وعسـكريًا. ثـّم وصل إىل برقـة نوري 
باشـا (أخو أنور باشـا) حيمل معه ِمنَح السلطان للسـيد أمحد ورسائل أنور باشا 
ومعها األوسـمة الرفيعة والنياشـني. كام وصل يف الفرتة نفسها إىل برقة الضابط 
ا�ملا� (أوتو مانسـ��) الذي كان معه كتاب خاص من �م�ا�ور أملانيا إىل أمحد 
الرشيف، وحيمل نيشـانًا رفيعًا منحه اإلمرباطور له، كام وصل إىل برقة يف الفرتة 
نفسـها (جعفر العسـكري) الضابط باجليش الرتكي (العراقي األصل)، ووصل 
إليها يف الفرتة نفسها بعض أنصار الدولة العثامنية، الذين هم من والية طرابلس 
وكانـوا قـد هاجروا إىل تركيا، من أبرزهم سـ�ي�� باشـا ال�ارو� والشـيخ �مد 
سـوف.٦٠ كام بدأ الضباط األتـراك يتوافدون إىل برقـة، وكان مع هؤالء كميات 

من األسلحة والذخرية وبعض األموال.
هه إليه  إال أنَّ السـيد أ�ـد ال��ـ� مل يسـتجب يف البداية للنداء الـذي وجَّ
األتـراك، وال إلغراءاهتـم وضغوطهـم، وعربَّ عن ذلـك باجلملة الشـهرية التي 
وردت يف رسـالٍة بعـث هبا إىل أنور باشـا بتاريخ ٢٩ من صفـر ١٢٣٥ هـ والتي 

جاء فيها:
".. حـرب تأتيـك (يقصد هبا حرب الطليـان) وحرب تأتيه (يقصد هبا حرب 
اإلنجليز)، فاحلرب الذي يأتيك جيب عليك مدافعته بأيِّ حالة كانت، واحلرب 

الذي تأتيه جيب عليك االستعداد له ..". ٦١

٥٩  ثـورة (عـيل دينار) سـلطان دارفور بالسـودان، وثورة (السـلطان أمحد) بأرترييـا، وثورة (جالل حممـد بن عبد اهللا) 
بالصومال. هويدي، ص ٤٩.

٦٠  هـو حفيد غومة املحمودي. وقد حارب الشـيخ حممـد الطليان منذ البداية وحتى معركة جندوبة سـنة ١٩١٣ حني 
هاجر إىل الشام. 

٦١  األشهب، املصدر نفسه، ص ٣١٤. (حافظنا عىل اللغة كام هي يف أصل الكتاب).
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وترجـع عـدم اسـتجابة السـيد أمحـد لنـداء الدولـة العثامنيـة إىل الظروف 
االسـتثنائية القاسـية التي كانـت متّر �ا البـالد. فاإليطاليون حيتّلـون أجزاًء منها 
ويسعون لتوسيع مناطق احتالهلم، كام أنَّ أيَّ حتّرٍك من طرفه قد يؤّدي إىل إقفال 
احلـدود مع مرص وقطع مجيع املسـاعدات الغذائية والعسـكرية عىل املجاهدين، 
وهـو أمر حاول السـيد أمحد جتنّبه منـذ البداية وذلك بإقامة عالقاٍت حسـنة مع 

اإلنجليز.٦٢
لقـد سـأل الضابط املرصي �مد صالح حرب٦٣ أمحـد الرشيف عن حقيقة 
موقفه (خالل لقاٍء ّرسي جرى بينهام يف منطقة أمسـاعد قبيل نشوب احلرب بينه 

وبني اإلنجليز) فأجابه:
"إّن األتـراك إنَّـام يريـدون أن يوّرطوه يف حرٍب مع اإلنجليز قبل أن يسـتعدَّ هلا، 
وأنَّـه ال ياملئ اإلنجليز حمبًَّة فيهم أو تقّربًا إليهم، ولكنَّ مرص هي الباب الوحيد 
الـذي تأتيه منه األرزاق التي يسـتطيع بفضلها متابعة القتـال ضدَّ الطليان. فإذا 
ج موقفه ... واألتراك حرضوا وليس معهم أيَّة إمداداٍت أو  ُقِفـل هذا الباب حترَّ
ون يف هذا  أرزاق أو مال ومع ذلك فهم يطلبون منه كل يوم القيام بحركٍة ويلحُّ
الطلـب، مع العلم بأنَّ بدء احلركة قبل أن حيني الوقت املالئم لذلك يعود بالرشِّ 

والوبال عىل اجلميع ..".
وختم السيد أمحد قوله:

بأنَّه ال سالح وال ذخرية وال مال وال أرزاق كافية لدينا، وأنا  لك  ح  أرصِّ "وإّين 
ليس يف نّيتي أن أحارب اإلنجليز ..".٦٤

ر العثامنيون تلك الظروف، وسـاءهم "تقاعس" السيد أمحد عن تلبية  مل يقدِّ
ندائهم فحاولوا االنقالب عليه والتخّلص منه عن طريق ت��� خيمته بالقنابل، 

٦٢  ذكر �مد أسـد يف كتابه الطريق �� اإلسـالم [كان حيادهم (أي اإلنجليز) عىل جانٍب عظيٍم من األمهّية بالنسـبة إىل 
حركة اجلهاد ألنَّ مجيع ذخائر املجاهدين يف اجلبهة الرشقية (برقة) كانت تأيت من مرص حيث كانوا يتمتَّعون بعطف 

الشعب كله]. ترمجة عفيف البعلبكي، ط ٥ (بريوت: دار العلم للماليني، ١٩٧٧) ص ٣٣٦.
٦٣  كان السيد حممد صالح حرب قومندانًا ملرسى مطروح املرصية.

٦٤  شكري، ص ١٦٧.
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إال أنَّه تمَّ اكتشاف تلك املؤامرة قبل تنفيذها، وتمَّ اعتقال مدّبرهيا وعقاهبم.٦٥
ورغـم ذلـك، فقد واصل الع��نيون سـعيهم لتحقيق هدفهـم، فأكثروا من 
ة ذات  العطاء والوعود واسـتطاعوا كسـب وّد بعض الشخصيات ال��او�ة اهلامَّ
ت احلكومـة العثامنية يف ممارسـة ضغوطها ��  النفـوذ القبيل والديني. واسـتمرَّ
السـّيد أ�ـد ال��� وتكاثـرت رسـائل صديقه أنور باشـا التي حيّثـه فيها عىل 
اإلرساع بـرضب القوات اإلنجليزية يف مـرص عرب حدود برقة، ذاكرًا له أيضًا أنَّ 
األتراك واألملان واملسـلمني سيهجمون عىل اإلنجليز عرب قناة السويس وسيناء، 
وأّنـه متأكـد من النرص عليهـم بإذن اهللا، كام وعـده أيضًا بأنَّه سريسـل إليه تباعًا 

املساعدات العسكرية والتموينية الالزمة للحملة.٦٦
وفضـًال عـن هـذه الضغوط عىل السـيد أمحـد باجتـاه اهلجوم عـىل القوات 
اإلنجليزيـة يف مـرص، كانت هناك قوة ضاغطة أخرى عىل السـيد أمحد يف االجتاه 
نفسـه، وهي القوة املتمثلـة يف احلركة القومية � م�، والتـي كانت تتطلع ليوم 
اخلـالص من اإلنجليـز. وكان املرصيـون يعّلقون آماالً كبرية عىل حركة السـيد 
أمحد، كام كانت له عالقات محيمة مع شخصياٍت مرصيٍة مرموقة كانت تأمل منه 

املساعدة يف العمل عىل حترير بالدها.٦٧
يف هذه األثناء واصلت "منظمة تشـكيالت �صوصـة"٦٨ جهودها لإليقاع 
بالسـيد أمحد وقواته لالشتباك مع القوات الربيطانية، ويف هذا السياق دبَّر بعض 
٦٥  وقعـت املؤامـرة يف شـهر فرباير/شـباط ١٩١٥، وكانت من تدبري عنارص "منظمة تشـكيالت �صوصـة" العثامنية 
الّرسية. وألقى السـيد أمحد - بسـبب هذه املؤامرة- القبض عىل شقيقه �مد هالل السنو� وس�ي�ن باشا ال�ارو�، 
كـام أمـر البقية من مهاجري طرابلس املوجودين عىل منطقة احلدود الليبّية املرصية بأن يسـافروا إىل بالهم وينضموا 
إىل معسكر الشيخ حممد سوف، الذي كان قد سافر قبل ذلك يف أوائل شهر يناير/كانون الثاين ١٩١٥ مع رجاله إىل 

املنطقة الغربية بناًء عىل طلب السيد أمحد. هويدي، ص  ٥٨-٥٩.
٦٦  املصدر نفسه، ص ١٨٢.

٦٧  املصدر نفسه، ص ٦٤.
٦٨  يعّرفهـا أنور باشـا يف مذكراتـه بأهنا "منظمة ّرسية عثامنية غامضة مهمتها األساسـية األمـن اخلارجي لإلمرباطورية 
العثامنيـة ومكافحة التجسـس األجنبـي عليها، وكان ملعظم املنتسـبني إليهـا الصفة العسـكرية"، ص ١٣. ويعّرفها 
الدكتور رمضان الشـيش يف بحثه الذي ألقاه يف الندوة العلمية السـابعة بطرابلس، (مركز دراسـات اجلهاد الليبي، 
ا "مؤسسة  نوفمرب/ترشين الثاين) بعنوان "مسامهة الضباط العثامنيني يف اجلهاد الليبي أثناء احلرب العاملية األوىل" بأهنَّ
ّرسية خاصة باالستخبارات العسكرية أّسسها أنور باشا وأصحابه قبيل احلرب العاملية األوىل، وكان مغزاه من ذلك 
مجع املسـلمني حتت راية واحدة، وحتقيق  احتاد املسـلمني هبذا الطريق أو الشـكل"، ويضيف مصطفى عيل هويدي 
ص ٥٢، أنَّ مجيع أعضاء هذه املنظمة كانوا من أنصار سياسـة إعالن  اجلهاد اإلسـالمي يف كل مكان، وكان من بني 
أعضائها حممد بك فريد، وعيل باشـا مجعة، والشـيح صالح التونيس، والشـيخ عبد العزيز جاويش، إضافة إىل أنور 

باشا وأخيه نوري، وسليامن العسكرى، وانضمَّ إليهم بش� بك السعداوي. 
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الضباط األتراك (نوري باشـا وجعفر العسكري وأعواهنام) مؤامرة للهجوم ّ�ًا 
عـ� القوات اإلنجليزية دون علم السـيد أ�ـد ال�ي�� وذلك بـأن تقوم فرقة 
عسـكرية مسلحة بالتسلل إىل داخل األرايض املرصية ملباغتة القوات اإلنجليزية 
واالنقضـاض عليهـا، ومن ثمَّ يمكـن تصعيد القتال بـني الطرفني حتى يصعب 
كبحـه ويدخل حّيز التنفيذ العميل املرسـوم. وتّم ذلـك عندما قام الضابط "أ�د 
��ا� ال�رابل�"٦٩ والضابط "أبو القاسـم العيسـاوي"٧٠ وآخرون باهلجوم عىل 
نقطة حراسـة القوات اإلنجليزية بالسـلوم. ولدى اكتشـاف العملية أمر السـيد 
م األول للمحاكمة  أمحـد بمحاكمة الضابطـني، وفيام  متكن ثانيهام من الفرار قـدِّ
التـي قضت بإعدامه، وكان هـذا احلكم األول  من نوعه الذي أقّره السـيد أمحد 
بحقِّ أحـد ضباطه البارزين. وقد حاول الضباط األتراك اسـتغالل هذه احلادثة 
ملصاحلهـم والتنديد بالسـيد أمحد وأحكامـه اجلائرة، كام حاولوا اسـتثارة معظم  
املجاهديـن والعسـكريني ملهامجة اإلنجليز. وهكـذا بدا واضحًا أنَّ السـيد أ�د 
ك يف نوفمرب/ترشين  أصبـح �ـَ�ًا ع� خوض هذه احلرب شـاء أم أبى.٧١ وحتـرَّ
الثـاين ١٩١٥ عىل رأس جيشـه الذي قـّدر عدده بأربعـة آالف مقاتل وكان معه 
نوري باشـا قائدًا أّوَل، وجعفر العسـكري قائـدًا ثانيًا بمحاذاة السـاحل، وكان 

اهلدف احتالل موقع "السلوم" الذي أخاله اإلنجليز.
ومـن املواقـف الطّيبـة ذات الداللـة التـي تذكر يف سـياق هـذه األحداث 
قيـام اليوزبـايش املـرصي أ�د أبـو شـادي بنصح القـوات املرصية التـي كانت 
تابعـة إلمرته عىل احلـدود املرصية الليبية باالنضامم معـه إىل املجاهدين الليبّيني، 
وكذلـك قيام ��د صالح حرب قومندان مرسـى مطروح باالنضامم يف ٢٦ من 
نوفمرب/ترشيـن الثاين ١٩١٥ بقواته املرصية إىل جانب قوات املجاهدين بعد أن 
ألقـى فيهـم ويف عدٍد من شـيوخ دور العـايص من قبيلة "القنيشـات" كلمة جاء 

فيها:
"... نقـف اليوم بني معسـكرين أحدمها معسـكر اإلنجليز أعـداء اهللا والوطن 

٦٩  أ�د ��ا� ال�رابل�: ضابط ليبي برتبة مالزم أّول ختّرج من الكلية احلربية باسـتانبول بتفّوق. وهو من أبناء مدينة 
طرابلس ومن سـكان شـارع ميزران. وكانت له مواقف مشـهورة يف اجلهاد ضدَّ الطليان، وقد توىل القيادة يف برقة 

احلمراء سنة ١٩١٤.  هويدي. املصدر نفسه، ص ٦٢.
٧٠  أبـو القاسـم العيسـاوي: ضابط ليبي ختّرج من تركيا وشـارك يف معارك اجلهـاد ضّد اإليطاليـني، وكان قائدًا بارزًا. 

هويدي، ص ٦٧.

٧١  هويدي، ص ٦٢.
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الذيـن رفعـوا علينا احلامية، واآلخر معسـكر العـرب واألتراك الذيـن يقولون 
ـم جاءوا ليخّلصونا. وقـد أقنعني ضمريي وواجبي الدينـي بعدم البقاء مع  إهنَّ
هم، فمـن كان منكم حيرص عىل  اإلنجليـز، وقد خرجت يف سـبيل اجلهاد ضدَّ
حياته أو تلزمه أيَّة مسؤولياٍت عائلية بالعودة إىل مرسى مطروح فإنَّني ال أحول 

بينه وبني العودة رشيطة أن يرتك ما معه من سالح ومؤونة ..".٧٢
ت من  لقد اشـرتك السـيد أ�ـد، بل أدار تلك احلملة العسـكرية التـي امتدَّ
نوفمرب/ترشيـن الثـاين ١٩١٥حتى فرباير/شـباط ١٩١٧ ٧٣ ومل يسـتطع بعدها 
الرتاجع عن ذلك اخلط الذي سار فيه مكرهًا، فوجد نفسه منفذًا لتلك السياسة، 
فسـار معهـا حتى النهاية، مؤّمًال أن يسـتفيد مـن إجيابياهتا إذا كتـب هلا النجاح. 
ولكـن عـدم التكافـؤ بـني القوتـني املتقاتلتـني من حيـث العـدد والعتـاد وبقية 

األسلحة والتموينات أّدى إىل اندحار قوات السيد أمحد.
لقـد أخفق املخّطط ال���� ا�ملا�، وفشـلت احلملتـان: الرشقية (عرب قناة 
السـويس) والغربية (عرب برقة)، وكان لفشـل محلة السيد أمحد الرشيف بالذات 
نتائج سـلبية (عسـكرية وسياسـية واقتصادية ونفسـية وشـعبية) انعكست عىل 
حركة اجلهاد يف برقة.٧٤ وكان من نتائج هذه احلملة الفاشـلة أن سّلم السيد أمحد 
شـؤون برقة إىل السـيد إدريس الس��� الذي كان يف أجدابيا،٧٥ كام أدَّت إىل أن 
ت من أواخر عام ١٩١٥ حتى سـنة  ينعم اإليطاليون بالسـالم يف برقة فرتًة امتدَّ

١٩٢٣ عىل ما سنرى فيام بعد.
 (ب)   اجلهاد � طرابلس وفزان

مل تكتِف القوات اإليطالية الغازية بتوجيه نريان مدافعها وآليتها العسـكرية 

٧٢  شـكري، ص ١٧٣. مل يرغـب أحـد من اجلنـود املرصيني بالعـودة بل أبدوا مجيعـًا تصميمهم عىل البقـاء إىل جانب 
رئيسهم.

٧٣  من املعارك التي وقعت بني قوات السيد أمحد والقوات الربيطانية معركة (أم الرخم) ديسمرب/كانون األول ١٩١٥، 
ومعركـة (وادي ماجـد) أواخر ديسـمرب ١٩١٥، ومعركة (بو تونس) يوم ٢٣ يناير/كانـون الثاين ١٩١٦، ومعركة 
(وادي مقتلـة) فرباير/شـباط ١٩١٦، ومعركة (العقاقري) رشقي سـيدي براين فربايـر ١٩١٦، ومعركة (بقيق) ١٣ 
مارس/آذار ١٩١٦، ومعركة (قرية السلوم) أواخر مارس/آذار ١٩١٦، ومعركة (بئر حكيم)، ومعارك الواحات 
اجلنوبية، ومعركة (قوبا) خالل عام ١٩١٦ حتى بداية عام ١٩١٧، وكانت آخر املعارك الفاصلة يف (سـيوة) يوم ٨ 

فرباير/شباط ١٩١٧.
٧٤  هويدي، ص ٩٦-٩٩؛ الصاليب، املصدر نفسه، ص ٢٥١-٢٥٦.

٧٥  خدوري، ص ٢٦.
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إىل املواقع والتحصينات العسكرية، وإىل قوات املجاهدين الذين محلوا السالح يف 
د جنود هذه القّوات  مواجهة غزوها يف شـتى املدن السـاحلية الليبية، ولكن تعمَّ
ب���ل القتل والبطش وارتكاب املجازر الوحشية البشعة � حقِّ آالف املواطنني 
من األطفال والنساء والشيوخ من �ها� سكان هذه املدن. ولعل من أبرز األمثلة 
الشـاهدة عىل هـذه األعامل مـا ارتكبه اجلنود الطليـان يـوم ٢٣ أكتوبر/ترشين 
األول بحقِّ سـكان "منطقة املنشـية" يف مدينة طرابلس، حيث قام هؤالء اجلنود 
بذبـح وقتل مـا بني (٤) و(٧) آالف نسـمة، كام قاموا هبتك أعـراض املئات من 

النساء، ونفي نحو (٩٠٠) شابٍّ ليبي.٧٦
عنـد وقوع الغزو اإليطايل عـىل مدينة طرابلس كانت احلاميـة العثامنية فيها 
صغرية العدد - كام أرشنا - وكانت بقيادة الضابط نشأت بك الذي سحب قواته 

من املدينة إىل منطقة العزيزّية بالداخل.
ك نواب البـالد وزعامؤها،  فـور نـزول القوات اإليطاليـة إىل طرابلس حتـرَّ
وكان عىل رأسـهم سـ�ي�ن باشـا البارو� (زعيـم اجلبل الغريب) وفرحات باشـا 
هوا النـداءات ودعـوا األهايل إىل  الـزاوي (نائـب طرابلـس مـن الزاويـة)، فوجَّ
االلتحاق بمعسكرات املجاهدين، وكان الباروين وفرحات يف مقّدمة املتطّوعني، 
وقد ترتب عىل هذه اجلهود والنداءات أن انضمَّت أعداد كبرية من أهايل الزاوية 
وزوارة والعجيالت ونالوت وغريان ومن رجال القبائل إىل هذه املعسكرات. 

ه السيد ��د ال�ي� نداءه املبكر إىل الليبّيني  وكام سلفت اإلشارة، فقد وجَّ
مجيعًا، وإىل شيوخ احلركة السنوسية ورؤساء زواياها٧٧ وأتباعها يف املنطقة الغربية 
ويف فـزان لاللتحـام يف حركة اجلهـاد ضدَّ الغـزاة الطليان وإلقامة املعسـكرات 
للمجاهديـن واملتطّوعـني يف منطقـة اجلبل الغـريب وغرب ليبيا. وقـد أدَّت هذه 

٧٦  جالل حيي، املغرب الكب� (بريوت: دار النهضة العربية، ١٩٨١) ج ٣، ص ٧٦٧.
٧٧  من هؤالء الشيوخ ورؤساء الزوايا:

* عبد الوهاب العيساوي، شيخ زاوية طرابلس.
* حممد عيل بن الشفيع، شيخ زاوية رست.

* مصطفى أمحد اهلوين، شيخ زاوية هون.
* حامد بركات الرشيف، شيخ زاوية سوكنة.

* حممد عيل األشهب، شيخ زاوية (واو) بفزان.
* حممد السني، شيخ زاوية مزدة.

انظر: األشهب، املصدر نفسه، ص ٢٩٣.
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حقبة اجلهاد األوىل (١٩١١-١٩١٧)

اجلهود إىل إقامة أربعة معسـكرات باملنطقة الغربية تابعة للحركة السنوسـية، كام 
أعدَّ السيد أمحد نجدًة خاّصة لتعزيز قوات املجاهدين يف (العزيزية) وصلتها يوم 

٢٥ من مارس/آذار ١٩١٢.
لقد ُنِقش نداء السـيد أ�د عىل رايٍة من حرير محلها املجاهدون يف طرابلس 
مـن مكاٍن إىل آخر بـني القبائل الضاربة يف اجلنوب عـىل وجه اخلصوص. وكان 
مـن تأثـريات ذلك النداء أن تدّفقـت مجوع املجاهدين عىل املعسـكرات الع��نية 
يف العزيزيـة وغريـان، وعىل مراكـز العرب يف (سـينات بنـي آدم) فأصبح ذلك 
املعسـكر يعّج بجمـوع املجاهدين مـن الزاوية والعجيالت وجنـزور ومرصاته 
وأوالد بوسـيف وورفلـة وغريان واجلبـل والعزيزية وأوالد سـليامن وجماهدي 

فزان والتوارق.٧٨
وخاض املجاهدون يف املنطقة الغربية عّدة معارك ضدَّ الغزاة الطليان، كان 
من أّمهها معركـة طرابلس بتاريخ ٨ و٩ أكتوبر/ترشين األول ١٩١١، وكذلك 
بتاريـخ  ٢١ و٢٢ يناير/كانون الثاين ١٩١٢، ومعارك اخلمس بتاريخ ١٧و ١٨ 
أكتوبر/ترشيـن األول ١٩١١، ومعركة املرقب ٢١-٢٣ أكتوبر/ترشين األول 
١٩١١، واألول مـن إبريل/نيسـان ١٩١٢ ، ومعـارك ا�انـ�- شـارع الشـط 
(١٩١١/١١/٢٣)، وا�ان�- أبو مليانة (١٩١١/١٠/٢٦)، وا�ان�- سيدي 
امل�ي (١٩١١/١١/٢٦)، ومعركة قرقارش ومعركة أ� ك�ش ومعركة لبدة 

ومعركة تاجوراء.٧٩
ّملـا وصلـت ليبيا أنبـاء الصلح بني إيطاليـا والدولة العثامنية، قـام يف املنطقة 
الغربيـة عضـوا الربملان العثامين مـن والية طرابلس سـلي�ن البـارو� وفرحات 
الـزاوي بدعوة أعيان وشـيوخ قبائـل املنطقة إىل مؤمتر ملناقشـة معاهـدة الصلح 
اإليطالية - العثامنية (معاهدة أويش)، وكيفية التعامل مع احلكومة اإليطالية بعد 

االنسحاب العثامين من الوالية.
ُعِقـد هذا املؤمتـر يف (العزيزية) خـارج مدينة طرابلس، وبـرز خالل املؤمتر 
رأيان، رأي حيبِّذ الدخول يف مفاوضاٍت مع إيطاليا عىل أسـاس االستقالل الذي 

٧٨  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٥٤.
٧٩  حممود عامر، تاريخ ليبيا املعا�  (دمشق: جامعة دمشق، ١٩٩١)، ص ٥٩-٦٠.
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منحـه السـلطان العثامين، وكان مـن أنصار هذا الرأي فرحـات الزاوي وع� بن 
تنتوش،٨٠ ورأي آخر يرغب باالسـتمرار يف اجلهاد واحلرب إلرغام إيطاليا عىل 
اه السـلطان العثامين، وعـىل اعتبار أنَّ  االعـرتاف باالسـتقالل الذي أعطاهـم إيَّ
إيطاليا لن تعرتف باسـتقالل املنطقة دون قتال، وكان مع هذا الرأي األخري بقية 
األعيان وشـيوخ القبائل بقيادة سلي�ن البارو� والشيخ سوف املحمودي (شيخ 

املحاميد) والشيخ �مد بن عبد اهللا البوسيفي.٨١
تقابل اجلناح املؤّيد للتفاوض مع احلكومة اإليطالية خارج مدينة طرابلس، 
ولكن الرفض اإليطايل للمطالب الطرابلسـية أدَّى إىل انضامم هؤالء األعيان إىل 
رت استمرار اجلهاد واملقاومة العسكرية، وبرز  بقية القيادات الطرابلسـية التي قرَّ
اسم سلي�ن باشا البارو�٨٢ عضو الربملان العثامين كقائٍد حلركة املقاومة واجلهاد، 
وأقام حكومة �لية والسيام بعد أن حصل من الدولة العثامنية يف عام ١٩١٣ عىل 

أسلحٍة ومؤن ونقود.٨٣
لقد أّدى التصلب السـيا� اإلي�ا�، برفض إعطاء حكٍم ذايت أو مشـاركة 
األعيان يف اإلدارة، إىل دفع معظم األعيان والشيوخ إىل قيادة املقاومة يف الداخل، 
وعندمـا احتلت القوات اإليطالية (�ت) َفَقد معظم أعيان السـاحل األمل يف 

إجراء تفاوض يضمن استقالهلم.٨٤
بلـغ عدد قـوات املجاهديـن يف املنطقة الغربيـة نحـو (١٥٫٠٠٠) جماهد، 
ت املقاومـة يف هذه املنطقة حتى معركـة األصابعة (جندوبة) يف ٢٣ من  واسـتمرَّ
مـارس/آذار ١٩١٣ حـني اسـتطاع اجليش اإليطـايل هزيمة املقاومـة لقلة املؤن 
والسـالح، األمـر الذي أدَّى إىل احتـالل اجلبل ال�ر�. وكان من نتائج اخلسـائر 

٨٠  خدوري، ص ٢٣؛ محيدة، ص ١٦٥.
٨١  محيدة، املصدر والصفحة نفسهام. 

٨٢  ولِد سـلي�ن باشـا البـارو� يف جادو من جبل نفوسـة سـنة ١٨٧٣. تتابعت أسـفاره لطلب العلم (جامـع الزيتونة 
ة باجلزائر). سـافر إىل مرص وأنشأ مطبعة خاّصة له عام ١٩٠٨.  بتونس، األزهر الرشيف بمرص، مدرسـة قطب األمَّ
أنشـأ جريدة (األسـد اإلسـالمي)، وشـهد اجلهاد يف ليبيا من أّوله إىل سـنة ١٩١٣ بعد معركة جندوبة (األصابعة) 
حـني هاجـر إىل تونـس ومنها إىل تركيا، ثمَّ عـاد إىل ليبيا مع بقية الضباط العثامنيني الذي أخـذوا يتوافدون عىل برقة 
مع نشـوب احلرب العاملية األوىل (١٩١٥). انظر: أبو اليقظان احلاج إبراهيم، سـلي�ن البارو� باشا � أطوار حياته 

(اجلزائر: املطبعة العربية، ١٩٥٦).
٨٣  محيدة، ص ١٦٥.

٨٤  املصدر والصفحة نفسهام.

02_2ndChapter_Vol_1   126 7/19/04, 6:13:32 PM



١٢٧

حقبة اجلهاد األوىل (١٩١١-١٩١٧)

ر بعض قـادة املقاومة  الكبـرية التـي تكبَّدهـا املجاهـدون يف هـذه املعركة أن قـرَّ
االنسـحاب واهلجرة، فنجد سـلي�ن البارو� وسـوف املحمودي وحرب النا�� 
مـع (٣٫٠٠٠) جماهـد هاجـروا إىل تونـس وسـلموا أسـلحتهم إىل السـلطات 
الفرنسـية. ولكن جمموعة أخرى من قبائل القبلة بقيادة الشـيخ �مد بن عبد اهللا 
البوسـيفي وسـا� بن عبد النبي الزنتا� و�مد الّسـنّي (شـيخ الزاوية السنوسية 

بمزدة) انسحبت إىل دواخل فزان.٨٥
ا بالنسـبة جلهاد اجلنـوب الليبي � فزان واجلفـرة والنواحي الغربية من  أمَّ
فزان، فقد توىل قيادهتا السـيد �مد عابد السنو� نائب السيد أمحد الرشيف، 
وقـد اختذ مركـزه بزاوية (واو). ويتبـع هذه القيادة ثالثة معسـكرات كان من 
بني املسـؤولني عليها  الشـيخ �مد األشهب (شـيخ زاوية واو) والشيخ �مد 
الّسـنّي ، وقد شاركت هذه املعسـكرات يف خوض معارك مع الطليان. واختذ 
املجاهـدون السنوسـيون من (زلة) قاعـدة لإلغارة عىل إمـدادات اإليطاليني 
بفـزان. وحدث أول هجـوم قاده املجاهـدون يف ٢٦ أغسـطس/آب ١٩١٢ 
عندمـا متكنـوا مـن إبـادة طابـور للجيـش اإليطـايل كان يسـري عـرب احلـامدة. 
وبانقطـاع اإلمدادات عن القوات اإليطاليـة يف فزان متكنت قوات املجاهدين 
مـن تطويقهـا والدخول معها يف معارك شـارك فيهـا إىل جانبهم جماهدون من 
قبائل التبو والطوارق، كام اسـتطاعت قوات املجاهدين أن تقيض عىل حاميتي 

(أدري) و(أوباري).٨٦
بعد معركة األصابعة (جندوبة) يف ٢٣ مارس/آذار ١٩١٣ واحتالل اجلبل 
الغـريب، زحـف اجليش اإليطـايل بقيـادة الكولونيل (ميـا�) عىل اجلفـرة وفزان 
لـرضب جيوب املقاومة، وتصّدى للجيش اإليطايل مائتان من املجاهدين بقيادة 
الشيخ �مد عبد اهللا البوسيفي يف وادي الشاطئ بفزان، ونازهلم يف ثالث معارك 
هي (الشّب) و(أشـكدة) و(�روقة) ولكن قلة العدد والسالح لدى املجاهدين 
حت كفة اجلانب اإليطايل، واستشـهد الشـيخ البوسـيفي يف املعركة األخرية  رجَّ
(حمروقة) يوم ٢٤ ديسـمرب/كانون األول ١٩١٣.  وقد استطاع اجليش اإليطايل 
بعد معارك (الشّب) و(حمروقة) احتالل واحات فزان، وأن يصل إىل (غات) يف 

٨٥  املصدر والصفحة نفسهام.
٨٦  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٦٩-١٧٠.
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١٢ أغسطس/آب ١٩١٤، وهبذا تمَّ احتالل طرابلس وفزان.٨٧
مل تدم انتصارات اجليش اإليطايل العسـكرية بقيـادة (مياين) يف جنوب ليبيا 
طويًال. فقد بدأت القبائل املقاومة يف شـنِّ حرب عصاباٍت وعملياٍت عسـكرية 
خاطفـة ومفاجئة، وبدأت هـذه االنتفاضة (ثورة ال�طه�) يف ٢٨ من سـب���/

أيلـول ١٩١٤ بقيادة (سـا� بن عبد النبي ال���ا�) حـني قام باهلجوم عىل احلامية 
اإليطاليـة يف "قلعـة القاهرة" بسـبها يف فزان. وقد أسـفر اهلجـوم عن احلصول 
عـىل مؤن وأسـلحة، وقتل أعداٍد من قـوات احلامية وفرار البقية.٨٨ وقد سـاعد 
عـىل نجـاح هذا اهلجوم معلومات عـن احلامية اإليطالية أعطاهـا جمنَّد من قبائل 
ا�طـ�� لقبائـل املجاهديـن، كـام أّدى اهلجوم عىل قلعـة القاهـرة، بالتعاون مع 
القبائل األخرى، أوالد سلي�� والطوارق وعرب وادي الشاطئ، إىل حترير فزان 

مع هناية عام ١٩١٤. ٨٩
سـقطت احلاميـات اإليطاليـة يف فـزان واحدًة بعـد األخرى؛ مـرزق يف ٦ 
ديسـمرب/كانون األول ١٩١٤، وغـات يف الثالـث والعرشيـن من الشـهر ذاته، 
وجلـأت القوات اإليطالية يف غات إىل جنوب اجلزائر وطلبت محاية الفرنسـيني، 
ثـمَّ تراجعت القوات اإليطالية املهزومة إىل سـوكنة، ثـمَّ إىل م�ا�� وختلوا عن 

غدامس.٩٠ 
ع حترير فزان قبائل �ت واجلبل الغر� عىل االنقضاض عىل القوات  شـجَّ
ا أدَّى يف النهايـة إىل هزائم أخـرى وإىل هناية حيـاة اجلنرال (ميا�)  اإليطاليـة، ممـَّ

العسكرية.
قـاد املجاهـد خليفة بن عسـكر (من نالـوت) اهلجوم عىل حاميـات اجلبل 
الغر� يف اليوم نفسـه الذي هجمت فيه قبائل فزان عىل"حامية القاهرة" بسـبها، 
وقـد أّدى بـدء اهلجوم عىل قافلٍة عسـكريٍة إيطاليـة قرب كابـاو إىل مقتل معظم 

٨٧  محيدة، ص ١٦٦؛ الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٧٠.
٨٨  الطاهـر الزاوي، جهاد األبطال � طرابلس الغـرب، ط ٢ (دار الفتح للطباعة والنرش، ١٩٧٠)، ص ١٨٦- ١٩٦. 

يذكر هويدي، ص ٦١، أنَّ اهلجوم عىل قلعة القاهرة بسبها وقع يوم ٢٧ نوفمرب/ترشين الثاين عام ١٩١٤.
ة للنرش، ١٩٨٢)، ص  ٨٩  خليفة حممد التلييس، معارك اجلهاد الليبي من خالل اخلطط اإليطالية (طرابلس: املؤسسة العامَّ

.٤٥-٤٦
٩٠  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٧٠.
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١٢٩

حقبة اجلهاد األوىل (١٩١١-١٩١٧)

جنودها واالسـتيالء عىل غنائم من السـالح والتموين. كام أدَّى هذا اهلجوم إىل 
بداية انتفاضة اجلبل فقد هجم املجاهدون عىل احلاميات العسكرية األخرى األمر 
الذي أدَّى إىل انسحاب القوات اإليطالية إىل تونس يف األول من ديسمرب/كانون 
األول ١٩١٤. أّما يف منطقة اجلفرة فقد جرى حترير وّدان يف ١٥ من يناير/كانون 

الثاين ١٩١٥ وبالتايل تمَّ حترير فزان واجلبل الغريب واجلفرة.٩١
حاول القائد اإليطايل (ميا�) إيقاف مسلسل هزائمه يف مواجهة املجاهدين، 
فقام بإرسال محلتني جديدتني الحتالل اجلبل وفزان ولكنَّهام هزمتا، وقّرر من ثمَّ 
الرتكيـز عىل منطقـة رست حيث تركزت معظم قـوات املجاهدين، وحيث كان 
السـيد صفي الدين السـنو� قد وصلها٩٢ - كام ذكرنا- مكلفًا من السـيد أمحد 
الرشيـف ليكون نائبًا عنه ويتوىل ربط املعسـكرات السنوسـية٩٣ باملنطقة الغربية 

واإلرشاف عليها.
قـام (مياين) بتجنيـد حوايل (٣٫٠٠٠) ليبـي من املنطقة الغربيـة من زليتن 
ومرصاته وترهونة وأحلقهم بقواته، وسار هبم إىل حيث التقى بقوات املجاهدين 
يف معركة القرضابية قرب �� يوم ٢٨-٢٩ إبريل/نيسان ١٩١٥ حيث أحلق 
به املجاهدون - كام سـلفت اإلشارة - خسارًة فادحة. وبرصف النظر عن ردود 
فعـل اجلنرال اإليطايل املهزوم التي اتسـمت بالوحشـية املطلقة، فقـد أّدت هذه 
املعركـة إىل تقليص الوجود العسـكري اإليطـايل يف املنطقة الغربيـة ويف مدينتي 

طرابلس واخلمس.
رت، وكذلك اجلبـل ال�ر� واجلفـرة، وكذلك  ـا فزان فقد سـبق أن حـرِّ أمَّ
الشـأن يف برقـة - كـام رأينا- فقـد انحرص وجـود إيطاليا العسـكري يف بنغازي 

واملرج.٩٤
غـري أّن أجـواء التفاهم والتعاون والتنسـيق التي سـادت بـني زعامء اجلهاد 

٩١  التلييس، املصدر نفسه، ص ٤٥-٤٦.
٩٢  وصل السيد صفي الدين السنويس إىل منطقة رست وكان يف صحبته كل من الشيوخ صالح العسكري، ومصطفى 
أمنينـه، ورويفع بن إدريس، وعبد العزيز صهد، وكان يف اسـتقباهلم املجاهـد عبد اهللا بن إدريس. الصاليب، املصدر 

نفسه، ص ١٥٩.
٩٣  معسكر املغاربة بقيادة صالح باشا لطيوش، ومعسكر أوالد سليامن بقيادة محد بك سيف النرص.

٩٤  التلييس، املصدر نفسه، ص ٥١-٥٢.
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خة إلكتر

نس

١٣٠

الليبي خالل معركة القرضابية رسعان ما اختفت وحّل حمّلها التنافس واخلصومة 
بل احلرب أحيانًا، كام أدَّت االنشـقاقات والرصاعات بني الزعامات الطرابلسية 

إىل جلوء بعضهم إىل اجلانب اإليطايل حلامية مصاحلهم ضدَّ خصومهم.٩٥
كان عبـد النبي با�� قد وقف بقبيلته ورفلة عىل احلياد عندما بدأت الثورة 
ضدَّ االحتالل اإليطايل يف ٢٨ نوفمرب/ترشين الثاين ١٩١٤ يف فزان واجلبل، ومل 
ينضـّم إىل املقاومة إال بعد هزيمة اجليش اإليطـايل يف معركة القرضابية (إبريل/

ر عبد النبي مهامجة احلامية اإليطالية يف بني وليد عندما عرف  نيسان ١٩١٥). قرَّ
خطورة موقفه املحايد جتاه إيطاليا. بعد هزيمة اجليش اإليطايل هجم مع عشـائر 
ورفلة عىل احلامية اإليطالية يف بني وليد واستوىل عليها، ومن ثمَّ أصبح جزءًا من 

حركة املقاومة واجلهاد.٩٦
مـع تـوّرط الدولتـني العثامنيـة واإليطالية يف احلـرب العامليـة األوىل بدأت 
كل منهـام يف التنافس عىل كسـب والء أو حياد أعيان وشـيوخ القبائل يف املنطقة 

الغربية.٩٧
اسـتفاد أعيان املنطقـة الغربية من املعونات العثامنيـة واألملانية يف الفرتة بني 
عامـي ١٩١٦ و١٩١٨ عن طريق ميناء قرص أمحد بمرصاته واحلدود التونسـية. 
ومـن أبـرز هـؤالء األعيـان نجـد سـلي�ن البـارو� يف اجلبل، والشـيخ سـوف 
املحمودي يف اجلفارة، ورمضان ال�و�� يف مرصاته، وأ�د املرّيض يف ترهونة، 
وعبد النبي با�� يف ورفلة. وقد بدأ األعيان يف التنافس عىل املعونات والسالح 

لتدعيم نفوذهم عىل حساب خصومهم.٩٨
كان رمضان ال�ـو�� الذي فاجـأ القوات اإليطاليـة يف معركة القرضابية 
الزعيـم املفضـل لضبـاط تركيا الفتـاة، ومل يقَو نفوذه فقط بسـبب اسـتيالئه عىل 
غنائم القرضابية ولكن بسـبب املسـاعدات التي كانت تصل إىل ميناء قرص أمحد 
س رمضان السوحييل حكومة  بمرصاته بواسطة الغواصات األملانية أيضًا. لقد أسَّ
�لية � م�ا�� بمسـاعدة الضباط األتراك، وسـاعده نوري باشـا وعبد الرمحن 

٩٥  محيدة، ص ١٦٢.

٩٦  محيدة، ص ١٦١.
٩٧  املصدر نفسه، ص ١٦٢.

٩٨  املصدر، نفسه ص ١٦٢، ١٧١.

02_2ndChapter_Vol_1   130 7/19/04, 6:13:36 PM



١٣١

حقبة اجلهاد األوىل (١٩١١-١٩١٧)

عزام (بعد أن تركا برقة يف أعقاب فشـل هجوم السـيد أمحد الرشيف بجيشه عىل 
مرص) يف تنظيم رشطة ومدرسـة عسـكرية وجيش، ويف مجع الرضائب من رشق 
طرابلس، وقد أغراه ذلك كله بمحاولة بسط نفوذه عىل إقليم طرابلس، ومن ثم 
تقليص نفوذ خصومه مثل عبد النبي باخلري يف ورفلة، وأمحد املرّيض يف ترهونة، 

والسنوسيني يف منطقة رست. ٩٩
رجع الشـيخ سـوف املحمودي من منفـاه االختياري يف سـوريا إىل املنطقة 
الغربيـة وسـهل اجلفارة بعد أن توقف يف برقة.١٠٠ ويف عـام ١٩١٦ عيَّنته الدولة 
العثامنيـة نائبـًا للسـلطان يف طرابلـس الغـرب. ويبدو أّنه اسـتغل هـذا املنصب 
واألمـوال واألسـلحة التـي تلقاها مـن الدولـة العثامنية يف تدعيـم وضع أرسته 
وقبيلته عىل حسـاب خصومـه من القبائل األخرى، وقد أدَّت هذه السياسـة إىل 
انضامم بعض هؤالء (حرب الناييل شـيخ قبيلة النوايل، وسلطان بن شعبان كبري 

أعيان بلدة زوارة) إىل اجلانب اإليطايل عام ١٩١٧. ١٠١
كام شهدت السنتان ١٩١٥-١٩١٦ تطّور التنافس بني أعيان وشيوخ اجلبل 
ال�ـر� (بني أهايل جادو ويفرن من جانـب، وقبائل الزنتان والرجبان من جانٍب 
آخر) إىل حرٍب أهليٍة أضعفت مجيع األطراف، وكانت يف حمّصلتها عىل حسـاب 

حركة اجلهاد وملصلحة العدو اإليطايل.
ويف عام ١٩١٦ حاول سلي�ن البارو� وعبد الر�� عزام١٠٢ توحيد جهود 
ال للصلح بني ترهونـة وم�ات� حلل  أعيـان وشـيوخ القبائل يف طرابلـس فتدخَّ

٩٩  حممد مسعود فشيكة، رمضان السو��  (طرابلس: دار الفرجاين، ١٩٧٤).
١٠٠  سـلفت اإلشارة إىل أّن الشيخ سـوف قد غادر ليبيا إىل تونس مع سليامن الباروين بعد معركة األصابعة عام ١٩١٣، 
وعـاد إىل برقـة (منطقة احلدود مع مرص) مـع الباروين وعدد من جنوده بعد اندالع احلرب العاملية األوىل واشـرتاك 
تركيا فيها. وقد منحه السـيد أمحد الرشيف رتبة بكبايش رشف تقديرًا لشـخصه وجهاده السـابق، وطلب منه السفر 
بجنوده إىل طرابلس، وأن يقيم معسكرًا هناك ملواصلة اجلهاد ضدَّ اإليطاليني، وقد أطاع الشيخ سوف األمر ورحل 

بجنوده إىل طرابلس، وكان ذلك يف يناير/كانون الثاين ١٩١٥. هويدي، ص ٥٨.
١٠١  محيدة، ص ١٥٩، ١٧١.

١٠٢  ولد عبد الر�� عزام سـنة ١٨٩٣ بمنطقة الشـوبك بمرص، وذهب بعد حصوله سـنة ١٩١٢ عىل الشـهادة الثانوية 
من املدرسـة السـعيدية بالقاهرة إىل لندن لدراسـة الطب يف كلية سـان توماس. وجاء إىل ليبيا (برقة) خالل احلرب 
العاملية األوىل، واشـرتك يف معركة العقاقري يوم ١٩١٦/٢/٢٦ بني قوات السـيد أمحد الرشيف والقوات الربيطانية 
عنـد احلـدود املرصيـة الليبيـة. وقد طرد مع بقيـة الضباط األتراك مـن برقة  إثـر هزيمة قوات السـيد أمحد وجلأ إىل 
مرصاته حيث دعم - مع بقية الضباط األتراك - رمضان السوحييل وحكومته، ثمَّ أصبح عزام مستشارًا للجمهورية 
الطرابلسـية يف عـام ١٩١٨. بعـد توقـف املقاومة يف طرابلـس رجع إىل مرص وأصبـح نائبًا يف الربملـان املرصي، ثم 

انتخب كأّول أمٍني عام للجامعة العربية يف سنة ١٩٤٥. هويدي، ص ٨٣؛ محيدة، ص ١٦١.

02_2ndChapter_Vol_1   131 7/19/04, 6:13:37 PM



ونية
خة إلكتر

نس

١٣٢

الرصاع بينهام حول (أمسالته) التي ُأعلنت منطقة حمايدة.١٠٣
ويف النهايـة، أدَّت هزيمـة الدولـة العثامنيـة يف احلـرب العامليـة األوىل إىل 
انسـحاب ضباطهـا ومعداهتا من طرابلـس الغرب، األمر الـذي دفع الزعامات 
الطرابلسية إىل الدخول يف جمموعٍة من املراهنات واملبادرات واحللول السياسية، 

كام سيتَّضح فيام بعد.

١٠٣  محيدة، ص ١٧١.
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١٣٣

حقبة ا�دنة واالتفاقات مع الطليان
(١٩١٧-١٩٢٣)

(أ)  � بـرقة
قبـل أن ينشـغل السـيد أ�د ال�يـ� بمعاركه مـع اإلنجليز عـىل احلدود 
الليبية/املرصية رأى أن يعيد تنظيم األمور السياسـية واإلدارية يف برقة، فانتدب 
السـيد ��د إدريس إلدارة األجزاء الغربية من برقـة املعروفة بربقة البيضاء عىل 
أن تكون (أجدابيا) مركزه. ووكل أمر اجلبل إىل السـيد ��د الرضا أخي السـيد 

إدريس، أّما السيد ��د صفي الدين فقد عهد إليه أمر طرابلس.١٠٤
وعندمـا ُهزم السـيد أمحد الرشيف أمـام القوات الربيطانية يف شـهر يناير/

كانـون الثـاين ١٩١٦، كانـت برقة � تلك الفـ�� متّر بأصعب مراحـل تار��ا. 
كانـت جائعة مريضة تعبة منهوكة القوى، انعدم فيهـا األمن، وانترش يف ربوعها 
ـت األمراض واألوبئة، والسـيام الطاعون الذي قىض  اإلجرام والفسـاد، وتفشَّ
عـىل جمموعـاٍت كبريٍة من السـكان، واحتبسـت األمطار موسـمني كاملني، كام 
أنَّ أرتـاالً مـن اجلراد انتـرشت يف البالد، وأتت عىل كل مـا هو أخرض، وهلكت 
املاشـية وسـائر احليوانات، فكانت تلك املجاعة هتديدًا لربقة بكاملها ونذيرًا هلا 
بالفنـاء العاجل.١٠٥ وقد أدَّت معارك السـيد أمحد مـع اإلنجليز إىل زيادة األمور 

سوءًا فقد سّدت يف وجه برقة آخر طريق كانت تقتات منه وهو طريق مرص.
أمام هذه الظروف السـّيئة اجتمع بعض أعيان أهل برقة، وتدارسـوا احلالة 
املخيفة التي حّلت بالوطن وأهله، وأرسـلوا كتبهم ووفودهم إىل السـيد إدريس 
بمقـّره بأجدابيـا ليتدارك ما وقع فيه السـيد أمحد بمحاربته اإلنجليـز جريًا وراء 
األتـراك. وقبـل أن يتخذ السـيد إدريس أيَّ قرار ملعاجلة املوقف كتب إىل السـيد 

١٠٤  زيادة، املصدر نفسه، ص ٨٩-٩٠.
١٠٥  املصدر نفسه. ص ٩٠؛ هويدي، ص ١٠٨.
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١٣٤

أمحـد الـذي كان يقيم بالواحـات املرصية شـارحًا له ما كان جيـري يف برقة، فردَّ 
األخري برسالٍة يف أواخر عام ١٩١٦ جاء فيها:

"اعمـل مـا تراه مناسـبًا، واحلـارض يرى ما ال يـراه الغائب، وأنـا موافق عىل 
مطالب أهل الوطن حيث أنَّ هلم حقًا يف ذلك .."١٠٦.

إثـر ذلـك سـّلم السـيد أ�ـد ال�يـ� شـؤون برقـة السياسـية واإلداريـة 
والعسـكرية إ� السـيد إدريـس وارحتـل إىل اجلغبوب. وإذ حسـب السـيد أمحد 
ة، انتقل من  أنَّ بقـاءه يف البالد قد حيرج السـيد إدريس يف معاجلته القضايـا العامَّ

اجلغبوب إىل ��، حيث محلته غواصة أملانية إىل استانبول.١٠٧
اختذ السـيد إدريـس مدينة أجدابيا١٠٨ مركزًا لقيادته ومقر رئاسـة حكومته، 
ـم اإلدارات ونظـم ورّتب اجليش،  ونّظـم هبا دواوين احلكومة السنوسـية، وقسَّ
وشـمل نفوذ هذه احلكومـة مجيع أرايض برقـة من احلدود الليبيـة املرصية رشقًا 
إىل قـرص رست غربـًا، مـا عـدا املنطقة السـاحلية التـي كانت خاضعة للسـيادة 
اإليطاليـة.١٠٩ كـام قـام بأعامل كثـرية لتنظيم شـؤون برقة، ووضـع النواة جليش 
نظامـي، كـام قـام بتسـوية اخلالفـات بـني بعـض القبائـل (كالعرفـة والعبيـد 

والدرسة).١١٠
حاول الضباط األتراك يف برقة، وعىل رأسـهم نوري باشـا، اسـتاملة السـيد 
إدريـس إىل جانبهـم. وقـد جاَمل السـيد إدريس نوري باشـا يف البدايـة، ولكنَّه 
رسعان ما أعلن له رصاحًة رفضه الّتباع سياسة األتراك واالنضامم إليهم، األمر 
ه  الـذي جعل نـوري و�اعته يسـعون للتآمر عليه � اخلفاء وحتريـك الثورة ضدَّ

١٠٦  أمني السعيد، الدولة العربية املتحدة،  (القاهرة:  عيسى البايب احللبي ورشكاه، ١٩٨٣). ص ٣٦.
١٠٧  خدوري، ص ٢٦. مل يعد السـيد أمحد الرشيف بعد ذلك إىل بالده، وإن ظل متابعًا حلركة اجلهاد فيها، ومن الناحية 
النظريـة، الزعيم الديني للحركة السنوسـية. قىض سـنوات احلرب األوىل يف تركيا، ورصف اجلزء األكرب من سـنيِّ 
فرتة ما بني احلربني يف دمشق واحلجاز حيث وافته منيته يف املدينة املنورة يف ١٠ مارس/آذار ١٩٣٣. خدوري، ص 

.٢٦
١٠٨  أجدابيا مدينة قديمة كانت مشهورة يف القرون الوسطى من حكم العرب. مقامة عىل أرٍض منبسطة شبه صلبة. تبعد 
عن مدينة بنغازي قرابة مائة وسـتني كيلومرتًا، ورشقي مدينة رست بنحو أربعامئة كيلومرت، وأقرب مرسـى بحري 
هلـا مرسـى الزويتينة. وقد احتلهـا الطليان عام ١٩٢٣. انظر: طاهر أمحد الزاوي، معجـم البلدان الليبية (طرابلس،  

مكتبة النور، ١٩٦٨)، ص ٢٠-٢١.
١٠٩  األشهب، املصدر نفسه، ص ٣٦٢.

١١٠  شكري، ص ٢٦٥.
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وإبعاد املجاهدين عنه.
بدأ حتّرك الضباط األتراك وتآمرهم � أواخر سـنة ١٩١٦ إثر دخول السـيد 
إدريـس، كـام سـنرى، يف املفاوضات مـع اإلنجليـز واإليطاليـني. ونجح نوري 
ومجاعته يف حتقيق نرص عىل السنوسية يف فزان خالل شهر سبتمرب/أيلول ١٩١٧ 
عندما طرد األتراك منها السـيد �مد عابد السـنو� (أخا السيد أمحد الرشيف) 
الـذي هـرب من واحة (الـواو) إىل (الكفـرة). (بقيت فزان منـذ ذلك احلني بيد 

األتراك حتى هناية احلرب العاملية األوىل).
ك� سـعى هؤالء الضباط إ� تأليب املجاهدين ضدَّ السنوسـيني � أجدابيا 
ك السـيد إدريس عىل رأس قوٍة بصحبة السـيد  ذاهتـا يف مطلع عام ١٩١٧، وحترَّ
عمر املختار والسـيد قّجة عبد اهللا (التشـادي األصل) إىل حيث يوجد معسـكر 

األتراك خارج مدينة أجدابيا، واختار معظمهم الرحيل عن برقة إىل طرابلس.
غري أنَّ الضباط األتراك بقيادة نوري باشـا � يتوقفوا عن التآمر عىل السـيد 
إدريـس والسنوسـيني والتضييق عليهـم يف الكفرة وفزان واجلفـرة، ودارت بني 
القوات السنوسية (من قبائل أوالد سليامن واملغاربة والقذاذفة) وقوات األتراك 
(ومعظـم جنودها ممَّن كانوا يف خدمة القوات السنوسـية يف فزان ومن مسـلحي 
مرصاتـه وزليطـن) معـارك عديدة، من أشـهرها املعركـة التـي دارت يف منطقة 
األبيـض (قرب سـبها) يـوم ٢٠ أغسـطس/آب ١٩١٧، ومعركة (سـوكنة) يف 

نوفمرب/ترشين الثاين ١٩١٧. ١١١
ة برمضان  من جهٍة أخرى، مل تكن عالقات السـيد إدريس والسنوسـية عامَّ
السـو�� عىل ما يرام، فقد وصلت العالقة بني األخري والسـيد صفي الدين إىل 
درجٍة سّيئٍة جدًا، وحاول السيد إدريس تدارك ذلك الوضع السيئ فأمر ابن عّمه 
صفي الدين بالعودة إىل برقة، وبعث برسـائل تصاحلية إىل رمضان السـوحييل كام 
سعى إىل إمخاد اخلالفات مع عبد النبي با��. ويبدو أنَّ تلك اجلهود مل جتِد نفعًا، 
اجته به  فقد أعدَّ رمضان السوحييل جيشًا أسند قيادته إىل "رمضان الورفّ�" الذي 
ة معارك عىل  رشقـًا حتى وصل قرب أجدابيا، ودارت بينه وبني السنوسـيني عدَّ

١١١  انظر: هويدي، ص ١١٦-١٢١.
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امتداد عام ١٩١٨. وقد أدَّى ذلك إ� أن �مع السـيِّد إدريس جيشـًا ك��ًا جعله 
خطًا مسـلحًا يمتّد من (العقيلة) إ� قرب (واحة مرادة) جنوبًا. واسـتمرَّ تواجد 
هذا اخلط العسـكري إىل سنة ١٩٢٠ عندما وقعت احلرب بني رمضان السوحييل 

ل.١١٢ وعبد النبي باخلري (زعيم ورفلة) وقتل فيها األوَّ
ا عالقات السيد إدريس مع بقية �ع�ء طرابلس خالل السنوات ١٩١٦- أمَّ

١٩١٨ فقد كانت يف عمومها �دودة، ومتّيزت عالقته بالسيد أ�د املرّيض زعيم 
ا كانت جيدة.١١٣ ترهونة بأهنَّ

هم،  ا فيام يتعلق بموقف السـيد إدريس من الطليان ومواصلة احلرب ضدَّ أمَّ
فيبـدو أنَّـه كان من رأيه أنَّ سياسـة التفاهـم مع العدو اإليطـايل، والوصول عىل 
األقـل إىل اتفـاق مؤقت كحل وسـط يقّرب بقـدر اإلمكان بني وجهـات النظر 
ة، حتى  املتباينة، خطوة ال بدَّ منها من أجل العمل عىل فتح الطرق، املرصية خاصَّ

يمكن القضاء عىل خطر املجاعة.١١٤
ومن جانٍب آخر، كانت بريطانيا وإيطاليا حليفتني خالل احلرب، وكانتا قد 
اتفقتا (وظاهرهتام فرنسـا يف ذلك فيام بعد) عـىل أال تعقد أّي منهام صلحًا منفردًا 
مع السنوسـية، ولذلك أرصَّ اإلنجليز عىل السـيد إدريـس بوجوب أن يتفاوض 
مـع اإليطاليني يف الوقت نفسـه الـذي يتفاوض فيه معهم، فقبل السـيد إدريس، 
وقامت السـلطات الربيطانية يف مرص بدور الوسـيط.١١٥ وكان من العوامل التي 
دفعت إيطاليا يف اجتاه الدخول يف مفاوضاٍت مع السيد إدريس والوصول معه إىل 
اتفاق، اهلزيمة التي منيت هبا قواهتا عىل أيدي النمساويني، والسيام يف (كابورتو) 

عام ١٩١٧، األمر الذي محل إيطاليا عىل وقف محالهتا العسكرية يف ليبيا.
أّول  جـرت   ١٩١٦ عـام  مـن  (أيار/حزيـران)  مايو/يونيـو  –  ففـي 
مفاوضاٍت بني بعثٍة إيطالية وأخرى إنجليزية من جانب، وبني السـيد 
إدريس من جانٍب آخر. وقد عِرفت بمحادثات "الزويتينة" (نسـبًة إىل 

١١٢  انظر: حممد األخرض العيساوي، رفع الستار ع�َّ جاء � كتاب عمر املختار، (القاهرة: مطبعة حجازي، ١٩٣٦)، ص     
٤٧-٦٥؛ وشكري، ص ٢٢٣-٢٢٥؛ وفشيكة، ص ١٢٢.

١١٣  هويدي، ص ١٢١-١٢٢.
١١٤  شكري، ص ١٨٨.

١١٥  املصدر نفسه، ص ٩١؛ خدوري، ص ٢٧.
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املـكان الذي جـرت فيه عىل الشـاطئ بالقرب من أجدابيا) ومل تسـفر 
تلك املفاوضات عن أيِّ اتفاق.١١٦

–  اسـتؤنفت املفاوضات يف أوائل عـام ١٩١٧ يف منطقة عكرمة بالقرب 
ـل الفرقـاء يف إبريل/نيسـان ١٩١٧ إىل مـا ُعرف  مـن طـربق، وتوصَّ

باتفاقية أو "هدنة عكرمة".١١٧
وجـدت إيطاليـا نفسـها، بعيـد احلـرب العامليـة األوىل، منهوكـة القـوى 
الة عىل ليبيا،  يف الداخـل، وعاجزًة عن إرسـال قّوٍة إضافية لتأكيد سـيطرهتا الفعَّ
ومن ثمَّ رأت انتهاج سياسٍة جديدة هدفها "أن حتكم ليبيا دون اللجوء إ� القوة" 

وأمًال يف أن ينتهي األمر بالليبّيني إىل القبول بالسيادة اإليطالية.١١٨
ويف ضـوء هـذه السياسـة اجلديـدة، أصـدرت احلكومـة اإليطاليـة يف ٣١ 
أكتوبر/ترشين األول ١٩١٩ قانونًا أساسيًا لربقة،١١٩ وقد نصَّ هذا القانون عىل 
أن يكون لربقة برملا�ا اخلاص وجملس حكومتها أو جمالسها املحلية، عىل أن يعّني 

ملك إيطاليا واليًا يرشف عىل الشؤون املدنية والعسكرية فيها.
وقـد أدرك شـيوخ القبائـل ما تنطـوي عليه مبـادرة احلكومـة اإليطالية من 
م "ال يقبلون  خطـر، فعقد نحو مائة من كبارهم اجتامعـًا يف أجدابيا قّرروا فيه أهنَّ

باإليطاليني إال � املدن الساحلية ع� أن يقت� عملهم ع� التجارة."١٢٠
جهٍة  من  برقة  يف  الشيوخ  وقرار  جهة،  واتضح من "القانون ا�سا�" من 
أخـرى، أنَّـه من الرضوري املبادرة إىل مفاوضاٍت جديـدة لعلها تؤّدي إىل وضع 
األمور يف نصاهبا. وبـدأت املفاوضات فعًال، ويف ٢٥ من أكتوبر/ترشين األول 

١٩٢٠ جرى التوقيع بني الطرفني عىل االتفاق الذي ُعرف بـ"اتفاقية الر�ة".
وبموجـب هذه االتفاقية، ُمنح السـيِّد إدريس لقـب "ا�م�" بحيث يكون 
ـمت برقـة إىل قسـمني: ال�ـ��� وفيـه السـواحل وبعـض اجلبـل  وراثيـًا، وُقسِّ

١١٦  انظر املرجعني السابقني.
١١٧  للمزيد حول بنود هذه االتفاقية ورشوطها يمكن العودة إىل أحد املراجع الواردة يف الفقرة السابقة.

١١٨  املصدر نفسه، ص ٢٧-٢٨.
ا بوالية طرابلس. خدوري، ص ٣٣. ١١٩  كانت إيطاليا قد أصدرت يف ١ يونيو/حزيران ١٩١٩ قانونًا أساسيًا خاصَّ

١٢٠  زيادة، املصدر نفسه، ص ٩٤-٩٥.
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األخرض، خيضع للسيادة اإليطالية، وا�نو� وهو داخل البالد ويشمل اجلغبوب 
وجالو وأوجلة والكفرة، ويكّون إدارًة مستقلة هي "اإلمارة السنوسية"، وأدِخل 

الرمجة". "اتفاقية  صلب  يف  األسايس" لربقة  "القانون 
ويف ضـوء هذه االتفاقية تمَّ يف إبريل/نيسـان ١٩٢١ قيـام أّول �ل� �يا� 
(نحو سـتني عضـوًا أكثرهم من زعـامء القبائل الذين انتخبهـم أتباعهم، وبينهم 
ـة ثالثـة أعضاء إيطاليـني يمثلـون اجلالية  عـدد قليـل مـن أبناء املـدن، وكان ثمَّ
اإليطالية) واختري السـيد صفي الدين السـنو� رئيسـًا له. وعقد املجلس �� 
جلسـاٍت (حتى مارس/آذار ١٩٢٣) عندما ألغت إيطاليا مجيع االتفاقيات التي 

عقدهتا مع السنوسية.١٢١
هد األمـري إدريس بحّل �ي�  ت عىل أن يتعَّ كانـت "اتفاقيـة الر�ة" قـد نصَّ
ة  األدوار العسكرية١٢٢ (أدوار املجاهدين) وترسيح مجيع الوحدات املقاتلة يف مدَّ
ثامنية أشهر، عىل أن حيتفظ األمري بألف جنديٍّ فقط يستخدمهم يف شؤون اإلدارة 
ة املرضوبة انقضـت دون أن يقوم األمري بتنفيذ ما  وحفـظ النظـام.١٢٣ غري أنَّ املدَّ
ـد به، وقد تعّلل بأنَّ ذلك من شـأنه أن يثري األهايل والقبائل دون فائدة. وقد  تعهَّ
بحـث األمر من جديد بـني اإليطاليني واألمري إدريس، وانتهى البحث بينهام إىل 
إبرام اتفاق جديٍد عرف بـ"اتفاق بو مريم" يف ١١ نوفمرب/ترشين الثاين ١٩٢١، 

واستحدثت بموجبه فكرة "األدوار املختلطة"١٢٤.
كان مـن الواضـح أنَّ أّيـًا من طـريف هذا االتفاق، وما سـبقه مـن اتفاقات، 
مل يكن راضيًا كل الرضا عن رشوطها، ورّبام كان يشـرتي الوقت لنفسـه مؤقتًا. 
وكان مـن املنتظر أن يعود كل منهام إىل سـاحة القتال يومـًا ما. وقد وقع تطّوران 

ال بذلك اليوم. كان من شأهنام أن يعجِّ

١٢١  زيـادة، املصدر نفسـه، ص ٩٤-٩٦؛ خدوري، ص ٢٩-٣٠. وكان ذلك املجلـس األّول من نوعه يف دنيا العرب. 
انظر: نقوال زيادة، ليبيا من االسـتع�ر اإليطا� �� االسـتقالل، (القاهرة، جامعة الدول العربية، معهد الدراسـات 

العربية العالية، ١٩٥٨)، ص ٩٢-٩٣.
١٢٢  كان كل "دور" يشكل وحدة عسكرية إدارية قضائية. 

١٢٣  كام رضيت إيطاليا بموجب هذه االتفاقية أن تقّدم مساعدات مالية لإلمارة السنوسية متكنها من تنظيم أعامهلا. انظر: 
زيادة، املصدر نفسه، ص ٩٦.

١٢٤  املصدر نفسه، ص ٩٧.
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ل هـو اسـتيالء الفاشيسـت عىل السـلطة يف إيطاليـا � أكتوبر/ت�ين  األوَّ
ـم قـد جـاءوا معهـم إىل احلكـم بـآراء قومية  األول ١٩٢٢. ومـن املعـروف أهنَّ
وسياسـة اسـتعامرية عنيفة،١٢٥ وأعلنت الفاشية سياسـة إقرار السالم عن طريق 

الفتح العسكري،١٢٦ وعّدت أنَّ استسالم ليبيا إحدى مهامها املقّدسة١٢٧.
ال�ا�، هو أنَّ أهل طرابلس عقدوا مؤمترًا هلم يف غريان قّرروا فيه أن يبايعوا 
األمري إدريس السـنويس أمريًا عىل طرابلس أيضًا. وقـام وفد بالنيابة عنهم بنقل 
رغبتهـم إىل األمـري يف أجدابيا يف ٢٢ من إبريل/نيسـان ١٩٢٢، وقد قبل األمري 
بيعـة أهـل طرابلس يف شـهر نوفمرب/ارشين الثـاين من العام نفسـه حتت إحلاح 
منهم ومن أنصاره.١٢٨ وعهد األمري إىل الطرابلسـيني إدارة أمورهم برئاسة أمحد 

املرّيض إىل أن يتمَّ انتخاب املجلس الوطني لليبيا.١٢٩
مـن جانبه أحـسَّ األمري إدريـس السـنويس أّن إيطاليا - يف ضوء اسـتيالء 
الفاشيسـت عىل السـلطة فيها- ال بدَّ أن تكون مضمرة ّرشًا بالبالد وبشـخصه. 
لذلك رأى أن ينسـحب من امليدان فذهب - بسـبب سـوء حالتـه الصحية- إىل 
م� عن طريق اجلغبوب يف ٢٦ ديسمرب/كانون األول ١٩٢٢ تاركًا أخاه السيد 

��د الرضا وابن عّمه السيد صفي الدين إلدارة شؤون برقة.
ومـن جهتها تربَّصـت إيطاليا قليًال، ثـمَّ يف ٦ مـارس/آذار ١٩٢٣، ودون 
السنويس  سابق إنذار أو إعالن حرب، استولت عىل "األدوار املختلطة" والدور 
يف َخـَوالن، وأرست نحو نصف اجلنود السنوسـيني، كام قامـت باحتالل مدينة 
أجدابيـا يوم ٢١ إبريل/نيسـان ١٩٢٣. و� ١ مايو/أيـار ١٩٢٣ أعلن اجلنرال 
(بونـو جيو�ـا�) احلاكـم اإليطـايل اجلديـد أنَّ "�يـع االتفاقـات التـي ع�د�ا 
رسـميًا إىل  احلكومة اإليطالية مع السنوسـيني هي باطلة وملغاة" وقد نقل اخلرب 

١٢٥  املصدر نفسه، ص ٩٨.
١٢٦  خدوري، ص ٣١.

دة، ترمجة د. خليـل أمحد خليل (بريوت: بيسـان للنرش والتوزيع،  ـة عربية موحَّ ١٢٧  جـان فرنسـوا تودينو، ٢١ دولة ألمَّ
١٩٩٣) ص ٢٦١.

١٢٨  مل يقطع األمري إدريس برأٍي بشـأن هذه البيعة حتى استشـار أنصاره زعامء برقة يف مؤمتٍر عِقد هلذا الغرض يف منطقة 
جـردس العبيـد يف أكتوبر/ترشيـن األول ١٩٢٢.  وكانـت وثيقـة بيعة أهل طرابلـس املؤّرخـة يف ٢٨ يوليو/متوز 
١٩٢٢ قد محلت إىل األمري حممد إدريس يف أجدابيا عن طريق وفٍد طرابليس برئاسة السيد ب�� السعداوي يوم ٢٢ 

أغسطس/آب يف العام نفسه. خدوري، ص  ٣٤.
١٢٩  زيادة، املصدر نفسه، ص ٩٨.
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١٤٠

األمـري إدريـس (الذي كان قد وصل إىل القاهرة) وزيـر إيطاليا املفّوض يف مرص 
يوم ٣ مايو/أيار ١٩٢٣. ١٣٠

وكان ذلـك إيذانًا ببدء حقبٍة جديدة من اجلهـاد الليبي يف برقة ضدَّ الطليان 
بقيادة سيدي عمر املختار كام سنرى.

(ب)  � طـرابلس
كان هلزيمـة تركيا يف احلرب العاملية األوىل، وانسـحاب ضباطها ومعّداهتم 
مـن طرابلس، األثر البالغ عىل حركة اجلهاد فيها. وملواجهة املوقف اجلديد، دعا 
سلي�ن البار�� ١٣١ إىل مؤمتر جيمع كل أعيان وشيوخ قبائل املنطقة الغربية. وبعد 
مشاوراٍت ومناقشات اتفق املؤمترون عىل إعالن "اجلمهورية الطرابلسية" يف ١٦ 
نوفمرب/ترشين الثاين ١٩١٨ يف عاصمتني "العزيزية" يف السـاحل و"غريان" يف 

اجلبل الغريب.١٣٢
عكست "اجلمهورية الطرابلسية" توازن القوى يف املنطقة، أي وجود أعيان 
مّثلوا مناطق عديدة تدعمهم حتالفات قبلية وحكومات حملية صغرية، وهلذا نجد 
املؤمتر قد انتخب "�لسًا �اعيًا" لرئاسة اجلمهورية مكّونًا من أهمِّ أربعة أعيان يف 
املنطقة وهم: رمضان السـو�� زعيم مرصاته، وعبـد النبي با�� زعيم ورفلة، 
و��د املرّيض زعيم ترهونة، ومنظم املؤمتر سـلي�ن باشـا البار�� عضو الربملان 

العثامين السابق وأحد زعامء اجلبل الغريب.١٣٣
نًا مـن أربعة وعرشين عضـوًا مثلوا  وانتخـب املجتمعون "برملانـًا"١٣٤ مكوَّ
أهـم األعيان والشـيوخ يف املنطقة الغربية. واختاروا لرئاسـته الشـيخ �مد بك 
سـوف زعيم قبيلة املحاميد، و�ي بك البار�� (شـقيق سـليامن البـاروين) نائبًا 

١٣٠  املصدر نفسه، ص ٩٨-٩٩؛ خدوري، ص ٣١-٣٢.
١٣١  كان البـاروين قـد غادر البالد يف عام ١٩١٣ وذهب إىل اآلسـتانة، ثمَّ عاد عن طريـق غواصة أملانية أنزلته بقرص محد 
يف مرصاته يوم ١٩١٦/٤/١٦. وكان قد اسـتصدر مرسـومًا سـلطانيًا يلحق طرابلس برتكيا، ويقيض بتعيينه واليًا 

وقومندانًا هلا. هويدي، ص ١٢٣.
١٣٢  الزاوي، املصدر نفسـه، ص ٣١٣-٣٢٩؛ الصاليب، املصدر نفسـه، ص ٦٥-٩٩. وهبذا اإلعالن تكون اجلمهورية 
الطرابلسية أّول مجهورية أعلنت يف شامل إفريقيا، وربَّام ثاين مجهورية يف منطقة الرشق األوسط بعد (مجهورية زحلة) 

يف لبنان. محيدة، ص ١٧٢.
١٣٣  الزاوي، املصدر نفسه، ص ٣٢٢-٣٢٤.

١٣٤  أطلقوا عليه اسم "جملس شورى اجلمهورية". انظر: الصاليب، املصدر نفسه، ص ٧٥-٧٦.
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حقبة اهلدنة واالتفاقات مع الطليان (١٩١٧-١٩٢٣)

نًا مـن أبرز علـامء الرشيعـة، وألفوا رشطة  لـه، و"�لسـًا قضائيـًا �عيـًا" مكوَّ
وجيشًا. كام اختري زعيم غريان �تار بك كعبار مراقبًا ومديرًا ماليًا (وزير مالية) 

للجمهورية، وعنيِّ عبد الر�� عزام (املرصي) مستشارًا لشؤون اجلمهورية.
وقام قادة اجلمهورية الطرابلسية بإرسال اإلعالن اجلمهوري إىل حكومات 
إيطاليـا وفرنسـا وبريطانيـا والواليـات املتحدة طالبـني االعـرتاف باجلمهورية 

كحكومة رشعية متثل األهايل يف املنطقة الغربية.
مل تنـل اجلمهوريـة الطرابلسـية اعـرتاف أو مسـاندة أي من الـدول الغربية 
املذكـورة، وفضًال عن ذلك فقد اسـتنكرت إيطاليا إعالن قيامها. وعندما طلب 
قادة اجلمهورية االجتامع باحلكومة اإليطالية ملناقشة اتفاقية للصلح، واالعرتاف 
هلـم بعدد من املطالب، رفض القادة العسـكريون اإليطاليون (يف طرابلس) هذه 
املطالـب. غـري أنَّ احلكومـة اإليطاليـة يف روما أوصـت باملفاوضـات، واجتمع 
الطرفـان يف "حلـة الزيتونة" وأسـفرت املفاوضات عن إبرام "صلح �ـوا� بني 
يـادم" يف ١٨ من إبريل/نيسـان ١٩١٩. كـام قامت احلكومـة اإليطالية بإصدار 

١٩١٩. ١٣٥ يونيو/حزيران   ١ يف  الغربية  باملنطقة  "القانون ا��ا�" اخلاص 
كان "صلح �وا� بني يادم" بال شك مكسبًا لقادة اجلمهورية الطرابلسية، 
إذ وافقـت احلكومـة اإليطاليـة بموجبـه عـىل االعـرتاف بحقِّ اجلنسـية لألهايل 
املسـلمني، واحـرتام العـادات والتقاليـد املحليـة، وبحـقِّ التمثيـل يف احلكومة 
بطرابلـس، وانتخـاب برملاٍن طرابليس. وعـىل الفور قام قـادة اجلمهورية بتعيني 
ثامنيـة ممثلني للجمهورية يف طرابلس.١٣٦ كام أعلن الطرابلسـيون رسـميًا يف ٣٠ 
الدفاع  أجل  سـبتمرب/أيلول ١٩١٩ عن تأسيس "حزب اإلصالح الوطني" من 
عن مكاسـب البالد، وإيقاظ الوعي اجلامهريي السـيايس وأسـندوا رئاسـته إىل 

باسمه.١٣٧ ��د بك املرّيض، كام أصدروا صحيفة "اللواء الطرابل�" ناطقًة 
يـة إذا مـا قورنت بمكاسـب حركات  كانـت هذه املكاسـب غايـًة يف األمهِّ

١٣٥  محيـدة، ص ١٧٢. للمزيـد حول "القانون األسـايس" اخلاص بطرابلـس انظر: الصاليب، املصدر نفسـه، ص ٩٤-
.٩٦

١٣٦  محيدة، ص ١٧٢.
١٣٧  الصاليب، املصدر نفسه، ص ٩٩-١٠٠.
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١٤٢

التحـّرر ضدَّ االسـتعامر يف تلك املرحلة. وقد أدَّى وجود قيـادة حملية موّحدة يف 
اجلمهورية الطرابلسية إىل اعرتاف احلكومة االستعامرية بمطالب املقاومة.١٣٨

غـري أنَّ احلكومة اإليطالية �عان ما أخذت متاطل � تنفيذ �و� "صلح 
�وا� بني يادم" وحتديدًا في� يتعلق بإعطاء الربملان الطرابليس سلطاٍت ترشيعية 
فقد ظلت تّرص عىل أن تبقى تلك السـلطات استشـارية غري ملزمة.١٣٩ وقد أّدى 
التعنّـت اإليطايل إىل خلق فجوٍة �ب�ٍة بني قـادة اجلمهورية واحلكومة اإليطالية، 

ومع ذلك بقي الصلح بني الطرفني قائًام حتى هناية عام ١٩٣٠. ١٤٠
أصبحت احلكومة االسـتعامرية اإليطالية، بعد عرش سنواٍت من غزو والية 
طرابلـس الغـرب، ذات خربة بالرتكيبة االجتامعية والسياسـية للمنطقة الغربية، 
وحتديـدًا ال��ي� املتوازن وا�ـ� للجمهورية الطرابلسـية، ووجود رصاعات 
وتنافـس بـني األعيـان والشـيوخ حـول النفـوذ واألرايض والرضائـب، وألنَّ 
احلكومة اإليطالية رأت خطورًة يف املوقف اجلديد، بعد توقيع صلح سـواين بني 
يـادم وما تاله من تطّورات، سـعت إىل إفسـاد هذا الصلح من خالل اسـتغالل 
قابليـة بعض األعيان والشـيوخ لوضع مصاحلهم الشـخصية والقبلية واجلهوية 

فوق كل اعتبار.١٤١
يقول األستاذ خليفة �مد التلي� يف هذا الصدد:

"ففـي جمـال العمـل السـيايس عملـت إيطاليـا عـىل إثـارة الفتنة واالنشـقاق 
واالنقسـام بني صفوف الزعامء، وسـعت إىل استاملة بعض الفئات وتأليبها عىل 
الفئات األخرى، وكان أهّم ما توخته يف هذه الفرتة العمل عىل إحداث انقسـام 
بـني م�اتـ� وورفلة وبـني ترهونة وم�ات�، ثـمَّ بني زعامء اجلبـل الغريب. وال 
مناص من االعرتاف بأَن السياسـة اإليطالية، فشـلت عسـكريًا يف هذه املرحلة 
التـي أعقبـت "القرضابيـة"، قد نجحـت نجاحًا كبريًا يف إحـداث الصدع بني 
الصفـوف، بحيث مل تسـتأنف العمليات (العسـكرية) يف عهـد (فولبي)١٤٢ إال 

١٣٨  محيدة، ص ١٧٢-١٧٣.
١٣٩  الصاليب، املصدر نفسه، ص ٩٨-٩٩؛ محيدة، ص ١٧٣.

١٤٠  محيدة، ص ١٧٣.
١٤١  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٠٠-١٠١؛ محيدة، ص ١٧٣؛ الزاوي، املصدر نفسه، ص ٢٦٦-٢٦٨. 

١٤٢  هو احلاكم الفاشستي العسكري (كونت فولبي).

02_2ndChapter_Vol_1   142 7/19/04, 6:13:47 PM



١٤٣

حقبة اهلدنة واالتفاقات مع الطليان (١٩١٧-١٩٢٣)

بعد أن أوجدت من ذلك االنقسام قاعدة كبرية تعتمد عليها عملياهتا".١٤٣
لقـد انتهز اإليطاليون فرصة املهادنـة ليلقوا بذور الفتنة بني العرب وال�بر، 
وبـني البدو واحل�، وبني سـكان املدن واملناطق املتجـاورة. فكانت احلرب بني 
م�ا�ـة وورفلـة (أو بـني رمضان السـوحييل وعبد النبي باخلـري) يف عام ١٩٢٠ 
والتي أدَّت إىل مقتل السو�� يوم ٢٠ من أغسطس/آب من ذلك العام. غري أّن 
تلك احلرب، رغم بشاعتها، مل تكن بحجم كارثة احلرب األهلية الثانية يف اجلبل 
الغريب بني العرب (الزنتان والرجبان) وال�بر، عىل امتداد عامي ١٩٢٠-١٩٢٢ 

من وجهة نظر حركة اجلهاد واملقاومة.١٤٤
أصبحت اجلمهورية الطرابلسـية - من الناحيـة الواقعية- غري ذات فاعلية 
نظـرًا للرصاعـات السياسـية التي قامت بني بعض أقطاهبا والسـيام السـوحييل/
باخلري والباروين/فكيني، كام أنَّ مقتل رمضان السوحييل وخليفة بن عسكر جعل 
القادة الطرابلسـيني حيّسون بخطر اهنيار املقاومة واجلهاد، ومن ثم بضعفهم أمام 
احلكومة االسـتعامرية. وهكذا ُدعَي كل أعيان وشيوخ منطقة طرابلس إىل مؤمتٍر 
عـام ُعقد يف شـهر نوفمرب/ترشين الثاين من عـام ١٩٢٠ يف بلدة غريان عاصمة 
اجلمهورية الطرابلسية.١٤٥ واختار املؤمترون ��د بك املرّيض رئيسًا للمؤمتر.١٤٦ 

وأصدر املؤمتر بعد انتهاء جلساته قرارًا هذا نّصه:
"إّن احلالـة التـي آلـت إليها البالد ال يمكن حتسـينها إال بإقامـة حكومٍة قادرة، 
ة، ال  سـة عىل ما حيقق الرشع اإلسـالمي، بزعامة مسـلم ينتَخب من األمَّ ومؤسَّ
ُيعَزل إال بحّجة رشعية وإقرار �ل� النواب، وتكون له السلطة الدينية واملدنية 
ة بواسـطة نّوا�ا، وأن يشـمل  والعسـكرية بأكملهـا بموجب دسـتور تقّره األمَّ

حكمه مجيع البالد بحدودها املعروفة ..".١٤٧

١٤٣     خليفـة حممـد التليـيس، معجـم معـارك اجلهـاد � ليبيـا ١٩١١-١٩٣٢، ط ٣ (بـريوت، دار الثقافـة، ١٩٧٣)، 
ص ٥٨-٥٩.

١٤٤  محيدة، ص ١٧٦-١٧٧.
١٤٥  الزاوي، املصدر نفسه، ص ٣٢٥-٣٢٧.

١٤٦  امتنع سـلي�ن البارو� عن حضور املؤمتر لتأثره باحلرب التي وقعت بني الزنتان والرببر، وأرسـل إليه أمحد املرّيض، 
بعد انتخابه رئيسـًا للمؤمتر، بأنه مسـتعّد للتنازل له عن الرئاسـة، فأبى، وحاول املؤمتر إقناعه فامتنع. أّما عبد النبي 
با�ـ� فقـد امتنـع عن املشـاركة يف أعـامل املؤمتر بسـبب مقتل رمضان السـوحييل عىل أيدي عسـاكر باخلـري. انظر:  

الزاوي، املصدر نفسه، ص ٢٩٩-٣٠٠.
١٤٧  الزاوي، املصدر نفسه، ص ٣٠١.
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كـام انتخـب املؤمتر هيئة سياسـية ملـلء فراغ القيـادة السياسـية للجمهورية 
نت هذه اهليئة من (٢١) عضوًا برئاسة الشيخ أ�د املرّيض، كام  الطرابلسية وتكوَّ

يت "هيئة اإلصالح املركزية". اختري عبد الر�ن عزام مستشارًا للهيئة التي سمِّ
وانفـضَّ مؤمتـر غريـان وأبلـغ قراراتـه إىل احلاكـم اإليطـايل يف طرابلـس 
ر إرسـال وفد برئاسـة �مد بـك فرحات الـزاوي١٤٨  (جوسـيبي فولبـي) وقـرَّ
إىل رومـا إلجـراء مفاوضـاٍت مبـارشة مع احلكومـة اإليطالية، غـري أّن األخرية 
م املوقـف بعد رجوع الوفد  مل تسـتقبل الوفـد الذي رجـع دون حتقيق يشء، وتأزَّ
حيث قامت السـلطات اإليطالية يف طرابلس باعتقال أناس من حزب اإلصالح 

الوطني.١٤٩
لقـد كانـت ف�ة ما بعد صلح سـوا� بني يـادم (إبريل/نيسـان) من أتعس 
الفـ�ات التـي مرَّ �ـا التاريـخ الليبـي املعـا�، وأكثرها ظلمـًة وسـوادًا، وقد 
أشـار األسـتاذ خليفة حممد التلييس إىل هذه الفرتة يف كتابه "بعـد القرضابية"١٥٠ 

بالعبارات التالية:
هيئة اإلصالح املركزية مل تكن حكومـة باملعنى املفهوم للحكومة،  أّن  "يالحـظ 
وأنَّ كثـريًا مـن املناطـق قد ظلت غري خاضعـة حلكمها ونفوذهـا، كام أنَّ بعض 
الزعامـات قـد ظلت حمافظـة عىل موقفها الفـردي، وكانت تسـتقل يف كثٍري من 
احلـاالت بتقدير الوضع السـيايس عىل أسـاٍس جهـوي، وبـام تقتضيه مصلحة 
منطقتها، أو مقاطعتها، وأحيانًا قبيلتها وع�ـ��ا، ممَّا انعدم معه عن� الوحدة 
ـد، خاّصة يف هـذا الظرف العسـري، بحيث يَعّد  الوطنيـة امللزمـة باملوقف املوحَّ
اخلـروج عليه، أو التخاذل عنه، خيانة حتسـب عىل اخلارج أو املتخاذل، وكانت 
هـذه هـي الثغرات التـي نفذ منهـا اإليطاليون واسـتطاعوا اسـتغالهلا أحسـن 
اسـتغالل. وقد فطـن الوطنيون إىل اخلطر الكامـن وراء انعدام توّحـد القيادة، 
ولكـن ذلـك كان بعـد فـوات األوان، وقـد نتـج عن ذلـك تعـّدد يف املواقف، 
واختـالف يف وجهـات النظـر، وتـرك األمر لالجتهـاد اخلاص، حيـّدد املوقف 

١٤٨  يذهب خدوري إىل أنَّ الوفد كان برئاسة خالد القرقني. انظر: خدوري، ص ٣٣.
١٤٩  الزاوي، املصدر نفسه، ص ٣٠١-٣٠٣.

١٥٠  انظـر: حممد املرزوقي، عبد النبي بل�� داهية السياسـة وفارس اجلهاد  (طرابلـس - تونس: الدار العربية للكتاب، 
١٩٧٨)، ص ١٢٠-١٢١.
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ويرسـم الطريق، فرأينا بعض الزعامء يعارضون - عن اجتهاٍد خاص- املقاومة 
املسلحة إليطاليا عقب نزوهلا بقرص أمحد، ورأينا آخرين يقفون عىل احلياد، كأنَّ 
األمر ال يّتصل هبم من قريٍب أو بعيد، ورأينا بعضهم يتشبَّث بأن يكون صاحب 
الكلمـة النهائيـة يف إبرام اهلدنـة، نظرًا ألنَّ االعتـداء واقع عىل أرضـه (باملعنى 
اجلهـوي). وهكذا حتّددت مواقف الزع�� � تار�نا، � ك�� من احلاالت، ع� 
أسـاس جهـوي، وكان لكل جهة صاحب يتـوىل أمرها ويقـّرر مصريها وحيّدد 
ض مواقف الزعامء وشـخصياهتم  موقفهـا، وانعدام القاعدة السياسـية قد عـرَّ

لكثٍري من اخللخلة واالهتزازات ..".
ت مع انـدالع احلـرب العاملية  كانـت الفتنـة بـني طرابلـس وبرقة قد اشـتدَّ
األوىل، وبسـبب موقـف بعـض الزعامات الطرابلسـية من السنوسـية (رمضان 
السـوحييل وعبـد النبي باخلـري...) وكذلك بسـبب تآمر بعض الضبـاط األتراك 
ة تشـكيالت خمصوصة) وَمن َواالهم (من  يف ليبيا (والسـيام املنتسـبني إىل منظمَّ
أمثـال عبـد الرمحن عـزام)، وقـد ترتب عىل ذلك حصـول فتور بـني ال�قاويني 
ة �س سـنوات وقعت خالهلا حاالت اقتتال واعتداء  والطرابلسـيني اسـتمرَّ ملدَّ

عىل األموال واألشخاص.١٥١
بـادر أ�ـد املرّيض رئيس "هيئـة اإلصالح املركزية" بإرسـال رسـالٍة وّدية 
لألمري إدريس السـنو� وبادله األمري برسـالٍة مماثلـة، وترتب عىل تلك اخلطوة 
عقـد اجتـامع بق� �ت بـني وفدين من برقـة وطرابلس.١٥٢ وقد أسـفر ذلك 
ة مؤّرخة يف ٢١ يناير/كانون ال�ا� ١٩٢٢  االجتامع التارخيي عن إبرام وثيقة هامَّ

جاء فيها:
ال ملا يريد، ألف بني قلوب املسـلمني وجعلهم  "احلمـد هللا املبـدئ املعيد، الفعَّ
ـة للعاملني، والصالة والسـالم عىل رسـول  اهلـد والرمحـة الذي جاء  خـري أمَّ
يدعونـا إىل العـزة واإلباء، ويعلمنا كيـف نقاتل األعداء، وبعـد: فقد اجتمعنا، 

١٥١  انظـر: هويـدي، ص ١٢١-١٢٢ وص ١٦١-١٦٦؛ الصاليب، احلركة السنوسـية � ليبيا، ج ٢، ص ٢٦١-٢٦٤؛ 
الزاوي، املصدر نفسه، ص ٣٠٤.

١٥٢  ضمَّ الوفد الربقاوي الشـيخ صالح باشـا لطيوش، والشـيخ نرص األعمى، والشـيخ خالد القيصة، والشـيخ صالح 
السـنويس بن عبد اهلادي الرباين، أّما الوفد الطرابليس فقد ضمَّ أمحد بك السـوحييل، وعمر بو دبوس، وحممد نوري 
السعداوي، والشتيوي بن سامل، والصويعي اخليتوين، واحلاج صالح بن سلطان، وعبد الرمحن عزام. انظر: الزاوي، 

املصدر نفسه، ص ٣٠٧.
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رنا،  ضني مـن قبل طرابلس وبرقـة، وقرَّ نحـن املوقعـني عىل هـذه املعاهدة املفوَّ
بعـد مداولة الفكر، املواد اآلتيـة املتضمنّة اتفاق القطر الطرابليس الربقاوي عىل 

اء: اء والرضَّ االحتاد والتعاون يف الرسَّ
١- جيب أن نوّحد كلمتنا ضّد عدونا الغاصب لبالدنا وضدَّ املفسدين.

٢-  جيب أن يكون عدّونا واحدًا وصديقنا واحدًا.
٣- إنَّ كافَّـة ما وقع بـني الطرفني من التجاوز ال يطالـب به أحٌد اآلخر إىل 
أن تسـتقرَّ احلالة يف الوطن، وتتعنيَّ وضعية البالد العمومية. ومع ذلك 
ى بعد اآلن  جيب أن يسـعى الطرفان يف ا�سـا�ة بني العربان، ومن يتعدَّ

فعىل احلكومة التابع هلا أن تعاقبه بام يستحق.
٤-  كل مـن �الـ� ا��عـة ويـدّس الدسـائس األجنبيـة، عـىل احلكومة 

املنسوب إليها إعدامه ومصادرة أمواله حسب الرشيعة اإلسالمية.
٥-  يرى الطرفـان أنَّ مصلحة الوطن و�ورة الدفاع ضدَّ العدوِّ ا��ـ�� 
تق� بتوحيد الزعامة ع� البالد، ولذلك جيعالن غايتهام انتخاب أمٍري 

ة. مسلم تكون له السلطة الدينية واملدنية داخل دستوٍر ترضاه األمَّ
٦-  يتَّخـذ الطرفان الوسـائل الالزمة لتحقيق هذه الغايـة املذكورة يف املاّدة 

ة. اخلامسة، وأن تكون تولية األم� بإرادة األمَّ
٧-  متـى حتققـت الغايـة املذكورة يف املـاّدة اخلامسـة جيب انتخـاب �لٍ� 
تأسـي�ٍّ من الفريقني لوضع القانون األسـا� والنظم الالزمة إلدارة 
البالد، وقبل ذلك، ومتهيدًا هلذه األعامل، جيب عىل الفريقني أن يرسـل 
كل منهـام مندوبًا للبلدين ألجل أن يشـرتكا يف سياسـة البالد والتدابري 

املقتضاة للدفاع عن الوطن.
ـد الطرفان بـأالّ يعـ�فـوا للعدوِّ بسـلـطة، وأن يمنعوه من بسـط  ٨-  يتعهَّ
ن هبـا اآلن، ويف حــالة وقــوع حرب  نفـوذه خـارج األمـاكن املتحصِّ
يتظافـر الفريقـان عىل حـرب العـدو، وأالّ ُيعـــقد صلـٌح أو هدنة إال 
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بمــوافقة الفريقني.
٩- إذا خـرج العدّو من حصونـه مهامجًا جهًة من اجلهات وجب عىل اجلهة 
األخـرى أن متدَّ املهاَجـم باملهّامت احلربيـة واملال والرجـال، وأن تنذر 

العدوَّ بالكفِّ عن التجاوز، وإذا مل يكّف هتامجه هي بدورها.
تني يف كل سنة يف شهري  ١٠- جتتمع هيئة منتخَبة من أها� طرابلس وبرقة مرَّ

م ورجب للنظر يف مصالح البالد. املحرَّ
١١- يشرتط أن يوافق عىل هذه املعاهدة كل من حكومة برقة واهليئة املركزية 

يف جهة طرابلس.
١٢- مهّمـة اهليئـة املذكـورة تأييد العالئـق الوّدية بـني الطرفـني وتأييد هذه 

االتفاقية."
كانت احلكومة اإليطالية تتابع ما يدور بني القيادات الطرابلسية والربقاوية، 
ر (فولبي)  ة هبا، ومن ثمَّ فقد قرَّ وقد خشيت أن ينجم عن اللقاء بينهام نتائج ضارَّ
احتـالل مرصاتـه، وبالفعل قـام باحتالل قـ� �د� وقـام أيضًا بدعـوة ���� 
طرابلـس إىل التفاوض معهم يف "قـ� ال�ي�"، غري أنَّ املفاوضات انقطعت 

يوم ١٠ إبريل/نيسان ١٩٢٢ دون أن تسفر عن نتيجة.
بعـد انقطـاع مفاوضات "فندق ال�ي�" اسـتأنف اإليطاليون احلرب من 
جديـد، وأخـذوا يتوغلـون يف األرايض الطرابلسـية عـىل حسـاب املجاهديـن 
واملقاومة. ويف ضوء ذلك قام الطرابلسـيون بإرسـال وفد١٥٣ يف ٢٢ من إبريل/

نيسـان ١٩٢٢ إىل األمـري إدريس السـنويس يف أجدابيـا يعرضون عليـه مبايعته 
باإلمارة تنفيذًا ملا قّررته "هيئة اإلصالح املركزية".١٥٤

ويف ٢٢ من أغسـطس/آب ١٩٢٢ محل وفد طرابليس آخر برئاسـة السـيد 
خة يف ٢٨ من  ب�ـ� السـعداوي١٥٥ وثيقة بيعة أهل طرابلس لألمري إدريس مؤرَّ

١٥٣  كان الوفد يتألف من الشيخ حممد بن حسن والشيخ حممود املساليت والشيخ الطاهر الزاوي.
١٥٤  انظر: الزاوي، املصدر نفسه، ص ٣٠٨-٣٢٣.

١٥٥  ضمَّ الوفد مع نوري السعداوي كالًّ من حممد الصادق باحلاج والشيخ حممد عبد امللك وعبد الرمحن عزام.
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يوليو/متـوز ١٩٢٢ يف أجدابيـا. وبعد أن استشـار األمري زعـامء برقة حول هذا 
املوضوع، خالل مؤمتر عقده معهم يف جردس العبيد خالل شهر أكتوبر/ترشين 
األول ١٩٢٢، قام (األمري) بقبول تلك البيعة١٥٦ يف ٢٢ من شهر نوفمرب/ترشين 
الثاين من العام نفسه. وقد عهد األمري إدريس إىل الطرابلسيني إدارة أمورهم عن 
طريق اهليئة املركزية لإلصالح برئاسة ��د بك املرّيض إىل أن جتتمع هيئة وطنية 

لوضع نظام للبالد.
يف هذه األثناء، كان الفاشيست قد استولوا عىل السلطة يف إيطاليا (أكتوبر/

ك اجليش اإليطايل يف طرابلـس واحتل يفرن يف  ترشيـن األول ١٩٢٢)، كـام حتـرَّ
٣١ أكتوبر/ترشين األول، واحتل غريان يف ١٧ نوفمرب/ترشين الثاين من العام 
نفسـه، ثمَّ بدأت مدن املنطقة الغربية تتساقط الواحدة تلو األخرى، وتمَّ احتالل 

اجلبل الغريب بكامله مع هناية عام ١٩٢٢. ١٥٧
قبـل أن يرحل األمـري إدريس إىل مرص للعالج يف ٢١ من ديسـمرب/كانون 
األول ١٩٢٢ بحـث مـع السـيد ب�ـ� السـعداوي١٥٨ مسـألة اسـتمرار اجلهـاد 
م لألمري إدريس  ضـدَّ الطليـان يف طرابلس، وكان السـعداوي قبل ذلك قد تقـدَّ
بمرشوع إنشـاء هيئة مركزية يف برقة من رؤسـاء القبائل تضطلع بأعباء اإلدارة، 
واختـار األمري لرئاسـتها الشـيخ خمتـار الغداميس مـن أكابر علامء البـالد. وبعد 
ة مّرات ونظرت  سـفر األمري إىل مـرص، اجتمعت "ا�ي�ة املركزية ال�قاويـة" عدَّ
يف شـؤون البالد وهتيئة وسـائل اجلهاد، وحرض بشري السـعداوي جلسات تلك 
اهليئة، وعرض عىل احلارضين تشكيل "جبهة مّتحدة من برقة وطرابلس" ملتابعة 

اجلهاد، ووافق احلارضون عىل اقرتاح السعداوي.
ك ب�� السـعداوي برفقة السيد صفي الدين السنو� يوم ٩ مارس/ وحترَّ
آذار ١٩٢٣ يف اجتـاه طرابلـس هلـذا الغـرض، وكان برفقتهـام عـدد مـن خـرية 
املجاهديـن من أمثال ��د بك سـيف الن�، ١٥٩ وبعد لقائهـم ب��د املرّيض يف 

١٥٦  لالطـالع عىل نصِّ وثيقة البيعة (وهي من صياغة السـيد بشـري السـعداوي) وخطاب قبول البيعـة، يمكن مراجعة 
السنوسية دين ودولة، ص ٢٥٩-٢٦٢.

١٥٧  محيدة، ص ١٧٧؛ الزاوي، املصدر نفسه، ص ٢٨٥.
١٥٨  للمزيد حول شـخصية السـيد بشري السـعداوي وجهاده، راجع سلسـلة املقاالت التي نرشها حممود السيد الدغيم 

(كاتب سوري مقيم يف لندن) يف أعداد صحيفة احلياة  اللندنية (فرباير/شباط - مارس/آذار ١٩٩٥).
١٥٩  تلقوا يف الطريق إىل بلدة رست خرب استشهاد املجاهد حممد سعدون السوحييل أخي رمضان السوحييل.
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١٤٩

حقبة اهلدنة واالتفاقات مع الطليان (١٩١٧-١٩٢٣)

هوا إىل معسكر املجاهدين يف (وادي نفد) بني ورفلة ومرصاته. �ت توجَّ
وتـوىل السـيد صفـي الدين السـنو� قيـادة "معسـكر نفد" خـالل الفرتة 
مـن إبريل/نيسـان حتـى ديسـمرب/كانون األول ١٩٢٣ وقد بذل خالهلا ب�ـ� 
السـعداوي جهودًا عظيمة من أجل حشـد مجوع املجاهدين حول السـيد صفي 
الدين والسنوسـية، غري أنَّه مل يمض وقت طويـل حتى أخذ زعامء املجاهدين يف 
ترك املعسـكر، ومل يبَق فيه سـوى ��د السـو�� (من إخوة رمضان السـوحييل) 

فقد كانت القوات اإليطالية تواصل احتالهلا للمدن يف منطقة طرابلس.١٦٠
واصـل السـيد ب�ـ� السـعداوي حماوالته جلمـع كلمة املجاهديـن، وعقد 
االجتامعـات لتحقيـق هـذه الغايـة يف "القرضابية" ثمَّ يف "�� هادي" وتسـلم 
القيـادة يف رست، ومجـع شـتات املنهزمـني الالجئـني إىل رست، وكانـوا نحـو 
مخسـني أو سـتني ألفًا، وكان من نتائج هذا العمل أن ثبَّت املجاهدون يف مرصاته 
وترهونـة أقدامهـم. غري أّنه بعـد أن متكن اإليطاليون من مهامجـة ورفلة انحلت 
املقاومـة متامـًا، واضطر بشـري السـعداوي إىل مغادرة �ت يف عـام ١٩٢٤ بعد 
أن مكث فيها نحو سـنة تقريبًا. وكان خروج السـعداوي مؤذنًا بأنَّ املقاومة ضدَّ 

الطليان يف طرابلس قد انتهت فعًال، وأنَّ األمر قد استتبَّ هلم فيها أخريًا ..١٦١
أّمـا فزان فقد كانت خـالل تلك احلقبة حتت حكم ضابٍط عسـكري مغامر 
اسـمه خليفة الدعيكي الزاوي، كان ضابطًا يف اجليش العثامين يف إدارة فزان، ثمَّ 
استقل بعد االنسحاب العثامين (١٩١٢) بحكم فزان يف مرزق بمساعدة القبائل 
ـم حكمـه بالتحالف مع  املعاديـة ألوالد سـليامن، كاملقارحـة وأريـاح. وقد دعَّ

سليامن الباروين ومع رمضان السوحييل وحكومته بمرصاته منذ عام ١٩١٦.
اسـتطاع خليفة الزاوي هزيمة القوات السنوسية يف فزان والعياط يف وادي 
الشـاطئ وكان ينظر إليهم كمنافسـني  حلكمه.١٦٢ ولكنَّه مل حيكم سـوى القسـم 
الغـريب من فـزان، أّما القسـم ال��ـي منها فقد ظـل حتت سـلطة حتالف أوالد 

١٦٠  شكري، ص ٢٦٨-٢٦٩. اضطرَّ السيد صفي الدين أمام انحالل املقاومة وضعف حركة اجلهاد أن يذهب إىل جالو 
ومنها إىل اجلغبوب.
١٦١  شكري، ص ٢٦٩.

١٦٢  محيدة، ص ١٥٨، ١٨١؛ الصاليب، املصدر نفسه، ص ٣٢-٣٤؛ هويدي، ص ١١٦-١٢١.
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١٥٠

سـليامن بقيادة عائلة سـيف النرص، وحتديـدًا األخوان أمحد وعبد اجلليل سـيف 
النرص اللذان كانا مواليني للسنوسية والًء كامًال.

وشـهدت هـذه احلقبة انسـحاب بقيـة قبائل املقاومـة مثل الزنتـان وأوالد 
بوسيف واملشاشـية وورفلة إىل منطقة فزان الصحراوية. ويالحظ يف هذه الفرتة 
دوا يف حماربة الطليـان يف املرحلة  أنَّ العديـد مـن األعيان والشـيوخ الذيـن تـردَّ
األوىل عرفـوا بـأنَّ السياسـة اإليطالية اجلديدة لـن متّيز بينهـم، وأن ال مكان هلم 
يف ظل احلكم الفاشسـتي، وهلذا نجد أنَّ قبائل املشاشـية وورفلة بدأت يف حرب 

عصاباٍت إلبطاء التوّسع اإليطايل يف إقليم فزان.١٦٣
وإذا حاولنا أن نرسم صورة ملصائر ���� اجلهاد واملقاومة يف ليبيا يف أواخر 

تلك احلقبة نجدها كاآليت:
لربقة،  تركيـا –   بالنسبة  إىل  الرشيـف  أمحـد  السـيد  هاجـر 

خـالل شـهر أغسـطس/آب ١٩١٨، كـام 
 ٢١ يف  مـرص  إىل  إدريـس  األمـري  هاجـر 
ديسـمرب/كانون األول ١٩٢٢، كـام ارحتل 
السيد صفي الدين السنويس إىل اجلغبوب يف 

سبتمرب/أيلول عام ١٩٢٣.

لطرابلس، بالنسبة  فقد لقي بعضهم مرصعه عىل أيدي منافسيه –   أّما 
كـام حدث لرمضان السـوحييل (١٩٢٠) أو 
عىل أيـدي اإليطاليني كام حـدث خلليفة بن 
عسـكر واهلـادي كعبـار وعـيل بـن تنتوش 
وعبيـدة املحجويب وعيل الشـنطة وفرحات 
الـزاوي وسـعدون السـوحييل. كـام اضطـر 
لسـليامن  حـدث  كـام  اهلجـرة  إىل  بعضهـم 
وبشـري  املرّيـض١٦٥  وأمحـد  البـاروين١٦٤ 

١٦٣  محيدة، ص ١٨١.
١٦٤  هاجر سليامن الباروين خارج ليبيا وأصبح مستشارًا حلكومة مسقط بدولة ُعامن وتويف إثر مرضه يف مدينة (بومباي) 

باهلند عام ١٩٤١، الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٢٣.
١٦٥  هاجر أمحد املرّيض إىل مرص وتويف بالفيوم عام ١٩٤١،  املصدر نفسه، ص ١٢٤.
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حقبة اهلدنة واالتفاقات مع الطليان (١٩١٧-١٩٢٣)

السعداوي،١٦٦ كام اضطر البعض اآلخر إىل 
اللجـوء إىل منطقة فزان يف جنوب البالد كام 

حدث لعبد النبي باخلري.  

فقد بقي زعامؤها خـالل هذه احلقبة بمنأى –  أّما بالنسبة لفزان،
عـن اجليـش اإليطـايل بـل أصبحـت فزان 
مالذًا لعدٍد مـن قبائل املقاومة وزعامئها من 
أمثـال عبد النبي باخلري١٦٧ وسـامل عبد النبي 

الزنتاين.١٦٨

١٦٦  هاجر إىل فلسطني وسوريا عام ١٩٢٤.
١٦٧  بعـد التوّسـع اإليطـايل يف فزان، اختفى عبد النبـي باخلري يف الصحراء اجلزائرية يف صيف عـام ١٩٣٢، ومل يعثر عىل 

جثته قط. انظر: املرزوقي، ص ٢٠١.
١٦٨  هاجر إىل تونس ومات عطشًا يف صحراء اجلزائر، ومل يعثر عىل جثته هو أيضًا. انظر: محيدة، ص ١٨٢.
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حقـبة اجلهـاد الثانية
(١٩٢٣-١٩٣٢)

تبـدأ هـذه احلقبـة باسـتيالء الفاشيسـت عـىل مقاليـد السـلطة يف إيطاليـا 
يف أكتوبر/ترشيـن األول ١٩٢٢، فقد عّدت الفاشـية أنَّ استسـالم ليبيا إحدى 
ل العـدوان اإليطايل يف هـذه املرحلة إىل  سـة،١٦٩ ومـن ثمَّ فقد حتـوَّ مهامهـا املقدَّ
حـرب إبادٍة معلنة، حرب إبادة اجلنس بال خفاء وبـكل رضاوة. فقد كان الغزاة 
كقاعدة خيّريون الوطنيني علنًا بني االستسـالم املطلـق واإلبادة املطلقة، ليفرض 

١٧٠ . Pax (Peace) Romana  "ه بـ"السالم الروماين العدّو ما سامَّ
لقد شـكلت هذه السياسة الفاشسـتية اجلديدة هتديدًا لكل حركات اجلهاد 
واملقاومة؛ لإلمارة السنوسـية يف برقة، وللجمهورية الطرابلسية وهيئة اإلصالح 

املركزية، وللتحالفات القبلية املستقلة يف فزان والقبلة.١٧١
غـري أنَّ املقاومة الطرابلسـية - كـام رأينا- مل تطل بعد عـام ١٩٢٤ وحتديدًا 
بعد انسـحاب قبائل الزنتان وأوالد بوسـيف واملشاشـية وورفلة إىل منطقة فزان 
الصحراويـة، وبعـد مغـادرة بشـ� الســـعداوي لـرست وهجرته خـارج ليبيا 
ت يف فــزان حتى عـام ١٩٣٠، ويف بــرقة حتى  يف ذلـك العام. ولكنَّها اسـتمرَّ

عام ١٩٣٢. ١٧٢
اجلهاد � بـرقة

ارتبـط اجلهاد يف هذه احلقبة باسـم الشـيخ عمـر املختار الـذي كان يف عام 
١٩٢٣ (عندما اسـتوىل الفاشيسـت عىل احلكم يف إيطاليا) قد جاوز السـتني من 
عمره ومع ذلك فقد اسـتطاع، بإيامنه الفذ، وروحه الفتيَّة اجلسـورة، وشـجاعته 
اخلارقـة، وعبقريتـه القتاليـة، أن خيـوض، ويف أصعب الظروف، جهـادًا بطوليًا 

١٦٩  تودينو، ص ٢٦١.
١٧٠  محدان، ص ٣٦.

١٧١  محيدة، ص ١٤٩.
١٧٢  املصدر نفسه، ص ١٦٣.
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١٥٣

نادرًا ضدَّ قوات الطليان الفاشيست امتدَّ نحو تسع سنوات حتى سبتمرب/أيلول 
.١٩٣١

ُولِد (سـيدي عمر)، كام كان ُيعَرف بني املجاهدين، يف قرية جنزور بمنطقة 
(دفنـة) يف هضبة (املرماريكا) بـ(البطنان) باجلبـل األخرض يف برقة عام ١٨٦٢. 
١٧٣ وهـو من بيت (فرحان) مـن عائلة (زيدان) من قبيلة (املنفـة) ذات الوجاهة 

االجتامعية والنسب الديني الرشيف.
تعلم يف مدرسـة (جنزور) السنوسـية وأتمَّ تعليمه باجلغبوب مركز احلركة 
السنوسـية. وقـد اصطحبـه معه سـيدي �مد املهدي السـنو� (الزعيـم الثاين 
للحركة) يف رحلته الشـهرية من (اجلغبـوب) إىل (الكفرة) عام ١٨٩٥. ويف عام 
١٨٩٧ أصدر سـيدي حممـد املهدي قرارًا بتعيينه شـيخًا "لزاوية القصور" قرب 

املرج باجلبل األخرض.
ت ل�سـت��ر  كان سـيدي عمر ضمن كتائب احلركة السنوسـية التي تصدَّ
الفر�ـ� يف تشـاد  (١٨٩٩-١٩٠٢). وقال عنه السـيد حممد املهـدي: "لو كان 
لدينـا عـ�� مثـل املختار الكتفينـا". ويف عـام ١٩٠٦ رجع عمـر املختار بأمر 
مـن القيـادة السنوسـية إىل اجلبـل األخرض ليسـتأنف عملـه يف زاويـة القصور. 
ولكن رسعان ما ُدعي للمشـاركة يف املعارك التي نشـبت بني احلركة السنوسـية 
والربيطانيـني يف منطقة الربدى وأمسـاعد والسـلوم عىل احلـدود الليبية املرصية 

عام ١٩٠٨. ١٧٤
عندما وقع الغزو اإليطايل عىل املدن الساحلية يف أكتوبر/ترشين األول من 
عـام ١٩١١ كان عمـر املختار يف واحـة (جالو) جنوب أجدابيـا فخفَّ مرسعًا، 
ه نداءه إىل أبناء  استجابة لتوجيهات القيادة السنوسية، إىل (زاوية القصور) ووجَّ
قبيلـة العبيد والقبائل املجاورة هلا باالسـتعداد للجهاد، وخالل أياٍم كان السـيد 
جهاد  دراسات  مركز  علمية،  ندوة  الليبي.  اجلهاد  حركة  يف  ١٧٣  إدريس احلرير، "عمر املختار نشأته وجهاده" دراسات 
الليبّيني ضدَّ الغزو اإليطايل، بمناسبة الذكرى اخلمسني الستشهاد عمر املختار. إرشاف الدكتور عقيل حممد الرببار، 
(بنغازي: كلية اآلداب والرتبية، جامعة قاريونس، ١٩٨٣). وتذكر مصادر أخرى أنَّ السيد عمر املختار ولِد يف عام 
١٨٥٨. انظـر: جملـة املحامـي التـي تصدر عـن نقابة املحامـني الليبّيـني  (العدد الثـاين يف اخلارج أكتوبر- ديسـمرب 

/ترشين األول - كانون األول ١٩٨٤)، ص ٨٦.
١٧٤  حممد الطّيب األشهب، عمر املختار، "سلسلة أبطال اجلهاد والسياسة يف ليبيا" (بدون نارش، وبدون تاريخ). انتهت 

هذه املعارك بضّم السلوم إىل األرايض املرصية حتت ضغوط بريطانيا عىل الدولة العثامنية.
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عمر املختار وبرفقته الشـيخ أمحد العيسـاوي عىل رأس نحو ألٍف من املجاهدين 
يف طريقهم إىل (معسكر بنينة) للمجاهدين القريب من مدينة بنغازي، وشارك يف 

١٩١١. ١٧٥ عام  أواخر  يف  وقعت  "معركة السالوي" التي 
كان عمـر املختـار خـالل حقبـة اجلهـاد األوىل مـن املالزمني للسـيد أمحد 
بني منه، وبعد هجرة السـيد أمحـد الرشيف إىل تركيا الزم املختار  الرشيف واملقرَّ
األمـري إدريس.١٧٦ وعندما رشع الضباط األتـراك يف تآمرهم لتأليب املجاهدين 
بمعسـكر أجدابيـا ضـدَّ السنوسـيني، منتهزيـن فرصـة انشـغال األمـري إدريس 
األخري  سـارع   ،(١٩١٧ الثاين  طربق (يناير/كانون  بمحادثات "عكرمة" قرب 
بالتوّجـه إىل (تاكنـس) حيـث كان يقيـم عمـر املختار، وسـارا معًا إىل معسـكر 
السنوسيني الذي كان حتت قيادة املجاهد عبد اهللا قجة وسافر ثالثتهم إىل أجدابيا 
حيث متكنوا من حمارصة معسكر الضباط األتراك املتآمرين (برئاسة نوري باشا) 

وإجبارهم عىل مغادرة أجدابيا إىل مرصاته.١٧٧
ويف عـام ١٩١٧ كانـت معسـكرات (أدوار) املجاهديـن الرئيسـة يف برقـة 
سـبعة معسـكرات، وفيام كان عيل باشـا العابدية يرشف عىل معسكري (أجدابيا 
والشـليظيمة) والسـيد صفي الدين السـنويس يـرشف عىل معسـكرات (مراوة 
وَخـَوالن وعكرمـة)، كان السـيد عمـر املختار يتـوىل اإلرشاف عىل معسـكري 
(األبيار وتاكنـس). وكثريًا ما قام األمري إدريس، فضًال عن ذلك، بتكليف عمر 

بمهام اتصالية خمتلفة.١٧٨
قبـل مغـادرة األم� إدريـس البالد إىل مرص يف أواخر شـهر ديسـمرب/كانون 
األول ١٩٢٢ عهـد إىل السـيد عمـر املختـار أن يكـون نائبًا عنـه يف اإلرشاف عىل 
األعـامل العسـكرية والسياسـية يف برقـة، ويف تنظيـم معسـكرات املجاهديـن هبا، 
واتفـق معـه عىل إسـناد قيادة هذه املعسـكرات إىل السـيد حممد الصّديـق بن حممد 
ة عبد اهللا، والفضيل بوعمر، ويوسف بورحيل، وحسني  الرضا وأخيه احلسن وقجَّ

اجلويفي، وعبد اهللا سلوم.١٧٩ 
١٧٥  األشهب، املصدر، نفسه، ص ٦. 

١٧٦  املصدر نفسه، ص ٥٦.
١٧٧  هويدي، ص ١١٦-١١٧.

١٧٨  املصدر نفسه، ص ١١٣، ١١٧.
١٧٩  شـكري، ص ٢٦٧. مـن الصعـب أن نؤكـد مشـاركة السـيدين حممد الصّديـق وأخيه احلسـن (احلصـن) يف قيادة 
املعسـكرات ذلـك العام ألهنام كانا دون سـن اخلامسـة عـرشة آنذاك، ولكن من املؤكد أهنام تسـّلام قيـادة بعض هذه 

املعسكرات بعد هذا التاريخ.
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١٥٥

حقـبة اجلهـاد الثانية (١٩٢٣-١٩٣٢)

وبعـد مغـادرة األمري إدريس، مل ُيِضـع عمر املختار الوقـت، فقام، يف إطار 
االضطـالع، بأعبـاء مهـام مسـؤولياته اجلديـدة، بجـوالت يف أغلـب مناطـق 
اجلبـل األخرض والبطنـان، اتصل خالهلا بزعـامء القبائل وباألهـايل، وقام بفتح 
بـاب التطّوع للجهـاد، وكانت ترافقـه يف جوالته جلنة من أعيان وشـيوخ قبائل 

املنطقة.١٨٠
ة يف السـادس من  وفيام كانت القيادة اإليطالية الفاشسـتية يف برقة تعّد العدَّ
مـارس/آذار ١٩٢٣ إلعـالن احلـرب من جديد عـىل املجاهدين، واالسـتيالء 
عـىل "األدوار املختلطـة" والدور السـنويس يف "َخَوالن"، كان عمـر املختار قد 
وصـل إىل �� بصحبة ع� باشـا العابديـة ملقابلة األمري إدريـس وإطالعه عىل 
سـري األوضـاع يف البالد، واالتفاق معـه عىل تفاصيل وترتيبـات اخلطة اجلديدة 
ملواجهـة العدوان الفاشسـتي الصائل، كام اتفق معه عـىل أن يكون احلاج التوا� 
ال�عـ� هو حلقة االتصـال بينهام. ثمَّ قفل راجعًا إىل برقـة حيمل معه كتابًا من 
األمري إدريس إىل السيد الرضا املهدي السنويس (الوكيل العام لألمري) بأن تظل 

القيادة العليا للمجاهدين � يد السيِّد عمر.
حـدث أثناء وجود السـيد عمر يف مـرص أن قامت القـوات اإليطالية، بعد 
اسـتيالئها يف السـادس من مارس/آذار ١٩٢٣ عىل "األدوار املختلطة" والدور 
السنويس يف "َخَوالن"، أن اشتبك املجاهدون مع القوات اإليطالية يف معركتني 
كبريتني مها معركـة (بئر بالل) ومعركة (ال�يقة) التي وقعت بعدها بأربعة أيام. 
وقـد استشـهد يف املعركة األوىل املهدي احلرنة والشـيخ نـرص األعمى وغريمها، 
كـام شـارك فيها صالح لطيـوش والفضيل املهشـهش (الذي كانـت املعركة عىل 
ـا املعركة الثانية فقد استشـهد فيها أحد أبطال اجلهـاد (إبراهيم الفيل  نفقتـه). أمَّ
العريبـي).١٨١ كـام وقعت معارك طاحنة بـني الطليان ومعسـكر العوا�� بموقع 
(البديـن)، وطالئع معسـكر املغاربة بالزويتينة، وقد متكـن اإليطاليون يف النهاية 

من االستيالء عىل أجدابيا يوم ٢١ إبريل/نيسان ١٩٢٣.
اشـتبك السـيد عمر فـور عودته من مرص بالقـوات اإليطاليـة، التي كانت 
د حركته، عنـد "بئر الغبـي" بالقرب من طـربق، ثمَّ واصل  ترتبَّـص بـه وترتصَّ

١٨٠  األشهب، املصدر نفسه، ص ٥٦. 
١٨١  األشهب، املصدر نفسه، ص ٦٤-٧٠.
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١٥٦

السـيد عمر حتّركه نحو (واحة جالو) حيث التقى بالسيد الرضا وأبلغه تعليامت 
األمري إدريس، واتفق معه عىل مجلة من الرتتيبات لتنظيم حركة اجلهاد يف منطقة 

اجلبل األخرض وبقية مناطق برقة.١٨٢
يف هذه الفرتة، تركزت معسـكرات (أدوار) املجاهدين يف برقة يف معسـكر 
ة عبد اهللا وعبد احلميد  املغاربة بقيادة صالح لطيوش ومعسكر العواق� بقيادة قجَّ
العّبـار (يف برقـة البيضـاء)، كـام جرى إنشـاء ثالثة معسـكرات أخـرى: األّول 
لل�اع�ـة بقيـادة حسـني اجلويفي ال�عـ�، والثاين للحاسـة بقيـادة الفضيل 
بوعمـر، والثالث معسـكر ال�ا�ي�/العبيد بقيادة يوسـف بورحيل املسـ�ر�. 
وقد اختذ السـيد عمر، الذي كان يلقَّب بنائب الوكيل العام، من املعسكر األخري 
ة. وهكذا تنظم يف هذه املنطقة الواسعة جهاز إداري  مقّرًا لقيادته والرئاسـة العامَّ
حكومي متكامل بتشـكيل املحاكم الرشعية والصلحية وإدارة املالية (املحاسـبة 
واألرزاق وجبايـة الزكاة الرشعيـة واخلمس من الغنائم)، واسـتمرَّ التعاون بني 
اء، وبارشت مواصلة املقاومة  اء والرضَّ هذه املعسكرات الثالثة وفروعها يف الرسَّ

بكل بسالة وجسارة واقتدار.١٨٣
شـكل السـيد عمر املختار "�لسـًا �ع�" لقيادة العمليات اجلهادية، وكان 
ن مـن: يوسـف بورحيـل، وحسـني اجلويفـي، والفضيل  ذلـك املجلـس يتكـوَّ
بوعمـر، وحممد الرشكيس، وموسـى غيضـان، وحممد مازق، وحممـد العلواين، 
وجربوع سـويكر، وقطيط احلايس، ورواق درمان، ويف حالة غياب السـيد عمر 
كان يوسـف بورحيل يرتأس ذلك املجلس. كام كان لكل دور (معسـكر) �ل� 
ة  ن من شـيوخ القبائل وأعياهنا من املعروفني باحلكمة وسداد الرأي، ومهمَّ يتكوَّ
هذا املجلس استشارية، وهو يف حالة انعقاٍد دائم ملواجهة الطوارئ واإلسهام يف 

حل املشاكل التي قد حتدث بالدور.١٨٤
يصـف اجلنـرال (بادوليـو)١٨٥ عمـر املختـار يف رسـالٍة بعـث هبـا إىل وزير 

املستعمرات اإليطايل قائًال:
١٨٢  شكري، ص ٢٧٣-٢٧٤.

١٨٣  األشـهب، املصدر نفسـه، ص ٦٤-٧٠. للمزيد حول نظـام "األدوار" انظر: الصاليب، املصدر نفسـه، ص ١٦٢-
.١٦٤

١٨٤  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٦٤-١٦٥.
١٨٥  جـرى تعيـني (بادوليـو) حاكًام عامًا لطرابلس وبرقة يف شـهر يناير/كانـون الثاين من عـام ١٩٢٩. انظر: الصاليب، 

املصدر نفسه، ص  ١٧٣؛ زيادة، املصدر نفسه، ص ١٠٣.
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حقـبة اجلهـاد الثانية (١٩٢٣-١٩٣٢)

"إنَّ الثـورة ترتكـز حول رجل واحد يتمتع بسـلطة وسـمعة كاملتني. وإنَّ عمر 
املختار ال يقتسـم سـلطته مـع أحد، ولديـه أعـوان أوفياء ومنظمـون، ولذلك 
فليس من املمكن اسـتعامل األسـلوب املعتاد، وهو اسـتغالل الغـرية والتنافس 
والكراهيـة التي توجد عادة يف حالة تعّدد الرؤسـاء. ففي كل األوقات، وحتت 
مجيـع الظروف متيل إرادته القوية القانون. إنَّـه قدير جدًا كقائد وكمنظم. ولديه 
خدمـات خمابرات يف منتهى التنظيم، متكنه من تفادي الدخول يف املعركة عندما 
يتأكـد بأنَّ الوضع ليس يف صاحلـه، كام أنَّ لديه تنظيام قويًا مضادًا للجاسوسـية 
ليضمن عدم انتشـار أّية معلومات غري تلك التـي يريد نرشها هو، ولذلك فهو 
ة بـاألرض، وعىل األخّص املنطقة  ـن حتصينـًا مزدوجًا. كام أنَّ معرفته التامَّ حمصَّ

اجلبلية الواسعة املليئة باألحراش، تفيده يف القيام بأيَّة حركة ..".
ث فيها عـن عمر املختار وما  ثـمَّ يضيـف "بادوليو" يف رسـالته التي يتحدَّ

يتحىل به من مهارات قيادية، قائًال:
".. ُيضـاف إىل هـذا النظام البديع للمخابرات، قدرة عمر املختار، الذي مل تطَغ 
عليـه احلمّيـة احلربية كـام حدث لغـريه، ولكن بتّرصفـه اهلادئ وتقديـره املتزن 
الستعداد قواته وما يمكن أن ينتج عن املعارك، يرفض االشتباك ويوّزع قواته، 
وهـي حركـة دائًام يسـتطيع أداءهـا برسعة فائقـة، ألنَّ املعلومات عـن حركاتنا 
تصله يف الوقت املناسـب، كام أنَّه يستطيع إرسـال رجاله للتظاهر باالنضامم إىل 
القبائـل التي دخلت حتـت طاعتنا انتظارًا للوقت املناسـب الذي يتجّمعون فيه 

معه من جديد..".١٨٦
وعـىل الرغم مـن أنَّ تعداد اجليش اإليطايل يف برقة قـد بلغ منذ عام ١٩٢٦ 
نحو عرشين ألفا،ً وكان يمتلك أحدث األسـلحة يومذاك، وكان مزّودًا باملدافع 
القويـة والطائـرات،١٨٧ يف الوقـت الـذي مل يكـن فيه مـع عمر املختـار أكثر من 
املجاهديـن مـن ألف مقاتل يف وقـت واحد ال يملكون يف أيدهيـم أكثر من ألفي 
بندقية،١٨٨ فقد اشـتبك هـؤالء املجاهدون مع القوات اإليطالية خالل الشـهور 

١٨٦  أمحد، ص ٢٥-٢٨.
١٨٧  زيادة، املصدر نفسه، ص ١٠٥.

١٨٨  املصدر والصفحة نفسهام؛ انظر: أيضًا: غراتسياين، ص ٣٣، ٣٤، ١٢٤، وقد ورد به أنَّ عدد املجاهدين كان (٦٠٠) 
جماهد، وقد نقص هذا العدد يف عام ١٩٣٠ إىل (٥٠٠) جماهد.
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الثامنيـة عرش (منذ جميء غراتسـياين إىل برقة يف مـارس/آذار ١٩٣٠ إىل حني أن 
السـيِّد عمـر املختـار يف ١١ سـبتمرب/أيلول مـن عـام ١٩٣١) يف (٥٣) معركة 

و(٢١٠) مناوشات.١٨٩
حاولت السـلطات اإليطالية من جانبها عىل امتداد عامي ١٩٢٤ و١٩٢٥ 
زيادة الضغط العسكري عىل املجاهدين والسيام بعد سقوط أجدابيا١٩٠ يف أيدي 
قواهتـا يف إبريل/نيسـان ١٩٢٣، وقـد متكنـت إيطاليـا مـن احتـالل اجلغبـوب 

(العاصمة الروحية للحركة السنوسية) يوم ٧ فرباير/شباط ١٩٢٦. ١٩١
يف عـام ١٩٢٧ جـرى تغيـري احلاكـم اإليطايل يف برقـة، وجـاء (��و��) 
وهـو الثالث منذ عـام ١٩٢٣ واجته إىل احتالل منطقة �ت وما تبقى من اجلبل 
األخـرض. ووقعـت بني القوات اإليطاليـة واملجاهدين بقيادة عمـر املختار عّدة 
معارك شهرية خالل هذا العام، من أشهرها: معركة الرحيبة    (٢٨ مارس/آذار)، 
ومعركة بئر الزيتون (١٠ يوليو/متوز)، ومعركة أم ال�فا�� (���ة الدم) وكانت 
بقيادة املجاهد حسني اجلويفي ال��� وبلغ فيها عدد الشهداء املجاهدين نحو 
(٢٠٠) شـهيد، وقد أعقبتهـا معركة أبيار الزوزات (١٣ أغسـطس/آب) وهي 
املعركة التي استشـهد فـيها املجاهد حسـني اجلويفي، ومعركة راس اجلالز (١٣ 
أكتوبر/ترشين األول).١٩٢ وشـهد شهر سبتمرب/أيلول من هذا العام (١٩٢٧) 

هجوم قبائل زوية عىل مرسى الربيقة وجالو وأوجلة.
كام شـهد عام ١٩٢٨ متكن القـوات اإليطالية من احتـالل منطقة (�ت) 
ثـمَّ احتـالل واحات جالـو وأوجلة وزلـة ومـرادة يف ٢٥ نوفمرب/ترشين الثاين 

١٩٢٨. ١٩٣
عـىل الرغـم من أنَّ خسـائر املجاهدين من األرواح ما بـني األعوام ١٩٢٣ 

١٨٩  زيادة، املصدر نفسه، ص ١٠٨؛ الصاليب، املصدر نفسه، ص ٢٢٧؛ محيدة، ص ١٨٧.
١٩٠  محيدة، ص ١٨٦.

١٩١  كان السـيد إدريـس قد أصـدر أمرًا للسـيد صفي الدين السـنويس، الذي كان مقيـًام باجلغبوب، باالنسـحاب منها 
هو وأعوانه قبل وصول احلملة اإليطالية. كام كان هالل السـنويس (شـقيق السـيد أمحد الرشيف ١٨٩٣-١٩٢٩) 
والشارف الغرياين (من شيوخ السنوسية الذين نجحت إيطاليا يف استاملتهم) يف صحبة تلك احلملة. انظر: أمحد، ص 

.٤
١٩٢  الصـاليب، املصـدر نفسـه، ص ١٥٩-١٧٠، وكان من بني شـهداء معركة "أم ال�ـفا��" املجاهد الكبـري القائمقام 

(حممد بونجوى املسامري) وهو والد زوجة عمر املختار.
١٩٣  محيدة، ص ١٨٦.
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حقـبة اجلهـاد الثانية (١٩٢٣-١٩٣٢)

م من جانبهم  و١٩٢٨ كانـت كبـرية. إذ بلغت نحو (٣٥٢٩) شـهيدًا،١٩٤ إال أهنَّ
أحلقـوا بالقـوات اإليطاليـة خسـائر فادحـة يف األرواح والعتـاد. وقـد وصـف 
ـا "أصبحت  (تريوتـيس) وايل برقـة القـوات اإليطاليـة يف آخـر تلك الفـرتة بأهنَّ
ة املعارك املسـتمّرة منـذ ��ٍة طويلة دون  اآلن منهوكـة القوى �ور إعياًء من شـدَّ

توقف..".١٩٥
أدَّت احلالـة املرتّديـة التـي آلت إليها القـوات اإليطالية يف برقة إىل اسـتقالة 
كل من (�يدر�و�) وزير املستعمرات و(دي بونو) وايل طرابلس و(ت�وت�) يف 
ديسمرب/كانون األول من عام ١٩٢٨. ويف مطلع عام ١٩٢٩ أعلن (موسوليني) 
توحيـد اإلدارة يف ليبيا، وعـنيَّ يف يناير/كانون الثاين املاريشـال "بادوليو" حاكًام 

برقة. يف  له  عىل طرابلس وبرقة. كام جرى تعيني "سي�ليا�" نائبًا 
اسـتهدف (بادوليو) يف بداية جميئه إىل ليبيا كسـب الوقت للقوات اإليطالية 
املنهوكـة يف برقـة، ثـّم العمل رويدًا من أجـل حتصني وتقوية املراكـز التي جرى 
احتالهلا، ومن ثمَّ االستعداد لتطويق املجاهدين وحمارصهتم والقضاء عليهم.١٩٦ 
ويف إطـار تنفيـذ هـذا الربنامـج سـعى إىل مفاوضة السـيد عمـر املختـار لتهدئة 
األحـوال. ويبـدو أنَّ السـيد عمر من جانبـه كان يف حاجٍة هـو اآلخر إىل بعض 
الوقـت لتقويـة حركة اجلهاد التي فقدت كثريًا من قادهتـا وعنارصها ومواقعها، 
ومن ثمَّ فقد اسـتجاب املختار لدعوة اإليطاليـني للدخول يف مفاوضاٍت لتهدئة 
األحـوال، غـري أنَّه مل يرتّدد، أثنـاء تلك املفاوضات، يف وضع الـ�و� التي من 
شـأهنا أن تكشـف النّيـة احلقيقيـة للسـلطات اإليطاليـة وتدفعهـا يف النهايـة إىل 

االنسحاب من املفاوضات.١٩٧
وبعد مخسـة شهور من "املفاوضات العقيمة"، التي بدأت يف شهر مارس/
آذار ١٩٢٩ وشـارك يف إحداها عن اجلانب اإليطايل املاريشال "بادوليو" بنفسه، 

١٩٤  (٨٠٠) شـهيد يف عـام ١٩٢٣، و(٨٥٠) شـهيدًا يف عامـي ١٩٢٤-١٩٢٥، و(٣٠٣) شـهداء يف عـام ١٩٢٦، 
و(١٢٩٦) شهيدًا يف عام ١٩٢٧، و(٢٨٠) شهيدًا يف عام ١٩٢٨. زيادة، املصدر نفسه، ص ١١٢.

١٩٥  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٦٩. 
١٩٦  املصدر نفسه،  ص ١٧٣.

١٩٧  للمزيـد حـول هذه املفاوضـات والرشوط التي وضعها السـيد عمـر املختار يراَجـع كتاب السنوسـية دين ودولة، 
ص ٢٩٦-٢٩٩، وكان من بني ما اشـرتطه عمر املختار العودة إىل "اتفاق الرمجة" واشـرتاك ممثلني لتونس ومرص يف 

املفاوضات. انظر:زيادة، املصدر نفسه، ص ١١١. 
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كتـب املختـار إىل نائـب احلاكـم اإليطـايل يف برقـة (سيشـلياين) خيـربه برفضـه 
للـرشوط اإليطاليـة مجلـة وتفصيًال، وعـاد القتال بـني الطرفني سـريته األوىل، 
فوقعـت معركـة "قرص املقـدم".١٩٨ ويف ٢٠ مـن أكتوبر/ترشيـن األول ١٩٢٩ 
ه املختار منشوره الشهري (النداء ا���) إىل املجاهدين وأبناء الشعب الليبي  وجَّ
رت خسائر املجاهدين خالل معارك عام  حيثهم فيه عىل مواصلة اجلهاد.١٩٩ وقدِّ

١٩٢٩ بنحو (٨٠٠) شهيد.٢٠٠
يف ١٠ يناير/كانون الثا� ١٩٣٠ قام الطليان باهلجوم عىل "الدور" اخلاضع 
لقيادة السـيد احلسـن الرضا (احلصن)، وألقوا القبض عىل السـيد احلسـن نفسه 
ونفـوه إىل جزيـرة (أوسـتيكا)، ثمَّ إىل (فلورنسـا)،٢٠١ ثمَّ هامجـوا بعد ذلك دور 

املجاهدين يف وادي مهجة يوم ٢٨ يناير/كانون الثاين من العام نفسه.
يف مطلع عام ١٩٣٠ عنيَّ موسـوليني اجلنرال (رودلفو �راتسـيا�)، الذي 
كان قد أمىض تسـع سـنواٍت يف ليبيا شـارك خالهلا يف محالت اجليش اإليطايل يف 
طرابلس وفزان، نائبًا للحاكم العام اإليطايل يف ليبيا (املارشـال بادوليو) وحاكًام 
لربقـة. ووصل غراتسـياين برقـة يف ٢٧ مـارس/آذار ١٩٣٠ بتعليـامت صارمة 

وحمّددة من احلكومة الفاشستية بالقضاء املربم عىل حركة املقاومة واجلهاد فيها.
مل يكـن غريبًا أن تتسـم أقـوال غراتسـياين وخطبه بالصلـف وبالغرور،٢٠٢ 
مـن ذلك ما عرف عنه يف اسـتفتاحه خلطبـة يف مجوع األهايل مـن الليبّيني بقوله: 
ـوا أفواهكـم وافتحـوا آذانكم". كام خاطب حشـدًا من األهـايل يف منطقة  "صمُّ

ال�ي�ة قائًال:
"مـا أنتم إال مثل سـيجارٍة مشـتعلة مـن اجلانبني، تلتهمها النـار من هنا ومن 
هناك حتى تصبح رمادًا، وهاهو ذا أنا أولع السيجارة من جانبي، ويوقدها عمر 

املختار من جانبه حتى يؤتى عليكم".

١٩٨  انظر: أمحد، ص ٧، ١٠، ١٤.
١٩٩  رأفت فتيحي الشيخ، تطّور التعليم � ليــبيا � العصور احلديـــثة، (ليبيا: دار التنـــمية للنرش والتوزيع، ١٩٧٢)، 

ص ٢٢٩.
٢٠٠  زيادة، املصدر نفسه، ص ١١٢.

٢٠١  وافته منّيته يف املنفى عام ١٩٣٦.
٢٠٢  انظر: األشـهب، املصدر نفسـه، ص ١٢٤. سـوف يتذكر القارئ هذه األقوال عند مراجعة ما يرد عىل لسـان قائد 

انقالب سبتمرب ١٩٦٩ العقيد معمر القذايف فيام بعد. 
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    كام قال يف خطاٍب ألقاه من رشفة قرصه ببنغازي:
"حتت يدي وتّرصيف باخرة تقف يف امليناء، وبأقل إشـارة منّي تنقل كل من أرى 

من الصواب نقله إىل إيطاليا، وهذا أخّف ما نعاقب به".
وكثريًا ما ردَّد يف خطبه:

"عنـدي لكـم ثالث حاالت، الباخـرة املوجودة يف املينـاء، وأربعة أمتار فوق 
األرض (يقصد أعمدة املشنقة) ورصاص بنادق جنودنا".

حرص �را�سـيا� منذ مرحلة مبكرة عىل القيام بكل ما من شـأنه أن �ول 
دون املجاهدين ووصول اإلمدادات �� من بقية السكان. ومن اخلطوات األوىل 
التي قام هبا يف هذا الصدد مصادرة �ي� السـالح الذي كان مع العرب اآلمنني. 
كـام وّزع عـىل اجلند الربقـاوي، العامـل يف القـوات اإليطالية، نوعـًا خاصًا من 
ب هذه البنادق  البنـادق خيتلف عامَّ كان بأيدي املجاهدين حتـى يضمن أال تترسَّ

إليهم.٢٠٣
عسـكرية  حمكمة  كام أنشـأ غراتسـياين ما عرف بـ"املحكمـة الطائرة" وهي 
يتنقـل أعضاؤهـا بالطائـرة إىل حيـث يلقـى القبـض عـىل مـن يتهم بأنَّه سـاعد 
أحدًا من املجاهدين، أو شـارك يف عمٍل عدائـي. وكانت املحكمة تأخذ باملظنَّة، 
وحماكمتهـا صوريـة، وتصـدر أحكامها يف التـّو وتنفذ يف احلـال، وكانت أغلب 
أحكامهـا باإلعـدام.٢٠٤ ومـع جمـيء املحكمـة الطائرة ُنفـذ نحـو (٢٥٠) حكًام 

باإلعدام يف فرتة وجيزة.٢٠٥
وفضـًال عـن ذلك، فقد قام غراتسـياين بإقفـال الزوايا السنوسـية، وصادر 
أمالكها ونفى شـيوخها وعّطل مرافق احلياة فيها.٢٠٦ كام انتهج سياسـة "األرض 
املحروقة" إذ أمر بحرق احلبوب والتموين واالسـتيالء عىل قطعان املاشـية.٢٠٧ 
[بلغـت أعـداد املوايش التي صـودرت أو قتلت من قبل السـلطات اإليطالية يف 

٢٠٣  زيادة، املصدر نفسه، ص ١١٣.
٢٠٤  املصدر نفسه. ص ١١٤.

٢٠٥  غراتسياين، ص ١٥٣، ١٥٤.
٢٠٦  نقوال زيادة، املصدر نفسه، ص ١١٤.

٢٠٧  محيدة، ص ١٨٨.
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برقة خالل الفرتة ما بني ١٩٢٣-١٩٢٩ نحو (١٤١،٧٦٦) رأسًا].٢٠٨
ـا أكثر اخلطوات التي أقـدم عليها القادة الفاشيسـت يف ليبيا عام ١٩٣٠  أمَّ
وحشـية فهـي ترحيلهـم للقبائـل الربقاويـة، بنسـائهم وأطفاهلـم وقطعاهنـم، 
وجتميعهـم يف "املعتقـالت ا��عية" التـي أقيمت خصيصًا يف عـدٍد من املواقع 

الصحراوية بعيدًا عن مناطق تواجد املجاهدين.
ث املاريشال (بادوليو) يف رسالة مّوجهة منه إىل (�را�سيا�) عن هذه  يتحدَّ

الفكرة الشيطانية قائًال:
د بني  "الـذي جيـب عملـه قبـل كل يشء هو تكويـن فاصل أريض كبـري وحمدَّ

تشكيالت الثوار (املجاهدين) وبني األهايل املستسلمني".
ثم ُيعقِّب (بادوليو) يف الرسالة نفسها عىل هذا املوضوع:

".. إنَّنـي ال أخفـي مدى خطورة هذا اإلجراء الذي يعني هالك األهايل (الذين 
وصفهم باملستسلمني) ولكن الطريق قد رسم لنا وجيب علينا املّيض فيه قدمًا إىل 

النهاية حتى ولو اقت� ذلك قطع دابر �يع السكان � برقة ..". 
ثّمّ يصدر يف هناية رسالته أوامره إليه:

املستسـلمني يف مكان ضّيق  ".. بناًء عليه، فإنَّه من الرضوري جتميع السـكان 
الة بحيـث يكون هناك فـراغ يراعى بمنتهى  بحيـث يمكـن مراقبتهـم مراقبًة فعَّ

الدقة بينهم وبني الثوار"٢٠٩.
لوا قرسًا إىل هذه املعتقالت اجلامعية ما بني  ر عدد األهايل الذين ُرحِّ وقـد قدِّ
ر عدد الذين خرجوا أحياء من هذه املعتقالت  (٨٠ و١٠٠) ألف نسـمة. كام قدِّ
اجلهنمية بام ال يتجاوز (٣٥) ألف نسمة، وفيام قتل بعض املعتقلني بأوامر اجلنود 

اإليطاليني فإنَّ الغالبية قضت نحبها بسبب املجاعة وانتشار األمراض.٢١٠

٢٠٨  نقوال زيادة، املصدر نفسه، ص ١١٢.
٢٠٩  أمحد، ص ٢٩.

٢١٠  راجع ما ورد بشـأن هذه املعتقالت يف عدد من املراجع التي تناولت هذه املرحلة، وعىل سـبيل املثال ما ورد يف ص 
١٩٠-١٩٣ من كتاب الصاليب السالف الذكر.
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ومـن أجل اسـتكامل حمـارصة عمـر املختـار واملجاهدين معـه وقطع املؤن 
واملسـاعدات من م� عنهم أقام (غراتسـياين) حاجزًا من األسالك الشائكة٢١١ 
عـىل امتداد احلدود الليبية املرصيـة طوله نحو ثالثامئة كيلومرت يبدأ عند البحر يف 
ة نقاط عسكرية  الشـامل وينتهي بعد (اجلغبوب) يف اجلنوب. كام جرى وضع عدَّ

عىل امتداد احلاجز مزّودة بجميع املعّدات احلربية. ٢١٢
ة، عندما بلغ به اليأس  كـام تذكر بعض املصادر أن غراتسـياين فكر ذات مـرَّ
مبلغـه يف القضاء عـىل حركة اجلهاد بقيـادة عمر املختار، أن يقـوم بإحراق ��� 
غابـات اجلبـل األ�ـ� وأنَّ أحـد مستشـاريه الليبّيني هـو الذي أثنـاه عن هذه 

الفكرة.٢١٣
ورغـم كل ما قام به غراتسـياين مـن جهود حممومة من أجـل حمارصة عمر 
املختـار واملجاهديـن يف برقـة وقطـع اإلمدادات عنهـم من كل مـكان، إال أّهنم 
استطاعوا أن يواصلوا عملياهتم اجلهادية وأن يلحقوا بالقوات اإليطالية خسائر 
جسيمة. ويرجع الفضل يف ذلك إىل عزيمة املجاهدين القوية من جهة، وإىل جلوء 
عمر املختار، من جهٍة أخرى، إىل تطوير أسـاليبه القتالية بام يتامشى مع الظروف 
ت إذ أصبح يعتمد عىل عنرص املباغتـة واملفاجأة يف العمليات التي  التـي اسـتجدَّ

يشنَّها عىل القوات اإليطالية يف أكثر من موقع يف الوقت ذاته.
ث غرا��ـ�ا� عن عمر املختار وأساليبه يف القتال يف أكثر من موضع يف  حتدَّ

كتابه "برقة اهلادئة" .. فهو يقول عنه وعن تكتيكه القتايل:
"عمر املختار قبل كل يشء لن يسلم أبدًا، ألنَّ طريقته يف القتال ليست كالقادة 

٢١١  اسـتوحى غراتسـياين إقامة هذا احلاجز من األسـالك الشـائكة لقطع اإلمدادات عن املجاهدين ومنع تراجعهم إىل 
مرص من "حائط هادريان" املشهور الذي أقامه اإلمرباطور الروماين عام ١٢٢ملنع الربابرة من اخرتاق شامل بريطانيا 

إذ كانت جزءًا من اإلمرباطورية الرومانية آنذاك.
٢١٢  األشهب، املصدر نفسه، ص ١٣٤-١٣٥؛ زيادة، املصدر نفسه، ص ١١٤. وقد ذكر غراتسياين يف برقة ا�ا�ئة� ص 
٢٣٢-٢٣٣، أّن مدَّ ذلك احلاجز قد كلف اخلزانة اإليطالية عرشين مليونًا من الفرنكات اإليطالية، إال أنه قد نجح يف 
حتقيق القضاء عىل املجاهدين والقضاء عىل التهريب والقضاء عىل حركة اإلمدادات للمجاهدين عن طريق مرص.

٢١٣  األشـهب، املصدر نفسـه، ص ١٣٧. وجتدر اإلشـارة إىل أنَّ احلكومة العثامنية فكرت بتنفيذ الفكرة ذاهتا يف املايض 
ها، وسـمع السـلطان العثـامين باملوضوع ومنع حكومته  يف حماولـة منها إلمخاد عصيان قامت به قبيلة الرباعصة ضدَّ
من تنفيذ هذه الفكرة. ومع ذلك فإنَّ أحدًا مل يسـتطع أن يقنع العقيد القذايف بالعدول عن هذه الفكرة املجنونة ذاهتا 
وُيثنيـه عـن حرق جزٍء من غابات اجلبل األخـرض يف حماولة منه للقضاء عىل بعض العنارص املعارضة حلكمه يف فرتة 

التسعينيات.
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اآلخرين، فهو بارع يف إفساد اخلطط، ويف رسعة التنقل، بحيث ال يمكن حتديد 
موقعه لتسديد الرضبات له وجلنوده"

".. إنَّـه يكافـح إىل أبعـد حـدٍّ لدرجـة العجـز، ثـمَّ يغّري خطتـه، ويسـعى دائًام 
للحصـول عـىل أيِّ تقـّدٍم مهـام كان ضئيـًال بحيـث يتمّكـن مـن رفـع الـروح 
العسكرية ماديًا ومعنويًا، حتى يقيض اهللا أمرًا كان مفعوالً، وهنا يسلم أمره لربِّه 

كمسلٍم خملٍص لدينه .."٢١٤ 
ث �راتسـيا� عـن اسـتمرار عمـر املختـار يف املقاومـة بعـد كافَّة  كـام حتـدَّ
اإلجـراءات التي اختذهتا السـلطات اإليطالية من أجل حمارصته وتضييق اخلناق 

عليه فقال بلهجٍة شبه يائسة:
"بالرغـم مـن إبعاد نجـوع القبائل والسـكان اخلاضعني حلكمنا يسـتمّر عمر 

ة، ويالحق قواتنا يف كل مكان..".٢١٥ املختار يف املقاومة بشدَّ
عىل الرغم من اسـتمرار زخم العمليـات اجلهادية التي خاضها املجاهدون 
بقيادة عمر املختار منذ وصول �راتسيا� إىل برقة يف مارس/آذار ١٩٣٠، أصبح 
واضحـًا، يف ظل اإلجراءات التي اختذهتا السـلطات اإليطالية يف سـبيل �ا�� 
ـة القتال أخذت ترجـح يف صالح القوات  املجاهديـن والتضييـق عليهم، أنَّ كفَّ

اإليطالية، وأنَّ القضاء عىل املقاومة أصبح مسألة وقٍت فقط ..
ففي ١٤ يونيو/حزيران ١٩٣٠ متّكنت القوات اإليطالية من االستيالء عىل 
منطقة الفايدية (باجلبل األخرض) وجّردوا أهلها اخلاضعني هلم من السالح. ويف 
٣٠ أكتوبر/ترشيـن األول مـن العام نفسـه وقعت معركة (وادي السـانية) التي 

شارك فيها السيد عمر وفقد فيها "نظاراته" وُجندل فيها جواده املعروف.٢١٦
وقبـل أن يكتمل ذلك العـام، ويف العرشين من الشـهر األخري منه، وقعت 
بمنطقـة (كرسـة) باجلبـل األخـرض معركـة من أشـهر املعـارك بـني املجاهدين 
والقوات اإليطالية، وأسـفرت هذه املعركة عن استشهاد الشيخ الفضيل بو عمر 

٢١٤  غراتسياين، ص ١٢٩.
٢١٥  املصدر نفسه، ص ٢٢٧.

٢١٦  أمحد، ص ١٨؛ انظر أيضًا: الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٨٩.
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(السـاعد األيمـن لعمر املختـار) إىل جانب أربعني شـهيدًا آخرين يف حني خرس 
العدو نحو (٥٠٠) قتيل من بينهم أربعة ضباط أحدهم برتبة (رائد).٢١٧

ذات  يومذاك  ليبيا،  من  الرشقي  اجلنوب  يف  الواقعة  كانت "واحة الكفرة"، 
أمهيـة معنوية واسـرتاتيجية، فهي من جهة أصبحـت العاصمة الروحية للحركة 
ا أصبحت مـالذًا لعدٍد كبري من زعامء احلركة  السنوسـية بعد (اجلغبوب)، كام أهنَّ
واملجاهديـن٢١٨ الذين اضطروا لالنسـحاب مـن مناطق أخرى يف الشـامل أمام 
زحف القوات اإليطالية، وفضًال عن ذلك فقد كانت مصدر إمداد حلركة اجلهاد 
عرب احلدود التشادية والسودانية مع ليبيا وقاعدة خلفية هلا. لذلك كان طبيعيًا أن 
ه تفكري القادة العسكريني إىل احتالهلا بعد أن متكنوا من السيطرة عىل أجزاء  يتوجَّ
ز �را���يا� جيشًا كبريًا مل تشهده  شاسـعة من املنطقة السـاحلية من البالد، فجهَّ
ًام بـ(٢٠) طائرة مقاتلـة و(٥٠٠٠) مجل،٢١٩ وانطلقت  الصحـراء من قبـل، ُمدعَّ
القـوات اإليطالية من مراكـز جتّمعها يف برقة (أجدابيـا والعقيلة ومرادة وجالو) 

ويف اجلنوب (واحة زلة) يف وقٍت واحد باجتاه (الكفرة).
ى املجاهدون من قبائل أزّوية واملغاربة وغريهم بقيادة الشيخ عبد  لقد تصدَّ
احلميد بومطاري للقوات اإليطالية يف معركة (ا�واري)٢٢٠ بكل بسـالة وسـقط  
منهم نحو (٢٠٠) شـهيد، ومل يقع منهم يف األرس سـوى ثالثة عرش جماهدًا، غري 
أنَّ املعركـة مل تكـن متكافئة، ومـن ثمََّ فقد متكنـت القوات اإليطاليـة من هزيمة 
املجاهدين واحتالل الكفرة يوم ٢٤ يناير/كانون ال�ا� ١٩٣١ (٢٩ من شـعبان 
١٣٤٩ هــ)، وقام املاريشـال (بادوليو) بحضور األمري اإليطـايل (لوبليه) برفع 

العلم اإليطايل فوق (زاوية التاج).٢٢١
ت احلملـة العسـكرية عىل (الكفـرة) حتت  ث �را���يا�� الـذي متـَّ يتحـدَّ

إرشافه، يف وصف (معركة ا�واري) ومقاومة املجاهدين خالهلا:

٢١٧  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٩٨.
٢١٨  من هؤالء، عىل سبيل املثال، أمحد سيف النرص وصالح لطيوش. الصاليب، املصدر نفسه، ص ٢٠٢.

٢١٩  محيدة، ص ١٨٨.
٢٢٠  كان عدد من قادة اجلهاد يف مناطق رست وفزان قد جلأوا إىل الكفرة بعد سقوط مناطقهم يف أيدي القوات اإليطالية 
(رست عام  ١٩٢٨، ومرزق يف ١٩٣٠/١/٢٤، وغات يف ١٩٣٠/٢/٢٥)، وكان من هؤالء القادة الشـيخ أمحد 

سيف النرص والشيخ صالح لطيوش.
٢٢١  الصاليب، املصدر نفسه، ص ٢٠٠-٢٠١، زيادة، املصدر نفسه، ص ١١٤.
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"لقـد كّبدتنـا (احلملة ع� الكفرة) خسـائر فادحة، وكنـا حريصني ع� حتقيق 
النـ� بأيِّ ثمن لكون قـوات املجاهدين غ� متكافئة (مـع القوات اإليطالية)، 
اء أقوياء صامدين صابرين ال يتقهقرون أبدًا، حتى لو  رغم هذا كله كانوا أشـدَّ

م أصحاب حقٍّ وشجاعة ..".٢٢٢ أدَّى ذلك لفنائهم �ي�ًا، مؤمنني بأ�َّ
مل يكتِف اجلنود اإليطاليون باحتالل واحة الكفرة ورفع العلم اإليطايل عىل 
ة ثالثة أيام،  الزاوية السنوسية هبا (زاوية التاج)، بل استباحوها استباحة كاملة ملدَّ
ل األمري شكيب  وهتكوا أعراض النسـاء، وقتلوا األطفال والشـيوخ. وقد سـجَّ

إرسالن جانبًا ممَّا ارتكبه اجلنود اإليطاليون من جرائم بحقِّ أهايل الكفرة:
م (اجلنود اإليطاليون) ملَّا احتلوا واحة الكفرة يف ١٣ يناير (كانون الثاين) سنة   "إهنَّ
١٩٣١. استباحوا قراها ثالثة أيام، فقتلوا من صادفوه من األهايل، وكان من مجلة القتىل 
بعض الشيوخ األجالء مثل حممد عمر الفضيل، والسيد محيد الفضيل، والشيخ فضيل 
الديفـار، وغريهم ممّن قتلوه صربًا، غـري داخل يف ذلك من قتلوا يف املعركة التي جرت 
بـني األهايل وجيـش احلملـة الطليانية وهم (٢٠٠) شـخص. ثمَّ أنَّ الطليـان انترشوا 
يف القـرى والبسـاتني وهنبـوا كل ما وقـع يف أيدهيـم، ومل يرمحوا الشـيوخ وال األطفال 
وال النسـاء، وصادفوا الشـيخ خمتار الغداميس وهو شـيخ فان بلغ ثالثًا وتسـعني سنة، 
ومـن أجلة علامء السنوسـية، فحملـوه مقيَّدًا باحلبال عىل مجل ونفـوه من الكفرة فامت 
يف الطريـق. ثمَّ اغتصبوا النسـاء يف أعراضهن وقتلوا منهنَّ كثـريًا ممن دافعن إىل اآلخر 
عن أعراضهن. وكان نحو من (٢٠٠) امرأة من نساء األرشاف قد فررن إىل الصحراء 
قبل وصول اجليش اإليطايل، فأرسـلوا قوة يف أثرهن حتى قبضوا عليهن وسـحبوهن 
ات  إىل الكفـرة حني خال هبن ضباط اجليـش الطلياين واغتصبوهن، وهكذا أنزلوا املعرَّ
بسبعني أرسة رشيفة من أرشاف (الكفرة) الذين كانت الشمس تقريبًا ال ترى وجههن 
مـن الصون، والعفاف ... وعلمنا أنَّ بعض شـيوخ (الكفرة) الذين احتّجوا عىل هتك 
أعـراض السـيدات املذكورات قـد أمر القائد اإليطـايل بقتلهم، ثمَّ ملا هـجَّ هائج العامل 
اء هذا اخلرب وأشباهه أذاعت احلكومة اإليطالية متوهيًا ظاهرًا زعمت  اإلسالمي من جرَّ
فيـه أنَّ اجليـش تأثر للنسـوة املائتني املذكورات شـفقة عليهن، وألجـل أن يرجعن إىل 
بيوهتـن آمنـات، وغـري ذلك مـن األقاويـل التي قصـدت إيطاليـا هبا ختديـر أعصاب 

٢٢٢  غراتسياين، املصدر نفسه، ص ٢١١.
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املسـلمني الذيـن بلغهـم مـا كان جـرى بالكفرة مـن هـذه الفظائع من هتـك أعراض 
ة (التاج) وإراقة اخلمور فيها،  خمدرات املسـلمني ومن استباحة الزاوية السنوسية املسامَّ
ودوس املصاحـف الرشيفـة باألقدام، هذا منضًام إىل مـا كان بلغهم من قبل من إجالء 
(٨٠) ألفـًا من عرب اجلبل األخرض عن أوطاهنـم، وإماتتهم باجلوع والعطش، وأخذ 
أطفاهلـم قهـرًا إىل إيطاليا ألجل تنصريهم، إىل ما كان بلغهم من فظائع كثرية، مثل محل 
الشيخ سعد شيخ قبيلة (الفوائد) ومخسة عرش شيخًا من رفاقه بالطائرات وقذفهم هبم 
مـن اجلّو عىل مشـهٍد من أهلهم حتى إذا وصل أحدهـم إىل األرض وتقطَّع إربًا صفَّق 
الطليان طربًا ونادوا العرب قائلني (لِيأِت �مد هذا نبّيكم البدوي الذي أمركم باجلهاد 

وينقذكم من أيدينا)".٢٢٣
 بعد أسـبوعني تقريبًا من سقوط (الكفرة) متكن �مد أسد٢٢٤ من الوصول 
إىل اجلبـل األخـرض -عن طريق احلـدود املرصية - والتقى بالسـيد عمر املختار 
حامًال إليه رسـالًة من السـيد أ�د ال�ي�. وقد وصف حممد أسـد ذلك اللقاء 

املثري يف كتابه "الطريق �� اإلسالم"، وكان من بني ما جاء يف ذلك الوصف:
" كان حييط به (بعمر املختار) رجالن من كل جانب ... ورأيت  أّنه كان يميش 
بصعوبة، عرفت بعدئٍذ أنَّه قد جرح إبَّان إحدى املناوشات قبل ذلك بعرشة أيام 
.. وعىل ضوء القمر املرشق استطعت أن أراه بوضوح ... كانت عيناه عميقتني، 
ومـن الغضون املحيطة هبام كان باسـتطاعة املرء أن يعـرف أّهنام كانتا ضاحكتني 
بّراقتـني يف غـري هذه الظـروف .. إال أّهنام مل يكـن فيهام اآلن غـري الظلمة واألمل 

والشجاعة ..
واقرتبت منه ألحييه، وشعرت بالقوة التي ضغطت هبا يده عىل يدي .. (مرحبًا 
بـك يـا ابني).. قال ذلـك وأخذ جييل عينيـه٢٢٥ يفَّ متفحصًا .. لقـد كانتا  عيني 

رجٍل كان اخلطر خبزه اليومي ..".

٢٢٣  لوثروب سـتودارد، �ا� ال�ا� اإلسـالمي، ترمجة عجاج نوهيض، علق عىل حواشـيه األمري شكيب أرسالن ط٤ 
(بريوت: دار الفكر، ١٩٧٣) ج ٢، ص ٦٩-٧٢.

ف عىل السـيد  أمحد الرشيـف أثناء إقامته باحلجاز، وقد تأثـر به وأحبَّه حّبًا  ٢٢٤  نمسـاوّي األصل، اعتنق اإلسـالم وتعرَّ
عظيًام، وتفاعل حممد أسـد مع القضية الليبّية، وبعد أن وثق به السـيد أمحد محَّله رسـالة إىل السيد عمر املختار، وكان 
السـيد أمحد يؤمل أن يتمكن من تقديم إمدادات إىل السـيد عمر املختار وحركة اجلهاد عن طريق (الكفرة)، غري أنَّه 

عندما وصل حممد أسد للقاء بسيدي عمر كانت الكفرة قد سقطت يف أيدي اإليطاليني.
٢٢٥  كان سيدي عمر قد فقد نظارته يف معركة خالل شهر أكتوبر/ترشين األول ١٩٣٠ كام مرَّ بنا. 

02_2ndChapter_Vol_1   167 7/19/04, 6:14:11 PM



ونية
خة إلكتر

نس

١٦٨

"... قرأ سـيدي عمر الكتاب الذي محَّلنيه السـيد أمحد إليـه، لقد قرأه باهتامم 
وعنايـة، ثـمَّ طواه ووضعه حلظة فوق رأسـه (وهي إمارة االحـرتام واحلب، ال 
يـكاد املـرء يراها يف جزيرة العــرب ولكنه كثــريًا ما يراها يف شـاميل إفريقــيا) 
.. ثـمَّ التفـت إّيل مبتسـًام وقـال: لقـد أطـراك السـيد أمحـد، أطــال اهللا عمره، 
يف كــتابه، أنت عىل اسـتعداٍد ملســاعدتنا، ولكني ال أعلـم من أين يمــكن أن 
نا حــقًا ع� وشــك أن نــبلغ  تأتينـا النجــــدة، إالّ مـن اهللا العـّيل الكـريم، إنَّ

�ــاي� أجلنا..".
" فقلت: ولكن .. هذه اخلّطة التي وضعها السيد أمحد أال يمكن أن تكون بداية 
جديدة؟ وإذا أمكن تدبري احلصول عىل املؤن والذخائر من الكفرة بصورة ثابتة، 

أفال يمكن صّد اإليطاليني؟"
ويميض �مد أسد قائال:

"مل أَر يف حيـايت ابتسـامة تـدل عـىل ذلـك القـدر مـن املـرارة واليـأس كتلك 
االبتسـامة التي رافقت جواب سـيدي عمر .. (الكفـرة ..؟ لقد خرسنا الكفرة 

.. فاإليطاليون احتلوها منذ أسبوعني تقريبًا ..)".
وبعـد أن ُيتمَّ أحد املجاهدين، من الذين متكنوا من اهلروب من الكفرة بعد 
احتالل اإليطاليني، رواية قصة سقوط الكفرة عىل مسامع حممد أسد، التفت إليه 

سيدي عمر بلطف وكّرر قوله:
"إّننـا نقاتـل ألنَّ علينـا أن نقاتـل �  سـبيل ديننـا وحريتنا حتى نطـرد الغزاة أو 
ا إليـه راجعون، لقد  ـا هللا وإنَّ نمـوت نحـن، وليس علينا أن نختـار �� ذلك. إنَّ
أرسـلنا نسـاءنا وأوالدنا إ� م� كي نطمئنَّ ع� سـالمتهم متى شاء اهللا لنا أن 

نموت".
ويرد سيدي عمر عىل اقرتاح من �مد أسد عليه باالنسحاب مع املجاهدين 

إىل مرص مادام الطريق ما زال مفتوحًا أمامهم، قائًال:
"كال يـا ابنـي .. مل يعد هذا جيـدي اآلن، ما تقوله كان ممكنـًا منذ مخس عرشة أو 
ستَّ عرشة سنة، قبل أن يقوم السيد أمحد، أطال اهللا عمره، بمهامجة الربيطانيني 
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ا اآلن فلم يعد يف األمر ما جيدي..  كي يسـاعد األتراك الذين مل يسـاعدونا ..  أمَّ
إنَّ الربيطانيـني لـن حيركـوا إصبعـًا لكـي يسـهلوا علينـا أمرنـا، واإليطاليـون 
مصّممـون عـىل أن يقاتلونا حتى النهاية، وعىل سـحق كل إمكانية للمقاومة يف 
نا لن نتمكن مطلقًا من العودة  املسـتقبل، فإذا ذهبت وأتباعي اآلن إىل مرص، فإنَّ
ثانية، وكيف نسـتطيع أن نتخىل عن قومنـا ونرتكهم، وال زعيم هلم، ألعداء اهللا 

يفرتسوهنم؟".٢٢٦ 
توالـت املعـارك واملناوشـات بـني املجاهديـن بقيـادة عمـر املختـار وبني 
القـوات اإليطاليـة، غـري أنَّ أعداد املجاهديـن وإمداداهتم أصبحـت يف تضاؤٍل 
مسـتمّر، وأخذ اإليطاليون يضيقون الكامش عليهـم بثبات وتواصل .. وأصبح 

املجاهدون يعيشون حالة اختناق بطيء.
يف احلادي �� من شـهر س�تم�/أيلول ١٩٣١ كان سيدي عمر يف كوكبة 
مـن املجاهدين يعربون وادي (اجلرّيب) بالقرب من (سـلنطة)، وفجأة أحاطت 
هبـم القـوات اإليطالية من كل جانـب. وبعد اشـتباك بني الطرفني اسـتمّر عدة 
سـاعات أصيـب سـيدي عمـر بجـراح يف يـده، وأصابـت فرسـه رضبـة قاتلة 
وانحبسـت يده السـليمة حتـت الفرس فلم يتمكن من سـحبها، ومل تسـعفه يده 
اجلرحيـة، حاول رفاقه إنقاذه ولكن رصاص اجلنود الطليان حصد أغلبهم ووقع 
الشـيخ عمر املختار أسـريًا يف يد القوات اإليطالية بعـد أن متّكن أحد اخلونة من 

التعّرف عىل شخصيته.٢٢٧ 
ُنِقــل البـطل عـمر الـمـختار بـعد أســره بالــطائـرة مكبًَّال باحلديد حتت 
احلراسـة املشـّددة إىل مـدينـة (سوسـة) عـىل السـاحل بانتظار وصـول الطـراد 
"أرســـيني" الـذي نقــلـه إىل بنـغـازي يف الـيــوم الـتـايل. وبـعـد وصــول 
الـطـراد إىل بـنغــازي مـســاء يــوم ١٩٣١/٩/١٢ أودع السـجن املركـزي. 
ويف يـوم١٩٣١/٩/١٤ جـرت املواجهة الشـهرية بيـنـه وبني غراتســياين.٢٢٨ 
ومثل سـيدي عمـر يف اليـوم التـايل أمام املحكـمة العسـكرية اخلـاصـة٢٢٩ التي 

٢٢٦  حممد أسد، الطريق �� اإلسالم،  ط ٧ (بريوت: دار العلم للماليني، ١٩٨١)، ص ٣٤٨-٣٧٠. 
٢٢٧  أمحد، ص ١٠، ١٥، ٣١.

٢٢٨  املصدر نفسه، ص ١١-٢٠.
٢٢٩  انعقدت هذه املحكمة يف مقر "االحتاد الفاشستي-الليتوري" الذي كان يف السابق مقر الربملان الربقاوي بني عامي 

.١٩٢١-١٩٢٣
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أصــدرت حكمها٢٣٠ بإعدامه بعد حماكمة صورية مل تدم أكثر من ساعة ونصف 
السـاعة. ويف صبـاح يـوم ١٩٣١/٩/١٦ جرى إعـدام املختار يف سـاحٍة عاّمة 
ببلدة "سـلوق" أمام حشـود من األهـايل يقّدر عددها بام يربـو عن عرشين ألف 
نسمة تمَّ جتميعهم من معسكرات االعتقال اجلامعية القريبة. كان الشهيد يومذاك 

يناهز الواحد والسبعني عامًا.
ظـل عمر املختار منذ حلظة وقوعـه يف األرس إىل حلظة إعدامه، ورغم تقّدم 
سـنِّه وضعـف بـرصه، وإصابته بجرح وكـرس يف سـاعده، مثاالً نـادرًا للكربياء 
والشـموخ، وللشجاعة والثبات، ورباطة اجلأش واإليامن باهللا، والتسليم املطلق 
إلرادتـه وقضائه وقدره. وسـوف تبقـى كلامته القوية املؤمنة يف وجه غراتسـياين 
وأمـام املحققني وأمام قضاته ترتّدد مدّويًة جملجلًة يف سـمع الزمان، ويف جنبات 
الدنيـا كلها تسـتنهض مهـم املجاهدين يف وجـه كل أنواع الطغـاة وتنري الطريق 

أمامهم. 
الفاشستية من أجل ديني ووطني". احلكومة  حاربت  "لقد 

أكن متصّورًا � يوٍم من األيام أّنني أقدر ب�مكانيا� الضعيفة أن أطردكم من   �"
بالدي .. هذا مسـتحيل .. إنَّني أحاربكم ألنَّ احلرب فرض علينا .. وما الن� 

إال من عند اهللا..".
نا قد أقسـمنا اليمني بأن نموت �يعـًا واحدًا واحدًا ولن  "أودُّ أن أؤكـد لكـم أنَّ
نستسـلم .. بينـ� أنـا شـخصيًا كعمر املختـار � ولـن حتّدثني نفـ� � أيِّ ف�ٍة 
كانـت من الزمن ماضية أو حا�ة بأن أحـ� عندكم وبمحض إراد� أطلب 

ق �ا أدنى شك ..". االستسالم، وهذه حقيقة ال يتطرَّ
"إنَّ وقوعـي � أيديكم أسـ�ًا كان قضاًء وقـدرًا وال مردَّ لقضاء اهللا، وأنا اآلن 
بـني أيديكـم تّ�فوا �َّ كيف� تشـاءون، وبالطبع لو � تكـن إرادة اهللا وحكمه ملا 

وقعت أس�ًا لديكم ..".

٢٣٠  يوجد ضمن الوثائق الرسية اإليطالية برقيتان مرسلتان من (بادوليو) األوىل إىل رئيس الوزراء اإليطايل بتاريخ ١٢/
١٩٣١/٩، والثانية إىل غراتسـياين بتاريخ ١٩٣١/٩/١٤، وتفيد الربقيتـان (وكالمها حررتا قبل انعقاد املحاكمة) 

أنَّ احلكم الذي يصدر بحق عمر املختار جيب أن يقيض بإعدامه. أمحد، ص ٣١-٣٢.
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إرادة اهللا".٢٣١ هي  فتلك  فعلت  ما  ع�  نادمًا  "لست 
قـىض عمـر املختار بعد أن ظل يف قيادة حركة اجلهـاد واملقاومة يف برقة عىل 
مدى تسـع سنوات ما بني عامي ١٩٢٣ و١٩٣١ وترك من خلفه يف قيادة حركة 
اجلهاد أربعة من املجاهدين الكبار هم يوسـف بورحيل وأ�د بوموسى (بو�� 

اهللا) وع��� الشامي وعبد احلميد العّبار.
فور استشـهاد سـيدي عمر قام املجاهد الشيخ يوسـف بورحيل الذي توىل 
القيـادة مؤقتًا بإرسـال رسـالة إىل السـيد أ�ـد ال�يـف يف احلجاز يعلمـه فيها 
باستشـهاد سـيدي عمر ويطلب فيها منه تعيني من خيلفه.٢٣٢ وقد ردَّ السيد أ�د 
ال�يـف برسـالٍة موّجهة إىل الشـيخ عبـد احلميد العبـار قائمقـام دور العواقري 
مؤّرخـة يف ١٦ مجـادى الثـاين ١٣٥٠هـ املوافـق ٢٨ مـن أكتوبر/ترشين األول 

١٩٣١ كان مما جاء فيها:
"... هـذا وقـد بلغنا مـا أزعجنا وكّدرنـا غاية الكدر، وهو استشـهاد حرضة 
ة  النائـب العـام سـيدي عمـر املختـار رمحـه اهللا وريض اهللا عنـه وجعـل جنـَّ
الفردوس مسـكنه وحمله، وجزاه اهللا عنَّا وعن اإلسـالم أحسن اجلزاء، فإنَّه كان 
ر عىل نيله للشـهادة، بل نحمد اهللا عىل ذلك  نا ال نتكدَّ عامًال صادقًا ناصحًا، وإنَّ
وال نقـول إنَّـه مات، بل إنَّه حيٌّ لقـول اهللا: ﴿وال تقولوا ملَِن ُيقَتُل يف سـبيِل اهللاِ 
رنا فقدانه من بينكـم وغيابه عنكم، ولكن هذا أمر  أمواتـًا، َبـْل أحياء﴾ وإنَّام كدَّ
اهللا الذي يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، فال يمكننا إال تسليمنا هللا ورجوعنا إليه، 
وال نقول إال كام يقول الصابرون، إنُّا هللاِ وإنَّا إليه راجعون، نَعم استشهد سيدي 

عمر املختار ولكنَّه أبقى العمل الطّيب والذكر احلسن إىل يوم القيامة".
اكم والقنوط، إيَّاكم وأقاويل  اكم واليأس وإيَّ "فاهللا يا أوالدي يف التمّسـك، وإيَّ
النـاس الفاسـدة فجّدوا واجتهدوا كـام كنتم، واجعلوا أعاملكـم هللا ألنَّه لنا وال 
لغرينـا، ألنَّ مـن قاتـل هللاِ، فاهللا حـيٌّ باقي، ومـن قاتل لغري اهللا فعملـه ال يفيده 
ُكم أعاملكم، فاصربوا وصابروا واعلموا  شـيئًا، واعلموا أنَّ اهللا معكم، ولن َيِرتَ

٢٣١  للمزيد انظر: الصاليب. املصدر نفسه، ص ٢٤١-٢٦٩؛ أمحد، املصدر نفسه؛ جملة املحامي، املصدر نفسه، ص ٨٦-
.٨٩

٢٣٢  انظـر: جملـة اإلنقـاذ (عدد خـاص رقم (٣٩). السـنة العـارشة مجـادى اآلخـر ١٤١٢ هـ-ديسـمرب/كانون األول 
١٩٩١)، ص ٣٣.
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أنَّ العاقبـَة للمتقـني، وأنَّ اهللا خمزي الكافرين، وما ترونه من األهوال، فإنَّه واهللا 
ثمَّ واهللا زائل عن قريب وسرتون ما يّرسكم دنيا وأخرى ...".

بنـا عنَّا عليكم حرضة أخيكم املجاهـد الغيور الصادق، ولدنا  "... وهانحـن نوَّ
الشـيخ يوسـف بورحيـل، فإنكم سـتلقونه بعـون اهللا وقوته، مثل السـيد عمر 
منـاه إال بتقديم سـيدي عمر لـه يف حياته، وامتثلـوا أمره  وأكثـر، ونحـن مـا قدَّ
واسـمعوا كالمه، وكونوا له عونًا معينُا، ومن خالفه منكم فال يلومنَّ إال نفسه، 
ومن تبعه وامتثل أمره، فهو الذي منّا وعلينا، وولدنا الشيخ يوسف املذكور هو 
النائـب عنَّا عمومًا، فال تروه إال بالعني التي تروننا هبا، وبذلك يتمُّ باهللا أمركم، 
كم، وإيَّاكم ثمَّ إيَّاكم واملخالفة والنزاع، قال اهللا  وجتتمع كلمتكم وتقهرون عدوَّ
تعاىل: ﴿ َوال َتنَاَزعوا َفَتفَشـلوا َوتذَهَب رُحيكم واصربوا إنَّ اهللاَ مع الصابرين﴾ 
واعلمـوا يـا أوالدي أنَّ العـدوَّ خيَّبه اهللا سـاعي بكل جهـده يف القضاء عليكم 

ة القريبة ال بلغه اهللا مناه .." يف هذه املدَّ
".. فجّدوا يف عملكم، واصربوا وأْبِرشوا بالنرص والفتح، وال تيأسوا من رْوح 
اهللا، إنَّه ال ييأس من رْوح اهللا إال القوم الكافرون، قال تعاىل: ﴿حتى إذا اْسَتْيأَس 
م قد ُكِذبوا جاَءُهم نُرصنا﴾ وال نشك يا أوالدي أنَّ اهللاَ منجز  الرسـُل َوظنُّوا أهنَّ
وعده ألنَّ اهللاَ ال خيلف امليعاد، وإّين واهللاِ ما يمنعني من الوصول إليكم إال عدم 
الطريـق، ولكـن بحـول اهللا، ال زلت جمتهـدًا يف وصويل إليكم وعـن قريٍب يتّم 
ذلك بحول اهللا وقوته، هذا وسلموا منَّا عىل عموم أوالدنا املجاهدين، والبارئ 

حيفظكم وينرصكم وجيمعنا بكم عن قريب".٢٣٣
صّعـد �رات�ـيا� محلته التي اسـتهدفت سـحق املقاومة عن طريـق اإلبادة 
الكاملـة للقبائـل الربقاويـة وقطع دابر الطريقة السنوسـية متامـًا. فكلام رصدت 
طائـرات االسـتطالع موقـع أحد املخيـامت القبليـة يف برقة، كانـت املصفحات 
اإليطاليـة هترع إليه فتسـّويه باألرض وهي تطلق نريان رشاشـاهتا عىل أيِّ كائن 
حّي بال اسـتثناء، فتهلك الرجال والنسـاء واألطفال واحليوانات أيضًا. كام كان 
اإليطاليـون يتعاملون مع األرسى بشـكل فـوري، فالرجال ُيعدمـون يف احلال، 

والنساء واألطفال ُيساقون إىل معسكرات االعتقال.٢٣٤
٢٣٣  جملة اإلنقاذ، املصدر نفسه،  ص ٣٣-٣٤.

٢٣٤  يت. أ. ف. دي كانـدول، امللـك إدريـس عـاهـل لـيـبـيـا: حيـاتـه وعـصــره (مانـشـســرت: مـحـمـد بـن غلبون 
١٩٨٩)، ص ٥٩-٦٠.
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حقـبة اجلهـاد الثانية (١٩٢٣-١٩٣٢)

وبعد أربعة أشـــهر من استشهاد عمر املختار اشــتبك املجـاهدون يــوم 
١٩ من ديسم�/كانون األول ١٩٣١ مع القوات اإليطالية يف "معركة الش�دق" 
عند احلدود املرصية بالقرب من خط األسـالك الشـائكة.٢٣٥ وفيام متكن املجاهد 
الشـيخ عبد احلميد العّبار،٢٣٦ مع مخسني آخرين من املجاهدين، من قطع حاجز 
األسالك الشـائكة واخرتاق احلدود املرصية فقد استشـهد خالل املعركة الشيخ 
يوسف بورحيل املسامري٢٣٧ والشيخ أ�د بوموسى (بوخري اهللا)، وُجرح الشيخ 
ن البالغ الرسمي الذي أصدرته  املجاهد ع��ن الشامي وأخذ أسريًا. وقد تضمَّ

السلطات اإليطالية بشأن هذه املعركة:
"إنَّ الشـيخ يوسـف ورفاقـه الثالثة أظهروا شـجاعة رائعة طـوال املعركة. وملَّا 
م املالزم (برينديـزي) إ� موقعهم فوجـد أربعة رجال  توقـف إطالق النار تقـدَّ

موتى وأيد�م ما زالت متسك بالبنادق الساخنة".٢٣٨
ا بالنسـبة لسيدي أ�د ال�يف فنرتك ملحمد أسد وصف آخر لقاٍء جرى  أمَّ

بينهام قبل أشهر قليلة من وفاة األول:
ة أخـرى وقفت أمـاَم إمام السنوسـية ونظرت إىل وجـه ذلك املحارب  "ومـرَّ
ة أخرى قبَّلت اليد التي محلت السـيف طويًال جدًا حتى  القديـم املرَهـق .. ومرَّ

ا مل تعد تستطيع بعد أن حتمله .. إهنَّ
ة، وهذه السنة قد  ل مرَّ (بارك اهللا فيك يا بني .. لقد مضت سنة منذ أن التقينا أوَّ

شهدت هناية آمالنا، ولكن احلمد هللا عىل كل حال)".
ويعلق حممد أسد عىل كلامت السيد أمحد: 

٢٣٥  محيدة، ص ١٨٩؛ أمحد، ص ٣٢.
٢٣٦  التحق الشـيخ عبد احلميد العبار باألمري إدريس يف مرص،  وشـارك معه يف تأسيس اجليش الليبي يف عام ١٩٤٠، كام 
كان ضمـن أعضاء وفد املؤمتـر الوطني الربقاوي إىل الدورة الثالثة لألمم املتحدة (إبريل/نيسـان ١٩٤٩)، وعندما 
وقع انقالب سبتمرب ١٩٦٩ كان الشيخ عبد احلميد العبار يشغل منصب رئيس جملس الشيوخ يف ليبيا، وكان ضمن 
رجـال العهد امللكي الذين زجَّ هبم االنقالبيون يف املعتقل فور اسـتيالئهم عىل السـلطة، كـام كان - بحكم منصبه- 

ضمن الشخصيات التي شملها "قرار العزل السيايس" الذي أصدره االنقالبيون بتاريخ ١٩٧١/٧/٨.

٢٣٨  دي كاندول، ص ٦٠.
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ا كانت سـنة مفعَمة باهلموم واألكدار بالنسـبة إىل السـيد أمحد .. لقد  "واحلق أهنَّ
أصبحـت األخاديد حول فمـه أكثر عمقًا، وأصبح صوته أكثر انخفاضًا من أيِّ 

وقٍت مىض .. 
لقـد هـوى النرس .. إنَّه جيلس منكمشـًا عىل السـجادة، وقد لف نفسـه بربنسـه 

ق بصمٍت يف الفراغ ثمَّ هيمس: األبيض كأنَّام يطلب الدفء .. وحيدِّ
نا متكنـا من إقناعه باهلرب إىل  نا اسـتطعنا فقـط أن ننقذ عمر املختار، لو أنَّ (لو أنَّ

مرص بينام كان هناك متسع من الوقت ..)
فقلت له:

(مل يكـن باسـتطاعة أحـٍد أن ينقـذ ســـيدي عــمر، إنَّـه مل يـرد أن ُينقــذ. لقد 
ـل أن يمـوت إذا مل يسـتــطع أن ينتــرص، لقد عرفت ذلـك عندما فارقــته  فضَّ

يا سـيدي أمحد ..)".٢٣٩
ة اإلسـالمية  لقـد تعاظم مصاب سـيدي ��د ا���ـ� يف قومه بل يف األمَّ
كلهـا، وتعمقـت جراحـه وازداد نزفه، فاشـتدَّ عليـه املرض حتى أسـلم روحه 
الطاهرة يف الزاوية السنوسية باملدينة املنورة يف متام الساعة الثانية من يوم اجلمعة 
١٣ من ذي القعدة سنة ١٣٥١هـ املوافق العارش من مارس/آذار ١٩٣٣، وُدفن 
بالربكة بالبقيع بني زوجات النبي، صىل اهللا عليه وسلم، واإلمام مالك ريض اهللا 

عنهم مجيعًا.٢٤٠
صفـتان متمـّيزتان

قبل أن نرتك احلديث عن ملحمة اجلهاد واملقاومة يف برقة بقيادة عمر املختار 
خالل هذه احلقبة ١٩٢٣-١٩٣١، واستكامالً هلا، نرى رضورة التوقف والتأّمل 

يف صفتني من الصفات والسجايا العظيمة التي حتّىل هبا هذا املجاهد العظيم.
لقد حبا اهللا السيد عمر املختار بسجايا جليلة كثرية: منها اإليامن القوي باهللا 
والتوكل عليه والتسـليم لقدره، ومنها التقوى والتجّرد، ومنها الشجاعة اخلارقة 

٢٣٩  أسد، ص ٣٧٠.
هويدي، ص ١٧٨-١٧٩. ٣٤؛  ص  العدد (٣٩)،  ٢٤٠  جملة "اإلنقاذ"، 
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حقـبة اجلهـاد الثانية (١٩٢٣-١٩٣٢)

واالقتحام، ومنها اجللد والصرب وقوة العريكة، ومنها العبقرية احلركية والقتالية، 
غري أّنه يعنينا يف جمال العظة والعربة أن نتوقف، بشـكل خاص، عند صفتني من 
الصفات التي حتىل هبام سـيدي عمر، وكان هلام أثرمها الكبري عىل استمرار مسرية 
اجلهـاد التي قادها يف أحلك الظروف وأصعبهـا، ونعني هبام صفتي: الثبات ع� 
املبـدأ، والـوالء املطلق واملتواصل للحركة السنوسـية وقيا��ا، وهو ما قد ُيطلق 

عليه بعضهم بلغة العرص "االنضباط احلركي والتنظيمي ال�ا�".
يتمثل ثبات السـيد عمر املختار عىل مبدئه يف مجلٍة من املواقف وخالل عدٍد 
من املناسـبات. من ذلك، أّن إيطاليا حاولت عن طريق عمالئها بمرص االتصال 
د باختاذ سكنه يف  بالسيد عمر املختار، وعرضت عليه تقديم مساعدة له إذا ما تعهَّ
مدينـة بنغازي أو املرج، ومالزمة بيته حتت رعايـة وعطف إيطاليا، وأنَّ حكومة 
ة أن جتعل من عمر املختار الشخصية األوىل يف ليبيا كلها وتتالشى  روما مسـتعدَّ
أمامـه مجيع الشـخصيات الكبرية التي تتمتـع بمكانتها عند إيطاليـا يف طرابلس 
وبنغـازي، وإذا مـا أراد البقـاء يف مـرص فام عليـه إال أن يتعّهد بأن يكـون الجئًا 
د حكومـة روما بأن  ويقطـع عالقتـه بإدريـس السـنويس، ويف هـذه احلالـة تتعهَّ
توفر له راتبًا ضخًام يمكنه من حياٍة رغدة، وهي عىل اسـتعداد أن يكون االتفاق 
بصـورٍة ّرسيـة، وتوفري الضامنـات لعمر املختـار، ويتـّم كل يشء بدون ضجيج 
تطمينـًا لعمر املختار. وقد طلبت منه نصح األهـايل باإلقالع عن فكرة القيام يف 

وجه إيطاليا.٢٤١
وقد أكّد عمر املختار هذا االتصال وهو يف مرص ملَّا سئل عن ذلك وقال:

"ثقـوا أّننـي مل أكن لقمة طائبة يسـهل بلعها عىل من يريـد، ومهام حاول أحد أن 
يغريِّ من عقيديت ورأيي واجتاهي، فإنَّ اهللا سـيخّيبه، ومن (طياح سـعد) إيطاليا 
ورسـلها هـو جهلها باحلقيقة. وأنا مل أكن من اجلاهلـني واملوتورين فأّدعي أنني 
أقـدر أن أعمل شـيئًا يف برقة، ولسـت مـن املغرورين الذين يركبون رؤوسـهم 
ويّدعون  أّهنم يستطيعون أن  ينصحوا األهايل باالستسالم، إّنني أعيذ نفيس من 
أن أكـون يف يـوٍم من األيام مطيَّة للعدوِّ وأذنابه فأدعو األهايل بعدم احلرب ضدَّ 

.٥٦ ص  ٢٤١  األشهب، "عمر املختار"، 
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الطليان، وإذا ال سمح اهللا، قّدر عيلَّ بأن أكون موتورًا فإنَّ أهل برقة ال يطيعون يل 
أمرًا يتعلق بإلقاء السالح. إنَّني أعرف أنَّ قيمتي � بالدي، إذا ما كانت � قيمة 

ة من السنوسية".٢٤٢  ا مستمدَّ أنا وأم�ا�، ف��َّ
وعندما خرج السـيد عمر املختار من مـرص (١٩٢٣) قاصدًا برقة ملواصلة 
اجلهـاد، اجتمـع بـه شـيوخ قبيلتـه املوجـودون بمرص مـن املتقدمني يف السـن، 
وحاولـوا أن يثنـوه عـن عزمـه بدعوى أنَّه قـد بلغ من الكـرب عتّيـا، وأنَّ الراحة 
واهلـدوء ألزم له من أّي يشٍء آخر، وأنَّ باسـتطاعة السنوسـية أن جتد قائدًا غريه 
لتزّعـم حركـة اجلهاد يف برقة، فغضـب عمر املختار غضبًا شـديدًا، وكان جوابه 

قاطعًا حني قال ملحّدثيه:
ال يريد ��ًا � ألنَّ ما أس� فيه إنَّ� هو طريق  الكالم  هذا   � يقول  من  كل  "إنَّ 
�ـ�، وال ينبغي ألحٍد أن ينها� عن سـلوكها، وكل من �ـاول ذلك فهو عدوٌّ 

٢٤٣."..�
مل تكـّف إيطاليـا عن حماوالهتا الفاشـلة لتغيري موقف الشـيخ عمـر املختار 
وإقناعـه بالتخـيل عـن حركـة اجلهـاد واملقاومـة. وتكشـف صحيفـة (الوطن) 
الصـادرة عـن "مجعية عمـر املختار" يف عددهـا رقم (١٤٢) الصـادر يف ٢١ من 
سبتمرب/أيلول ١٩٤٨ (أيام اإلدارة الربيطانية يف برقة) عن حماولٍة قام هبا املدعو 
(عبـود بـك أبو راشـد) يف عام ١٩٢٥، عندما كان يشـغل منصـب ترمجان لدى 
السلطات اإليطالية، فقد بعث برسالٍة طويلة للسيد عمر يدعوه فيها إىل أن يرتك 

اجلهاد ويستسلم لإليطاليني. تقول صحيفة "الوطن" عن هذه املحاولة:
"وقـد بعث أبو راشـد املذكور بتاريخ ١٥ سـبتمرب ١٩٢٥ مـن مقّره بخَوالن 
(اجلبهة الرشقية من برقة) برسالٍة طويلٍة إىل السيد عمر املختار، ينصحه فيها بأن 
يرتك اجلهاد ويستسـلم لإليطاليني بحجة أّهنم دولة قوية ال يمكن قهرها، وألنَّ 
البالد قد  تكبَّدت من جّراء ذلك تعبًا وخسائر جسيمة، إىل آخر ما جاء يف تلك 
الرسـالة، وقد ردَّ البطل الشـهيد عىل ما جاء يف تلك الرسالة بام يصّور قوة إيامن 

٢٤٢  األشهب، املصدر نفسه، ص ٥٨.
٢٤٣  شكري، ص ٢٧١.
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هـذا القائـد العظيم. وهانحن نروي  للقّراء نبذًا متفّرقة من رسـالة السـيد عمر 
املختار، ويف معانيها املقصودة ما يغني عن النظر يف تركيبها اللفظي ...

قال طيَّب اهللا ثراه:
١-  قولكـم إّنكم مـن حني قدومكـم هلذا الوطـن وأنتم باذلـون النصيحة 
ألبنـاء جنسـكم، وأنَّـك عـريب ... فالنصيحة التـي تـؤّدي إىل الركون 
للعـدّو ال حاجــة لنـا هبـا، فنحن متوكلـون عـىل اهللا ألنَّ قـوة اإليامن 
يتالشـى يف جانبهـا كل مدد.  قال اهللا تعاىل يف كــتابـه املبـــني (إنَّ اهللا 

مع املتقني).
٢-  وقولكـم من جهة تعـب الوطن وأهله، فنحن عارفـون مقصدنا، فمن 

عرف ما قصد هان عليه ما وجد.
٣-  وقولكـم إنَّ حكومتكـم ال تقصـد للعـرب إال الـرشف فالـذي رأيناه 
نحن بخالف ذلك. عاّينا ذلك معاينة، فكل إنسـان له رشف، وحصل 
(وقع) حتت سيطرهتم ملجّرد أقوال واهية تنسب إليه من عدوٍّ أو واش، 
يسـجن ويبعد عـن أهله ووطنه أعوامًا بدون خمابرة، وإذا أحسـنوا إليه 
يـرتك بزوايـا اإلمهـال وحتت مواطـئ النعـال. أفهـذه األفعـال أفعال 
حكومـة هلـا رشف؟ (ال واهللا) وكل ما ذكر لـك ال تتحّمله نفس عربية 
وال ذوو الشـيم الزكّية، وقد هنانا اهللا سـبحانه وتعاىل يف كـتـابه العـزيز 

قـال: ﴿وال تركنوا إىل الذي ظلموا فتمسكم النار﴾.
٤-  وقلتم تعتقدون أنَّكم قادرون أن تبعدوا هذه احلكومة من هذه املقاطعة 
لتحكمـوا مكاهنا، فالقادر هو اهللا، ولسـنا نحن طالبني شـيئا يسـتحيل 
علينـا بحول اهللا وقوته، فلتعلم أنَّ حكومتـك هذه هلا مّدة مخس عرشة 
سنة وهي آتية خلبط طرابلس وحتارب فيه، والقوة التي أتت هبا يف أول 
احلـرب، اآلن ليـس عندهـا منهـا العـرش. والوطن، مـن أول احلرب، 
مل يسـتعن بإعانـة خارجية، إال من الوطن نفسـه، وبعـون اهللا وقوته إىل 
اآلن مكـّدرون صفـو جنـود إيطاليا يف مجيـع نقطهم، ورجـال الوطن 
ال يرتكوهنـم بحـول اهللا وقوتـه حتى يطهـروه من أدراهنـم أو يضحوا 
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عـن آخرهم ال سـمح اهللا، وذلك هـو مرامهم: التضحية يف سـبيل اهللا 
والوطن".٢٤٤

ومـن املعـروف، كـام سـنرى، إن العـدو اإليطـايل قـد ضيَّـق اخلنـاق عـىل 
املجاهديـن يف برقـة، والسـيام منـذ تعيـني (بادوليو) واليـًا عىل طرابلـس وبرقة 
يف شـهر يناير/كانـون الثـاين ١٩٢٩ ووصول (غراتسـياين) إىل بنغـازي يف ٢٧ 
من مارس/آذار ١٩٣٠. لقد أّدت اإلجراءات التي اختذهتا السـلطات اإليطالية 
ة من  حينذاك إىل أن أصبح سـيدي عمر ورفاقه من املجاهدين معزولني عزلة تامَّ

غري متوين أو ذخرية أو أموال أو شبكة معلومات حملية.
ينقـل الرحالة (كنود هوملبو)٢٤٥ عن أحـد املجاهدين يف يناير/كانون الثاين 

١٩٢٠ قوله يف وصف حالتهم:
ر هبجـامت اجليش وغارات  "عددنـا ينقـص كل أسـبوع، قرانا وُنجوُعنـا تدمَّ
َن وأِخذن منَّا، ماذا نستطيع أن نفعل ضدَّ أسلحة العدو  الطائرات، ونساؤنا أِرسْ

الشيطانية..".٢٤٦
وجـاء يف فقرات من رسـالٍة بعث هبا عمر املختـار إىل أحد أصدقائه يف مكة 

جاء فيها:
"إّن املجاهديـن يعانـون مـن نقـٍص يف كل يشٍء رضوري للحرب، ضدَّ عدوٍّ 
يمتلـك كل يشٍء حتى الطائرات، وإنَّه لكي يقاوم املجاهدون فإّهنم ال يملكون 

إال صربهم..".
ورغـم تلـك الظروف البالغة الصعوبة فقد أرصَّ عمـر املختار عىل البقاء يف 

أرض الوطن وعدم مغادرته، وكان يقول:
"ال أغـادر هـذا الوطـن حتى أالقي وجه رّيب، واملوت أقـرب إيلَّ من كل يشٍء، 

فإّين أترقبه بالدقيقة".

٢٤٤  حممد بشري املغرييب، وثائق ��ية عمر املختار: صفحة من تاريخ ليـــبيا  (القــــاهرة: مؤسسة دار اهلالل، ١٩٩٢)، 
ص ٤.

٢٤٥  كنـود هوملبـو Knud Holmboe صحفي ورحالة دانمركي، زار معسـكرات املجاهديـن يف اجلبل األخرض يف عام 
ل مّرة بالدنمركية يف عام ١٩٣١. ١٩٣٠. اعتنق اإلسالم ونرش كتابه Desert Encounter ألوَّ

 Knud, Holmboe, Desert Encounter, (The Quilliam Press, 1994).  ٢٤٦
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كان كثري الدعاء إىل اهللا سبحانه وتعاىل:
سبيل هذه القضية املباركة ..".٢٤٧ يف  مويت  اجعْل  "اللهم 

وعندمـا ُعِرض عليه أن يرتك سـاحة اجلهاد، وأن يذهـب إىل قضاء فريضة 
احلج، ردَّ عىل من جاء يعرض عليه هذا األمر قائًال:

"لـن أذهـب ولـن أبرح هذه البقعـة حتى يأيت رسـل رّيب، وإنَّ ثواب احلج ال 
يفوق ثواب دفاعنا عن الوطن والدين والعقيدة". ٢٤٨ 

حتـى بعـد أن يقع الشـيخ عمـر أسـريًا يف أيـدي اإليطاليني خـالل معركٍة 
بالقرب من (سلنطة) باجلبل األخرض يوم ١١ من سبتم�/أيلول ١٩٣١ ويقف 
مكبًَّال بقيوده يف مواجهة اجلنرال اإليطايل السـفاح �را�سيا�� مل يرتّدد يف التعبري 

عن موقفه املوغل شموخًا وكربياًء وثباتًا عىل املبدأ قائًال:
نا قد أقسـمنا اليمني بأن نموت مجيعـًا واحدًا واحدًا ولن  "أود أن أؤكـد لكـم أنَّ
نستسـلم .. بينـام أنـا شـخصيًا كعمر املختـار مل ولـن حتّدثني نفـيس يف أيِّ فرتة 
كانـت من الزمن ماضية أو حارضة بـأن أحرض عندكم وبمحض إراديت أطلب 

ق هلا أدنى شك..".٢٤٩ االستسالم، وهذه حقيقة ال يتطرَّ
وقـد يتصـّور بعضهـم أّن موقف الشـيخ عمـر املختـار يف مواجهـة العدو 
اإليطايل كان نتيجة خطأ يف حساباته وتقديراته ملآل املعركة مع العدوِّ وأنَّ الشيخ 
ه. ويعربِّ  ربَّام كان يتوّهم - بسبب ذلك اخلطأ- إمكان انتصاره عسكريًا عىل عدوِّ

غراتسياين عن تصّور هؤالء فيسأل سيدي عمر أثناء تلك املواجهة املشهودة: 
"هـل كنـت يا عمـر  املختار تأمل خـالل حماربتك لنا أنَّك تسـتطيع يف يوٍم من 
األيام أن تطردنا من برقة بعد أن تشنَّ علينا حربًا طاحنة تقودها بتلك القلة من 

الرجال وضآلة العتاد الذي متلكه؟ وهل كنت تأمل يف يشٍء مثل هذا؟"
فريّد عمر املختار عىل غراتسياين، وعىل غريه ممّن يسألون مثل هذا السؤال يف 

٢٤٧  أمحد، ص ٣١.
٢٤٨  عـيل حممـد حممد الصاليب، احلركة السنوسـية � ليبيا: سـ�� الزعيمني إدريس السـنو� وعمر املختـار (عامن: دار 

البيارق، ١٩٩٩)  ج٣، ص ١٥٠. 
٢٤٩  أمحد، ص ١٧.
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أّيـة مواجهٍة مماثلة وغري متكافئة عدديًا وماديـًا بني اخلري والرش واحلق والباطل، 
قائًال:

مستحيل..". هذا  "كال! 
إذن ال أوهام وال حسـابات وال تقديرات خاطئة لدى سـيدي عمر املختار 
حول عدم تكافؤ القوتني أو حول مآل املعركة. وحيتار غراتسـياين، مثل أشـباهه 

الذين عرفهم تاريخ ليبيا وتاريخ البرشية، ويعود ليسأل الشيخ عمر:
"ماذا كان غرضك إذن؟ وماذا كنت تبغي؟!"

وجييب الشـيخ عمر املختار سـائله بسـجّيٍة جهاديـٍة عالية وبـروح مقاومٍة 
جّبارة ..

وكفى .. والباقي يرتك ليد القدر .."٢٥٠. جماهدًا  كنت  اجلهاد ..  غري  يشء  "ال 
إذن فقد كان فعل اجلهاد واملقاومة بالنسبة لسيدي عمر ورفاقه امليامني - كام 
تنا املديد وسيظل - مسألة مبدأ  كان لكواكب املجاهدين ومواكبهم عرب تاريخ أمَّ
وواجب، جاء األمر به من السـامء، وأماله حب الوطن، وزكّته أعراف الرجولة 
وتقاليد الفروسـية احلّقة، ومل يكن مسـألة حسـابات أو مرهونًا بتقديرات الربح 

واخلسارة أو اهلزيمة والنرص.
ـا الصفة الثانية التي تسـتوقف القارئ لسـرية عمر املختـار وجهاده فهي  أمَّ
انضباطه احلركي والتنظيمي املتمّيز، ووالؤه الشديد للحركة السنوسية ول�ا��ا، 

وهو والء مل يعرف الرتّدد أو التوقف.٢٥١
ويكفي للتدليل عىل هذا أن نشري إىل عدٍد من  املواقف والوقائع والوثائق.

يذكر �مد الطيِّب األشـهب أّنه أثناء زيارة السيد عمر املختار ملرص يف شهر 
مـارس/آذار عام ١٩٢٣ حاول مجاعة مـن أبناء قبيلته (املنفة) املقيمني بمرص أن 

٢٥٠  املصدر نفسه، ص ١٢؛ وانظر: الصاليب، املصدر نفسه، ص ٢٥٣؛ فرج بو العشة، "سرية ملك مغّيبة" احللقة الثانية 
- االستقالل، صحيفة ال�� األوسط ( ٧ مارس/آذار ١٩٩٨).

٢٥١  حياول بعضهم، بسـذاجة أو بجهٍل أو بحقد، أن يفصل بني السـيد عمر املختار واحلركة السنوسـية وقيادهتا، وكأنه 
ليس بأحد أبناء تلك احلركة العظيمة. 
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يقابلـوه للرتحيب. فاسـتفرس املختار، قبـل أن يأذن هلم بذلك، عـامَّ إذا كانوا قد 
سعوا ملقابلة األمري إدريس عند وصوله (يف شهر يناير/كانون الثاين ١٩٢٣) إىل 
م مل يقوموا بذلك الواجب ألسباٍب عائليٍة قهرية  مرص، فلامَّ علم من إجابتهم أهنَّ

رفض يس عمر مقابلتهم قائًال:
"وكيـف تظهـرون يل العناية وحتـرضون ملقابلتي، وأنتم الذين تركتم شـيخي 
ا وقد فعلتم  الذي هو وّيل نعمتي وسـبب خريي؟! (يقصد األمري إدريس).. أمَّ

ذلك فإّين ال أسمح لكم بمقابلتي وال عالقة من اآلن بيني وبينكم ..".٢٥٢
وقد مرَّ بنا ما ورد يف رّده عىل السلطات اإليطالية عندما حاولت عن طريق 
بعض عمالئها أن تستميل سيدي عمر وجتعله يقلع عن فكرة القيام يف وجهها مل 

يرتّدد املختار يف تذكري هؤالء العمالء ومن أرسلهم:
ة  ا مسـتمدَّ "..إّنني أعرف أنَّ قيمتي يف بالدي، إذا كانت يل قيمة أنا وأمثايل، فإهنَّ

من السنوسية ..".٢٥٣
فـأّي تواضـع! وأّي والء! وأّي انضبـاٍط تنظيمـي وحركي رائع يعـّرب عنه هذا 

املجاهد العظيم!
وهنـاك واقعة أخرى أشـار إليهـا املؤلف ذاته تقّدم شـاهدًا آخر عىل الوالء 
الشـديد الذي ظل عمر املختار يكنّه لقيادته السنوسية املتمثلة يف األمري إدريس. 
فقـد حـدث أن أكرهـت احلكومـة اإليطاليـة أحـد رجـال احلكومة السنوسـية 
(الشـارف الغرياين) وجعلته يرسـل يف عام ١٩٢٥ رسالة إىل السيد عمر املختار 
يدعـوه فيهـا إىل إيقاف احلـرب مع الطليـان والصلح معهـم، فرّد عليـه املختار 

برسالة مؤرّخة يف ١٣ ربيع الثاين ١٣٤٤هـ كان مما جاء فيها:
".. نعلمكـم أّن إيطاليـا إذا أرادت أن تبحـث معنـا يف أّي موضـوع تعتقد أنَّه 
هيّمها وهيّمنا فام عليها إال أن تتصل بصاحب األمر ومواله سـيدي السـيد �مد 
إدريس بن السـيد �مد املهدي بن السـيد �مد السنو� ر� اهللا عنهم �يعا� 
فهـو الـذي يسـتطيع قبول البحث معهـم أو رفضـه ... وأّما أنا وبقيـة األخوان 

ص ٨. ٢٥٢  األشهب، "عمر املختار"، 
٢٥٣  املصدر نفسه، ص ٥٨.
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املجاهديـن ال نزيد عـن كوننا جند من جنوده ال نع� له أمـرًا، ونرجو من اهللا 
سبحانه وتعاىل أن ال يقّدر علينا خمالفته فنقع فيام ال نريد الوقوع فيه، حفظنا اهللا 
اكـم مـن الزلل. نحن ال حاجة عندنا إال مقابلة أعداء اهللا والوطن وأعدائنا،  وإيَّ
وليس لنا من األمر يشء، إذا ما أمرنا سـيدنا ووّ� نعمتنا ر� اهللا عنه ونفعنا به 

بوقف القتال نوقفه، وإذا � يأمرنا بذلك فنحن واقفون عند ما أمرنا به".٢٥٤
مـا أروع هذا الوالء وما أعظمه! وما أعظم هـذا االنضباط وااللتزام! وممَّا 
ل يف تلك اآلونة  يزيـد األمـر روعة وعظمة أن يصدر عن عمر املختـار الذي حتوَّ
إىل أسطورٍة من الشجاعة والبطولة واجلهاد، مل ُيغره أيٌّ من ذلك أن يتطاول عىل 
قيادته السنوسية أو يزايد عليها، حتى وهي بعيدة عن الواقع الصعب الذي كان 

حيياه ويكابده هو ورفاقه املجاهدون.
وممَّا يزيد والء عمر املختار لألمري إدريس السنويس نصاعة وروعة وعظمة 
أن يكون، ويبقى، عىل هذا النحو الذي أرشنا، حتى إن كان يرى، كام عربَّ ملحمد 

أسد٢٥٥ أثناء لقائه به يف اجلبل األخرض:
"إنَّ السـيد إدريـس رجل طّيـب، إنَّه ولد طيب لوالٍد عظيـم، ولكنَّ اهللا � يعطِه 

قلبًا يمّكنه من حتّمل مثل هذا ال�ا�".
فبالرغـم مـن هـذا التقييم من جانبه لشـخص األمـري إدريـس، والذي قد 
يكون حمقًا فيه، إال أنَّه مل جيد يف ذلك ما يسّوغ له - أي لسيدي عمر- أن يتطاول 
عـىل األمـري إدريس، أو أن خيرج عن طاعته ووالئـه له.  فأيًّ درس عظيم يقّدمه 
هـذا الفـارس اجلليـل يف اجلهاد ويف السياسـة ويف احلركـة والنضـال! رحم اهللا 
سـيدي عمر ورفاقه املجاهدين، وجزى اهللا احلركة السنوسـية، التي ترعرعوا يف 

مدرستها، كل خري.
اجلهاد � فـزان

أرشنا من قبل إىل أنَّ املقاومة الطرابلسـية مل تطـل بعد عام ١٩٢٤، وحتديدًا 

٢٥٤  املصدر نفسه. ص ٧٨.
٢٥٥  التقى حممد أسد بعمر املختار يف اجلبل األخرض يف مطلع عام ١٩٣١ مرسًال من السيد أمحد الرشيف الذي كان مقيًام 

حينذاك باحلجاز. انظر: أسد، ص ٣٣٨-٣٧٠.
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بعد انسـحاب قبائل الزنتان وأوالد بوسـيف واملشاشـية وورفلة إىل منطقة فزان 
الصحراويـة، وبعد مغادرة ��ـ� السـعداوي لـرست، وهجرته إىل خـارج ليبيا 

يف ذلك العام.
بعـد جلـوء عبد النبـي �ا�ـ� (زعيـم ورفلـة) إىل حلفائه أوالد سـليامن يف 
الفوقي" بمنطقة فزان حتالف مع عبد اجلليل سـيف الن� (زعيم قبيلة  "الصف 
أوالد سـليامن) ضـدَّ خليفة الـزاوي (الـذي كان حيكم فزان الغـريب) ومتّكنا من 

هزيمته يف صيف ١٩٢٦ بعد حصار امتدَّ نحو (٦) شهور يف قلعة مرزق.
منذ عام ١٩٢٦ قادت قبائل أوالد سـليامن وحلفاؤهم يف "الصف الفوقي" 
قبائل املشاشـية والزنتان وأوالد بوسيف يف فزان حرب عصاباٍت جريئة ردعت 

التقدم العسكري اإليطايل حتى عام ١٩٣٠. ٢٥٦
يف عام ١٩٢٧ اسـتطاعت القـوات اإليطاليـة، بقيادة اجلنرال غراتسـياين، 
احتالل اجلفرة والقسـم األكرب من فزان، ومتّكنـت قبائل املغاربة، بزعامة صالح 
باشا لطيوش، وقبائل أوالد سلي��� بزعامة عبد اجلليل سيف النرص، ودور أمحد 
بك سيف النرص وبعض قبائل العواق�� بزعامة عبد السالم باشا الكزة والشيخ 
سـليامن رقرق، االشـتباك مع القوات اإليطالية يف عدد من املعـارك العنيفة مثل 

"ا�رو�" و"جبل السوداء" و"قارة عافية".
ويف أواخـر يناير/كانـون الثـاين عـام ١٩٢٨ جّهـزت القيـادة العسـكرية 
تني حتّركت  اإليطالية، التي كانت حريصة عىل االسـتيالء عـىل فزان بكاملها، قوَّ
األوىل مـن غدامـس، واألخرى مـن اجلبل األخرض، واشـتبكتا مـع املجاهدين 
د الطليان مسـعاهم فتمّكنوا يف العام نفسـه من  يف منطقـة اجلبـال السـود، وجـدَّ
احتـالل واحات زلة وجالـو وأوجلة ومرادة، وقد أّدى سـقوط هذه الواحات، 
واحتـالل اجلغبـوب من قبل (١٩٢٦/٢/٨) إىل عزل السـيد عمر املختار عزلة 

ة يف اجلبل األخرض.٢٥٧ تامَّ
يف عام ١٩٢٩ قام أمحد سـيف النرص (زعيم قبيلة أوالد سليامن) وحممد بن 
احلاج حسن (من قبيلة املشاشة) بالزحف عىل منطقة القبلة جلمع البدو املحاربني 

٢٥٦  محيدة، ص ١٨١-١٨٢.
٢٥٧  الصاليب، املصدر نفسه، ص ١٥٦-١٥٨.
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وإرسـاهلم إىل اجلبل األخرض حتى يعّززوا قوات املجاهدين بقيادة عمر املختار، 
كـام رشع صالـح لطيوش يف تنظيـم مجاعات من املحاربني بمنطقـة اهلروج، ويف 
فرباير/شـباط من ذلـك العام قامـت قـوات املجاهدين من (اهلروج األسـود) 
لالنقضـاض عىل (النوفلية) من جانب، وعىل (أجدابيا) من جانب آخر، غري أّن 

املجاهدين اضطروا لالنسحاب إىل منطقة (وادي الفارغ)٢٥٨. 
اجلنـرال  بقــيـادة  اإليطــاليـة  القـوات  اسـتطاعت   ١٩٣٠ عـام  ويف 
غراتسياين،٢٥٩ بأسلحتها احلديثة، من غازات سامة إىل طائرات مقاتلة، استكامل 
الزحـف عىل فـزان، فاحتلت مديــنة مـرزق (العاصــمـة) يف ٢٤ يناير/كانون 
الثـاين مـن عـام ١٩٣٠، وغـات (كـربى املـدن الــفزانيـة بعـد مـرزق) يف ٢٥ 

فــرباير/شباط التايل.
أدَّى احتـالل فـزان يف عـام ١٩٣٠ إىل انتهاء حركة املقاومـة هبا، فقد هاجر 
عبد اجلليل سـيف النرص وإخوته أمحد وعمر إىل مرص وتشـاد، كام أنَّ عبد النبي 
باخلـري هاجـر هـو أيضـًا إىل تونس، غري أنَّـه مات عطشـًا يف طريقـه إليها داخل 

الصحراء اجلزائرية، ومل ُيعثر عىل جثته.٢٦٠
وهكذا انتهت حركة اجلهاد واملقاومة ضدَّ الطليان خالل هذه احلقبة الثانية 

ت ما بني عامي ١٩٢٣ و١٩٣٢. التي امتدَّ
ويف ٢٤ يناير/كانـون الثاين ١٩٣٢ أعلن (بادوليو) احلاكم العام عىل ليبيا، 
يف ترصيـح رسـمي، هناية املقاومة يف ليبيـا، اعرتف فيه (إّنه للمـّرة األوىل، وبعد 
عرشين سنة من نزولنا هبذه األرض قد تّم احتالل املستعمرتني طرابلس الغرب 

وبرقة وهتدئتهام).٢٦١
انتهـت املقاومـة، ولكنها نجحت � شـّل الغـزو ا�ي�ا� وت�خـ�� طويًال، 
وكّبدتـه خسـائر فادحة. ويكفـي ت�ب�ًا عن قـوة حركة اجلهـاد أنَّ مرحلة الغزو 

٢٥٨  املصدر نفسه. ص ١٧٤، ١٨٥.
٢٥٩  كان ذلك من العوامل التي أدَّت إىل بزوغ نجم غراتسياين وتعيينه يف مطلع عام ١٩٣١ نائبًا للوايل يف برقة.

٢٦٠  محيدة، ص ١٨٢.
٢٦١  التلييس، املصدر نفسه، ص ٨٨.
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حقـبة اجلهـاد الثانية (١٩٢٣-١٩٣٢)

ت ع�ين سـنة بال انقطاع، ع� حني � تزد مرحلة االسـتقرار عن ع�  اسـتمرَّ
سـنواٍت فقط، أي أنَّ إيطاليا حاربت الشـعب الليبي ع�ين سنة لتستقرَّ � ليبيا 

ع� سنواٍت فحسب.٢٦٢

٢٦٢  محدان، ص ٣٦. 
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الفصل الثالث
�� طريق االستقالل .. 

املخاض ا����
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*   اإلدارة العسكرية ال�يطانية والفرنسية
*   احلركات الوطنية والنشاط السيا� واحل��

*   جيل بناة دولة االستقالل
*   نحو تقرير امل��

*   اجلمعية الوطنية التأسيسّية
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١٩١

متهـيد
عرضنـا يف الفصل السـابق لصور من اجلهاد واملقاومة الباسـلة التي أبداها 
الشـعب الليبي لصـدِّ القوات اإليطاليـة الغازية عىل امتداد عقديـن من الزمان، 
ت حركة اجلهـاد واملقاومة حتى عام  كان أطوهلـا وآخرهـا يف برقة حيث اسـتمرَّ

.١٩٣١
وشـارك يف هذا اجلهاد، كام رأينا، كل مناطق ليبيا وقبائلها وفئات جمتمعها، 

رجاالً ونساًء، شيبًا وشبابًا.
لت بوادينا وشطآننا .. مدننا وقرانا .. جبالنا ووهادنا،  – ولقد سـجَّ
كي كل شـٍرب  عرشات املعارك واملالحم .. وروى دم شـهدائنا الزَّ

من أرضنا الغالية ..
– وما يزال َرْجُع صدى تلك املعارك واملالحم والبطوالت يرتّدد مع 
نسـامت كل فجر .. حيمل أصوات التهليل والتكبري .. وصيحات 
اجلهاد .. ونداءات النفري .. وقعقعة السـالح ودوّي الرصاص .. 
وأنَّات اجلرحـى .. وحرشجات أرواح الشـهداء وهي تصعد إىل 

بارئها ..
م شـعبنا ما يربو عىل نصف تعداده شهداء يف ساحات الوغى  – وقدَّ

واجلهاد، ويف معتقالت اإلبادة، وعىل أعواد املشانق.١
لقد فرضت معطيات الواقع ا���ا� وال�ـيا� واال�ت�ع� واالقتصادي 
للشـعب الليبي حلظة وقوع الغزو اإليطايل لليبيا (أكتوبر/ترشين األول١٩١١) 
أن تتخذ مقاومته لذلك الغزو أشـكاالً وصورًا يطبعها التشـّتت واالنقسـام، كام 
تتسـم أحيانـًا بالتنافر والتطاحـن، وهو ما كّلف هذه املقاومة كثـريًا وكبَّدها ثمنًا 
١  مـن مقـال للمؤلف باسـم "أبو طـارق" بعنوان "خواطر عن نضال الشـعب الليبي يف مواجهة حكـم القذايف"، جملة 

اإلنقاذ (العدد األول، شوال ١٤٠٢ - يوليو/متوز ١٩٨٢)، ص ٦-٨.
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باهظًا دون شـك، ومع ذلك فال يوجد أدنى شـك يف أنَّ حركة اجلهاد واملقاومة 
يف جمموعهـا، ومـن حيث زمخهـا ودرجة قوهتا واسـتمراريتها، كانـت وما تزال 
تهم، كام كانت تلك احلركة مفاجأة مذهلة  مصـدر فخر واعتزاز ألبنـاء ليبيا وألمَّ
روا، كام مـرَّ بنا، أنَّ غزوهم  وغـري متوقعـة من قبل القـادة اإليطاليني الذين تصوَّ
العسـكري لليبيا سوف يسـتغرق أيامًا معدودات، وأنَّه ال يعدو أن يكون "نزهة 

بحرية �يلة".
عىل أنَّ هناك مجلة من اخلالصات واملالحظات حول حركة اجلهاد واملقاومة 
يف ليبيا تسـتوجب التوقف عندها، والتأّمل فيهـا، وحماولة إدراك دالالهتا وأخذ 

العَرب والدروس منها..
أوالً: إنَّ ليبيا، بمناطقها وأنحائها كلها، قد شاركت يف اهلبَّة ملواجهة 
الغـزو اإليطـايل والتصـّدي لـه ومقاومته. وكان أسـاس تلك 
اهلبَّـة ودافعها (حركة اجلهـاد واملقاومة) هو الدفاع عن الوطن 
والديـن. وقـد خلَّص ذلك عمـر املختـار بقولته، وهـو مكبَّل 
باحلديـد بعـد أرسه، أثنـاء مواجهتـه مـع غراتسـياين: "إنَّنـي 

أحاربكم من أجل ديني ووطني".٢ 
ثانيا: لعبـت احلركـة السنوسـية، بتجديدهـا لـروح اإلسـالم منـذ 
منتصـف القـرن التاسـع عـرش يف ليبيـا، ومـن خـالل حتذيـر 
سـها السـيد �مـد بن �ـ� السـنو� منذ عـام ١٨٥٤ م  مؤسِّ
من الغـزو النابل�ا� (اإليطـايل) لبالدهم، وحـث أتباعه عىل 
أن يبـدأوا يف اإلعداد االقتصادي والعسـكري ملواجهة الغزو 
القادم لبالدهـم، ومن خالل زوايا احلركـة ونظامها التعليمي 
وبقية تنظيامهتا التي انترشت يف شتى أرجاء البالد الليبية، ومن 
خالل املسـا�ة واملشـاركة امليدانية والفعلية لقادهتا ولزعامئها 
وشـيوخها وأتباعها، الدور األساس واألكثر فاعلية واألطول 
٢  أشـار الدكتـور عيل عبـد اللطيف محيدة يف ص ١٧٩ من كتابه سـالف الذكـر إىل أنَّ أيديولوجيـة املقاومة أو اجلهاد 
مل تكـن بسـيطة وأهنا كانـت يف غاية التعقيـد، ورضب مثًال بآراء الشـيخ فرحـات الزاوي (تعلم يف تونس وفرنسـا 
وحصل عىل ليسانس يف القانون، واشتغل قاضيًا ثمَّ انتخب نائبًا عن طرابلس يف الربملان العثامين، وقتِل يف فزان عام 
١٩٢٥). ولكننا نعتقد أنَّ الدكتور محيدة مل يرش إىل أن هناك عنرصًا مهًام آخر غري "الوطن والدين" قد دخل كمكّون 

رئييس يف أيديولوجية املقاومة واجلهاد. 
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تـمــهــيـــد

مـدى يف حركة اجلهاد الليبي، ولئـن بدا ذلك أكثر وضوحًا يف 
برقة، إال أنَّه مل يكن بعيدًا عن بقية أرجاء ليبيا.

ثالثًا: كانت "القبيلة" هي القاعدة االجتامعية حلركة اجلهاد واملقاومة، 
وكانت "أدوار" اجلهاد "املعسـكرات" عىل أسـاس قبيل، فكل 
قبيلة تقّدم عـددًا من املجاهدين بسـالحهم ومؤونتهم، وعند 
استشـهاد أيٍّ منهم تعّوضهم القبيلة عـادة برجال آخرين. أي 
أنَّ القبيلة - وعىل األخصِّ يف دواخل ليبيا- كانت هي القاعدة 
األمامية للتنظيم ا��ت�ع� ملقاومة ا�ستع�� ا�ي�ا� ويف برقة 
خاصـة. ويف الواقع، كانت هذه الفكرة امتدادًا للفكرة نفسـها 
ـس احلركة  التي قامت عليها "الزوايا السنوسـية" عىل يد مؤسِّ
السـيد حممد بن عيل السنويس. ومن الالفت للنظر حقًا - ويف 
برقة خاصة- انعدام املشـاجرات واخلالفات واحلزازات التي 
كانت قائمة بني عدٍد من قبائلها، فأصبحت برقة مجاعة واحدة 
يف جهادهـا ضـدَّ الطليان. إّن هـذا "التوظيف" اإلجيـايب البنَّاء 
للقبيلـة وللعالقـات القبليـة - دون االصطـدام هبـا- هو أمر 

جدير بالتأّمل واإلكبار.٣
ًا يف حركة اجلهاد  رابعًا: لعبت املرأة الليبية إىل جانب الرجل دورًا هامَّ
اء  الليبـي. وقـد وقع عىل كاهلها العبء األكرب مـن املعاناة جرَّ
ممارسـات الغـزاة الطليـان الوحشـية وغـري األخالقيـة وغري 
اإلنسـانية. لقـد لعبـت املـرأة دورًا هامًا يف االعتنـاء باجلرحى 
وإعـداد الطعـام ونقل األخبـار للمجاهدين وإذكاء محاسـهم 
بالزغاريـد والغناء. وممّن برزت يف سـاحات احلرب املجاهدة 
ث الضبـاط األتراك ممّـن قاتلوا  (سـليمة النايليـة)٤. وقـد حتدَّ
مـع املجاهديـن باجلبل األخـرض كيف كان من بـني اجلرحى، 

٣  انظر: زيادة، املصدر نفسه، ص ١٠٢، ١٠٦، ١٠٧؛ محيدة، ص ١٦٦، ١٨٧؛ الصاليب، احلركة السنوسية � ليبيا، ج 
٣، ص ١٦٢، ١٦٥.

٤  انظر: محيدة، ص ١٦٦.
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صدرهـا،  يف  بقذيفـٍة  أصيبـت  جماهـدة  املعـارك،  إحـدى  يف 
ورغـم ذلك رفضت البقاء للعالج وعـادت إىل اجلبهة لتلهب 

معنويات املجاهدين.٥
خامسًا:  شـهدت حركة اجلهاد واملقاومة صورًا من التالحم والتنسـيق 
الرائـع بني خمتلف زعـامء اجلهاد يف برقـة وطرابلس كام حدث 
يف معركـة "القرضابية" (إبريل/نيسـان ١٩١٥)، وكام حدث 
يف ا�ت�ع ق� �ت الشهري بني وفدين من جماهدي طرابلس 
ـة يف ٢١ يناير/كانون  وبرقـة حيث أبرمـوا وثيقة تارخييـة هامَّ
الثـاين ١٩٢٢. كـام عرفـت كذلك صـورًا أخرى مـن التناحر 
والتنـازع، بـل االقتتال واحلروب األهلية ألسـباٍب شـخصية 

وقبلية ومصالح شخصية.
سادسًا:  شـهدت حقبة اجلهاد مبادرات سياسـية رائـدة، مثل اإلعالن 
عن تأسـيس "اجلمهورية الطرابلسـية" يف ١٦ نوفمرب/ترشين 
ا مل تدم  الثـاين ١٩١٨. وسـوف تبقى هذه املبـادرة - رغـم أهنَّ
طويـًال- سـبقًا تارخييـًا يف البـالد العربية من حيـث املضمون 

والصيغة واالختيار.
سـابعًا: أظهر القادة والزعامء الليبيون، سـواء يف طرابلس أو يف برقة، 
اسـتعدادًا فائقـًا للمناورة السياسـية والدبلوماسـية مـع العدوِّ 
الغـازي، وقد متثل ذلك يف عدٍد من �او�ت ا�د�ة واتفاقيات 
الصلـح التي أبرموها معه (حمادثـات الزويتينة ١٩١٦، اتفاقية 
عكرمـة ١٩١٧، اتفاقية الرمجـة ١٩٢٠، اتفاق بومريم ١٩٢١ 
يف برقـة بـني السـيد إدريـس السـنويس والطليـان، واتفاقيـة 
صلح سـواين بن يادم يف إبريل/نيسـان ١٩١٩ بـني القيادات 

٥  انظر: الصاليب املصدر نفسـه، ج٢، ص ١٨٢، كام وردت إشـارة إىل ذلك يف الطريق �� اإلسالم، ص ٣٦٥، فعندما 
وصـل مؤلفه حممد أسـد إىل معسـكر املجاهدين باجلبل األخرض للقاء بالسـيد عمر املختار الحـظ وجود امرأتني: 
إحدامها مسـنَّة، واألخرى شابَّة، كانتا جالسـتني يف املعسكر بالقرب من إحدى النريان مستغرقتني يف إصالح رسج 
ق بمخـرز غليـظ، فقال عمر املختار للمؤلف: "إنَّ أختينا هاتني تذهبان معنا حيثام نذهب، لقد رفضتا أن تسـعيا  ممـزَّ

ام أم وابنتها، وقد فقدتا مجيع رجاهلام يف احلرب". إىل األمن يف مرص مع سائر نسائنا وأوالدنا .. إهنَّ
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الطرابلسـية والطليـان، وكذلك حمادثات الصلـح بني الطليان 
والسـيد عمـر املختار عـام ١٩٢٩). وممّـا يلفت االنتبـاه حقًا 
إرصار هـؤالء الزعـامء، يف كل املحادثـات واالتفاقـات التـي 
دخلـوا فيها مـع إيطاليا، �� هوّية الشـعب الليبـي ومرجعيته 
األوضـاع  ينظـم  دسـتور  وجـود  �ور�  و�ـ�  اإلسـالمية، 
والعالقات، و�� �ور� وجود برملان يمثل الشـعب الليبي، 
و�ور� اختيـار مـن يمثلهـم ويقـوم �ـ� أمرهـم بأسـلوب 
االنتخـاب. وتعّد جتربـة ال�ملان ال�قـاوي (١٩٢٠-١٩٢٣) 
مـن التجـارب الديمــقراطـيـة املبـكرة والالفــتـة للنـظر يف 

هذا الشأن.
ثامنًا: عانـت حركـة اجلهـاد الليبـي، ليـس فقط مـن صـور التناحر 
والتنـازع واالقتتال الذي نشـب بني بعض الزعـامء واملناطق، 
ولكـن عانـى أيضـًا، وبصورٍة أشـّد وأكـرب، من بعـض صَور 
التواطؤ مـع العدوِّ الغازي والتآمر معـه والقتال �� جانبه ضدَّ 
املجاهديـن. ومل تقتـرص هـذه الظاهرة اخلطرية عـىل جهٍة دون 
ا لألسـف شـملت  أخـرى، أو فئٍة سـكانية دون غريها، بل إهنَّ
حتـى بعض الشـخصيات املحسـوبة عـىل العـائلة السنوسـية 
(مثل حممد هالل السـنويس) واحلركة السنوسية. وغالبًا ما تمَّ 
ذلك بسـبب مشـاحنات أو بدوافع مصلحية أنانية (شـخصية 
أو قبليـة أو جهويـة)، ولعب العدّو اإليطايل عـىل الدوام، ويف 
معظم هذه احلاالت، دورًا مهّامً يف اسـتغالل هذه اخلصومات، 
ويف حتريك الفتن ورشاء الِذمم وتقديم الوعود واإلغراءات.

تاسعًا: كان اليهود يف ليبيا من أكرب الفئات تواطؤًا مع الغزو اإليطايل، 
وكان التجـار منهـم عمومـًا، وعـىل األخّص العاملـون منهم 
يف مـرصف روما (والسـيام عائـالت خلفـون، الي، أربيب، 
ناحوم) من املرّحبني بسياسة التمييز االقتصادي والثقايف التي 
رشعت السـلطات االسـتعامرية بتطبيقها يف ليبيا، إذ رأوا فيها 
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دعًام ملصاحلهم االقتصادية والتجارية وتوسيعًا لنفوذهم. وقد 
وصـف راباي طرابلـس (موردخاي كوهني) الغـزو اإليطايل 
بأنَّـه إعـادة ملجـد اإلمرباطوريـة الرومانية، ووصـف املقاومة 
ا جمموعـة من املتمّردين واخلارجني  خـارج مدينة طرابلس بأهنَّ

عن القانون.٦
عارشًا:  رغم اإلمهال والتخـاذل والتفريط الذي طبع موقف احلكومة 
ال�كية، والسيام منذ ظهور مجاعة االحتاد والرتقي عىل املرسح 
ضت له،  السيايس الرتكي، جتاه ليبيا والغزو اإليطايل الذي تعرَّ
ظلـت القيـادات والزعامـات الليبية، وكذلـك معظم ا��ا� 
� برقـة وطرابلـس، عـ� درجة عاليـة من االندفـاع والصدق 
� والئهـم للدولـة الع��نية، وأكثر من ذلـك، يف تعويلهم عىل 

مساندهتا هلم يف التصّدي لذلك الغزو.
 غـري أنَّ تركيـا (االحتادية) لألسـف نظـرت إىل حركـة اجلهاد 
يف ليبيـا مـن خالل مصاحلهـا اخلاصة، بـل مل تـرتدَّد يف حماولة 
توظيـف العواطف اإلسـالمية التـي تعتمل يف صـدور القادة 
متهم السـيد أمحد الرشيف، بام خيدم  والزعامء الليبيني، ويف مقّدّ
مصاحلهـا اإلمرباطورية األنانية، غري عابئٍة بام يرتتب عىل ذلك 

من أرضار جسيمة وعواقب وخيمة عىل حركة اجلهاد.
 ومـن املحـزن حقـًا - واجلديـر باالعتبـار أيضـًا- أنَّ تركيـا مل 
د، خدمة هلذه املصالح، يف التآمر عىل بعض أطراف حركة  ترتدَّ
اجلهـاد، والتالعـب هبا، واالضطـراب يف تأييدهـا للزعامات 
الوطنية، األمر الذي كان له أكرب األثر يف إرباك حركة اجلهاد.

 كـام ال خيفـى الدور املشـبوه الـذي لعبتـه "منظمة تشـكيالت 
باإلرضار  مقاصدهـا،  نبل  ظاهـر  رغم  �صو�ـة" الرتكيـة، 
٦  انظر: محيدة، ص ١٥٦؛ بعيو، ا��وع اال�تي�ا� لتوطني اليهود � ليبيا؛ انظر أيضًا: فصل "البعد الثالث" يف اجلزء 
لت بعد أن اسـتوىل الفاشيست عىل  الثالث من هذا الكتاب. ومن املعروف أنَّ عالقة اليهود باالسـتعامر اإليطايل تبدَّ

السلطة يف إيطاليا وناصبوا اليهود العداء.
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بحركـة اجلهاد الليبـي.٧ كذلك لوحظ وجود "قـوة خفيَّة" يف 
البـالط العثـامين عملت عىل تعطيل، بل عرقلة، رجوع السـيد 
أمحـد الرشيـف إىل ليبيا مزودًا بقوٍة عسـكرية ومادية سـبق أن 

قّررهتا وزارة احلربية العثامنية.٨
حادي عرش: رغم الظروف القاسية التي كان العا� اإلسالمي حيياها، ورغم 
املعانـاة التـي كان يعيشـها إبَّان تعـّرض ليبيا للغـزو اإليطايل، 
تفاعلت معظم الشـعوب اإلسـالمية والعربية مـع البطوالت 
لها الشـعب الليبي يف مواجهة ذلك الغزو،  العظيمة التي سـجَّ
وتدفقـت عـىل ليبيـا أفـواج مـن املتطّوعـني، وبعثـات طبيـة، 
ومعونات ومساعدات وتّربعات مالية وعينية من شتى أصقاع 
العـامل اإلسـالمي، كام انـربت الصحافـة يف كثٍري مـن األقطار 
اإلسالمية للتعريض بام حل بالشعب الليبي عىل أيدي القوات 
االسـتعامرية اإليطالية، وكان من أبرز الشخصيات التي لعبت 
دورًا بارزًا ومسـتمّرًا يف منارصة الشعب الليبي وجهاده األمري 
شـكيب أرسـالن (من لبنان)، والقائمقام حممد صالح حرب، 
وعبـد الرمحن عـزام،٩ والدكتـور حافظ عفيـف،١٠ والدكتور 
سـيد دسـوقي،١١ وعبد القادر طراف، ووالـدة خديوي مرص 
يوسـف،  وعـيل  طوسـون،  عمـر  واألمـري  املحسـنني)،  (أم 
وعلوبة باشا، ومحد باشا الباسل (من م�)، والضابط نجيب 
احلـوراين (من سـوريا)، هذا عـدا عرشات املجاهديـن الذين 
التحقـوا باجلهـاد الليبي بحكـم انتامئهم إىل احلركة السنوسـية 
يف تشـاد والسـودان، ومن أشـهر هؤالء املجاهـد قجة عبد اهللا 
التشـادي، الذي توىل قيـادة أحد أدوار اجلهـاد يف برقة. فضًال 
عـن بعض الضبـاط العرب الذين جاءوا مـع جمموعة الضباط 

٧  راجع ما ورد بشأن دور هذه املنظمة يف الفصل السابق "مقاومة وملحمة جهاد خالدة".
٨  هويدي، ص ١٨٥.

٩  صار عبد الرمحن عزام أمينًا للجامعة العربية يف وقٍت الحق.
١٠  صار فيام بعد سفريًا ملرص يف لندن. انظر: دي كاندول، ص ١٥. 

١١  ظـل هـو وحممد صالح حرب وآخرون مع السـيد أمحد الرشيف، وقد قتل الدكتور دسـوقي عام ١٩١٧ عن طريق 
عنارص تابعة لرمضان السوحييل يف مرصاته، وهي احلادثة املعروفة بحادثة القافلة. انظر هويدي: ص ١٦١-١٦٦.
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األتراك مـن أمثال عزيز عـيل املرصي،١٢ وجعفر العسـكري، 
وأدهم باشا احللبي.

وكان من مظاهر تعاطف العامل اإلسالمي مع الشعب الليبي ودعمه جلهاده 
ترحيـب عدد من األقطار العربية (من أّمهها مرص وتونس وسـوريا وفلسـطني) 
بـآالف املهاجرين الليبّيني الذين نزحوا إليها هربـًا من الغزو اإليطايل يف مراحله 

املختلفة.

١٢  راجع ما ورد بشأن هذه الشخصية يف الفصل السابق من هذا املجلد، وانظر أيضًا: دي كاندول، ص ١٧.
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� ظل سياسة "الّطلينة"١٣
يف شهر يناير/كانون الثاين عام ١٩٣٢، وبعد نحو عرشين عامًا من املقاومة 
الليبية، متكن املاريشـال اإليطايل "بادوليو" مـن إعالن االحتالل الكامل لليبيا، 
لتبـدأ بذلك مرحلة االسـتقرار لالسـتعامر اإليطـايل فيها، وهـي مل تزد عىل عرش 

سنوات، عّدت فيها إيطاليا األرايض الليبية بمثابة الشاطئ الرابع لدولتها.١٤
يف هذه املرحلة بدأ االستعامر اإليطايل يضع أغراضه ومشاريعه االستيطانية 
واالسـرتاتيجية موضـع التنفيـذ اجلـّدي. ورغـم أنَّ املحـاوالت األوىل يف هـذا 

السبيل بدأت من قبل، فإنَّ استمرار القتال جعلها عسرية ومتعثرة للغاية.
فخالل هذا العقد األخري من عمر االستعامر اإليطايل يف ليبيا رشع يف تنفيذ 
سياسـة "الّطلينـة" بال هـوادة، فأعلنت ليبيا كجزٍء من صميـم الكيان اإليطايل، 
وصـارت الواليـات الليبيـة األربـع (طرابلـس ومرصاتـه وبني غـازي ودرنة) 
واليـات إيطالية بكل معنى الكلمة. وجرى سـنُّ قانون للرعوية أصبح بموجبه 
النـاس يف ليبيـا رعايا إيطاليـني كاثوليك، ورعايا إيطاليني مسـلمني، كام ُسـِمح 

لليبّيني باحلصول عىل اجلنسية اإليطالية من الدرجة الثانية.
اإليطالية يف ليبيا حظرًا عىل  السلطات  ويف إطار سياسـة "الّطلينة" فرضت 
أداء الصلـوات يف املسـاجد، وأمـرت بدّك الزوايـا السنوسـية أو حتويلها خلدمة 
أغراض أخرى، وأعلنت قرارًا رسميًا بإلغاء التقسيامت القبائلية العشائرية كليَّة، 
منذ  وعملت عىل ضم أبناء األهايل من سكان املدن ملنظمة "القمصان السوداء"، 
سـنٍّ مبكرة قـدر اإلمـكان، لضـامن تلقينهـم مبـادئ الفاشسـتية، باإلضافة إىل 
جتنيدهـم قرسًا ألداء اخلدمة العسـكرية اإليطالية. ولعل أخطر السياسـات التي 
١٣  للمزيـد حول هذا املوضوع انظر: زيادة، املصدر نفسـه، ص ١١٨-١٢٤؛ دي كاندول، ص ٦٠-٦٢؛ محدان، ص 

٣٧-٤٣؛ جون رايت، ص ١٥٨-١٧٠؛ الشيخ، ص ٢٣٣-٢٦٦.
١٤  يف ١٩٣٤/١/٣١ عّدت احلكومة اإليطالية ليبيا مستعمرة إيطالية. ويف ١٩٣٨/١٠/٢٥ أصدرت مرسومًا يرسي 

مفعوله بدءًا من ١٩٣٩/١/٩ يعّد ليبيا جزءًا من الدولة اإليطالية. انظر:
 John Stewart, African States and Rulers (North Carolina & London: Mcfarland & Coy Inc.
1999).
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حرمـان الليبّيني من  انتهجهـا املسـتعمرون اإليطاليون يف مضـامر "الطلينة" هي 
حّقهم الطبيعي املوروث � تعّلم اللغة العربية، ومن ثم االرتباط بثقافتهم العربية 
اإلسالمية. وترتب عىل ذلك أنَّ جيًال كامًال بلغ طور الرجولة � عهد اإليطاليني 
� يكد يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية، وحرصت إيطاليا عىل إنشاء أجيال 
من الليبيني أشبه بنوع ممسوخ من الطليان يعيشون عىل هامش اجلنسية اإليطالية، 
وتتوقـف حياهتم عـىل رىض اإليطاليني. كـام اهتمَّت إيطاليا اهتاممـًا كبريًا بعزل 
ليبيا عن العاملني العريب واإلسـالمي، فأنشـأت مدرسة إسـالمية للتعليم الديني 
يف طرابلـس ملنـع طالب العلم من السـفر إىل اجلامع األزهـر يف مرص، أو جامع 

الزيتونة يف تونس.
مت بصورٍة خطرية  وخالل هذه احلقبة من االسـتعامر اإليطايل يف ليبيـا تقدَّ
خطـط إجالء الوطنيني باجلملة عن املناطق اخلصبة، وكذلك اغتصاب األرايض 
الزراعية ومصادرهتا. ويف هذا الصدد، صادرت السلطات اإليطالية مجيع أمالك 
دت مجيع السكان من ملكية  وأرايض ومزارع وبسـاتني احلركة السنوسـية، وجرَّ
دت هلـم األرايض التي  األرايض الصاحلـة للزراعـة أو أن يقيمـوا فيها، كـام حدَّ
يمكـن لقطعان ماشـيتهم أن ترسح داخلهـا، وقامت باملقابـل بتمليك األرايض 
السـتعامرها، كـام رشعت يف جلب  املصـادرة لرشكـة "اينتي ENTE" اإليطالية 

املستوطنني اإليطاليني وزرعهم يف األرايض املصادرة.١٥
و مل يكن غريبًا، يف ظل هذه السياسات، أن يقوم الدكتور (تودسكي) مدير 
مستشـفى درنة بإبالغ اجلنرال اإليطايل غراتسـياين (الذي اشـتهر بلقب سـفاح 
برقـة) "أنَّـه يتوقع انقراض العنرص العـريب يف ليبيا مع هناية القـرن احلايل (القرن 
العرشيـن)".١٦ وقـد ذكـر دي كاندول١٧ أنَّ تعـداد اجليش اإليطـا� � برقة عند 
بدايـة حرب ١٩٣٩-١٩٤٥ كان يفوق حتً� عدد السـكان العرب بنسـبة مّرتني 

ونصف تقريبًا.

١٥  من األمور التي ستلفت نظر القارئ يف اجلزء الرابع من هذا الكتاب التشابه الغريب بني سياسات إيطاليا خالل هذه 
احلقبة بسياسـات النظام االنقاليب منذ سـبتمرب ١٩٦٩، والسيام يف جماالت التعليم، وتفكيك املجتمع ومسخه، ويف 

ملكية األرايض، وإن اختلفت املسّميات واملسّوغات.
١٦  سامي حكيم، هذه ليبيا، (القاهرة: املكتبة األنجلو املرصية ١٩٧٠)، ص ١٤٢.

١٧  دي كاندول، ص ٧٥.
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الليبّيـون � املنفـى
هرعـت أعداد كبرية من الليبّيني، كام سـبق أن أملحنـا، إىل اهلجرة عن البالد 
فـور تعّرضهـا للغـزو اإليطـايل يف أكتوبر/ترشيـن األول ١٩١١. وتواصلـت 
موجـات اهلجـرة عـىل امتـداد السـنوات التاليـة مـع كل مرحلـٍة تنجــح فيهـا 
السـلطات اإليطالية يف دحر املقاومة الليبّية والسـيطرة عىل املزيد من األراضـي 
رت أعـداد املهاجرين الليـبّيـني بنحو مائة  الليبّيـة وإخضاعها حلكمــهـم. وُقدِّ

ألف مهاجر.١٨
وكانت َمصاّب اهلجرة الرئيسـة هي، عىل ترتيـب أحجامها، مرص، تونس، 
سـوريا، لبنان، وعـىل حني كانت م�، بحكـم املوقع، امللجـأ الطبيعي ألغلب 
الجئـي برقـة، كان الجئو طرابلس جيدون ملجأهـم الطبيعي يف تونس، وغدت 
مرص يومها مقرًا ألكرب جالية ليبية خارج الوطن، ومل تكن نظريهتا يف سوريا قليلة 
األمهيـة كذلـك.١٩ كام وجدت أعداد أخرى من الليبيني مالذًا يف تشـاد واجلزائر 

وفلسطني واألردن واحلجاز وتركيا.٢٠
بت  أما السـيد إدريس السـنو� فعىل الرغم من أنَّ احلكومة املرصية قد رحَّ
ا أوضحـت له أنَّه يتحتم عليه بصفته الجئًا أن يمتنع  بـه لإلقامة فوق أرضها فإهنَّ
عن النشــاط الســيايس، حـرصًا منـها عىل عدم إغـضـاب اإليطـاليني الـذين 
كـانـت هلـم مــع مصـر، والسـيام مع األســرة احلـاكمة، صــالت صداقة.٢١ 
ومــن ثمَّ فقد عـاش طوال الفرتة ما بـني ١٩٢٣ و١٩٣٩ حياة شـديدة العزلة، 
ومل يشـارك يف أيِّ نشـاٍط سـيايس أو اجتامعـي، ومل يسـتغل مكانتـه كأمـري، وال 
كان املرصيـون يعامـلونه بتلـك الصـفة، كام مل يطلب اجلنسـية املصـرية، وكـان 
ُيعّد فاقد اجلنسـية عمليًا، وسـمحت له السـلطـات املصـرية باستـعامل جــواز 

مــرور مرصي.
ويبـدو أنَّ احلكومـة املرصيـة كانت تنظـر إىل أتباع السنوسـية املهاجرين يف 

١٨  سامي حكيم، املصدر نفسه، ص ١٤١.
١٩  الصاليب، احلركة السنوسية، ج٣، ص (٢٩٣).

٢٠  خدوري، ص ٣٧ وما تالها.
٢١  دي كاندول، ص ٦٣.

يف ظل سياسة "الطلينة"
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م جمّرد مجاعة شديدة الفقر عديمة األمهية ال حتمل أيَّ وزٍن سيايس،  مرص عىل أهنَّ
ومن ثمَّ فلم تعر أدنى اهتامم لصالح السيد إدريس ومستقبل شعبه. وكان معظم 
الالجئـني الليبّيـني � م� � حالة فقٍر مدقـع، �تالون ع� العيـش كخفراء أو 
عـّ�ل مياومـة � الفيوم وأسـيوط. وقد وصـف ذلك مقيم بريطـاين يف مرص، ما 

أحاط بأحوال السنوسيني يف ذلك الوقت، قائًال:
"مل يصادفنـي مـن السنوسـيني أّي واحٍد يملك أيَّة وسـيلة للعيـش إطالقًا، بل 
كانوا معدمني كلهم، يعيشـون عىل جمرد الكفاف. السـيد إدريس نفسه كان دائً� 

يعا� من ضيق ذات اليد، في� بقيت أمالكه املتواضعة مثقلة بالرهون".٢٢
وفضـًال عـن انشـغال األغلبية السـاحقة مـن املهاجريـن الليبّيـني يف مرص 
ة  يف حتصيل معاشـهم، فإنَّ وضعهم ظل متقلقًال بسـبب االحتجاجات املسـتمرَّ
التـي كانـت احلكومة اإليطاليـة تقّدمها إىل احلكومة املرصية عىل نشـاطهم، ألنَّه 
حيول دون اسـتتاب النظام واالسـتقرار داخل ليبيا نفسـها، األمر الذي يبدو أنَّ 
احلكومـة املرصيـة قد أذعنت لـه، وحظرت عـىل املهاجرين الليبّيني ممارسـة أّي 

نشاٍط سيايس.٢٣ 
وينطبـق األمر ذاته عىل املهاجرين الليبيني يف معظم األقطار العربية، إذ كان 

أكثرها يف ذلك الوقت حتت السيطرة األوروبية.٢٤
كان مـن بني التجّمعات الليبية املهاجرة النشـطة، جتّمع الليبّيني � سـوريا، 
فقد متّكن هؤالء يف عام ١٩٢٨ من تأسيس "�عية الدفاع الطرابل� وال�قاوي 
بالشـام"،٢٥ وكان مقّرها دمشـق،٢٦ وانتخب بشـ� السـعداوي٢٧ رئيسًا، وعمر 
فائق شنّيب سكرتريًا للجمعية. وقد وضعت اجلمعية عام ١٩٢٩ امليثاق الوطني 

نت مواده: للشعب الطرابليس الربقاوي، وتضمَّ

٢٢  دي كانـدول، ص ٦٤. طبعـًا ال يعنـي هـذا أن الشـعب املـرصي قرصَّ يف نـرصة الشـعب الليبي ويف تقديـم العون 
للمهاجرين الليبّيني، فضًال عن املجاهدين داخل ليبيا حتى عام ١٩٣١.

٢٣  خدوري، ص ٣٨-٣٩. ما أشبه اليوم بالبارحة !
٢٤  املصدر نفسه، ص ٣٨.

٢٥  شكري، السنوسية دين ودولة، ص ٣٧٣-٣٧٥.
٢٦  قامت اجلمعية بفتح فرٍع هلا يف تونس عام ١٩٣٠ برئاسة حممد عريقيب الزليتني.

٢٧  للمزيد حول اجلهود التي بذهلا بشري السعداوي يف املنفى راجع املقاالت التي نرشها الكاتب السوري حممود السيد 
الّدغيم يف صحيفة احلياة اللندنية يف األعداد الصادرة ما بني ١٩٩٥/٢/٢٧ و١٩٩٥/٣/٤.
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١- تأليف حكومة وطنية ذات سـيادة قومية لطرابلس- برقة يرأسها زعيم 
ة. مسلم ختتاره األمَّ

٢- دعوة �عية تأسيسية لسّن دستور البالد.
اها الدستور. ة �لسًا حائزًا عىل الصالحية التي خيّوله إيَّ ٣- انتخاب األمَّ

٤- اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية يف دواوين احلكومة والتعليم.
٥- املحافــظـة عـىل شـعــائر الديـــن اإلسـالمي وتقاليـد القــطرين يف 

مجــيع أرجائه.
٦- العناية باألوقاف اإلسالمية وإدارهتا من قبل جلنة إسالمية.

٧- العفو العام عن مجيع املشتغلني بالسياسة داخل القطر وخارجه.
ـة الطرابلسـية الربقاوية والدولـة اإليطالية  ٨- حتسـني العالقـات بني األمَّ

بمعاهدٍة يعقدها الطرفان ويصدقها املجلس النيايب.
وقد نشـطت اجلمعية يف املجال اإلعالمـي بالتعاون مع العنارص الوطنية يف 
البـالد العربية، وكان يف مقّدمتهم األمري شـكيب أرسـالن الـذي جعل صحيفة 
ـة العربيـة"، التـي كان يصدرهـا يف جنيـف باللغـة الفرنسـية، منـربًا هلذا  "األمَّ

النشاط.٢٨ 
مت اجلمعية يف ٦ ديسمرب/كانون األول عام ١٩٣١ وثيقة تارخيية عن  وقدَّ
الربقاوية" إىل املؤمتر اإلسالمي � القدس٢٩ كام أّدى ب��  الطرابلسية-  "القضية 
السـعداوي رئيس اجلمعيـة فريضة احلج عام ١٩٣١، وألقى خطابًا عىل مسـمع 
د فيه بمظـامل اإليطاليني يف ليبيا.٣٠ وأعيد تشـكيل  آالٍف مـن احلجـاج يف مكة ندَّ
اجلمعية من جديد عام ١٩٤٠ فأسندت رئاستها إىل الدكتور كامل عيد. وبقيت 

منذ ذلك احلني حتت إرشاد األمري إدريس وتوجيهاته من مرص.٣١

٢٨  خدوري، ص ٣٨.
٢٩  انظر: حا� العا� اإلسالمي، ج ٣، ص ٣٨٥.

٣٠  خدوري، ص ٣٨.
٣١  األشهب، املصدر نفسه، ص ٣٧٥.

يف ظل سياسة "الطلينة"
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اندالع احلرب العاملية الثانية
عندما جلأ األمري إدريس إىل مرص عام ١٩٢٣ كان يف عنقه بيعتان من زعامء 
وشـيوخ وأعيان برقة وطرابلس، ومن ثمَّ كانت األغلبية السـاحقة من الشـعب 
الليبـي تنظر إليه عىل أنَّه ممثلهم الرشعي احلقيقي. كام حرص األمري إدريس، من 
جهٍة أخرى، عىل احلفاظ بالعالقة الوّدية التي نشأت بينه وبني اإلنجليز منذ عام 
١٩١٤ (أثناء مروره بمرص لتأديته فريضة احلج ذلك العام). ولعل هذا يفّرس ما 

ورد عىل لسان �را�سيا� بحقه عندما قال:
"إذا أردنـا أن نقـيض مّرة واحدة عىل العصيان جيب أن يغيَّب إدريس من عامل 
الوجود، فإذا مات هو مات معه التمّرد والعصيان، جيب لتحقيق هذا أن نضغط 

عىل مرص حتى تسّلمه لنا، أو ننّفذ نحن املهمة من وراء ستار".٣٢
ومن ثمَّ فقد كان طبيعيًا أن تقوم بريطانيا يف عام ١٩٣٦، يف أعقاب تدهور 
عالقاهتا بإيطاليا، نتيجة قيام األخرية باحتالل احلبشـة بالقّوة، باالتصال باألمري 
إدريس السـنويس يف مرص بواسـطة أدمريال األسـطول اإلنجليـزي الرابض يف 

اإلسكندرية.٣٣
وفـور اندالع احلـرب العاملية الثانيـة يف سـبتمرب/أيلول ١٩٣٩ عقد أعيان 
ليبيـا املغرتبني ا�ت�عًا �ار�يًا يف بيت األمري إدريس السـنويس يف اإلسـكندرية، 
بـني ٢٠ و٢٣ أكتوبر/ترشيـن األول من ذلك العام،٣٤ وقـد ضمَّ االجتامع نحو 
أربعـني شـخصية من طرابلس وبرقـة، وبحثوا يف خطة العمل املناسـب يف حالة 
قيـام حتالٍف بني إيطاليا وأملانيا، ونجح املجتمعون يف تنايس اخلالفات التي دبَّت 
بينهـم يف ظل حيـاة املهجر، وأصـدروا وثيقـة �ار�ية يف ٩ مـن رمضان ١٣٥٨ 
ر أن يعهد بموجبها بالزعامة  املوافـق ٢٣ من أكتوبر/ ��ين األول ١٩٣٩ تقـرَّ

٣٢  األشهب، برقة العربية، ص ٥٣١.
٣٣  الصاليب، احلركة السنوسية، ج ٣، ص ٣١٦.

٣٤  انظر: خدوري، ص ٤١- ٤٢؛ دي كاندول، ص ٦٤.
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ـة للسـيد إدريس، رشيطـة أن يعّني "جلنة م�ـ�كة" من زعامء طرابلسـيني  العامَّ
ذ  وبرقاويـني تكـون مهّمتها تقديـم النصح للسـيد إدريس يف كل عمـل قد يتخَّ
ا يتعلـق بتحرير بالدهم.٣٥ وقـد جرى إبالغ رئيس الوزراء املرصي والسـفري  ممـَّ

الربيطاين يف القاهرة بفحوى تلك القرارات.٣٦
يف العـا� من يونيو/حزيران ١٩٤٠ أعلنـت إيطاليا احلرب عىل بريطانيا، 
وكان مـن بـني مـا قامت بـه بريطانيـا، كردِّ فعـل لتـّرصف احلكومـة اإليطالية، 
االتصـال با�مـ� إدريـس عـن طــريـق اجلــنـرال (ويلسـون) آمـر القـوات 
الربيطــانية يف مرص حتت قيادة اجلنرال (ويفل) وطلبت منه املساعدة � املجهود 

ا�ر� ضدَّ اإليطاليني.
دعـا ا�مـ� إدريس فورًا الزعـامء الليبيـني يف املهجر إىل اجتـ�ٍ� يف القاهرة 
خـالل شـهر أغسـطس/آب ١٩٤٠، وانعقد االجتامع واسـتمرَّ التـداول طيلة 
يومي السابع والثامن من أغسطس، ويف اليوم التاسع جاء قرار أغلبية املجتمعني 
معـّربًا عن الثقـة يف احلكومة الربيطانية، واالعرتاف باألمـري إدريس مفّوضًا عن 
ى "القّوة  الليبّيني يف عالقاهتم مع بريطانيا، واالتفاق عىل إنشـاء جيش ليبي يسـمَّ
العربيـة الليبّيـة" للقتال إىل جانـب القوات الربيطانية ضـّد اإليطاليني.٣٧ وكان 

اجلنرال (ماتيالند ويلسون) حارضًا يف اليوم الثالث لالجتامع.
كان ذلـك االجتـ�� مـن املناسـبات املبّكـرة التي ظهـر فيهـا االختالف � 
وجهات النظر بني الزع�� الطرابلسيني وال��اويني� ففي الوقت الذي مل ُيبِد فيه 
الربقاويـون أيَّ اعرتاض عىل انتهاز الفرصة السـتئناف اجلهاد ضدَّ الطليان ألنَّ 
ذلـك لن يعود عليهم إال بالكسـب، ولن خيرسوا أكثـر ممّا خرسوا عىل أيِّ حال، 
كان الطرابلسـيون يشعرون باحلرج خوفًا من انتهاء احلرب بانتصار دول املحور 

٣٥  يمكـن مراجعـة نص الوثيقة يف ص ٣١٩-٣٢٠ يف كتاب الصاليب، املصدر نفسـه، وقد وقـع عىل هذه الوثيقة نحو 
(٥١) شـخصية ليبّية، كام بادرت "مجعية الدفاع الطرابليس الربقاوي" يف دمشـق، برئاسـة بشري السعداوي، بتبنّي ما 

جاء يف تلك الوثيقة.
٣٦  حـول تفاصيـل االتفاق الذي أسـفر عنه ذلـك االجتامع، انظر: شـكري، املصدر نفسـه، ص ٦٤-٦٦، وأصبحت 
الوثيقة املحتوية للقرارات الصادرة عن االجتامع، التي أرسـلت رسـميًا إىل اجلنرال ويلسـون، هي األسـاس الذي 
قام عليه التعاون بني الليبّيني وبريطانيا. وقد وافق عليها املهاجرون الليبّيون يف سوريا والسودان وتونس، وعرضوا 

االنضامم إىل مواطنيهم يف مرص. خدوري، ص ٤٣-٤٥.
٣٧  الصاليب. املصدر نفسه، ج ٣، ص ٣٢٤ وما بعدها.
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فيأخـذ عليهـم الطليـان قتاهلم يف صفـوف األعـداء.٣٨ وقد أدَّى هـذا التوّجس 
لدى الطرابلسـيني إىل إحجام عدٍد ممّن شـارك منهم يف االجتامع عن املوافقة عىل 
قراراته، وانسـحبوا منه. وقد تردَّد أنَّ عبد الر�ن عزام باشـا،٣٩ الذي كان وزيرًا 
مفوضـًا يف وزارة اخلارجيـة املرصية آنذاك، لعب دورًا جلّيـًا يف حتريض الليبّيني 
مـن إقليـم طرابلس عـىل رفض فكرة األمري إدريس بتأسـيس جيـش ليبي يقف 
إىل جانب احللفاء، إذ إنَّ الرأي السـائد يف املرشق العريب يومذاك أنَّ دول املحور 

(أملانيا وإيطاليا واليابان) هي التي ستخرج منترصة يف احلرب.٤٠
قـام األمـري إدريس، فـور توّصـل االجتـامع إىل قـراره املذكـور، بالتعاون 
مـع الربيطانيـني يف تنظيـم "القـوة العربية الليبيـة" التي تكّونـت يف معظمها من 
الربقاويـني الالجئـني بمرص، ومن ضمنهـم بعض املجاهدين الذيـن متّكنوا من 
عبور احلدود املرصية بعد اشرتاكهم يف املقاومة ضدَّ اإليطاليني. ومل يلبث اجليش 
أن وصـل إىل قـوٍة قوامهـا أربـع كتائـب قتاليـة وكتيبـة أركان (أي نحو ٤٠٠٠ 

مقاتل).
وقد حدث أن وقعت قرب سيدي برا� خالل شهر ديسمرب/كانون األول 
١٩٤٠ معركـة بـني القـوات الربيطانية واإليطاليـة ُهِزمت فيهـا األخرية، األمر 
الـذي أّدى إىل وقـوع آالف الليبّيني املجنّدين باجليـش اإليطايل يف األرس، حيث 
ُنقلوا إىل معسـكرات األرسى يف منطقة قناة السـويس، وقد أخذ األمري إدريس 
يف الـرتّدد عىل هؤالء األرسى، ونجح يف ضمِّ عـدٍد كبٍري منهم إىل "القوة العربية 

متطّوع.٤١ إىل (١٤٫٠٠٠)  تعدادها  وصل  حتى  الليبية" الوليدة 
وقد شـاركت وحدات "القوة العربية الليبية" يف احلمالت العسـكرية التي 
مـت كل مـا عندهـا لدعم  جـرت عـىل امتـداد السـنوات ١٩٤٠-١٩٤٣، وقدَّ
الصـف الربيطـاين، كام مل يرتدد األهايل املدنيون داخل برقة يف تقديم مسـاعداٍت 

٣٨  دي كاندول، ص ٦٥؛ خدوري، ص ٤٢.
٣٩  مرَّ بنا كيف أنَّ عبد الرمحن عزام شـارك يف جهاد الليبّيني ضدَّ االحتالل اإليطايل، كام أنَّه رافق األمري إدريس عندما 

هاجر إىل مرص يف أواخر عام ١٩٢٢.
٤٠  مذكرات حممد عثامن الصيد، رئيس احلكومة الليبية السـابق، ��ات من تاريخ ليبيا (الرباط: [دن]، ١٩٩٦)، ص 

.٢٧
ة للكتاب، ١٩٧٠)، ص ١١٣. ٤١  هنري ميخائيل، العالقات اإلنجليزية الليبية (القاهرة: اهليئة املرصية العامَّ
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جريئة وحمفوفة باملخاطر للجيـش الربيطاين.٤٢ وقد اعرتفت احلكومة الربيطانية 
مها الليبّيون، بقيادة األمري إدريس السنويس،  رسـميًا بأّمهية املسـاعدات التي قدَّ
ه هبا وزير اخلارجية (���و� إيدن) يف ترصيٍح أدىل به  أثناء احلرب، وذلك حني نوَّ

أمام جملس العموم الربيطاين بتـاريخ ٨ من ينـاير/كانون الثـاين ١٩٤٢. ٤٣
كانت املنطقة السـاحلية الواقعة بني (العلمني) يف شامل مرص و(مارت) بني 
تالل مطامطة وخليج قابس بتونس املمتّدة لنحو (٥٫٠٠٠) ميل مرسحًا ملعارك 
وعمليـات حربية ضاريـة ومتواصلة بني قوات احللفاء والقـوات الربيطانية من 
جهـة، وبـني القـوات اإليطالية واألملانيـة من جهٍة ثانيـة، عىل امتداد السـنوات 
١٩٤٠-١٩٤٢. وقد شـهدت عمليات كرٍّ وفّر بني القوات املتحاربة، وتبادلت 
األيدي برقة ثالث مّراٍت قبل أن يسـتويل عليها اجليش الثامن الربيطاين هنائيًا ٤٤ 

يف أواخر عام ١٩٤٢.
ومـن التطـورات املفاجئة التي شـهدهتا تلـك احلرب نجـاح القائد األملاين 
(رومـل) يف إحراز سلسـلٍة من االنتصـارات الباهرة عىل القـوات الربيطانية يف 
رشقي برقة يف أوائل صيف ١٩٤٢، وقد مكنته تلك االنتصارات من االسـتيالء 
عـىل �ـ�� والتوّغـل يف مرص حتى وصـل إىل نقطٍة عـىل السـاحل ال تبعد عن 
اإلسـكندرية غري ستني ميًال فقط، فبدا الطريق مفتوحًا عىل مرصاعيه أمام قوات 
املحـور الحتـالل مـرص. وطار موسـوليني من رومـا إىل بلدة "القبـة" يف اجلبل 
األخرض بربقة وهو عىل أتمِّ االسـتعداد لقيادة جيوشـه املظفرة والزحف هبا عىل 
القاهـرة راكبًا حصانًا أبيض. وقد أثار هذا التحـّول املفاجئ يف جمرى األحداث 
ة إلخالء  موجـة من الذعر يف مرص، حتى إنَّ القيـادة الربيطانية أخذت تعّد العدَّ
املنطقة من األهايل. وكان ممَّن جرى إجالؤهم يف تلك األثناء جمموعة من الزعامء 
الليبّيني الذين أّيدوا احللفاء، وعىل رأسهم السيد إدريس الذي أقنِع بالذهاب إىل 
القدس بدالً من السعودية.٤٥ وتمَّ يف الوقت نفسه نقل الليبّيني املدنيني اآلخرين 
من   ٢٣ إىل فلسطني والسودان، حيث بقوا هناك إىل ما بعد "معركة العلمني" يف 

٤٢  للمزيد حول هذا املوضوع انظر: الصاليب، املصدر نفسه، ص ٣٢٦-٣٣٧.
٤٣  انظر: دي كاندول، ص ٦٦-٦٧.

٤٤  خدوري، ص ٥٦؛ محدان، ص ٤٧-٤٨.
٤٥  يبدو أنَّ امللك عبد العزيز بن سعود مل ترق له فكرة انتقال السيد إدريس إىل احلجاز بسبب بعض املوانع املذهبية من 

جانب الزعامء الوهابيني. دي كاندول، ص ٦٨.
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أكتوبر/ترشيـن األول ١٩٤٢ التي انترص فيهـا القائد الربيطاين مونتجمري عىل 
قوات املحور بعد قتال رشس دام اثني عرش يومًا.٤٦

وقد واصل اجليش الثامن ال�ي�ا� بقيادة مونتجمري انتصاراته عىل قوات 
املحـور، فأكمل احتالل برقة، وأعلنه يف ١١ مـن نوفمرب/ترشين الثاين ١٩٤٢، 
وتـمَّ االسـتيالء عـىل م�ا�ـ� يف ١٨ يناير/كانـون الثـاين ١٩٤٣، كام سـقطت 
طرابلـس يف أيدي القـوات الربيطانية الزاحفة يف ٢٣ من الشـهر ذاته، كام احتل 
الفرنسـيون بقيـادة اجلنرال لو�ل�� فزان يف الوقت نفسـه، وبعد أسـبوعني من 

ذلك تمَّ إجالء بقية قوات املحور، وُحّررت ليبيا حتريرًا كامًال منهم.٤٧ 
عـىل الرغـم من أنَّ احلرب العاملية الثانية أسـفرت عن دحـر قوات املحور، 
وهزيمـة القـوات اإليطاليـة ورحيلها عن ليبيـا، فإنَّ املعارك التـي جرت خالل 
تلك احلرب، والتي كانت األرايض الليبية، والسيام برقة، مرسحًا دائًام هلا - عىل 
امتـداد ١٩٤٢/١٩٤٠- أحلقـت بالبالد الليبية دمارًا وخرابـًا هائلني، �� عانى 

خال�ا الليبيون ويالٍت وأهواالً شديدة وبالغة.
ة مـّرات جيئـة وذهابًا حتى  لقد اكتسـحت القـوات املتقاتلة مـدن برقة عدَّ
حرثتهـا حرثًا، وكانت هذه املـدن الضحية الكرب حلركة املّد واجلزر التي كانت 
أعنف املعارك ترّكزًا فيها، وعىل سـبيل املثال فقد ُدمِّرت ٨٥% من مدينة ط��، 

ع� حني فقدت بنغازي ٦٠% من مبانيها.٤٨
كتب الصحفي ال�ي�ا� "مورهيد" يصف مدينتي درنة وبنغازي إبَّان تلك 

املعارك:
ا  "املدينـة اجلميلـة درنة قد احرتقـت وهنبت وخّربـت مزارعها اإليطاليـة .. أمَّ
بنغـازي يف شـتاء ١٩٤١ فلم تعد مدينة البته، فقد حطمتهـا املتفجرات الثقيلة، 
وتركتها خالية خربة وحمزنة باردة، وأغلقت املتاجر واألسـواق، وتتابع اخلراب 
ة عام كامـل يقصف املدينة  بعد اخلراب، واسـتمرَّ سـالح الطريان الربيطاين مدَّ

٤٦  دي كاندول، ص ٦٧-٦٨.
٤٧  خدوري، ص ٥٦؛ دي كاندول، ص ٦٩.

٤٨  محدان، ص ٤٦- ٤٧.
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ليل هنار حتى أصبحت أثرًا بعد عني..".٤٩
كانت عليه  وقّدم دي كاندول يف كتابه "امللك إدريس عاهل ليبيا" وصفًا ملا 

احلالة يف مدينتي ��� وبنغازي يف شتاء سنة ٤٢-١٩٤٣ جاء فيه:
"بدأ موسـم األمطار مبّكرًا يف شـتاء سـنة ١٩٤٢-١٩٤٣. ويف شـهر نوفمرب 
(ترشيـن الثـاين)، حـني كان اجليـش الثامـن يواصـل تقّدمه عـرب أرايض برقة، 
حتت سـامئها املكفهرة، صادفته مشـاهد الفوىض واخلـراب يف كل مكان. وكان 
اإليطاليـون قـد أخلوا البالد من مجيـع مواطنيهم املدنيني البالـغ عددهم آنذاك 
نحـو أربعني أو مخسـني ألف نسـمة. فغدت مدينة ��� شـبه خاليـة من احلياة 
مت كل مبانيها تقريبًا، وغصَّ امليناء الواسـع بحطام مائة وثالثني  متامًا، وقد هتدَّ
سـفينة غارقة، وبدت آثار القصف اجلوي يف ما خّلفته القنابل من دمار شـامل 
يف ال�د� ودرنة، ويف بنغازي بوجٍه خاص، حتى إنَّ كثريين من سـكاهنا الذوا 
بالتـالل واألغـوار خارج املدن. وكانت سـفوح املنحدرات التـي تناثرت فوق 
ل له  أرضها بقايا الدبابات والشـاحنات املحرتقة، أشـبه بحقل ألغام هائل ال أوَّ
وال آخـر، فكانت سـيارات اجليش عرضة خلطر اهلـالك يف أّي حلظة إذا حادت 
ـة كالكهرباء وامليـاه واملرافق  عـن الطريق العـام. وقد تعطّلـت اخلدمات العامَّ
الصحيـة، ألنَّ قـوات العـدو قبـل انسـحاهبا مـن بنغـازي دمَّرت حمطـة توليد 
الكهرباء، ونسـفت سـدود امليناء، كـام عمدت إىل تلويث امليـاه بتحويل قنواهتا 
للمـرور يف جماري املدينة. وبقية املبـاين القليلة القائمة عىل جانبي الطريق كانت 
ا يف منطقة اجلبل  معبَّـأة بالرشاك القاتلة واملتفجرات املخبَّأة يف كل ركٍن منها. أمَّ
األخـرض، وهي مل تشـهد كثريًا من معـارك احلرب، فـإنَّ األرضار املادية كانت 
أخـف وطـأة، غـري أّن بيوت املـزارع البيضـاء اجلميلـة التي هجرها سـاكنوها 
الطليان بدت موحشـة وخاوية. ومل يعد حول القرى سوى القليل من الزراعة، 
بينام مل يبَق أّي أثر عىل اإلطالق للحرف أو التجارة، فمظاهر احلياة العادية قيض 

عليها بالكامل..".٥٠
كام يقّدم دي كاندول يف كتابه املذكور وصفًا ملا كانت عليه األحوال الصحية 

٤٩  نقًال عن جون رايت، ص ١٧٢-١٧٣.
٥٠  دي كاندول، ص ٦٨.
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� برقة يف أعقاب احلرب العاملية الثانية ودخول اجليش الربيطاين إليها:
ة مشكلة خطرية وهي كثرة اإلصابات من جّراء وجود األلغام  ".. لقد ظهرت ثمَّ
واملتفّجـرات التي خّلفتها جيوش األعداء قبل خروجها من البالد .. كام كانت 
هناك مشـكلة ارتفاع نسـبة املرض بـني الليبيني عمومًا .. كانـت هناك حاالت 
تفّيش األمراض السارية مثل اجلدري واحلّمى ونسبة عالية من املصابني بالتدّرن 
والرتاخوما وارتفاع معّدالت اإلصابة باألمراض التناسـلية التي اعتربت سـببًا 

مبارشًا يف انتشار حاالت العقم، وزيادة نسبة وفيات األطفال..".
".. وكانت املرافق العامة من شبكات توزيع الكهرباء واملجاري قد دمِّرت عن 
لت إىل  آخرهـا، فلم يعد باإلمكان إصالحها ... وقد اهنارت معظم املباين فتحوَّ
جمـّرد أكداس مـن األنقاض تغّص باجلرذان، بينام ظلـت رائحة املوت والعفونة 
ختّيم عليها شهورًا طويلة ... ومل يكن من املستطاع إعادة مواسري املياه واملجاري 
د، ومل ُيعثر عىل أّية خرائط  بت عىل نحٍو متعمَّ الرئيسية إىل حالتها األوىل ألّهنا خرِّ

توّضح تصميمها األصيل..".٥١
ا اللورد رينل Rennel of Rodd فيورد يف هذا الصدد :  أمَّ

ضت مدينة  مـت مدينتـا الربدية (الـربد) وط�� هتديـًام تامـًا، وتعرَّ "لقـد ُهدِّ
بنغـازي لدماٍر شـديد. وشـهد املواطنون اجليـوش الغازية حتتـّل بالدهم ثالث 
لـوا عىل مضٍض  مـراٍت � مدى سـنتني، وشـهدوا انسـحابني بريطانيني، وحتمَّ
انتقـام اجليـوش اإليطاليـة منهم ملوقفهم الـوّدي من اجليش الربيطـاين، وواجه 

عدد منهم اإلعدام بالرصاص ألسباٍب تافهة جدًا".
ين، ليس  تكـّرر عمليات االحتـالل واالنسـحاب عانت برقـة األمرَّ "وبسـبب 
من الوجهة املادية فحسـب، بل من متزق معنويات سـكاهنا بسـبب ما القوا من 

األهوال".٥٢
ا الدمار الذي خلفته احلرب يف منطقة طرابلس فقد كان نسبيًا قليل األثر  أمَّ
مقارنة بام حلق بمنطقة برقة، كام أنَّ املصائب التي حاقت بسـكاهنا كانت دون ما 

عاناه أهل برقة.٥٣
٥١  املصدر نفسه، ص ٧٤.

٥٢  نقًال عن خدوري، ص ٦٠-٦١.
٥٣ املصدر نفسه، ص ٢٦٧-٢٦٨.

03_3rd Chapter_Vol_1   210 7/19/04, 6:15:45 PM



٢١١

 اإلدارة العسكرية ال�يطانية والفرنسية
توّلت بريطانيا، طوال السنوات ما بني ١٩٤٢ و١٩٥١، بموجب (معاهدة 
الهاي)، مسـؤولية حكم برقة وطرابلس، وتوّلت فرنسـا حكم فزان، باعتبارها 
مناطـق حمتّلة من العدو (إيطاليا). وقد ألزمت أحكام (معاهدة الهاي) بريطانيا 
وفرنسـا باحـرتام حق السـيادة اإليطاليـة القائمة ضمنـًا وعدم اختـاذ أّي إجراٍء 

دستوري من شأنه أن يؤّثر يف وضع البالد مستقبًال.٥٤
(أ)   اإلدارة العسكرية ال�يطانية � برقة

دخـل اجليـش الثامـن الربيطـاين برقـة، كـام ذكرنا، خـالل شـهر نو�م�/
��يـن الثـا� عـام ١٩٤٢، ويف احلـادي عرش مـن ذلك الشـهر أعلـن اجلنرال 
د يف إعالنه السياسـة الربيطانية لإلدارة  مونتجمري احتالل بريطانيا لربقة، وحدَّ

العسكرية.٥٥
كان مقّر اإلدارة العسكرية الربيطانية يف املرج خالل عام ١٩٤٢، ثم نقل إىل 
بنغازي عام ١٩٤٣، وتم تبديل اسـم احلكومة العسـكرية الربيطانية إىل اإلدارة 

العسكرية الربيطانية يف ١٠ مارس/آذار ١٩٤٣.
ورغم أنَّ السـيادة اإليطالية يف القوانني ظّلت مسـتمّرة يف البالد (يف انتظار 
وضـع حـدٍّ لالحتـالل اإليطـايل بموجـب معاهـدة صلـح) فقد جـرى هتذيب 
القوانني اإليطالية السارية مما أضيف إليه من املواد الفاشستية، كام أدخلت عليها 

ة.٥٦ التعديالت التي اقتضتها الرضورة العسكرية، وحاجات األهلني امللحَّ
وخالل حقبة اإلدارة العسكرية الربيطانية جرى تقسيم برقة إىل سبعة أقضية 
(املرج، أجدابيا، شـحات، درنة، طربق، الكفـرة، ومدينة بنغازي ومنطقتها) ثمَّ 

٥٤  دي كاندول، ص ٧١.
٥٥  للمزيد حول هذا اإلعالن انظر: خدوري، ص ٥٦-٥٧. 

٥٦  خدوري، ص (٥٨).
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أعيـد مجع هـذه األقضية يف ثالثة فقط. كام جرى إنشـاء خدمة مدنية أهلية سـنة 
١٩٤٣، و�لـس بلـدي ُعـنيِّ أعضـاؤه من الوجهـاء، وقـد برهن عـىل أّنه كان 
املعـربِّ عن الرأي السـيايس يف برقة. (وقد نرش خالل عـام ١٩٤٨ إعالن خاص 
باملجالس البلدية توّسـعت بموجبه سـلطة أهل البالد من املستوى التنفيذي إىل 
املسـتوى السـيايس). كام شهد عام ١٩٤٣ إنشـاء مكتب للمعلومات يف بنغازي 
البالد  حاجة  ورغـم  رشع يف إصـدار صحيفة عربية اسـمها "جريـدة بنغازي". 
بسـبب الدمار الذي حلق بمدهنا ومرافقها، والفقـر والعوز الذي كان فيه أهلها، 
فإنَّ اإلدارة الربيطانية مل يكن بمقدورها أن تفعل أيَّ يشٍء، والسيام يف جمال إقامة 
املرشوعات اجلديدة، بسـبب قلة األموال املتوفرة لدهيا وبحكم سياسة التقشف 

التي يتحتم عىل اإلدارة العسكرية أن تتقيَّد هبا.٥٧
(ب)   اإلدارة العسكرية ال�ي�انية � طرابلس

قامـت اإلدارة العسـكرية الربيطانيـة رسـميًا يف منطقـة طرابلـس يف ١٥ 
ديسـم�/كانون األول ١٩٤٢ عندما نرش اجلنـرال مونتجمري، من مركز قيادة 
اجليـش الثامن بالقرب مـن أجدابيا، عددًا مـن البيانات كان أّوهلـا اإلعالن بأنَّ 
املنطقـة أصبحت حتت االحتالل الربيطاين. ويف صباح يوم ٢٣ من يناير/كانون 
الثـاين من عـام ١٩٤٣ تسـّلم مونتجمري رسـميًا، عنـد باب بن غشـري، مدينة 
ورئيـس  ونائبـه،   ،(Ettore Bastico) اإليطـايل٥٨  احلاكـم  بحضـور  طرابلـس 

البلدية.٥٩
ـمت منطقة طرابلس إىل ثالث واليات،  وخالل فرتة اإلدارة الربيطانية قسِّ
ـمت كل والية إىل جمموعـٍة من األقضية  هـي طرابلـس ومرصاته وغريان، وقسِّ

٥٧  املصدر نفسه، ص ٥٩-٦٠؛ دي كاندول، ص ٧٣.
٥٨  عرفت ليبيا خالل الفرتة منذ ١٩٢٩/١/٢٤ وحتى ذلك اليوم ستَّة حكام عامِّني هم:

 (١)  بييرتو بادوليو (Pietro Baddoglio) من ١٩٢٩/١/٢٤ إىل ١٩٣٣/١٢/٣١.
 (٢)  إيتالو بالبو (Italo Balbo) من ١٩٣٤/١/١ إىل ١٩٤٠/٦/٢٨.

 (٣)  جوسيبي بروين (Giuseppe Bruni) من ١٩٤٠/٦/٢٨ إىل ١٩٤٠/٦/٣٠ (يومان فقط).
 (٤)  رودولفو غراسياين (Rodolfo Graziani) من ١٩٤٠/٦/٣٠ إىل ١٩٤١/٢/١١.

 (٥)  إيتالو غاريبالدي (Italo Gariboldi) من ١٩٤١/٢/١١ إىل ١٩٤١/٧/١٩.
 (٦)  إيتوري باستيكو (Ettore Bastico) من ١٩٤١/٧/١٩ إىل ١٩٤٣/١/٢٣.

. (John Stewart) انظر: ستيوارت  
٥٩  خدوري، ص ٦٢؛ الصاليب، املصدر نفسه، ص ٣٢٩.
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بحيث كان يف املنطقة كلها ٢١ قضاًء، باإلضافة إىل عدٍد من املراكز.٦٠
كانت األحـوال االقتصادية واالجتامعية يف طرابلـس قد اضطربت بطبيعة 
احلـال بسـبب احلرب، لكـن منطقة طرابلس كانت أحسـن حاالً مـن برقة، ألنَّ 
عـددًا كبريًا من الفالحـني اإليطاليني ظلوا يف مزارعهم ومسـتعمراهتم، كام بقي 
ة احلرب عىل  كثـريون مـن مواطنيهم يف املدن، وقد سـاعد ما أنفقته بريطانيـا مدَّ
تيسـري الوضع املايل باملنطقة. ويف أغسـطس/آب عـام ١٩٤٣ قامت مظاهرة يف 
مدينـة طرابلس انتهت بتقديم عريضة احتوت مجلة مـن التظّلامت واملطالب إىل 

املسؤول عن اإلدارة الربيطانية يف طرابلس املسرت ترافرس روبرت ب�ك�.
وجديـر بالذكـر أنَّه �ـ� الرغم من أنَّ منطقتـي طرابلس وبرقـة كانتا حتت 
اإلدارة العسـكرية ال�يطانية فإنَّ تنقّل السـكان بني الواليتني كان مقيَّدًا، وكانت 

التجارة بينه� خاضعة لرسوم �ركية.٦١ 
 (ج)   اإلدارة العسكرية الفرنسية � فزان

أورد ��ـد �ثـ�ن الصيد (رئيس احلكومـة الليبية األسـبق) يف مذكراته أنَّ 
امللـك إدريس حكى له شـخصيًا أنَّ اجلنرال الفرنيس شـارل د�ـول، الذي كان 
س قوات فرنسا احلّرة، اتصل به (باألمري إدريس) يف مرص وعرض  أيامئٍذ قد أسَّ
عليه التعاون عىل طرد إيطاليا من ليبيا، وأنه بناًء عىل ذلك قام بمكاتبة أ�د سيف 
النـ�، وكان مقيًام مع آالف الليبّيني ما بني تشـاد والنيجر، وطلب منه تشـكيل 
جيش ليتعاون مع قوات فرنسا احلرة لدخول إقليم فزان، فاستجاب أمحد سيف 
النـرص (الـذي وصفه الصيد بأّنـه كان من أتبـاع الطريقة السنوسـية، ومن كبار 
املجاهدين الليبيني، ومشـهود له بالشـجاعة والنزاهة والكـرم) إىل طلب األمري 
إدريس، وقام بتجنيد الليبّيني املهاجرين � تشاد والنيجر من قبائل أوالد سليامن 
وورفّلة وزوّية والقذاذفة. وتوّلت قوات فرنسا احلّرة تدريب هذه القوات الليبية 
وتسـليحها لتدخـل يف الثالث مـن يناير/كانون الثـا� ١٩٤٣ إىل إقليم فزان مع 

القوات الفرنسية بقيادة اجلنرال الفرنيس لوكل�ك دي هوتكلوك.٦٢
٦٠  خدوري، ص ٦٣.

٦١  املصدر نفسه، ص ٦٣-٦٤.
٦٢  الصيد، ص ٢٧-٢٨.
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ومن جهٍة أخرى، تمَّ يف ٢٦ من الشـهر ذاتـه االتفاق بني اجلنرال الربيطاين 
م قوات فرنسـا احلّرة من بحرية تشـاد  ألكسـندر واجلنرال ل�كل�� عىل أن تتقدَّ
وحتتـل واحات فـزان يف اجلنوب الغـريب من الصحـراء الليبية، واالتفـاق أيضًا 
عـىل أن يمتـدَّ النفـوذ الفرنـيس إىل خـط العرض ٢٨ شـامالً، وخـط الطول ١٨ 
رشقًا. وبعد ثالثة أيام احتلت القوات الفرنسـية غدامس، وَدَرج، وِسنّوان، وتّم 

االتفاق عىل أن تدير القوات الفرنسية هذه املنطقة أيضًا.٦٣
ـمت السلطات  كان سـكان فزان ال يتجاوزون (٤٠) ألف نسـمة. وقد قسَّ
العسـكرية الفرنسـية اإلقليـم إىل �ـ� مناطق، وهي سـبها والشـاطئ ومرزق 
ى  وغـات وغدامـس، وكل منطقة من هـذه املناطق حيكمها ضابط فرنيس يسـمَّ
"املتّرصف"، وتمَّ تعيني ضابط برتبٍة كبرية يف منصب وايل اإلقليم ومركزه سبها. 
وحكم الفرنسيون اإلقليم، عىل غرار اإليطاليني، حكًام عسكريًا مبارشًا، وكانت 
م أبقوا املوظفني املحليني عىل وضعهم السـابق  بيدهم مجيع السـلطات، رغم أهنَّ
إبَّان فرتة احلكم اإليطايل.٦٤ كام قامت السـلطات الفرنسية، ألغراض عسكرية، 
بضمِّ (غات) إىل املناطق العسـكرية اجلنوبيـة يف اجلزائر، و(غدامس) إىل املناطق 

العسكرية اجلنوبية يف (تونس).٦٥
ويبدو أنَّ فرنسـا رشعت يف تنفيذ ��ٍ� يرمي �� ضمِّ فزان �� مس���را�ا 
اإلفريقية، ليتسـنَّى هلـا ربط تونس واجلرائر ببقية مسـتعمراهتا عـن طريق فزان. 
وهلـذا انتهجت سياسـة ترمي إىل فـرض عزلٍة كاملـة عىل اإلقليم وسـكانه، إىل 
درجـة أنَّ أيَّ أحـٍد من اإلقليم كان يرغب يف الذهـاب إىل طرابلس أو برقة كان 
عليه أن حيصل عىل ترصيٍح مكتوب، ومل يكن ُيمنح بسـهولة. وكان عىل سـكان 
برقـة وطرابلـس أيضـًا إذا أرادوا دخول إقليم فـزان أن يأخذوا إذنـًا مكتوبًا من 
عت السلطات الفرنسية  القنصلية الفرنسية يف بنغازي أو طرابلس، عىل حني شجَّ

أهل اإلقليم عىل التنقل والسفر بني فزان وتونس واجلزائر والنيجر وتشاد.
ولتحقيق هذه السياسـة دأبت السـلطات الفرنسـية عىل ترويـج الدعايات 
التـي تنّفـر أهل اإلقليـم من اجلامعـة العربية-الوليـدة يومـذاك، ومنعوا دخول 

٦٣  خدوري، ص ٦٤-٦٥.
٦٤  املصدر نفسه، ص ٦٥.

٦٥  الصيد، ص ٢٩.
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الصحف واملنشورات والكتب إىل اإلقليم، كام أعدمت السلطات الفرنسية ما ال 
يقل عن مائة ومخسني مواطنًا من اإلقليم ملجّرد وجود شبهات حوهلم بأنَّ لدهيم 

نزعة وطنية أو يملكون سالحًا.٦٦

٦٦  الصيد، ص ٢٩.
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احلركات الوطنية والنشاط السيا� واحلز�

أوالً:   � ظل اإلدارة العسكرية ال�يطا�ية
مل تكـد برقـة وطرابلس تتحـّرران من احلكم اإليطايل حتـى طالبت الفئات 
الواعيـة يف كل منهـام باالشـرتاك يف اإلدارة، وتكويـن أحزاب سياسـية، منتهزة 

أجواء "احلّرية" النسبية التي سمحت هبا اإلدارة الربيطانية يف اإلقليمني.
ـا يف مجاعاٍت  لـت، إمَّ كانـت جـذور بعـض األحزاب الـسياسـية قـد تأصَّ
ا يف مجعياٍت أنشـأها  قامـت يف وقـٍت مبكر من عهـد االحتالل اإليطـايل،٦٧ وإمَّ
الليبيون يف املهجر. ومن العوامل التي ساعدت عىل هذا األمر انتـــشار الدعوة 
القوميـة يف عدٍد من األقطار العربية والسـيام تلك التـي كان املهاجرون الليبّيون 
يقيمـون فيهـا، كمـرص ولبنان وسـوريا. كـام أنَّ عددًا مـن هـؤالء املهــاجرين 
انخــرط يف النشــاط السيايس يف تلك األقطار مشــاركة إلخواهنم يف جهادهم 
ـم مل يقترصوا عـىل تعلم فنون  لتحريـر بالدهـم، وترّتب عـىل هذه املشـاركة أهنَّ
التحريض القومي تعّلًام مبارشًا فحسـب، ولكنَّهم تعلموا أيضًا وسـائل مقاومة 
ال يف التـحريض القومي، واشــرتكوا  النفـوذ األجنبـي، وقام بعضهم بـدور فعَّ
ة ومظاهرات الشـارع. كام أتيح لبعض الشـباب الليبّيني أن  يف االجتامعات العامَّ
ض له  يدرسـوا يف اخلارج، وأن يتعّرضــوا للمـؤمترات القومية عىل نحو ما تعرَّ

مواطنــوهم املنفّيون.٦٨
لقـد متحورت املطالب الوطنية والسياسـية لليبّيني عمومًا، كام ترّكز نشـاط 
الفئـات الواعيـة منهم، حـول مقاومة النفـوذ األجنبـي (الربيطـاين)، واملطالبة 
باحلكم الذايت، ونقل السـلطة من األيدي األجنبية إىل أبناء البالد. وقد شـهدت 
حقبة اإلدارة العسـكرية الربيطانية يف برقة وطرابلس (١٩٤٢-١٩٥١) تشكيل 

عدٍد من األحزاب وا�ي�ات وال�ن�ي�ت السياسية.
٦٧  شـهدت سـاحات اجلهاد الليبي ضدَّ الطليان، كام مرَّ بنا، مسـامهة أعداٍد كبرية من املجاهدين العرب واملسلمني من 

شتى البالد العربية واإلسالمية.
٦٨  خدوري، ص ٦٥-٦٧.
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 (أ)    � بـرقة
رغم أّن ا�م� إدريس ظلَّ مقيًام يف مرص، حتى بعد اندحار القوات اإليطالية 
ورحيلها عن برقة يف أواخر عام ١٩٤٢، ومل يعد لإلقامة بشكل اعتياديٍّ يف البالد 
إال يف أواخر عام ١٩٤٧، ٦٩ فإنَّه ظل الشخصية السياسية ا�و� � برقة وزعيمها 
دون منازع. فهو من جهة سـليل احلركة السنوسـية ذات القبول الواسع يف برقة، 
والتـي خاضت حركـة اجلهاد ضّد الطليان فيها، وهو، من جهٍة أخرى، قد نجح 
يف إقامـة عالقـاٍت جّيـدة مع احلكومـة الربيطانية، ويف أن حيصل عـىل وعٍد منها 
بعدم عودة اإليطاليني إىل حكم البالد، هذا فضًال عن مشاركته وقيادته احلقيقية 
للمقاومـة السياسـية يف برقـة من عـام ١٩١٦ إىل عام ١٩٢٣. ومـن جهٍة ثالثة، 
كان حيظى باحرتام وقبول أهايل فزان بقيادة املجاهد أمحد سـيف النرص، وبقبول 
رشحيـٍة واسـعة من أهـايل طرابلـس وزعامئهـا السياسـيني، األمر الـذي يؤكده 

مبايعتهم له عام ١٩٢٢ وجتديد الوالء له خالل سنوات املهجر.
ة واملتمّيزة التي كان األمري إدريس حيظى هبا  لقد اسـتدعت الوضعية اخلاصَّ
يف برقة أن يكون حمور النشاط السيايس وقطب رحاه فيها، وأال يكون بعيدًا عن 
حركة ونشـأة اهليئات والتنظيامت السياسـية فيها. ومن اهليئات والتنظيامت التي 
شـهدهتا السـاحة السياسـية الربقاوية خالل حقبة اإلدارة العسـكرية الربيطانية 
"�عيـة عمر املختـار" و"اجلبهـة الوطنية" و"رابطـة الشـباب" و"املؤمتر الوطني 

ال�قاوي".
 (*) �عية عمر املختار

سـت مجعية عمر املختار يف م� يف ٣١ يناير/كانون الثاين عام ١٩٤٢  تأسَّ
عىل يد عدٍد من املهاجرين الليبّيني٧٠ ممّن انضموا إىل القوات السنوسـية يف مرص 
٦٩  بالرغم من أنَّ األمري إدريس مل جيعل من برقة مقّره الدائم إال يف نوفمرب/ترشين الثاين ١٩٤٧ فقد قام قبل ذلك بعدة 
زيـارات لربقـة أوالها يف يوليو/متوز ١٩٤٤، وثانيتها يف عام ١٩٤٥، ثّم زيارتان يف يوليو وأغسـطس (متوز وآب) 
مـن عـام ١٩٤٦. وكانت وجهة نظـر األمري إدريس أال يقيم يف برقـة ما دامت اإلدارة العسـكرية قائمة. خدوري، 
ص ٧٢، وذكـر دي كانـدول يف هـذا الصـدد أنَّ "األمري إدريس كان ال يريد تقديم أّي وعـٍد بالعودة (إىل برقة) ما مل 
يتّم االعرتاف بمركزه رسـميًا، عىل حني مل تكن احلكومة الربيطانية مسـتعّدة لذلك خشية أن ختالف أحكام معاهدة 

الهاي"، ص ٨٥.
٧٠  كان أسـعد عرا� بن عمران هو صاحب فكرة تأسـيس اجلمعية، وهو من أرسٍة وطنيٍة عريقة يف بنغازي، وشاركه يف 
التأسيس ع� فالق، و�مود ��و�، ومهدي املطردي، وتمَّ ذلك بالتشاور مع األستاذ مصطفى بن عامر الذي كان 

يدرس وقتئذ بكلية دار العلوم بالقاهرة، وكان ُينَظر إليه باعتباره رمزًا قياديًا ووطنيًا. انظر: املغرييب، ص ٩-١٠.
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(القـوة العربيـة الليبّية) قبل ذلك بمـّدة قصرية. وإذ وجد هؤالء املؤسسـون أنَّ 
ظـروف احلرب ال تشـّجع رجاالً، ال يزالـون يقومون باخلدمة العسـكرية، عىل 
وقد  العمـل يف تنظيم سـيايس، قّرروا تسـميتها "��ية عمر املختـار الرياضية". 
وافـق السـيد إدريس (الـذي كان موجـودًا آنـذاك يف مرص) عىل فكـرة اجلمعية 
وشملها برعايته. وبعد إجالء قوات املحور عن برقة، وعودة املهاجرين الليبيني 
إليها، أعِلن رسـميًا عن تأسـيس اجلمعية يف بنغازي يف ٤ إبريل/نيسان ١٩٤٣، 
لت عىل  وتشّكل للجمعية فرع يف درنة. وعىل الرغم من أنَّ اجلمعية كانت قد ُسجِّ
ا "ناٍد" غايته االهتامم بالنشاط الثقايف والريايض فإنَّه مل يمض عام عىل تأسيسها  أهنَّ
القضايا  يف  أصدرهتا،  حتى انغمست، والسيام من خالل صحيفة "الوطن" التي 

ة.٧١ السياسية، واختذ أعضاؤها الشباب ألنفسهم صفة الّتكلم باسم األمَّ
كان أغلب أعضاء اجلمعية من الشباب املثقف، الذي تلقى تعليمه يف مرص، 
وتأثر بآراء التحّرر العريب، كام شاهد تأسيس اجلامعة العربية ومتنَّى أن يرى وطنه 
عضـوًا فيهـا، وكان توّجه التيار السـيايس الذي كانت متثلـه اجلمعية، باختصار، 

ليبّيًا قوميًا.٧٢
مل يكن الوالء ل�م� إدريس ولإلمارة السنوسـية موضع شك أو ترّدد لدى 
اجلمعيـة وزعامئهـا، ومل تكن اجلمعيـة يف البداية معارضة لـإلدارة الربيطانية، إذ 
ـم مدينـون للربيطانيـني يف حترير  إنَّ مؤّسسـيها وأعضاءهـا كانـوا يعرفـون بأهنَّ
بالدهـم. غـري أنَّه رسعان مـا أخـذت اجلمعية، عـرب صحيفتهـا "الوطن" وعرب 
ة هلذه اإلدارة، بسـبب تقاعسها عن تنفيذ  بياناهتا السياسـية، توّجه انتقاداٍت حادَّ
وعودها إبَّان احلرب العاملية الثانية باستقالل البالد، وهو ما يشّكل هدفًا أساسيًا 

من أهداف اجلمعية.
املطلـب الثاين الـذي كانت اجلمعية تنـادي به هو وحدة كل البـالد الليبية، 
وقـد أدَّى تبنّـي اجلمعية هلـذا املبدأ ظهور خـالٍف حادٍّ بينها وبـني املدافعني عن 
كانت "اجلبهـة الوطنية" متثلهم (كام سـنرى). غري  "اإلقليميـة ال�قاويـة" الذين 
أنَّ موضـوع "وحـدة ليبيـا" ذاتـه هو الذي كان فيام بعد سـببًا يف حدوث انقسـام 

٧١  خدوري، ص ٧٩-٨٣. 
٧٢  مصطفـى أمحـد بن حليم، مذكـرات رئيس وزراء ليبيا األسـبق: صفحات مطوية من تاريخ ليبيا ال�ـيا�، (اهلاين، 

١٩٩٢)، ص ٣١.
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ك فرع درنة، الذي كان  يف داخل اجلمعية بني فرعيها يف بنغازي ودرنة، ففيام متسَّ
يرأسـه إبراهيم أسطى عمر، بالوحدة االندماجية الفورية لكامل الرتاب الليبي، 
أظهـر فـرع بنغازي، برئاسـة مصطفى بن عامـر، بعض املرونة، وقبـل بفكرة أن 

تقوم يف ليبيا دولة احتادية، وتكون برقة إحدى والياهتا.٧٣
يف السـابع من ديسـمرب/كانون األول ١٩٤٧ دعا األمـري إدريس إىل إلغاء 
�ي� األحزاب السياسية � برقة، وأعرب عن أمله يف أن يتمَّ النشاط السيايس يف 
برقة بأمجعه عن طريق "املؤمتر الوطني" الذي اسـتعيض به عن "اجلبهة الوطنية" 
(كام سـنرى)، وقد نزل زعامء اجلمعية عند رغبة السـيد إدريس وعادت اجلمعية 

للظهور كمنظمٍة رياضية.
بعد قيام اإلمارة السنوسية الثانية يف برقة (١ يونيو/حزيران ١٩٤٩) عادت 
اجلمعيـة للظهـور حتـت اسـم "اجلمعيـة الوطنية"، وأصبحـت من أكثـر القوى 

السياسية نفوذًا يف برقة، إىل أن جرى حّلها هنائيًا يف يوليو/متوز١٩٥١. ٧٤
(*) اجلبهة الوطنية (ال�قا��ة)

ترجـع بدايـة تأسـيس "اجلبهـة الوطنيـة" إىل اجتـامع عقده عدد مـن ز��ء 
قبائـل السـعادي يف ٢٦ يوليو/متوز ١٩٤٦ يف البيضاء قّرروا فيه إرسـال مذكرة 
إىل السـلطات الربيطانية طالبوا فيها بتحقيق أماين البالد القومية. وقد اشـتملت 

املذكرة عىل املطالب التالية:
١- االعرتاف باالستقالل، وإنشاء حكومة دستورية.
٢- االعرتاف باإلمارة السنوسية بإمرة السيد إدريس.

٣- تسليم اإلدارة إىل الربقاويني حاالً.
وخـالل اجتـامع جـرى يف ميـدان البلديـة ببنغـازي يوم ٩ أغسـطس/آب 
١٩٤٦ (بمناسـبة الذكرى السـنوية لتأسـيس القـوات السنوسـية) ألقى األمري 
إدريس خطابًا أشـار فيه إىل االجتامع الذي سـبق لزعامء القبائل عقده بالبيضاء، 

٧٣  بن حليم، ص ٣١؛ للمزيد حول هذه اجلمعية انظر: املغرييب.
٧٤  للمزيد حول هذه اجلمعية انظر: املغرييب.
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وأوعـز إىل املشـاركني يف االحتفـال بتأسـيس "جبهـة وطنيـة" "تتمثـل فيها كل 
�نـا� البـالد متثيًال شـكليًا مؤقتًا" من أجل معاونته "يف مهّمته الشـاقة يف تقرير 

مصري البالد (برقة) .. وبلوغ الغاية املنشودة وهي احلرية واالستقالل".
ثمَّ جرى فور ذلك توسـيع نطاق اجلبهة، بحيـث ضمَّت ممثلني عن القبائل 
األخرى وعن سـكان املدن، وأضيـف إليها آخـرون٧٥ يف نوفمرب/ترشين الثاين 
نة من (١٩) شخصًا.  بحيث بلغ العدد �سة وسبعني، بام يف ذلك جلنة عمل مكوَّ
ـت اجلبهـة الوطنية بعد تأسيسـها بعـض أعضـاء العائلة السنوسـية،  وقـد ضمَّ
وأغلب شـيوخ القبائل، وعددًا من زعامء املـدن التقليديني كان من أبرزهم عمر 
باشـا منصور الكيخيا، الذي كان له نشـاط كبري بعد عودته من املنفى يف إيطاليا 

يف أوائل عام ١٩٤٥. ٧٦
ويبـدو أنَّ الغـرض املبـارش من إنشـاء اجلبهـة الوطنيـة هو تقديـم القضية 
الربقاويـة إىل "جلنة التحقيق الدولية" التي أرسـلت للّتوّثق من رغبات الشـعب 
الليبـي يف مسـتقبله. ويف ٣٠ نوفمرب/ترشيـن الثـاين ١٩٤٦ نـرشت اجلبهة أّول 
ترصيٍح رسمي لسياستها، وكان موّجهًا إىل السلطات الربيطانية، أّكدت فيه عىل 

املطلبني التاليني:
١-  االعرتاف باإلمارة السنوسية بإمارة السيد إدريس.

٢-  السـامح بإنشـاء حكومٍة وطنية إلدارة البالد استعدادًا لالستقالل 
التام. 

وقد أصبحت اجلبهة وسـيلة لتنسـيق نشـاط "الساسـة القدامـى"٧٧ ملجاهبة 
تأثري الشباب الوطنيني املتزايد، واملتمثل يف رجال مجعية عمر املختار. وأصبحت 
قضية الوحدة الليبية جماالً لألخذ والردِّ بني الساسـة الشـباب والساسة القدامى 
يف برقـة. وفيام كان الفريقان متفقني عىل اإلمارة السنوسـية، فإنَّ إحلاح الشـباب 
عىل الوحدة مع طرابلس حتت الزعامة السنوسية كان أمعن يف جذب الناس إليه 

وإحراج موقف الساسة القدامى وإضعافه.
٧٥  كان من بينهم ممثلون عن اجلالية اليهودية واجلالية اليونانية.

٧٦  راجع خدوري، ص ٧٤-٧٩؛ بن حليم، ص ٣٠.
٧٧  وصـف دي كانـدول (ص ٨٧) "اجلبهة الوطنية" بأهنا حمافظة تتبنّى أفكارًا رجعيـة عفى عليها الزمن، وتتألف كلها 

من كبار السن الذين كانت ذكريات مقاومة اإليطاليني خالل العرشينيات والثالثينيات ما تزال طرّية يف أذهاهنم. 

03_3rd Chapter_Vol_1   220 7/19/04, 6:15:54 PM



٢٢١

احلركات الوطنية والنشاط السيايس واحلزيب

وعندمـا دعا األمـري إدريـس يف ٧ ديسـمرب/كانون األول ١٩٤٧ إىل إلغاء 
مجيـع األحزاب السياسـية، تمَّ حـل "اجلبهة الوطنية" واسـتعيض عنها بـ"املؤمتر 

الوطني".٧٨
(*) رابطة الشباب الليبي

أنشئت رابطة الشباب الليبي عام ١٩٤٥، بإيعاز من بعض الساسة القدامى 
والعنارص املعتدلة، كي تنافس مجعية عمر املختار يف اسـتقطاب الشـباب. وكان 

صالح بو��� الشخصية الرئيسية يف جلنتها التنفيذية.
ويبدو أنَّ الرابطة فشلت يف استاملة االهتامم العام إليها، كام مل تنجح حماولتها 
يف االندماج مع مجعية عمر املختار بسـبب حرصها عىل أن تكون ذات نفوٍذ كبري 

يف اللجنة املركزية للجمعية.
اتسـم موقف الرابطة بتأييد الساسـة القدامى وميوهلـم الربقاوية، كام دعت 
ة للوحـدة الليبية واالنضـامم إىل اجلامعة  يف الوقـت نفسـه إىل تقّبـل الفكرة العامَّ

العربية.
وعـىل العموم، فقد زاد إنشـاء الرابطة ونشـاطها الّتوّتر ال�ـيا� القائم � 
البـالد بلبلـة، وعندمـا دعا األمري إدريس يف السـابع من ديسـمرب/كانون األول 
١٩٤٧إىل حل مجيع األحزاب السياسـية ودجمها يف جبهٍة واحدة (املؤمتر الوطني 
الربقاوي) تتألف من مجيع األحزاب، نزلت الرابطة مثل غريها عند رغبة األمري 

راضية.٧٩
(*) املؤمتر الوطني ال��او�

تمَّ االتفاق عىل إنشاء "املؤمتر الوطني ال��او�" خالل اجتامع عقد يف مطلع 
شـهر يناير/كانـون الثـاين ١٩٤٨ حرضه البارزون مـن زعامء القبائل، والساسـة 

القدامى، والشباب املحافظني، وأعيان املدن، و(ممثل عن الطائفة اليهودية).٨٠
٧٨  خدوري، ص ٧٤-٨٢.

٧٩  خـدوري، ص ٨٦-٨٧؛ آمال الُسـبكي، اسـتقالل ليبيا: بـني هيئة األمم املتحـدة وجامعة الـدول العربية ١٩٤٣-
١٩٥٢ (القاهرة: مدبويل، ١٩٩١)، ص ١٣.

٨٠  كان أول إجـراء اختـذه األمري إدريس فور قـراره باإلقامة يف برقة بصفة اعتيادية (أواخر عام ١٩٤٨) هو رفع نسـبة 
متثيل اجلاليتني اليهودية واليونانية يف املؤمتر الوطني. دي كاندول، ص ٩٣.
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ويف العـارش مـن يناير/كانـون الثاين مـن العام نفسـه جرى انتخـاب جلنة 
تنفيذية للمؤمتر برئاسـة السـيد حممد الرضا السـنويس، (أخـي األمري إدريس)، 
والسـيد الصديق السـنويس، والسيد أيب القاسم السـنويس، والسيد عيل اجلريب، 

والسيد خليل القالل.
وقـد عهد للجنة أن تعدَّ بر�ا�ًا ملسـتقبل البالد عىل أسـاس مبدأي الوحدة 
واإلمارة السنوسـية، وقد طالب املؤمتر بدولٍة مسـتقلة ذات سيادة برئاسة األمري 
إدريس. وكانت الغاية من هذا الربنامج، كام قيل يومها، التأثري يف العامل اخلارجي 

مصريه.
زارت برقة  عندما  وقّدم املؤمتر الوطني مذكرة إىل "جلنة التحقيق الرباعية"، 

نت املقرتحات التالية: يف إبريل/نيسان ١٩٤٨، تضمَّ
١- استقالل برقة التام فورًا.

٢- االعرتاف باألمري إدريس ملكًا لدولٍة برقاوية دستورية.
٣- فيـام خيـّص عالقـات برقـة بطرابلـس الغـرب "إذا كان إخواننـا 
الطرابلسـيون فيام بعد يرغبون يف االنضواء حتت تاج السنوسـية، 
فإنَّ ذلك سوف جيعل باإلمكان توحيد األرايض الليبية يف دولتنا، 

وإال فإنَّ برقة سوف حتتفظ باستقالهلا اخلاص."٨١
ويف التاسـع والعرشين من شـهر يناير/كانون الثاين ١٩٤٩ أرسـلت اهليئة 
خطابـًا �� �ي� األحـزاب � طرابلس توّضح برنامج عمل الشـعب الربقاوي، 

وقد انحرص يف نقاٍط ثالث هي:
أوالً:  وجـوب املطالبـة باسـتقالل البـالد الليبيـة بعـد أن أسـهمت يف 

انتصارات احللفاء.
ثانيًا: تشـكيل حكومـة وطنية تتسـلم ناصيـة األمور يف ليبيـا حتت إمرة 

٨١  خدوري، ص ٨٧-٨٨؛ دي كاندول ص ٨٧؛ بن حليم، ص ٣٠.
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األمري إدريس السنويس. 
ثالثًا: الوحـدة الليبيـة حتـت إمـرة السـيد إدريـس، وانحصـار الوراثة 
يف أرستـه، مـع أخذ االحتياطات والوسـائل الالزمـة ملنع تّرسب 

ة.٨٢  اإليطاليني إىل برقة كمحّصلة للوحدة الليبية املرجوَّ
ويف األّول من يونيو/حزيران ١٩٤٩ أعلن السـيد إدريس استقالل برقة يف 
اجتامع للمؤمتر الوطني٨٣ عِقد يف قرص املنار، وقد اسـتمرَّ وجود املؤمتر الوطني، 
فقد سـحب الثقة من عمر باشـا منصور الكيخيا (أول رئيـس وزراء يف حكومة 
ه إىل تقديم اسـتقالته يف ٩ مـارس/آذار ١٩٥٠، ومل جير  برقـة املسـتقلة) واضطرَّ
حـل املؤمتـر الوطنـي إال يف ٥ يونيو/حزيران يف العام نفسـه عندما أجريت أول 

ة يف برقة. انتخاباٍت عامَّ
(ب) � طـرابلس

متثلت أهم معامل املشهد السيايس يف منطقة طرابلس خالل تلك احلقبة يف:
١-  غيـاب زعامـٍة سياسـيٍة واحـدة (مثـل شـخصية األمـري إدريس 
يف برقـة) حتظى بـوالء وإمجاع الغالبيـة من قبائل وأهـايل املنطقة. 
وترجـع هـذه احلقيقة يف جزٍء هـام منها إىل ضعف الـوالء الديني 
والقبـيل فيها، األمر الذي مل يتمكن معه أّي زعيم ديني أو قبيل من 

فرض سلطته عىل الناس.
٢-  ظّلـت أنـواع الـوالء العائليـة واحلـزازات والتنافـس الشـ�� 
والقبـ� تقوم بدور بارز يف تكوين اجلامعات السياسـية ويف حتديد 

الوالءات داخل هذه اجلامعات.
٣-  مل تكـن احلركة السنوسـية أو اإلمارة السنوسـية حتظـى يف منطقة 
طرابلـس بالـوالء نفسـه الـذي حتظى بـه يف برقـة، وكانـت هذه 
القضيـة مثـار جـدل دائـم بـني الزعامات الطرابلسـية، سـواء يف 
٨٢  حممـد اهلـادي أبـو عجيلة، كفاح الشـعب الليبي مـن أجل االسـتقالل والوحدة (القاهـرة: جامعة األزهر، رسـالة 

دكتوراه غري منشورة ١٩٨٧)، ص ٩٦.
٨٣  كان عدد أعضاء املؤمتر الوطني يومذاك (١٦٥) عضوًا. دي كاندول، ص ٩٧.
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مرحلة املقاومة واجلهاد، أو يف سـنوات اهلجرة، أو يف ظل اإلدارة 
العسكرية الربيطانية. (ويبدو أنَّ مواثيق البيعة التي بعث هبا زعامء 
طرابلس لألمري إدريس يف عّدة مناسباٍت منذ عام ١٩٢١ كانت ال 

تستند إىل قناعاٍت حقيقية وإنَّام العتباراٍت مصلحية مؤقتة).
م احلكومـة ال�يطا�يـة �� الطرابلسـيني أّية ض��ة ملسـتقبل  ٤- � تقـدِّ
الوضـع � منطقتهـم، كذلـك الوعد الذي قطعتـه لألمري إدريس 
يف برقـة بأنَّ بالده لن تعود إىل السـيادة اإليطالية، وقد أثار انعدام 
مثـل هـذه الضامنة شـعورًا باخليبة عنـد الواعني سياسـيًا من أهل 

طرابلس.
وهكذا يمكن القول إنَّ الشعب يف طرابلس كان منقسًام عىل نفسه، وقامت 
فئات كثرية كل منها يدور يف فلك إحدى الشخصيات البارزة. وقد شهدت هذه 

احلقبة قيام عدٍد من األحزاب �التن�ي�� السياسية.
(*) احلزب الوطني

ـس احلزب الوطنـي رسًا عام ١٩٤٤ عـىل يد فئٍة مـن الوطنيني بزعامة  تأسَّ
تها، واعرتفت به  أ�د حسـن الفقيه، وعّد نفسـه ممثًال لألماين الوطنية للبالد برمَّ

اإلدارة العسكرية رسميًا يف ٨ إبريل/نيسان ١٩٤٦.
ن برنامج احلزب: تضمَّ

١- املحافظـة عـىل وحـدة األرايض الليبية (مع التأكيـد عىل أن يكون 
التفوق ملنطقة طرابلس) والتصدي لعودة احلكم اإليطايل إىل ليبيا 

حتت أّي شكل من األشكال.
٢- رضورة االسـتبدال بـاإلدارة الربيطانيـة إدارة ليبيـة وإلغـاء كافة 

القوانني اإليطالية.
٣- إيصال القضية الليبية إىل هيئة األمم املتحدة لالعرتاف باسـتقالل 

البالد.
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ومل يامنـع احلـزب، يف حـال تعّذر اسـتقالل ليبيـا، يف قبول وصايـٍة جلامعة 
الدول العربية عىل ليبيا املوّحدة، بل دعا بعض أعضائه إىل �ايٍة م�ية، ونشب 
اخلالف داخل احلزب حول هذه القضية، األمر الذي جعل رئيس احلزب (أمحد 
حسـن الفقيه) خيرج عنه ليؤّسـس حزبًا آخر. وتوىل رئاسـة احلزب الوطني بعد 
ر عدد أعضاء  ز مكانة احلزب، وقـدِّ ذلـك (مصطفـى ميزران)، األمـر الذي عـزَّ

احلزب املسجلني بنحو (١٥٫٠٠٠) عضو.٨٤
(*) حزب اجلبهة الوطنية املتحدة

انشىء حزب اجلبهة الوطنية املتحدة رسميًا يف ١٠ مايو/أيار ١٩٤٦، وأسند 
زعامته إىل سـا� املنتـ� من وجهاء طرابلس، كام دخل يف عضويته شـخصيات 
طرابلسـية كبـرية من أمثـال حممد أبو األسـعاد العامل، (مفتـي طرابلس)، وعون 
سـوف، وطاهر املرّيض، وإبراهيم بن شعبان. وقد دعا احلزب إىل استقالل ليبيا 
ووحدهتا بزعامٍة سنوسية، رغبة منه يف احلصول عىل تأييد السيد إدريس يف ضمِّ 

منطقة طرابلس إىل برقة يف إمارته، دفعًا أليِّ اّدعاٍء إيطايلٍّ بشأهنا.
وقـّدم احلـزب مذكـرٍة رسـمية يف شـهر يونيو/حزيـران ١٩٤٦ إىل الدول 
الكـربى األربع (الواليـات املتحدة األمريكية، واالحتاد السـوفييتي، وبريطانيا، 
نها مطالب متحورت حول حتقيق االسـتقالل التام يف أرسع وقٍت  وفرنسـا) ضمَّ

ممكن، وإقامة نظام ديمقراطي دستوري.
ن من �مود املنت� والطاهر املرّيض إىل القاهرة  كام أرسل احلزب وفدًا تكوَّ
يف يونيو/حزيران ١٩٤٦ حيمل رسـالة توّضح برناجمه، وتقّدم إىل األمري إدريس 

بمنهاج للعمل يقوم عىل األسس التالية:
١- جيب رفض أّي اسـتقالل أو وصاية تتقّدم هبا الدول الكربى أليٍّ 

من املنطقتني دون اعتبار وجهة نظر سكان املنطقة األخرى.
٢- حيب أن تقترص اإلمارة السنوسـية عىل شـخص األمري إدريس ال 

أن تكون وراثية يف أرسته.
٨٤  انظـر: خـدوري، ص ١٠٣- ١٠٤؛ السـبكي، ص ١٥؛ عبـد املنصـف حافـظ البـوري، "دور األحـزاب والقوى 
السياسية الليبية"، جملة اإلنقاذ، (عدد خاص رقم ٣٩، مجادى اآلخر ١٤١٢- ديسمرب/كانون األول ١٩٩١)، ص 

.٥٢-٥٥
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٣- جيب أن يكون شكل احلكومة برملانيًا دستوريًا.
بعـد موافقـة األمـري إدريس من حيـث املبدأ عـىل ما جاء يف مذكـرة احلزب 
ن من عرشة أشخاص برئاسة حممد أبو األسعاد  املذكورة جرت بني وفٍد منه (مكوَّ
العـامل) ووفٍد آخر تشـّكل من اجلبهة الوطنيـة (الربقاوية) (برئاسـة عمر منصور 
الكيخيا، معيِّنًا من األمري إدريس) حمادثات لبحث السـبل والوسـائل التي تؤّدي 
إىل وضع االتفاق املبدئي الذي تمَّ مع السـيد إدريس موضع التنفيذ، وقد اجتمع 
الوفدان يف بنغازي خالل النصف الثاين من شهر يناير/كانون الثاين ١٩٤٧، غري 

أنَّ الوفدين أخفقا يف الوصول إىل اتفاق عىل خطة العمل يف سبيل الوحدة.٨٥
وقد شـهد حزب اجلبهة الوطنية املتحدة انشـقاقًا بسـبب خالٍف طفيف بني 
رئيس حزب اجلبهة سـامل املنترص وبني بشري السعداوي (الذي كان قد أنشأ هيئة 
حتريـر ليبيـا يف مـارس/آذار ١٩٤٧)، وقد ترّتـب عىل هذا اخلالف أن اسـتقال 
ن حزبـًا آخر هو "حزب االسـتقالل" وانتخبت  املنتـرص مـن حزب اجلبهة، وكوَّ

اجلبهة الطاهر املرّيض رئيسًا هلا.
(*) حزب الكتلة الوطنية احلّرة

أّسـس حزب الكتلة، يف ٣٠ مايو/أيـار ١٩٤٦، األَخوان �� و��د الفقيه 
حسـن، وعـدد من العنارص املنشـقة عن احلزب الوطنـي. وكان احلزب ذا ميول 
�هورية� ومن ثم فقد رفض الزعامة السنوسـية، ودعا إىل عقد جملس تأسـييس 
لوضع خطٍة لشكل احلكومة املقبلة. ورغم اّدعاء احلزب بأنَّ أعضاءه بلغوا نحو 
(٧٠،٠٠٠) عضـو إال أنَّ مصـادر اإلدارة الربيطانية ظلت تؤكد أنَّ عدد أعضاء 

احلزب مل يزيدوا عن (٨٠٠) عضو.
ن عددًا  أرسـل احلزب مذكرة فور تأسيسـه إىل جامعة الدول العربية تتضمَّ
من املطالب الرئيسـية مناشـدًا اجلامعة العربية تبنّيها يف املحافل الدولية، كان من 

ها: أمهِّ
ة من مرص رشقًا إىل تونس  – توحيـد ليبيا بحدودها اجلغرافيـة املمتدَّ

غربًا ومن تشاد جنوبًا إىل البحر املتوسط شامالً.
٨٥  للمزيد حول هذا املوضوع انظر: خدوري، ص ١٠٩-١١٤؛ املغرييب، ص ٢٢-٢٣.
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– حتقيـق اسـتقالل ليبيـا التـام دون رشوٍط أو قيود مـن قبل الدول 
األجنبية.

(*)  حزب االحتاد ا��� ال�راب��
ـس حزب االحتاد، يف ١٦ ديسـمرب/كانون األول ١٩٤٦، اثنان انفصال  أسَّ
عـن حـزب الكتلة الوطنية، مها: احلاج يوسـف ا��ـ���، و�ـ� رجب، وكان 
األخري سـكرتريًا حلزب الكتلة، وأصبح رئيسًا هلذا احلزب اجلديد. ودعا احلزب 
إىل االحتـاد حتـت التاج املرصي، رشيطة أن حتتفـظ طرابلس (ومن ضمنها برقة) 
باسـتقالهلا الداخـيل. ومل يلـَق هذا الربنامج اسـتجابة تذكـر، ال يف طرابلس وال 

يف مرص.٨٦
(*) حزب العمـال

ـس حزب العامل، يف سبتمرب/أيلول ١٩٤٧، بزعامة ب�� بن �ز� بعد  تأسَّ
ة. وقد تمَّ االعرتاف به كتنظيم عاميل بعد أن  طـرده من حزب الكتلة الوطنية احلرَّ
منعت اإلدارة الربيطانية يف البداية تأسيس وإنشاء أيَّة نقاباٍت عاملية يف ليبيا. وقد 

ا حتت إمارٍة سنوسية.٨٧ دعا احلزب إىل ليبيا موّحدة ومستقلة استقالالً تامَّ
 (*) حزب األحـرار

ـس حزب األحرار، يف ١١ مـارس/آذار ١٩٤٨، بزعامة أحد الوكالء  تأسَّ
السـابقني للحـزب الوطنـي (الصـادق بـن ذراع)، وقد ضـمَّ عددًا مـن املثقفني 
دة مستقلة  العاملني يف جمال التعليم والعنارص املعتدلة، وكان يدعو إىل ليبيا موحَّ
حتت إمارة السـيد إدريس السـنويس. ومل يكن هلذا احلزب دور ُيذكر يف الشـارع 

السيايس الطرابليس.٨٨

٨٦  خدوري، ص ١٠٥؛ السبكي، ص ١٥. كام كان من ضمن مطالب هذا احلزب "الدفاع عن قضية فلسطني إذ كانت 
هـذه القضية تشـغل، كاليـوم، الرأي العام العريب آنذاك". انظر: مصباح عبد العزيز، "النشـاط السـيايس والتيارات 
السياسية يف فرتة ما قبل االستقالل"، جملة اإلنقاذ، (العدد السابع مجاد األوىل ١٤٠٤- فرباير/شباط ١٩٨٤)، ص 

.٤٩-٥٥
٨٧  خدوري، ص ١٠٥؛ البوري، ص ٥٤.

٨٨  خدوري، ص ١٠٥؛ البوري، ص ٥٤؛ الُسبكي، ص ١٦.
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 (*) حزب االستقـالل
أّسـس حزب االستقالل، عام ١٩٤٨، سـا� ا�نت� وعدد آخر من أعضاء 
حزب اجلبهة الوطنية املتحدة الذين انشّقوا عنها. وكان معظم هؤالء من املناوئني 
لبشري السـعداوي وجلامعة الدول العربية. وقد نادى احلزب، وفقًا ملا يتضح من 
بيانه التأسـييس، بحق الشعب الليبي يف اختيار النظام السيايس الذي يرتضيه من 
خـالل مجعيٍة وطنيـة. ونادى احلزب أيضًا باسـتقالل البالد والوحـدة مع برقة، 
كام دعا إىل تشـكيل "جلنة حتضريية" منتخبة تضّم ممثيل األحزاب السياسية الليبية 
برئاسـة األمـري إدريس. ودعا كذلـك إىل التعاون مع إيطاليا مـن أجل الوصول 
إىل اسـتقالل ليبيا. وقد وجد احلزب منارصة شـديدة من املستوطنني اإليطاليني 
يف طرابلـس، وأصبح هؤالء املحـّرك لتوّجهاته، رغم تعارض هـذه التوّجهات 

والشعور الوطني العام يف ليبيا.٨٩ 
وقـد أرصَّ حـزب االسـتقالل عىل إرسـال وفٍد خـاصٍّ به إىل مؤمتـر "ليك 
سكسس" يف دورته الثانية يف شهر إبريل/نيسان عام ١٩٤٩، وكان الوفد يضم 

أمحد راسم كعبار، وعبد اهللا الرشيف، وخمتار املنترص، وعبد اهللا بن شعبان.
(*) هيئة حتـرير ليبيا

أنشـئت هيئة حترير ليبيـا، يف القاهرة يف مارس/آذار ١٩٤٧، بزعامة ��ـ� 
السـعداوي٩٠ وبتأييـد مـن اجلامعـة العربيـة. وقـد تزامن إنشـاؤها مـع إخفاق 
القيـادات الربقاويـة (اجلبهة الوطنيـة) والقيادات الطرابلسـية (اجلبهـة الوطنية 
املتحـدة) خـالل شـهر يناير/كانـون الثـاين ١٩٤٧ يف التوّصـل إىل خطـة عمل 

مشرتكة يف سبيل وحدة اإلقليمني.
الزعامـة  إ�  ��ـة  إشـارٍة  دون  واالسـتقالل  الوحـدة  إ�  ا�يئـة  دعـت 
السنوسـية، وقد اعترب الزعامء الربقاويون هذه اخلطوة اجلديدة هتّجًام عىل السـيد 
هها السـعداوي إليهم  إدريـس، ومـن ثم رفضوا االسـتجابة إىل الدعوة التي وجَّ
باملشاركة يف اهليئة،٩١ فاقترص تأليف اهليئة عىل الزعامء الطرابلسيني وحدهم، مع 

٨٩  خدوري، ص ١١٩؛ البوري، ص ٥٤؛ الُسبكي، ص ١٦.
٩٠  كان بشـري السـعداوي حتى ذلك الوقت يعمل كأحد املستشارين عند ابن سعود، وكان حتى ذلك الوقت أيضًا عىل 

وفاق تام مع الزعامء الربقاويني والطرابلسيني عىل السواء كام كان مؤّيدًا للزعامة السنوسية يف ليبيا.
٩١  انظر: الُسبكي، ص ١٨-١٩.
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ة. أنَّ هدفها كان الدفاع عن حقوق ليبيا عامَّ
يف العـام التـايل نقـل مركز هيئـة حترير ليبيا مـن القاهـرة إىل طرابلس، ومع 
الزمن رأى فيها الطرابلسـيون وسـيلة قوية للدفاع عن حقوق ليبيا. ونجح بشري 
السـعداوي يف توحيد األحزاب الطرابلسـية (عدا حزب العامل)، وأعدت اهليئة 
مذكرة قّدمتها للجنة التحقيق الرباعية (وصلت إىل ليبيا يف مارس/آذار ١٩٤٨) 
مطالبة بالوحدة واالسـتقالل، واالنضامم إىل جامعة الدول العربية، دون إشـارٍة 
إىل الزعامة السنوسية، فعّد ذلك دليًال آخر عىل أنَّ الزعامء الطرابلسّيني مل يكونوا 
يعـريون اهتاممًا إىل الزعامة السنوسـية، وقد أّدى ذلك بـدوره إىل تفاقم اخلالف 
بـني "احلـزب الوطنـي" و"اجلبهة الوطنية املتحـدة" يف منطقـة طرابلس.٩٢ وألن 
حمور اخلالف بني االثنني كان الزعامة السنوسـية فقد حاول السـعداوى جاهدًا 
ًا عن تأييد السـيد  أن يوفـق بينهام من خـالل إصدار الترصيح تلو الترصيح معربِّ
إدريس، وكذلك من خالل رفع صيغٍة جديدة دعا األحزاب الرئيسية لاللتفاف 
دة حتت إمارٍة سنوسية". ويبدو أنَّ السعداوي مل  حوهلا وهي "ليبيا مسـتقلة موحَّ
ينجح، ال يف مسـاعيه لرتضيـة الزعامء الربقاويني، وال يف إزالة احلساسـيات بني 
الزعامء الطرابلسـيني أنفسـهم، والسيام بينه وبني سـامل املنترص الذي كان يرتأس 

حزب اجلبهة الوطنية املتحدة.
وقد ترأس السـعداوي الوفد الطرابليس إىل األمـم املتحدة يف يناير/كانون 
الثـاين ١٩٤٩، وحـاول أن حيصـل مـن احلكومـة الربيطانيـة عىل تأييـٍد لألماين 
الطرابلسـية، ولكنَّ احلكومة الربيطانية مل تلزم نفسها بيشء، وأوضحت له أنَّه ال 

رغبة لدهيا يف أن تقبل مسؤولية طويلة األمد بالنسبة ملنطقة طرابلس.٩٣
(*) املؤمتر الوطني ال�رابل�

أعلـن الزعـامء الطرابلسـيون يف ١١ مايو/أيـار ١٩٤٩ اإلرضاب العـام، 
وا مظاهرة يف ذلك اليوم احتجاجًا عىل م��� بيفن- سفورزا الذي أعلن  وسريَّ
عنه ليل ٨-٩ من الشهر ذاته (سنتناول يف مبحٍث تال احلديث عن هذا املرشوع) 
إذ إهنـم رأوا يف ذلـك املرشوع خطر عـودة إيطاليا إىل البـالد، وذلك حتت فكرة 

٩٢  خدوري، ص ١١٤-١١٨.

٩٣  خدوري، ص ١١٤-١١٨.
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الوصاية التي تضمنها املرشوع.
يف تطـّور الحق هلذه اخلطوة، اجتمع يوم ١٤ من الشـهر ذاته زعامء احلزب 
الوطنـي واجلبهة الوطنية املتحدة للتنسـيق بني جهودهم ونشـاطاهتم، فقد كانوا 
عـىل اتفـاٍق يف مطالبهـم القوميـة. وقـد انبثق عن ذلـك االجتامع إنشـاء "املؤمتر 
ـه الدعـوة إىل األحـزاب الطرابلسـية األخرى  الوطنـي الطرا�لـ�" الـذي وجَّ
لالنضامم إليه، وكان طبيعيًا أن ُتسّلم قيادة ذلك املؤمتر إىل ��� السعداوي الذي 

أصبح بطًال وطنيًا يف منطقة طرابلس.
ويف حماولٍة من املؤمتر للتأكيد عىل أمهية الوحدة بني مناطق ليبيا أرسل املؤمتر 
وفدًا إىل برقة لتهنئة األمري إدريس بمناسبة استقالل برقة (يف أّول يونيو/حزيران 
١٩٤٩) ولبحث قضية الزعامة السنوسـية مع الزعامء الربقاويني. كام دعا الوفد 
األمـري إدريـس لزيارة طرابلـس.٩٤ ومل يّدخر املؤمتـر الوطني الطرابليس وسـعًا 

إلظهار مدى تعّلق الطرابلسيني بالبيت السنويس ووالئهم له.
ة اجتامعـات، ردَّد فيهـا  ويف شـهر أغسـطس/آب ١٩٤٩عقـد املؤمتـر عـدَّ
دة حتت  ـص يف "ليبيـا مسـتقلة موحَّ برناجمـه السـيايس، وأّكـد عليه، وهـو يتلخَّ
الزعامة السنوسـية". كام سعى إىل تشـكيل وفٍد واحد مشرتك من املؤمتر الوطني 
وحزب االستقالل إىل اجتامعات األمم املتحدة يف سبتمرب/أيلول ١٩٤٩، ولكنَّ 
مسـاعيه يف إقناع حزب االستقالل باءت بالفشـل، فقد حرض تلك االجتامعات 
وفـدان يمثالن منطقة طرابلس، وكان وفـد املؤمتر الوطني الطرابليس مكّونًا من 

بشري السعداوي ومصطفى ميزران.٩٥ 
(*) �اعا� اليهود واملعّمرين اإليطاليني 

ظهـرت خـالل فـرتة اإلدارة الربيطانيـة ملنطقـة طرابلـس أربـع مجاعـات 
للمعمرين اإليطاليني فيها، وهي:

٩٤  متّت الزيارة يف ١٩ يوليو/متوز ١٩٤٩، وكانت ناجحة يف مجلتها، واجتمع األمري بالزعامء الطرابلسـيني، ووافق أن 
حيمل باسمهم ثالثة مطالب إىل احلكومة الربيطانية وهي: "(١) املسارعة بإنشاء حكومة طرابلسية عىل غرار حكومة 
برقة. (٢) إقامة احتاٍد فدرايل يضّم طرابلس وبرقة يف ظل التاج السـنويس، بتوحيد الشـؤون االقتصادية والدفاعية. 
ة لألمـم املتحدة املزمـع عقدها يف سـبتمرب/أيلول  (٣) تشـكيل وفـٍد مشـرتك لتمثيـل ليبيـا يف دورة اجلمعيـة العامَّ

١٩٤٩". دي كاندول، ص ١٠٣. 
٩٥  خدوري، ص ١٢٣، ١٢٤. 
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سـت يف عـام ١٩٤٧، وهي  ١- اللجنـة اإليطاليـة التمثيلية، وقد تأسَّ
مؤلفـة مـن فاشـيني سـابقني، وكانـت تطالـب بوصايـٍة إيطاليـة 
عـىل ليبيا بأسـلوٍب ال هوادة فيـه، وكانت حتظى بتأييـد احلكومة 

اإليطالية.
٢- اجلمعيـة اإليطاليـة لتقـّدم ليبيـا، وكانـت تؤّيـد اسـتقالل ليبيـا، 
ة موقف اللجنـة التمثيليـة. وقد حـاول (أنريكو  وتعـارض بشـدَّ
شـييل) زعيم هذه اجلمعيـة توحيد اجلامعـات املختلفة للمعمرين 
حتـت زعامتـه يف برنامـج أساسـه االعـرتاف التام بأمـاين العرب 
القومية، ولكنَّه فشـل يف مسعاه بسـبب انقسام تلك اجلامعات إىل 

يمني ويسار.
٣- اجلبهـة الديمقراطيـة الشـعبية، وقد أيَّدت اسـتقالل ليبيـا، وكان 

لكثري من مؤّيدهيا ميول شيوعية.
٤- اجلبهـة الليبيـة االقتصاديـة، وهي غري سياسـية ومعنيـة بالدرجة 

األوىل باملسائل االقتصادية.
وقد اّتسـم نشـاط بعـض هـذه اجلامعـات (واللجنـة التمثيليـة خصوصًا) 
بالعنف، ممَّا أدَّى إىل خلق أجواٍء من التوتر يف العالقات بني املعّمرين اإليطاليني 
والليبّيني. كام متّكن املعّمرون يف إبريل/نيسـان١٩٤٩ من إرسال ليبّيني (عرب) 
من امليَّالني إىل إيطاليا إىل اجتامعات األمم املتحدة يف (ليك سكسس) ملناوءة وفد 
هيئـة حترير ليبيا. وقد قّلت أمهّية هذه "اجلامعـات" مع اقرتاب ليبيا من احلصول 
عـىل اسـتقالهلا ومغـادرة الكثريين من املعمريـن لليبيا، وانـرصاف البقية الباقية 

منهم إىل النشاط االقتصادي.٩٦
ـا اليهـود يف ليبيا، وأغلبهـم كان يقيم يف منطقة طرابلـس، فمن املعروف  أمَّ
ـم تعّرضـوا للكثري من وحشـية الطليـان يف املرحلة الفاشسـتية، واضطهدوا  أهنَّ
زيـادة مع اندالع احلـرب العاملية الثانية ودخـول الطليان طرفـًا فيها، إىل جانب 

أملانيا اهلتلرية.
٩٦  خدوري، ص ١٢٤-١٢٧.
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"ويف عـام ١٩٤٢ احتلـت قـوات اجليـش اإليطايل حمـالت اليهـود وقتلتهم، 
واسـتولت عـىل ما هبا من نفائس، ويف نفس العام تـمَّ جتميع ثالثة آالف هيودي 
أرسـلوا إىل معسـكرات االعتقال بدون أي هتمٍة قضائية، وقد مات باملعتقالت 

أكثر من مخسامئة وأربعني هيوديًا من املعتقلني لسوء املعاملة".
"كـام أصدر احلاكـم العام اإليطايل قـرارًا يف ١٨ يونيو/حزيـران ١٩٤٢ يلزم 
كل الرجال من سـنِّ الثامنة عرشة حتى اخلامسـة واألربعـني بالعمل يف اجليش 
اإليطـايل، وعليـه فقد أرِسـلت أعـداد كبرية مـن اليهـود إىل جبهة القتـال قبل 

وصول قوات احللفاء".٩٧ 
وبالطبـع فقد ���َّ احلال لصالـح اليهود الليبّيني بعد دخـول قوات احللفاء 
م أصبحـوا يعاَملون معاملة متمّيزة يف ظـل اإلدارة الربيطانية يف  إىل ليبيـا، بل إهنَّ
م كانت هلـم نوادهيم االجتامعية والرياضية اخلاصة  طرابلـس وبرقة.٩٨ ورغم أهنَّ
م آثروا، فيـام يتعلق بالقضايا السياسـية املحليـة، االندماج يف  فمـن الواضـح أهنَّ
اهليئات واألحزاب السياسـية الوطنية والتعبري سياسـيًا من خالهلا كام حدث يف 
برقـة، حيث كان بعضهم أعضاء يف اجلبهـة الوطنية الربقاوية ويف املؤمتر الوطني 
الربقـاوي، بـل يف جملس إدارة مجعية عمـر املختار (فرع برقة)،٩٩ واليشء نفسـه 
حـدث يف طرابلـس. وعندمـا جرت حمادثـات يف بنغازي يـوم ١٨ يناير/كانون 
الثـاين ١٩٤٧ بني ممثيل طرابلس وبرقـة، من أجل تبادل وجهات النظر والبحث 
واملداولـة فيام خيـّص القضية الليبية، كان ضمن أعضـاء الوفد الطرابليس، الذي 
الوفد  ضمن  كان  ن من عرشة أشـخاص، اليهودي "إسـحاق حبيب" كـام  تكـوَّ

الربقاوي الذي شارك يف تلك املحادثات هيودي آخر هو (ريناتو تشوبه).١٠٠

ثانيًا: � ظل اإلدارة العسكرية الفرنسية � فزان
ة به. وقد رسـم ُبعد اإلقليم  شـّكل موقع إقليم فـزان ومناخه طبيعـة خاصَّ
عـن اإلقليمـني اآلخرين (طرابلـس وبرقة) وعزلتـه عنهام هنجًا سياسـيًا فريدًا، 

٩٧  انظر: الُسبكي، ص ٢٣-٢٤.
٩٨  راجع فصل "البعد الثالث" يف اجلزء الثالث من هذا الكتاب.

٩٩  كان (ّمخـوس حّيـون) أحد أعضاء جملس إدارة مجعية عمر املختار بدرنـة يف عام ١٩٤٤. انظر: املغرييب، ص ٣٣٤-
.٣٣٥

١٠٠  املصدر نفسه، ص ٢٢-٢٣. 
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احلركات الوطنية والنشاط السيايس واحلزيب

وقد سـاعد عىل ذلك قلة عدد سكان اإلقليم (٤٠٫٠٠٠ نسمة) وانتشار األّمية 
بشـكل كبري بينهم، هذا فضًال عن أسـلوب اإلدارة العسكرية الفرنسية يف حكم 
اإلقليم، وقد حرصت عىل عزل سـكانه عن حركة التيار الوطني الدائر يف رشق 
البـالد وغرهبا خدمة هلدفها النهائي املضمر، الذي كان يرمي إىل ضمِّ اإلقليم إىل 

بقية املستعمرات الفرنسية يف إفريقيا الشاملية واالستوائية.
ومن الطبيعي، يف ظّل هذه الظروف، أن يكون النشـاط السيايس يف اإلقليم 
يف حالة شـبه انعدام كامل، والسـيام العلني منه. ومع ذلك فلم ختُل السـاحة من 
ية  ظهور حركاٍت سياسـيٍة رافضة لإلدارة األجنبية، كان من أبرزها احلركة ال�َّ
سـها الشـيخ عبد الر�� ال�كو� احل���١٠١ يف عـام ١٩٤٦، واختري  التي أسَّ
حممد عثامن الصيد نائبًا لرئيس احلركة. وقد حظيت احلركة بمباركة أمحد سـيف 
النـرص ّرسًا، رغـم أنَّـه ظاهـرًا كان يتعـاون مع اإلدارة الفرنسـية. وقـد اتصلت 
احلركة عن طريق حممد عثامن الصيد بالزعامء الطرابلسيني وباألمري إدريس ّرسًا، 

وكانت تنادي باالستقالل وتوحيد البالد.
واكتشفت السلطات الفرنسـية عام ١٩٤٧ نشاط اجلمعية، وألقت القبض 
عـىل عـدٍد من أعضائها، مما أدَّى إىل توّقف نشـاطها، ولكن عندما وصلت "جلنة 
التحقيـق الرباعيـة" إىل فـزان يف الربـع األول مـن عـام ١٩٤٨ شـكت اجلمعية 
اإلدارة الفرنسـية جهارًا، وطالبت بوحدة إقليم فزان مع املناطق الليبية األخرى 

حتت الزعامة السنوسية.١٠٢
وقد أوردت جلنة التحقيق الرباعية (سـرتد اإلشـارة إليهـا) يف تقريرها عن 
إقليـم فزان الذي زارته يف ١٦ إبريل/نيسـان "أنَّ نحو ٤٤% من سـكان اإلقليم 
حيّبـذون اإلدارة الفرنسـية، ولعل أكثر من نصف هؤالء هـم من قبائل الطوارق 
ـة حكومة تأيت إلدارة اإلقليم، و١٨% من  ل، و٢٦% من السـكان يقبلون أيَّ الرحَّ
السكان يرغبون يف قيام حكومة إسالمية، وأخريًا نحو ١٢% من السكان يقبلون 

قرار الدول األربع الكربى".١٠٣
ج منه حامًال شـهادة العاملية، وقد توثقت صالته بمشـاهري  ١٠١  درس هـذا العـامل اجلليل يف جامـع الزيتونة بتونس وخترَّ
علامء الزيتونة وعىل رأسـهم الشـيخ حممد الطاهر بن عاشـور، وابنه الشـيخ الفاضل بن عاشـور، والشيخ الصادق 

النيفر. الصيد، ص ٣١.
١٠٢  الصيد، ص ٢٩-٣٦؛ خدوري، ص ١٢٧- ١٣٠.

١٠٣  مصبـاح عبد العزيز، جملة اإلنقاذ، املصدر نفسـه، ص ٤٩-٥٥. راجع أيضًا مـا ورد يف مذكرات حممد عثامن الصيد 
بشأن هذه اللجنة وتقريرها، ص ٣٨-٤٠.
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وملَّـا أصـدرت األمم املتحـدة يف ٢١ نوفمرب/ترشين الثـاين ١٩٤٩ قرارها 
القايض بأن تصبح ليبيا دولة واحدة مسـتقلة، هيَّأ الفرنسـيون خطة إلقامة حكم 
ذايت يف فزان عىل غرار ما تمَّ يف برقة (األول من يونيو/حزيران ١٩٤٩)، غري أنَّ 
العمـل بذلك املرشوع توقف بناًء عىل اقرتاح من منـدوب األمم املتحدة أدريان 
بلـت، وبـدالً من ذلك أقيم نظـام إداري حتت إرشاٍف فرنـيس إىل أن يتمَّ انضامم 

فزان إىل بقية األجزاء الليبية بشكل أو آخر.١٠٤
ويف ١٥ من يناير/كانون الثاين ١٩٥٠ عقدت السـلطات الفرنسية اجتامعًا 
شارك فيه كل األعيان والشيوخ والوجهاء من مجيع أنحاء فزان النتخاب (٥٨) 
عضوًا يشـكلون �ل��ًا متثيليًا لإلقليم، ويف منتصف شـهر فرباير/شـباط التايل 

انتخب املجلس باإلمجاع ��� سيف ���� رئيسًا لفزان.١٠٥

١٠٤  خدوري، ص ١٢٩.
١٠٥  الصيد، ص ٤٦. وقد أورد الصيد أنَّ أعيان الطوارق مل يشاركوا يف االنتخابات، رغم حضورهم االجتامع، بناًء عىل 
ًا، إذ إهنم موّزعون بـني ليبيا واجلزائر ومايل والنيجر،  نصيحة السـلطات الفرنسـية هلم، بدعـوى أنَّ هلم وضعَا خاصَّ

وسيكون هلم نظام جيمعهم.
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جيـل بناة دولة االستقـالل
ال نشـك يف أنَّ العرض السـالف قد كشـف الزخم الذي زخـرت به احلياة 
السياسـية والنشـاط السـيايس للقـوى الوطنية خـالل حقبة اإلدارة العسـكرية 
الربيطانيـة يف إقليمي برقة وطرابلس. لقد أسـهم نشـاط القيـادات والزعامات 
الوطنية (سياسية ودينية وقبلية) التي برزت خالل هذه احلقبة يف توعية املواطنني 
الليبيـني بقضيـة بالدهـم، ويف بلـورة مطالبهـم وأمانيهم عـرب براجمهـا وبياناهتا 
ومطبوعاهتـا، كام أسـهمت أيضـًا يف قيـادة حركة اجلامهـري الليبيـة والتعبري عن 
ة وحركات  إرادهتـا من خالل تنظيم املسـريات واملظاهرات واإلرضابـات العامَّ
العصيـان املـدين ضدَّ اإلدارة األجنبيـة، ولعبت دورًا هامًا للغاية عىل املسـتويني 
اإلقليمـي والـدويل، من خالل االتصاالت السياسـية التي أجرهتـا، واملذكرات 
هتـا، والوفـود التي أرسـلتها، يف بيان قضيـة ومطالب الشـعب الليبي  التـي أعدَّ
للـرأي العام العـريب والعاملـي. وفضًال عن ذلك فقـد أفرزت هـذه احلقبة، وما 
دار خالهلا من نشـاٍط وحركة، النّخب السياسـية واإلدارية التي قادت - مع من 
بقي حّيًا من رجال حقبة اجلهاد واملقاومة- مسـرية البالد يف مرحلة االسـتقالل، 

وشكلت جيل بناة دولة ليبيا احلديثة.
ة بشأن حركة القيادات الوطنية  وجتدر اإلشارة إىل عدٍد من املالحظات العامَّ

ها: الليبية وتفاعلها فيام بينها خالل تلك احلقبة، لعل أّمهّ
ًا اتفاق وإمجاع كافة القوى  ١- لقيت قضية استقالل ليبيا استقالالً تامَّ

والتيارات السياسية يف األقاليم الثالثة خالل هذه احلقبة.
٢- لقيـت مسـألة وحـدة ا��ا� الليبيـة بأقاليمهـا الثالثـة، برقـة 
وطرابلـس وفزان، إمجاعـًا من قبل هذه القـوى والزعامات، غري 
أنَّ وجهـات النظر بينهم تباينت حول شـكل هـذه الوحدة، ففي 
الوقت الذي حرص فيه معظم الزعامء الطرابلسيني عىل أن تكون 
ل أغلبية الزعامء الربقاويني والفزانيني عىل أن  الوحدة شاملة، فضَّ
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تأخذ الوحدة الشكل "االحتادي".
مواقـف  يف  حموريـة  ٣- ظلـت قضيـة "اإلمـارة السنوسـية" مسـألة 
الشـخصيات والتنظيـامت السياسـية، وفيـام كانـت هـذه القضية 
تلقـى إمجاعـًا مـن كافـة القـوى والشـخصيات الوطنيـة يف برقة 
ـا مل حتـظ بالدرجـة نفسـها مـن القبـول مـن بعـض  وفـزان، فإهنَّ

الزعامات الطرابلسية.
٤- حرصت مجيع القوى والزعامات الليبية عىل أن يكون نظام البالد 

ة. بعد استقالهلا دستوريًا وديمقراطيًا قا�ً� ع� االنتخابات احلرَّ
٥- اعتمـدت القـوى والزعامات الوطنيـة يف تعاملها فيـام بينها، ويف 
مل  بحث خمتلف القضايا واملسـائل، عىل "أسـلوب احلـوار" الذي 
يـرتدَّد فيه كل طرف مـن التعبري عن وجهات نظـره، كام أظهرت 
خمتلـف القـوى حرصـًا غـري عـادي عـىل الوصـول إىل "قناعاٍت 
وبحـث  طـرح  معـاودة  عـىل  اإلرصار  خـالل  مـن  م�ـ�كة" 

ة. ة تِلو املرَّ املوضوعات اخلالفية ذاهتا مرَّ
٦- وبالطبـع، فـإنَّ املتأمِّل حلركة ونشـاط بعض الزعامـات والقوى 
ل ظاهرتني سلبيتني:  الوطنية يف تلك املرحلة ال يملك إال أن يسجِّ
متثلت أوال�ا يف نزوع هذه الزعامات إىل االنشـقاق عن تنظيامهتا 
السياسية وتشكيل أحزاب جديدة كلام دبَّ خالف بينها وبني بقية 
رفاقهـا يف التنظيـم حتى إن كانت أسـباب ذلك اخلالف بسـيطة. 
ومتثلـت �انيت�ـ� يف اسـتعانة بعض هـذه القـوى والزعامات ّرسًا 
بجهـاٍت غري ليبية، بل أحيانـًا غري عربية، وتبنّـي وجهات نظرها 

ة يف القضية الليبية، بل تلّقي مساعداٍت منها. اخلاصَّ
كـام جتدر اإلشـارة أيضـًا إىل أنَّ هـذه احلقبة مل ختـُل من اسـتخدام عدٍد من 
هـذه التنظيـامت بعض صَور العنف يف التعبري عن "ا�مـا� الوطنية" يف مواجهة 
اإلدارتني العسـكريتني الربيطانية والفرنسية. من ذلك ما أشار إليه دي كاندول، 
املقيـم املفّوض للحكومـة الربيطانية يف برقة منـذ نوفمرب/ترشين الثاين ١٩٤٨، 
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يف كتابه، وقد جاء فيه:
ضت لتجربـٍة مؤملة ... كنت  ".. وعقـب عـوديت إىل برقة يف سـنة ١٩٤٨ تعرَّ
أقيض بعض الوقت متجّوالً يف أنحاء املنطقة (برقة) ملقابلة املوظفني الربيطانيني 
اجلـدد، وتوثيـق معرفتي السـابقة بزعامء القبائـل واألرياف وموظفـي الدوائر 
املحلية ... ويف الوقت نفسه كانت زوجتي قد بقيت يف بيتنا ببنغازي ألنَّ الرحلة 
ض يف  شاقة إىل حدٍّ ما .. وعندما رجعت يف ختام جولتي اكتشفت أنَّ منزلنا تعرَّ
غيـايب هلجوم مجاعٍة من الغوغاء طفقت تقـذف النوافذ باحلجارة، ومل يرّدها إال 
ضابط بلجيكي شـاب من موظفي اإلدارة العسـكرية كان يتكلم العربية ... ثمَّ 
أسـفرت التحقيقات عن أنَّ هذا االعتداء حدث بمعرفة بعض أفراد نادي عمر 

املختار..".١٠٦
احلادثـة األخـرى مـن حـوادث العنف أشـار إليها ��ـد ��ـ�� الصيد يف 
ـص احلادثـة يف أنَّ جمموعة من الشـباب الفـزاين من منطقة  مذكراتـه،١٠٧ وتتلخَّ

قيـادة القـوات الفرنسـية بمنطقـة "القاهـرة" بسـبها، واسـتعملوا يف هجومهم 
السـيوف وبعض البنادق، واسـتطاعوا قتل حّراس املعسكر عند مدخل القلعة، 
ورفعوا فوقها علًام أسـود تتوسـطه نجمة وهالل. غري أنَّ الفرنسـيني متّكنوا من 
مهامجـة عبـد القـادر بن مسـعود ورفاقـه، الذيـن بلغوا قرابة مخسـني شـخصًا، 

وأبادوهم عن آخرهم، ثمَّ سكبوا عىل جثثهم البنزين وأحرقوها.١٠٨
مـن الظواهـر الالفتـة للنظـر، واجلديرة بالتسـجيل بشـأن هذه احلقبـة، أنَّ 
الشـعب الليبـي اسـتطاع أن يظهر تسـاحمًا إزاء ظاهـرة املتواطئني مع االسـتعامر 
اإليطـايل، وأن يتجاوزهـا، وأن يسـدل السـتار عليهـا، فلم تقع حـوادث انتقام 
منهم، بل بلغ التسامح أحيانًا أن وجد بعض الذين سبق أن توطأوا مع االستعامر 
ة، ويف  اإليطايل املجال مفتوحًا أمامهم ملواصلة دورهم ونشـاطهم يف احلياة العامَّ

١٠٦  املصدر نفسه، ص ٩١.

١٠٧  املصدر نفسه، ص ٤١.
١٠٨  راجع ما ورد بشأن بعض حوادث العنف التي وقعت يف طرابلس خالل هذه احلقبة بني اليهود واملسلمني يف فصل 

"البعد الثالث" يف اجلزء الثالث من هذا الكتاب.

جيـل بناة دولة االستقـالل
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خمتلف التنظيامت واألحزاب السياسية.
ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إىل مجلٍة من األسباب:

ا  (أ) أنَّ اإلدارة العسكرية الربيطانية مل تكن معنية هبذا األمر باعتبار أهنَّ
ا، دون شـك، مل تكن لتظهر أيَّ  مل تكن إدارة وطنية، فضًال عن أهنَّ

تساهل إزاء عمليات انتقام يمكن أن تقع بحق املواطنني.
(ب) أنَّـه كان قـد مـىض عـىل عمليـات التواطـؤ يومذاك وقـت طويل 
(عقـدان عىل األقل من اسـتقرار الوضع لإليطاليـني يف طرابلس 
ة كفيلة بإسـدال ستاٍر من  وأكثر من عقٍد يف برقة) وكانت هذه املدَّ

النسيان عىل تلك العمليات.
(ج) احتامء بعض املتواطئني وراء عصبياهتم القبلية واجلهوية.

(د) بقاء مستقبل البالد، والسيام إقليم طرابلس، غري معروف، فعودة 
اإليطاليـني إليها - ولو يف شـكل وصايـة- كان واردًا حتى وقت 

متأّخر من عمر اإلدارة الربيطانية فيها. 
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نحـو تقريـر املصيـر

م�و�ا� الوصاية
ال يشـك أيُّ منصـٍف يف صـدق و�اوة حركـة املقاومـة واجلهـاد الليبـي 
ت زهـاء عرشين عامًا، وال يف جسـامة  يف مقاومـة الغـزو اإليطايل، التي اسـتمرَّ
التضحيـات التـي تكبَّدهـا الشـعب الليبـي، وصـَور الظلـم والعسـف والقهر 
ض هلا عىل امتداد العقود  وسياسة "الطلينة" وعمليات اإلبادة الوحشية التي تعرَّ
الثالثـة التـي مضـت، منذ قصـف املدافـع اإليطالية للسـواحل الليبية يف شـهر 
أكتوبر/ترشين األول عام ١٩١١، كام ال يشك أحد يف اجلهود املثابرة التي بذهلا 
املهاجرون الليبّيون يف اخلارج، وعىل رأسهم األمري إدريس السنويس، للتعريف 
ض له الشـعب الليبي عىل أيدي مسـتعمريه  بقضية بالدهم، والتنبيه ملا كان يتعرَّ

اإليطاليني.
ومـع ذلـك بـدا أنَّ األمـور يف ليبيا عنـد اندالع احلـرب العامليـة الثانية عام 
١٩٣٩ قد استتبَّت إليطاليا، وأنَّ اجلهود والتضحيات وصور اجلهاد السابقة قد 
أصبحت نسـيًا منسيًا. ولو أنَّ راصدًا لألحداث ومسارات التاريخ سئل يف تلك 
اللحظة عن مآل تلك التضحيات والبطوالت لسـّفه أمرها ونتائجها، وألّكد أنَّ 

ة عقوٍد قادمة. إيطاليا سوف تبقى يف احتالهلا لليبيا لعدَّ
ولكـن شـاءت إرادة اهللا أال تذهـب تلـك التضحيـات والبطـوالت هدرًا 
وهبـاًء، وتلـك سـنَّة مـن سـنن اهللا املاضيـة يف الشـعوب واألمم والـدول، فإذا 
بموسـوليني طاغيـة إيطاليا يقـّرر يف العام الثاين الندالع تلـك احلرب أن يدخل 
أتوهنا إىل جانب أملانيا وبقية دول املحور ضدَّ بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة 
األمريكية واالحتاد السوفييتي، وما ُعرف بدول احللفاء، وأن خيرج منها مهزومًا 

مدحورا.
كانـت تلكـم نقطة فاصلة، ليـس يف تاريخ إيطاليا فحسـب، ولكن أيضًا يف 
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ر، بحكمٍة سياسيٍة نادرة  تاريخ الشعب الليبي، ذلك أنَّ األمري إدريس كان قد قرَّ
وبنظـر سـيايسٍّ ثاقب، أن ينحاز إىل جانـب احللفاء، وأن يقاتـل بالقوات الليبية 
التي تشـّكلت عام ١٩٤٠ إىل جانب بريطانيا وحلفائها الذين خرجوا منترصين 

يف تلك احلرب.
غـري أنَّ انحياز األمري إدريس إىل جانب احللفاء، وخروج احللفاء منترصين 
يف تلـك احلرب، مل يكن وحـده ليكفي كي يبلغ الليبّيون مرادهم لنيل اسـتقالل 
ة  بالدهم، ذلك أنَّ الدول الك�� التي خرجت منت�ة كانت �ا ���عها اخلاصَّ
بـكل منهـا، � ليبيا ويف غريها من املسـتعمرات اإليطالية السـابقة التي أرغمت 

إيطاليا املهزومة عىل إعالن تنازهلا عنها.
كانـت �ـ�ة مـا بعد احلـرب نموذجـًا للعبـة القـوى يف صورة "ا��ـتع�� 
اجلديـد"، وكان الـرصاع حـول ليبيـا يدور كجزٍء مـن رصاع القـوى عىل وراثة 
م تقسـيم ليبيا بـني اإلدارة الربيطانية يف طرابلس  املسـتعمرات اإليطالية. وقد قدَّ

وبرقة واإلدارة الفرنسية يف فزان أساسًا ملحاوالت عودة االستعامر إليها.
وأبـرز مـا ميَّز هذه املرحلة حماولة الدول العظمى فرض نوع من ا��ـتع�� 
العاملـي اجل�عي امل�ـ�� عىل ليبيا حتت اسـم "الوصايـة" أو "احل�ية"، فكام كان 
"االنتداب" هو الشكل املعتاد لالستعامر القديم بعد احلرب العاملية األوىل يف ظل 
عصبة األمم، كانت "الوصاية" هي الشـكل املسـتحَدث لالسـتعامر اجلديد بعد 

احلرب الثانية يف ظل األمم املتحدة.١٠٩
صحيـح أنَّ �ع�ء ليبيا رفضـوا كل صَور الوصاية واحلامية عىل بالدهم، كام 
ة أيَّ شكل من أشكال السيطرة األجنبية عليها، ولكن ذلك وحده  عارضوا بشدَّ
مل يكن يكفي، يف مواجهة التكالب الدويل عليها، ليحقق هلا اسـتقالهلا ووحدهتا 

دون أن جتتاز مرحلة انتقالية من احلامية أو الوصاية.
ـا إىل فرض وصايـٍة دولية من خـالل األمم املتحدة  لقـد كان االجتـاه هو إمَّ
ا أن  دة مـن الدول الكـربى، ويف احلالني إمَّ ـة، أو إىل فـرض وصايـة دول �دَّ عامَّ
د، وإما غري موقوتة عىل اإلطالق. وبني هذين  تكـون الوصاية موقوتة بأجل حمدَّ

١٠٩  محدان، ص ٥٢.
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الطرفـني ظهـرت كل الصيـغ وأشـكال االق�احات املمكنـة، ابتـداًء من عودة 
إيطاليـا إىل الوصايـة الكاملة عـىل كل ليبيا، أو الوصاية اجلزئية عـىل إقليم منها، 
إىل انقسـام الوصايـة بني بريطانيا وفرنسـا وإيطاليـا،١١٠ أو اسـتبعاد إيطاليا متامًا 
وانقسام الوصاية بني بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية، أو بريطانيا 
ة  وفرنسا واالحتاد السوفييتي، هذا فضًال عن اقرتاٍح بوصاية اجلامعة العربية بعامَّ

أو مرص بالذات.
ويف هـذا الـ�ا� املعقـد املتعّدد األطـراف يمكـن القـول إنَّ دول احللفاء 
ى معظمها جّل هذه الصيغ  ة، بل تبنـَّ لت مواقفها أكثر من مرَّ األربـع املنتـرصة بدَّ
واالقرتاحـات يف وقـٍت أو آخـر، ولكن القاسـم املشـرتك دومًا كان هـو توازن 
ا سياسـة  ـا بحرمـان اآلخريـن منها، إمَّ ـا باألطـامع اإلمربياليـة، وإمَّ القـوى: إمَّ
ا منطق ال يشء للجميع. وأصبح �ور اللعبة  االقتسام واالقتسام بالتساوي، وإمَّ
املطروحـة هـو اقتسـام ليبيا ع� أسـاس ثالثي: برقـة لربيطانيا، وفزان لفرنسـا، 
وطرابلس إليطاليا، وحول هذا املحور دارت لعبة رصاع القوى، وعىل صخرته 

بالذات أيضًا حتطمت.١١١ 
ة عودٍة إليطاليا، ويف إطار صيغة تعّدد الوصاية،  ويف ضوء رفض الليبّيني أليَّ
اقـرتح االحتـاد السـوفييتي أن تكون له الوصايـة عىل طرابلس بدالً مـن إيطاليا، 
وكان هـذا مـا يكفي جدًا ألن يسـارع الغرب باقرتاح االسـتقالل التام لليبيا، ال 
رغبة يف اسـتقالهلا، ولكن إبعادًا لالحتاد السـوفييتي، واسـتبعادًا خلطر تسّلله إىل 
البحر املتوسـط. لقد اختلف االستعامريون، فاسـتقلت املستعمرة، وهذا وحده 
هو املعنى احلقيقي - والسـلبي بالطبـع- "لفضل" كل من الغرب والرشق عىل 

استقالل ليبيا.١١٢
لقـد كان مـن حسـن حـّظ ليبيـا وشـعبها أن جيـري بحـث قضيـة بالدهم 
ومسـتقبله خالل حقبٍة ظهرت فيها التناقضات � سياسـات الدول، وأن يتزامن 
ذلـك البحث مـع بداية احلـرب الباردة بني الغـرب والرشق، فضـًال عن غياب 
١١٠  اإلشـارة هنا إىل مرشوع بيفن- سـفورزا. راجع عىل سبيل املثال بشأن هذه املرشوع ما ورد يف مقال األستاذ إبراهيم 

عبد العزيز صهد، جملة اإلنقاذ (العدد اخلاص رقم ٣٩، مجادى اآلخر ١٤١٢ - ديسمرب ١٩٩١)، ص ٩-٢٦.
١١١  محدان، ص ٥٢-٥٣.
١١٢  محدان، ص ٥٣-٥٤.

نحـو تقريـر املصيـر
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دة بشـكل مستقبل ليبيا، باإلضافة  االتفاق فيام بني الدول الغربية عىل خطٍة موحَّ
إىل أنَّ أكثـر من دولٍة منها كانت عينها عىل ليبيا وتطمع يف االسـتيالء عليها. لقد 
عـادت كل تلك األجـواء وذلك اخلالف باخلري األكرب عىل ليبيـا، وقام زعامؤها 

بدورهم يف استغالل التنافس الدويل خري قيام.١١٣
اإلحـالة �� األمم املتحدة

لئـن كانت إحدى نتائج احلرب العامليـة الثانية هي رحيل القوات اإليطالية 
املهزومـة عـن األرايض الليبية عام ١٩٤٣، فـإنَّ إيطاليا، من الناحيـة القانونية، 

ظَلت تتمتع بالسيادة عىل مجيع مستعمراهتا السابقة ومن بينها ليبيا.
وكان تنـازل إيطاليـا عن تلك السـيادة، ومـن ثم تقرير مصري مسـتعمراهتا 
السـابقة، مرهونـا بعقد "معاهدة صلح" بينها وبـني دول احللفاء، وهو ما مل يتم 
إال عام ١٩٤٧، حني ُوضعت تلك املعاهدة موضع التنفيذ يف ١٥ من سـبتمرب/
أيلـول ١٩٤٧. أي أنَّـه كان عىل الشـعب الليبـي أن ينتظر أربع سـنوات يف ظل 

اإلدارتني العسكريتني الربيطانية والفرنسية.
ة أخـرى، تركت  غـري أنَّ معاهـدة الصلـح املربمـة، وخليبة أمـل الليبّيني مرَّ
قضيـة التـّ�ف � املسـتعمرات اإليطاليـة للـدول األربع الك�� التـي وّقعت 
معاهـدة الصلـح مـع إيطاليـا، وكان عىل ليبيـا االنتظار سـنتني أخريـني قبل أن 
ر اسـتقالهلا عن طريق األمم املتحدة، يف نوفمرب/ترشين الثاين عام ١٩٤٩،  يتقرَّ
وقـد أحيلت القضية إليها من قبل الدول األربع الكربى يف سـبتمرب ١٩٤٨ بعد 
أن عجـزت هـذه الدول عن التوّصل إىل أسـاس مشـرتك للعمل النهائي بشـأن 
مصريهـا. وكانت تلـك اإلحالة عىل األمم املتحدة إعامالً لنـصٍّ ورد يف معاهدة 
الصلح، يقيض بأن تكون املنظمة العاملية احلَكم األخري يف القضايا اخلالفية.١١٤ 

رشعـت األمـم املتحـدة يف مناقشـة املسـألة الليبيـة يف دورهتـا الثالثـة التي 
انعقدت يف (ليك سكسـس) يف إبريل/نيسـان ١٩٤٩، وقـد حرض تلك الدورة 
١١٣  خدوري، ص ١٣٣-١٣٤. وللمزيد حول هذا املوضوع انظر: خدوري، ص ١٣٣-١٥٧؛ صهد، املصدر نفسـه؛ 

السبكي، ص ٣١-٥٠. 
١١٤  للمزيـد حـول ما دار يف اجتامعـات وزراء اخلارجية للدول األربـع وموقف مرص واجلامعة العربيـة وجلنة التحقيق 
الرباعيـة التـي شـكلها وكالء وزراء الدول األربع وعمـل تلك الدول راجع خـدوري، ص (١٣٣-١٥٠) ومقال 

إبراهيم عبد العزيز صهد، املصدر نفسه،
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ن مـن عمر فائق شـنيب، وخليل  وفـد عـن املؤمتـر ال�قاو� يمّثـل برقة (ويتكوَّ
القالل، وعبد احلميد العّبار، وعبد الرازق شـقلوف)، ووفد آخر من هيئة حترير 
ن من منصـور بن قدارة، والدكتـور عيل نور الدين  ليبيـا يمثـل طرابلس (ويتكوَّ
العنيزي، والدكتور حممد فؤاد شكري "مستشار")، وممثل عن الطائفة اليهودية يف 

طرابلس، ومندوبون عن مجعيات متثل األقليات اإليطالية املقيمة يف طرابلس.
وبينـام كانـت األمم املتحـدة تنظر يف املسـألة الليبية، أميط اللثـام ليل ٨-٩ 
مايو/أيـار ١٩٤٩ عـن اتفـاٍق ّرسي كان قد جرى بـني وزير خارجيـة بريطانيا 
العـاميل "أرنسـت بيفن"، ووزير اخلارجيـة اإليطايل الكونت "كارلو سـفورزا"، 
وهو االتفاق الذي اشـتهر فيام بعد بمرشوع "بيفن- سـفورزا". وأهم ما تضمنَّه 
ذلك املرشوع أن حتصل ليبيا عىل استقالهلا بعد �� سنواٍت، وبعد موافقة األمم 
املتحـدة، عـىل أن توضع أقاليم ليبيا الثالثة خالل هـذه الفرتة حتت وصايٍة دولية 
تتوىل بموجبها بريطانيا إدارة برقة، وتتوىل فرنسا إدارة فزان، وتتوىل إيطاليا إدارة 
طرابلس، مع العمل عىل تنسـيق السياسـة بني اإلدارات الثالث حتى ال ينشأ ما 

قد يعرقل استقالل ليبيا، أو يؤّثر يف وحدهتا. 
وكان طبيعيًا أن يسـتقبل ذلك املرشوع االستعامري بكل صور االستهجان 
والرفض يف سائر أوساط الشعب الليبي، وعىل لسان وفوده لدى األمم املتحدة، 
اها إىل أروقة األمم  ومل يقترص اسـتهجان املرشوع عىل األوسـاط الليبية، بـل تعدَّ
املتحـدة، إذ هامجته بعض الوفـود، ونظرت إليه عىل أنَّه مناٍف ملطالب أهل البالد 
يف االسـتقالل والوحدة. ولكن االسـتهجان والرفض الليبـي، وكذلك العريب، 
مل يكـن ليمنع النظر يف ذلك املرشوع االسـتعامري أمـام االجتامع العام للجمعية 

العامة لألمم املتحدة يوم ١٧ مايو/أيار ١٩٤٩.
كان املرشوع السـيئ السـمعة يف حاجـة لتمريره، عند التصويـت عليه أمام 
تني. كان إجــاميل عــدد  االجتـامع العـام، إىل ثلثـي األعضـاء احلارضيـن املصوَّ
الـدول احلـارضة لذلــك االجتـامع (٥٨) دولة امتنـع عن التصويـت منها ��� 
دول. ومعنـى ذلـك أنَّ ذلك املشــروع كــان بحاجٍة لكي يفـوز أن يصّوت إىل 
جـانبـه ثلثـا الدول احلـارضة املصّوتـة، أي أن حيـوز عىل أصـوات (٣٤) دولة. 
وشــاءت إرادة اهللا وقدر الشـعب اللـيبي أال يصّوت إىل جـانب ذلك املـرشوع 

نحـو تقريـر املصيـر
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سوى (٣٣)١١٥ دولة فقط، وبذلك سقط مرشوع بيفن- سفورزا.
وعىل أثر سقوط هذا املرشوع بادر الوفد العراقي لدى األمم املتحدة بتقديم 
مـت دول أخرى من بينها  مـرشوع قرار يقـيض بمنح ليبيا اسـتقالهلا فورًا، وتقدَّ
ا ُرفضت مجيعًا،  باكستان بمرشوعات قراراٍت إلبقاء القضية الليبية حيَّة، غري أهنَّ
مت  ة بناًء عىل اقرتاٍح تقدَّ ر إحالة القضية إىل الدورة الرابعـة للجمعية العامَّ وتقـرَّ

به بولندا. 
استقـالل برقـة١١٦

رغـم أنَّ مـرشوع "بيفـن- سـفورزا" آَل إىل السـقوط، إال أنَّه أبرز بشـكل 
واضـٍح وجـّيل أمـام الليبّيني وزعامئهـم املطامع االسـتعامرية، والسـيام إليطاليا 
وفرنسا، يف بالدهم، األمر الذي زاد من درجة الغليان السيايس يف ليبيا. وممَّا زاد 
ة ذلك الغليان تعّثر األمم املتحدة يف اختاذ قراٍر بخصوص املسـتعمرات  مـن حدَّ

اإليطالية السابقة، كام ظهر جليًا يف اجتامعات دورهتا الثالثة.
قابـل ا�مـ� إدريس مـن جانبه مرشوع "بيفن- سـفورزا" باسـتنكار بالغ، 
فاملرشوع، إىل جانب أنَّه أثار السـخط الشـعبي الواسع يف البالد، وضع يف أيدي 
العنارص الوطنية "املتطّرفة"، مثل �عية عمر املختار، سـالحًا يمكنها أن تشـهره 
يف وجـه األمري وتؤكد اهتاماهتـا له بأنَّه جمّرد "أداة للسياسـة الربيطانية". وممّا زاد 
ه،  مـن انزعـاج األمري قيـام الصحافـة امل�ية يومذاك بشـنِّ محلـة صحافية ضدَّ
اسـتهدفت تشـويه سـمعته، واإلسـاءة إليه أمـام العـرب، وقد ُنسـب إىل امللك 

فاروق قوله يومذاك بحق األمري إدريس بأنَّه "درويش جاهل".
وقـد أورد دي كاندول، رئيس اإلدارة الربيطانية املقيم يف برقة يومذاك، أنَّ 
األمـري إدريس اعرتته إحدى نوبات الغضب النـادرة خالل أحد لقاءاته اليومية 
معـه، وطالب بريطانيـا باملوافقة الفورية عىل تشـكيل حكومـٍة برقاوية، وتوقيع 

معاهدٍة للتعاون والدفاع املشرتك:

١١٥  تبـنيَّ أنَّ أحـد أعضـاء الوفد الليبـي الدكتور ع� نور الدين العنيزي نجح يف اسـتقطاب منـدوب هايتي لدى األمم 
ت ضدَّ  املتحدة الدكتور (أميل سـان لو) وكسب تعاطفه الشخيص مع قضية الشعب الليبي، األمر الذي جعله يصوِّ

مرشوع بيفن- سفوزا خالفًا لتعليامت دولته. انظر: خدوري، ص ١٥٥-١٥٦؛ انظر: صهد، املصدر نفسه.
١١٦  للمزيد حول خلفيات هذا املوضوع انظر: خدوري، ص ٨٨-٩٨؛ دي كاندول، ص ٩٣-١١٤.
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توانت بريطانيا أكثر من هذا، فسوف أضطّر إىل إخبار الشعب (الربقاوي)  "إذا 
بأنَّـه ال بـدَّ يل مـن التخّيل عن الكفـاح، وعدم املشـاركة يف الشـؤون الليبية بعد 

ا أن أعود إىل مرص، أو أعيش يف برقة كمواطن عادي..". ذلك. وإمَّ
"ولسـوف ُأَهتم بأين نكثت عهدي بعد كل هذه السـنني، وخنت شـعبي بعد أن 
كنـت أوصيـه بالصرب زمنـًا طويًال. وقـد تلقيت تأكيـدًا بأنَّـه إذا مل تنجح األمم 
املتحدة يف االتفاق عىل مسـتقبل ليبيا بالكامل، فإنَّ بريطانيا نفسـها سوف تنظر 
يف منح االسـتقالل لربقة، والتعـاون معها عىل عقد معاهـدٍة للتعاون والدفاع. 
وإنَّ احـرتام الربقاويني لربيطانيا آخـذ يف الضعف، عىل حني ينترش انتقادهم هلا 
ولشـخيص بدعوى أّننـي أداة هلا. واحلرية التي كافحنا مـن أجلها طويًال غدت 

دة باخلطر".١١٧ مهدَّ
شـعرت اإلدارة ال�يطانية يف برقة بحرج شديٍد أمام هذه التطورات، وأمام 

ال يتعـارض مع مطامعهم البعيـدة املدى، كام يريض الربقاويـني يف الوقت ذاته، 
فاتفقوا مع األمري إدريس عىل تسـليمه السـلطة الداخلية يف برقة برشوٍط معينة، 
عـىل أن تبقـى أمور الدفـاع واخلارجيـة، واألمـن يف األزمات، مـن صالحيات 

بريطانيا.١١٨
ل يونيو/حزيـران ١٩٤٩ انعقـد يف قرص املنار بمدينة بنغازي اجتامع  ويف أوَّ
للمؤمتـر الوطنـي الربقـاوي أعلـن فيه ا�مـ� إدريس اسـتقالل برقـة، وطالب 
بريطانيا والدول العربية واملجتمع الدويل باالعرتاف هبذا االسـتقالل، وعربَّ عن 
أملـه يف أن تتحقـق وحدة طرابلس وبرقة يف املسـتقبل. كام أعلـن عن عزمه عىل 

تشكيل حكومٍة وطنية، ودعوة برملان منتخب من الشعب".١١٩
مل خيـُل ذلك االجتامع من ظهور أصـواٍت لبعض أعضاء مجعية عمر املختار 
بني اجلمهور املحتشد أمام القرص ترّدد "ال استقالل قبل حتقيق الوحدة؛ ونحن ال 
نفرح وطرابلس تبكي؛ فليسقط االستقالل املزيَّف". وفيام عدا هذا احلادث فقد 

١١٧  دي كاندول، ص ٩٥-٩٦.
١١٨  بن حليم، ص ٣١.

١١٩  دي كاندول، ص ٩٧-٩٨؛ صهد، املصدر نفسه، ص ٢٠.

نحـو تقريـر املصيـر
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لقي اإلعالن قبوالً واسـع النطاق يف سـائر أرجاء البالد.١٢٠ وقد بادرت اجلبهة 
الوطنيـة الطرابلسـية بإيفـاد وفٍد لتهنئة األمري باسـتقالل برقة، كام أرسـل املؤمتر 
الوطنـي الطرابلـ� وفدًا ملباركة لألمـري، ولبحث قضية الزعامة السنوسـية مع 
ه الدعوة  زعـامء برقة. وقد لقي الوفـد الطرابليس ترحيبًا حارًا يف بنغـازي، ووجَّ
إىل األمـري إدريـس للمرور بطرابلـس، يف طريقـه لزيارة بريطانيـا لالطالع عىل 
وجهـات النظـر الطرابلسـية ونقلهـا إىل لندن، وهو مـا قام به األمـري يف رحلتي 

الذهاب والعودة، ولقي ترحيبًا منقطع النظري يف طرابلس.١٢١
ويف الواقع فإنَّ هذه اخلطوة كانت دون االستقالل الكامل لإلقليم، ولكنَّها 
كانت أيضًا أكرب بكثري من جمّرد حكم ذايت، وبقدر ما أثارت من ابتهاج وترحيب، 

ا خطوة انفصالية.١٢٢ أثارت أيضًا انتقاداٍت كثرية ونظر إليها بعضهم عىل أهنَّ
ويف إمـارة برقـة، تكّونـت أول حكومـة برئاسـة الدكتـور فتحـي الكيخيـا 
ه اسـتقال قبـل أن يتسـلم عملـه، أو يقسـم  (١٨سـبتمرب/أيلول ١٩٤٩) ولكنـَّ
ة شهور والده عمر باشا منصور الذي أتمَّ تشكيل وزارته يف ٩  اليمني، فخلفه ملدَّ
نوفمرب/ترشين الثاين، وكان قوي الشخصية، جّم النشاط، جريئًا فيام يراه احلق، 
ورسعان ما اصطدم مع مجعية عمر املختار ومع املؤمتر الوطني، فطلب منه األمري 
االستقالة، فقّدمها يف التاسع من مارس/آذار ١٩٥٠، وجرى قبوهلا بعد يومني. 
ويف ١٨ من الشهر ذاته طلب األمري من �م� الساق��، الذي كان يشغل منصب 
وزير العدل يف وزارة عمر باشا منصور، أن يشّكل الوزارة، وقد بقي عىل رأسها 

إىل أن تمَّ استقالل ليبيا كلها يف ٢٤ من ديسمرب/كانون األول ١٩٥١. ١٢٣
يف ١١ مـن أكتوبر/ترشيـن األول ١٩٤٩ وّقـع األمري إدريس عىل دسـتور 
ت مرشوعه جلنة دسـتورية بالتشاور مع السلطات الربيطانية.١٢٤  برقة الذي أعدَّ
ويف ٢١ مـن إبريل/نيسـان ١٩٥٠ صـدر قانـون االنتخابـات، وشـهدت برقة 
ة يف ٥ من يونيو/حزيـران ١٩٥٠. ويف الثاين عرش من  ـة حرَّ أّول انتخابـاٍت عامَّ

١٢٠  دي كاندول، ص ٩٨.
١٢١  غادر األمري إدريس برقة يوم ١٩٤٩/٧/٩ يف طريقه إىل لندن، وتوقف ليلة يف مرصاته ويومني بطرابلس. انظر: دي 

كاندول، ص ١٠٣؛ خدوري، ص ٩١.
١٢٢  صهد، املصدر نفسه، ص ٢٠.

١٢٣  بن حليم، ص ٣٢؛ خدوري، ص ٩٣-٩٥.
١٢٤  ُنرش نّص الدستور يف جريدة برقة الرسمية يف ١١ أكتوبر/ترشين األول ١٩٤٩. خدوري، ص ٩٢.
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ل برملان منتَخب انتخابًا حّرًا � برقة برئاسـة رشيد الكيخيا.  الشـهر ذاته انعقد أوَّ
ات من أن هيزم  وقد شـهد ذلك الربملان مناقشـاٍت حامية، ومتّكن يف إحدى املـرَّ
احلكومـة يف أحـد مواقفها (بشـأن مقاطعـة إرسائيـل)، األمر الـذي دفع رئيس 
الـوزراء إىل تأجيل الدورة الربملانية الثانية يف إبريل/نيسـان ١٩٥١، ثمَّ إرجائها 
لت األمور بشكل جذري بالنسبة هلذا الربملان،  ى.١٢٥ وقد تبدَّ إىل أجل غري مسـمَّ
ـة، يف ضوء صـدور قرار األمـم املتحـدة يف ٢١ من  وحلكومـة برقـة بصفـٍة عامَّ

نوفمرب/ترشين الثاين ١٩٤٩ باستقالل ليبيا ووحدهتا (كام سنرى).
مل يكن غريبًا أن تكون أكرب مشـكلٍة واجهتها احلكومة الربقاوية الناشئة هي 
قلـة املوارد املالية، ففـي عهد اإلدارة الربيطانية كان عجـز ميزانية برقة قد بلغ يف 
سـنة ١٩٤٩/١٩٤٨ نحو (٧٣٨) ألف جنيه إسرتليني، وقد جرى تسديد ذلك 
ا يف عام ١٩٥٠/١٩٤٩ فقد ارتفع إمجايل  العجز بمنحٍة من اخلزينة الربيطانية. أمَّ
العجز إىل (مليون) جنيه إسرتليني، وفيام جرت تغطية جزٍء منه عن طريق اخلزانة 
الربيطانية، فقد تمَّ تغطية اجلزء الثاين (نصف مليون جنيه إسـرتليني) عن طريق 
زيادة الرسـوم اجلمركية ورسـوم اإلنتـاج، األمر الـذي أدَّى إىل ارتفاع تكاليف 

املعيشة، وسبَّب يف بعض التذّمر الشعبي.١٢٦
شـهدت هـذه احلقبة مـن حيـاة برقـة املسـتقلة (يونيو/حزيـران ١٩٤٩- 
ام بدتا صغريتني، فإنَّ أوالمها  ديسـمرب/كانون األول ١٩٥١) واقعتني، رغـم أهنَّ
تركت آثارًا بعيدة عىل عالقات ليبيا مع جارهتا م� (وحتديدًا بني األمري إدريس 
والنظـام امللكـي يف مـرص)، أما الثانية فقد زادت من اتسـاع الفجـوة التي كانت 

قائمة � برقة بني �ي� الساسة القدامى واجلدد.
ث عن الواقعة ا�و� دي كاندول عىل النحو التايل: حتدَّ

زيارايت  إحدى  يف  كنت  بينام   (١٩٤٩ يوليو (متوز  أوائل  من  يوم  ذات  ففي   .."
املعتادة لألمري (يف بنغازي) (كان املؤلف يشـغل يومذاك منصب املقيم املفوض 

١٢٥  للمزيد حول هذا املوضوع انظر: دي كاندول، ص ١١٢؛ خدوري، ص ٩٥-٩٦.
١٢٦  انظـر: دي كانـدول، ص ١١١. وقـد أشـار املؤلـف إىل أنَّ األمـري إدريـس واحلكومـة الربقاوية كانا غـري راضيني 
عـن ضآلـة حجم املسـامهة الربيطانية. كام أشـار أيضـًا إىل أنَّ األمري والربقاويـني عمومًا كانـوا ممتعضني من وجود 
املستشـارين الربيطانيـني، ومـن بينهم املستشـار املـايل، الذين كانـوا مقرتنني باملسـاعدات الربيطانية، وقـد اعتربوا 

وجودهم جمّرد ستاٍر للسيطرة الربيطانية، ص ١١٠، ١١١.

نحـو تقريـر املصيـر
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للحكومة الربيطانية يف برقة) أخربين أنَّه يف مسـاء اليوم السـابق سمع طرقًا عىل 
م الجئون من مـرص بعدما اهتموا  النافـذة، فلامَّ اسـتوضح جليَّة األمر قالـوا إهنَّ
زورًا باالشـرتاك يف جريمـة اغتيال النقرايش باشـا،١٢٧ وقد اسـتجاروا باألمري 
ًا من إجابة طلبهم، وأمر  متوّسـلني إليه باسـم الواجب اإلسـالمي، فلم جيد بدَّ

بإسكاهنم يف قرص املنار..".
"وقلت له رصاحة (أي لألمري) إنَّ هذا املوقف يضعني يف موقٍف حرج إذ إنني 
ما زلت مسؤوالً عن األمن العام والعالقات اخلارجية. فأرصَّ عىل أنَّه ال يملك 

إال أن �� من يلجأ إ� �ا�..".
"وحـني رجعـت إىل بنغازي (من قرص الغدير حيث كان األمري يقيم) علمت 
ًا يف مطاردة  أنَّ اثنـني من كبار ضباط الرشطـة املرصية قد وصال من القاهرة جوَّ
الرجـال الثالثـة بعدمـا تـمَّ اقتفاء آثارهـم إىل حـدود برقة .. وأخفقـت عملية 
البحـث عن األشـخاص الثالثة، وعاد الرشطيان املرصيـان بخفي حنني .. ومل 

يكن بوسعي أن أفعل شيئًا أكثر من رفع تقرير إىل احلكومة الربيطانية..".
"ورسعـان مـا جاء الرّد املرصي عىل تّرصف األمري. ففـي اليوم التايل مبارشة 
أغلقـت احلدود املرصية مـع برقة، كام ألقي القبض عىل اثنني من الشـخصيات 

الربقاوية البارزة١٢٨ كانا يزوران مرص..".
"وهكـذا فـإنَّ أول إجـراٍء اختذه األمري بعد االعرتاف الرسـمي به (اسـتقالل 
برقـة) أقحمه يف صدام مع احلكومة املرصية .. وكان رأيي الشـخيص أن نسـّلم 
الرجال املطلوبني حرصًا عىل مصلحة األمن العام وحسن العالقات مع مرص، 
١٢٧  كان الشبان الثالثة هم: عز الدين إبراهيم، وحممود يونس الرشبيني، وإبراهيم سعدة، من مجاعة اإلخوان املسلمني. 
ويقول يوسـف عيسـى البندك أحد الذين عرفوا األمري إدريس عن قرب: "وقد انجذَبت إىل (امللك إدريس) قلوب 
الصفوة من اإلخوان املسـلمني الذين يعيشـون بالفكرة يف سـبيل الفكرة. ومن اجلميل أن أذكر هنا أّنه يوم حرقت 
القاهرة قبل ثالث سنوات (١٩٥١) يف أواخر عهد فاروق، كان كريس العرش السنويس قد تمَّ صنعه يف إحدى دور 
القاهرة التي أخذت تلحسها ألسنة النريان، فاندفع فريق من اإلخوان املسلمني وسط اللهب وأنقذوا كريس العرش 
السـنويس من اللهب وأوصلوه سـاملًا إىل بنغازي عاصمة برقة". انظر: يوسـف عيسـى البندك، من األفق ا����� 
(أكسفورد: مركز الدراسات الليبية، ٢٠٠٢)، ص ٣٠. كام أشاد السيد يوسف ندا مفّوض مجاعة اإلخوان املسلمني 
للعالقات اخلارجية، يف احللقة األخرية من برنامج "شاهد �� ا���" الذي بثته قناة اجلزيرة خالل شهر سبتمرب/
أيلـول ٢٠٠٢، بـدور امللك وصالحه. يبـدو أنَّ بعض قادة هذه اجلامعة يف مرص، بمن فيهـم أولئك الذين عارصوا 

تلك الواقعة، قد نسوا للملك إدريس تلك املكرمة وما أسداه هلم . 
١٢٨  كان أحدمهـا عبـد رّبه الغنّاي الذي كان رئيسـًا لتحرير صحيفة االسـتقالل الناطقة باسـم رابطة الشـباب الليبي يف 

برقة.
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ولكن األمري ظل متشّبثًا بموقفه وما كان باستطاعتي أن آمر بانتهاك حرمة مقّره 
اخلاص..".١٢٩

رحـم اهللا األمـري إدريـس! ورحـم اهللا ذلك اجليل مـن الرجـال الذين كان 
لالجئني إىل محاهم حرمة ومعنى!

ـا الواقعة الثانية، فقد حدثت بعد عامـني تقريبًا من وقوع احلادثة األوىل،  أمَّ
أثنـاء وزارة �مد السـاق�� وحتديدًا يـوم ٧ من يوليو/متـوز ١٩٥١. وتتلخَّص 
الواقعة يف أنَّ أحد املواطنني كان قد تويف يف املستشفى احلكومي ببنغازي ومل يتم 
ض جثته التي كانت  ة أيـام عىل وفاته،١٣٠ األمر الذي عـرَّ دفنـه إال بعـد ميضِّ عدَّ
موجودة باملستشـفى للتعّفـن. فقامت عنارص من مجعية عمر املختار باسـتغالل 
حالة اإلمهال الظاهر يف إدارة املستشـفى احلكومي١٣١ بتسـيري مظاهرة احتجاجًا 
هت املظاهـرة إىل بيت رئيـس الوزراء السـاقزيل فحطمت  عـىل احلـادث، وتوجَّ
هت بعـد ذلك صوب بيت املعتمد الربيطـاين فاعتدت عىل العلم  نوافـذه، وتوجَّ
الربيطـاين، وحطمـت نوافـذ الـدار. وقـد ترتـب عىل هـذه املظاهـرة وحوادث 
الشغب التي صاحبتها أن قامت احلكومة بالقبض عىل زعامء اجلمعية وتقديمهم 
إىل املحاكمـة. وبينـام كانت املحاكم مـا تزال تنظر يف قضايـا املعتقلني، أصدرت 
احلكومـة مرسـومًا بتاريخ ٨ يوليو/متـوز ١٩٥١ ق� بحـل اجلمعية ومصادرة 
ٍة بني جيلني من رجال برقة وزع��ها زادت مع  أموا�ا، وكان ذلك إيذانًا بقيام هوَّ

األيام اتساعًا، وكانت أحد أسباب ال�ا� داخل نخبها السياسية.
وبعيـدًا عـن هاتـني الواقعتـني وتأثرياهتـام، فقـد ترّتـب عىل حصـول ليبيا 
بأقاليمهـا الثالثة عىل اسـتقالهلا يف الرابع والعرشين من ديسـمرب/كانون األول 
مـن عام ١٩٥١ أن ُخفِّضت منزلة حكومة برقة إىل إدارٍة للوالية، فأصبح رئيس 

وزرائها �مد الساق�� واليًا لوالية برقة.
١٢٩  دي كاندول، ص ٩٩-١٠٠.

١٣٠  راجع، للمزيد حول هذه الواقعة ونتائجها، ما ورد يف ص (٩٧) من كتاب خدوري السالف اإلشارة إليه.
ـد، البالغة حدَّ اإلجـرام، التي مارسـها النظام  ١٣١  ُتـرى، مـاذا كانـت لتفعل هـذه اجلمعيـة إزاء حاالت اإلمهـال املتعمَّ
االنقـاليب منـذ األول من سـبتمرب ١٩٦٩؟! وقد حتّدث بعـض الذين تعّرضوا لالعتقال عىل أيدي سـلطات النظام 
االنقاليب كيف أنَّ بعض رفاقهم ماتوا بسـبب اإلمهال الطبي الذي تعّرضوا له، ومل يكتِف النظام بذلك بل تعّمد يف 
حاالٍت كثرية إبقاء من توفوا منهم داخل الزنزانات بني رفاقهم األحياء، ومل يقم بنقل األجداث إال بعد مّيض قرابة 

أسبوع، بعد أن بدأت يف التحلل والتعفن.

نحـو تقريـر املصيـر
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قـرار األمم املتحدة باستقـالل ليبيا
ة لألمم املتحدة،  أعيد طرح املسألة الليبية أمام الدورة الرابعة للجمعية العامَّ
ويف الثالثني من سبتمرب/أيلول ١٩٤٩، رشعت اللجنة السياسية يف النظر فيها، 
صـت هلا أربع عرشة جلسـة، اسـتمعت اللجنـة خالهلا إىل كلـامٍت ألقاها  فخصَّ
عـدد مـن وفود الـدول تدعو كلهـا إىل منح ليبيا االسـتقالل، وكذلـك إىل كلمٍة 
ألقيت باسـم وفٍد عن املؤمتر الوطني ال�قاو�،١٣٢ وأخرى باسـم املؤمتر الوطني 
ال�رابل�،١٣٣ وثالثة باسـم حزب االسـتقالل (الطرابلـيس)،١٣٤ ورابعة ألقاها 
مندوب األقلية اليهودية يف ليبيا، وقد طالبت الوفود الثالثة بمنح ليبيا اسـتقالهلا 
عيًا  الكامـل فورًا دون إبطاء، وطالب مندوب األقليـة اليهودية بحامية اليهود مدَّ
ضوا  م قـد تعرَّ أنَّ مكانتهـم االجتامعيـة واالقتصاديـة قـد أخذت تتدهـور، وأهنَّ
للخطـر نتيجـة أل�ـ�ل إرهابيـة موحى هبا مـن اخلارج. وقـد تلّقى وفـد املؤمتر 
الربقاوي برقية من األمري إدريس السـنو� يعلن فيهـا رفضه أليَّة فرتٍة انتقالية، 
ويطالب بمنح البالد استقالهلا فورًا. وقد عاود مندوب م� خالل هذه الدورة 

(كام فعل يف الدورة السابقة) املطالبة بتعديل حدود م� مع ليبيا.
كان واضحـًا منـذ البدايـة، خـالل املناقشـات التـي دارت يف أروقـة اهليئة 
األمميـة، أنَّ فكرة الوصايـة املؤقتة �� ليبيا قد ُطرحت جانبُا وحّل حملها النظر يف 
دة يف وقٍت قريب. وكان منح برقة اسـتقالهلا الذايت وما  إقامة دولٍة مسـتقلة موحَّ
ـل كثريًا بحدوث هذا  تـرّدد حوله من دعايٍة واسـعة عىل النطاق العاملي، قد عجَّ

التحّول الذي طرأ عىل املوقف الدويل إزاء القضية الليبية عمومًا.١٣٥
لة للقضية عىل مسـتوى اللجان املتخّصصة يف األمم  جرت مناقشـات مطوَّ
املتحـدة، وانتهـت أخـريًا إىل وضع م�و� قـرار � شـهر نوف��/��ي� ال�ا� 
ر  ـن أن تنـال ليبيـا اسـتقالهلا يف أول فرصـٍة ممكنـة، عـىل أال يتأخَّ ١٩٤٩ يتضمَّ
ذلـك عـن األول مـن يناير/كانـون الثـاين ١٩٥٢، وقـد انرصف جـزء هام من 

ن الوفد الربقاوي منه، ومن خليل القالل، وعبد الرازق شقلوف. ١٣٢  ألقى الكلمة عمر فائق شنيب، وقد تكوَّ
١٣٣  ألقـى الكلمـة بشـري السـعداوي، وقـد ضـمَّ الوفـد إىل جانبـه مصطفـى ميـزران، والدكتـور حممـد فؤاد شـكري 

(مستشارًا).
١٣٤  ألقى الكلمة عبد اهللا الرشيف، وقد ضمَّ الوفد إىل جانبه أمحد راسم كعبار، وخمتار املنترص، وعبد اهللا بن شعبان.

١٣٥  دي كاندول، ص ١٠٦.
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ت مرشوع القرار، إىل بحث القضايا املتعلقة  وقت اللجنة الفرعيـة،١٣٦ التي أعدَّ
بالوحدة الليبية، ودور األمم املتحدة يف حتقيق االسـتقالل، وانسـحاب القوات 

األجنبية.
ة لألمم املتحـدة يوم ١٩ مـن نوفمرب/ترشين الثاين  رشعـت اجلمعيـة العامَّ
١٩٤٩ يف مناقشـة مـرشوع القرار املذكور، وبالرغم مـن االعرتاض الذي أثاره 
ة التي حّددت لنيل االسـتقالل كانت قصرية، واحتجاج  الوفـد الفرن� بأنَّ املدَّ
ة  االحتـاد السـوفييتي بـأنَّ ليبيا مل متنَح اسـتقالهلا فورًا، فقـد تبنَّت اجلمعيـة العامَّ
يف ٢١ نوفم�/��يـ� ال�ـا� ١٩٤٩ القرار بأغلبية (٤٨) صوتـًا مقابل صوٍت 
واحـٍد معارض، عىل حـني امتنعت عن التصويت تسـع دول. وقـد محل القرار 

الرقم (٢٨٩- الدورة الرابعة).
نـصَّ قـرار األمم املتحدة عـىل أن تصبح ليبيا دولة مسـتقلة ذات سـيادة يف 
موعـٍد ال يتجاوز أول يناير/كانون ال�ا� ١٩٥٢، عىل أن يوضع للدولة اجلديدة 
نة  يف أثناء ذلك دسـتور تقّرره مجعية وطنيـة تضّم ممثلني عن األقاليم الثالثة املكوِّ
للبالد، بالتشاور فيام بينهم كهيئٍة واحدة، كام نصَّ القرار أيضًا عىل تعيني مفوَّض 
خاص من األمم املتحدة للمساعدة يف صياغة الدستور وإنشاء حكومة مستقلة، 
وُيسـدي إليه العون واملشـورة يف أداء تلك املهمة �لس يتألف من عرشة أعضاء 

عني عىل النحو التايل: موزَّ
١- منـدوب واحـد عـن كل مـن مـرص وفرنسـا وإيطاليا وباكسـتان 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
٢- منـدوب عن كل مـن األقاليم الليبيـة الثالثة باإلضافـة إىل واحٍد 

يمثل األقليات يف ليبيا.
تنفيـذًا  ـة،  العامَّ اجلمعيـة  عيَّنـت   ١٩٤٩ األول  ديسـمرب/كانون   ١٠ يف 
لقرارها بشـأن اسـتقالل ليبيـا، أدريان بلت١٣٧ (مسـاعد السـكرتري العام لألمم 
املتحـدة) مندوبًا هلا يف ليبيا. كام تمَّ يف ٥ إبريل/نيسـان ١٩٥٠ تشـكيل املجلس 
١٣٦  أعـدَّ وفـد بنَـام تقرير اللجنـة الفرعية املتضّمن مـرشوع قرار االسـتقالل. وتواصلـت أعامل اللجنة مـا بني ١١ من 

أكتوبر/ترشين األول،، واألول من نوفمرب/ترشين الثاين من عام ١٩٤٩.
١٣٧  دبلومايس هولندي من أعضاء اجلهاز الدائم هبيئة األمم املتحدة، وسبق له أن اشتغل يف عصبة األمم.

نحـو تقريـر املصيـر
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االستشـاري١٣٨ اخلـاص بليبيا عىل النحو الـذي ورد يف القـرار (٢٨٩- الدورة 
الرابعة).

بـدأ املجلـس االستشـاري (جملـس العـرشة) عملـه يف ٢٥ إبريل/نيسـان 
نت  ١٩٥٠، وأقـرَّ خطة تقـّدم هبا أدريان بلت لتنفيذ قرار األمـم املتحدة، وتضمَّ

اخلطة:
١- انتخـاب املجالـس املحليـة يف برقة وطرابلس وفزان خالل شـهر 

يونيو/حزيران ١٩٥٠.
التأسيسـية  الوطنيـة  اجلمعيـة  ٢- اختيـار "جلنـة ���يـة" ألعـامل 
يف وقـٍت ال يتجـاوز شـهر يوليو/متـوز ١٩٥٠. (جلنـة الواحـد 

والعرشين).
يف  االجتامع  إىل  ٣- انتخـاب "اجلمعية الوطنية التأسيسـية" ودعوهتـا 

خريف ١٩٥٠ (جلنة الستني).
٤- إقرار اجلمعية الوطنية التأسيسية للدستور خالل عام ١٩٥١.

٥- إعالن االسـتقالل، وإنشـاء حكومة وطنية قبل األول من يناير/
ده قرار األمم املتحدة  كانـون الثاين ١٩٥٢، وهو املوعد الذي حدَّ

كموعٍد أقىص لالستقالل.
كانـت اخلطوة ا�و�� كام أرشنا، هي تشـكيل "جلنة ���يـة" تقوم باختاذ 
الرتتيبـات الرضوريـة النتخـاب مجعيـة وطنية تأسيسـية لوضع دسـتور للبالد. 

ة سـهلة. وقد  ـة اختيار املندوبني الليبّيني الذين يمثلون األقاليم الثالثة واألقليات يف ذلك املجلس مهمَّ ١٣٨  مل تكـن مهمَّ
قام أدريان بلت هلذا الغرض بأّول زيارٍة له إىل ليبيا يف ١٨ يناير/كانون الثاين ١٩٥٠، حيث قىض ثالثة أسـابيع زار 
خالهلا األقاليم الثالثة، وتشـاور مع القيادات السياسـية واحلزبية املوجودة فيها، وأمكنه يف ختام هذه املشاورات أن 
مت إليه كمرشحني، وهم: �� أسعد اجلر� عن برقة (وقد حل حمله  خيتار أربعة أسامء من بني قوائم األسامء التي قدِّ
فيام بعد الدكتور �� نور الدين العنيزي)، ومصطفى ميزران عن طرابلس، وأ�د احلاج السـنو� صوفر عن فزان 
ا بقية أعضاء  (وقد اسـتبدل به بسـبب مرضه �مد ���ن الصيد) باإلضافة إىل جياكومو مارشـينو عن األقليات. أمَّ
املجلس االستشـاري فكانوا : حممد كامل سـليم (عن مرص)، وعبد الرحيم خان (عن باكسـتان)، ولويس كالرك 
(عـن الواليـات املتحدة األمريكية)، وفيتاليانوكونفا لونريي (عن إيطاليا)، وهيو سـتو هنيـوار بريد (عن بريطانيا)، 

وجورج باالي (عن فرنسا).

03_3rd Chapter_Vol_1   252 7/19/04, 6:16:24 PM



٢٥٣

نـت اللجنـة التحضريية مـن واحد وع�يـن عضوًا يمثلـون األقاليم  وقـد تكوَّ
الثالثـة بالتسـاوي، فاختار األمـ� إدريس سـبعة ممثلني لربقـة،١٣٩ واختار ممثيل 
فـزان زعيمها أ�د سـيف الن�.١٤٠ ونظـرًا لوجود أحـزاٍب متضاربة اآلراء يف 
طرابلس، فقد قام باختيار ممثليها السـبعة١٤١ مندوب األمم املتحدة شـخصيًا بعد 
التشاور مع زعامئها، وكان أبرزهم بشري السعداوي. وقد أثارت عملية االختيار 
هـذه كثريًا مـن اجلدل، فلم تتمكـن اللجنة من االنعقاد بطرابلـس حتى ٢٧ من 
شـهر يوليو/متـوز ١٩٥٠ (بناًء عىل دعوة بلت) فقد ترأسـها �مد أبو األسـعاد 
العـا� مفتـي طرابلـس، كام جرى انتخـاب خليل القـالل (برقـة)، و�مد ع��ن 

ت اللجنة نظامها الداخيل. الصيد (فزان) سكرتريين هلا، وقد أقرَّ

١٣٩  هم: خليل القالل، وعمر فائق شنيب، وأ�د عقيلة الكزة، وعبد الكا� السمني، والطايع البيجو، و�مود بوهدمة، 
ورشيد الكيخيا.

١٤٠  هـم: عـ� املقطوف، وطاهـر اجلراري، وعـ� بديوي، وأبو القاسـم بوقيلة، وأ�ـد الطبو�، و�مد ع�ـ�ن الصيد، 
والسيد املهدي (قايض غدامس).

١٤١  هم: الشيخ �مد أبو األسعاد العا�، والشيخ أبو الربيع البارو�، وسا� القا�، وإبراهيم بن شعبان، وسا� املرّيض، 
وأ�د عون سوف، وع� رجب. باإلضافة إىل مندوبني يمثالن األقليات أحدمها هيودي واآلخر إيطايل.

نحـو تقريـر املصيـر
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اجلمـعية الوطنية التأسيسّية
كانت املهّمة األساسية املنوطة بلجنة الواحد والعرشين "اللجنة الت�ض�ية" 
هي تشـكيل "اجلمعية الوطنية التأسيسـية" التي ستضع دسـتور البالد، وقد ثار 
داخـل اللجنة جدل واسـع١٤٢ حول عدٍد من القضايـا يف هذا الصدد كان أمهها: 
هل ينبغي تشـكيل اجلمعية الوطنية عن طريق االنتخاب أم التعيني؟ وهل يكون 
تأليفهـا عىل أسـاس التمثيـل املتكافئ لألقاليم الثالثة أم بحسـب عدد السـكان 
يف كل منهـا؟ وقـد أمجعت اللجنـة يف هناية األمر عىل أن تتألـف اجلمعية الوطنية 
التأسيسية من ستني عضوًا يمثلون املناطق الثالث ع� أساس التساوي العددي، 
بمعـدل عرشين ممثـًال لكل منطقة، عىل أن يتوىل األم� إدريس اختيار ممثيل برقة، 
وأ�د سـيف الن� ممثـيل فزان، وعىل أن يعهد للشـيخ �مد أبو األسـعاد العا� 
(املفتـي) اختيار ممثـيل طرابلس بعد التشـاور مع األحزاب والزعامـات القائمة 
باملنطقة.١٤٣ كام أ�عت اللجنة ع� أال يسـمح لألقليات �� الوطنية أن تشـ�� 
� اجلمعيـة الوطنية أو متثـل فيها. واتفقت اللجنة عىل أن تعقـد اجلمعية الوطنية 
التأسيسية أو� جلسا�ا يف طرابلس يف ٢٥ نوفمرب/ترشين الثاين ١٩٥٠، ويرتك 
هلـا بعـد ذلك أن تقّرر جلسـاهتا التالية حيثام شـاءت. وقد تشـّكلت اجلمعية من 

السادة اآلتية أس����:
 أوالً: عن بـرقة

 ١-  عمر فائق شنيب*     (نائب رئيس اجلمعية)
٢- حممد السيفاط بوفروة١٤٤

٣- عبد احلميد الدالف
٤- رافع بوغيطاس

١٤٢  راجع بشأن املوضوعات التي دار حوهلا اجلدل: خدوري، ص ١٦٧-١٧٠.
هت إىل الشـيخ "أبو األسـعاد" انتقـادات من أعضاء اللجنة التحضريية الطرابلسـيني بأنَّه مل يقم باالستشـارات  ١٤٣  وجِّ

الكافية مع األحزاب السياسية والشخصيات املستقلة يف طرابلس. انظر: خدوري، ص ١٧٤.
١٤٤  شـارك يف تأسـيس اجلبهـة الوطنية إلنقاذ ليبيـا يف ٧ أكتوبر/ترشين األول ١٩٨١، كام ترأس أّول جلسـة ملجلسـها 

الوطني الذي انعقد يف مدينة أغادير باملغرب يف مايو/أيار ١٩٨٢.
*  هؤالء أيضًا كانوا أعضاء يف اللجنة التحضريية، ويشري هذا األمر إىل ندرة العنارص الوطنية التي كان يمكن االعتامد 

عليها يف تسيري أعامل هذه اهليئات.
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٥- أمحيدة املحجوب
٦- سامل األطرش
٧- خليل القالل

٨-  الطايع البيّجو*
٩- أمحد عقيلة الكّزة *

١٠- حممود بوهدمة
١١-  عبد الكايف السمني*

١٢- سليامن اجلريب (سكرتريًا للجمعية)
١٣-  حممد بورحّيم

١٤-  عبد اجلواد الفريطيس
١٥-  املربوك اجليباين
١٦-  الكيالين لطيوش
١٧-  طاهر العسبيل

١٨-  عبد اهللا عبد اجلليل سويكر
١٩-  حسني جربوع
٢٠-  أبو بكر بوّذان

ثانيًا: عن طـرابلس
١- أمحد عون سوف*
٢- عبد العزيز الزقلعي

٣- منري برشان
٤- عيل تامر

٥-  أمحد الرسي (الصاوي)١٤٥
٦-  خمتار املنترص   (سكرتريًا للجمعية)

٧- سامل املرّيض*
٨-  حممد املنصوري

١٤٥  ذكـر الصيـد يف مذكراته (ص ٦٥) أنه اسـتقال من اجلمعية ألنَّه كان مع وحـدٍة اندماجية بني األقاليم الثالثة، وضدَّ 
نظام االحتاد. 
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٩- حممد اهلنقاري
١٠-  الشيخ حممد أبو األسعاد العامل *  (رئيس اجلمعية)

 ١١-  عيل الكالوش
١٢-  عبد املجيد كعبار
١٣-  عبد اهللا بن معتوق

١٤-  حممد اهلاميل
١٥-  إبراهيم بن شعبان *
١٦-  حيي مسعود بن عيسى

١٧-  أبو بكر نعامة١٤٦ 
١٨-  حممود املنترص

١٩-  الطاهر القره مانيل
٢٠-  عيل بن سامل

 ثالثًا: عن فـزان
١-  السنويس محادي

٢-  عيل بديوي *
٣-  الفيتوري بن حممد

٤-  الرشيف عيل بن حممد
٥-  طاهر القذايف بريدح

٦-  منصور بن حممد خليفة
٧-  املربوك بن عيل عريبي

٨-  طاهر بن حممد العامل  (سكرتريًا للجمعية)
٩-  حممد عثامن الصيد١٤٧  (نائب رئيس اجلمعية)

١٠-  محد األمري
١١-  عيل عبد اللطيف القطروين

١٤٦  وُيسمى أيضًا: أبوبكر بونعامة.
غ لعضوية املجلس االستشاري (جملس العرشة)، وحل  ١٤٧  اسـتقال الصيد من عضوية اجلمعية الوطنية التأسيسية ليتفرَّ

حمله يف عضوية اجلمعية خليل الشاعر. الصيد، ص ٦٩.
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١٢- أبو القاسم بوقيلة *
١٣-  أمحد الطبويل *
١٤-  عيل السعداوي
١٥-  أبو بكر بن أمحد
١٦-  سعد بن ميدون

١٧-  األزهري بن عيل احلطامين
١٨-  اهلادي بن رمضان
١٩-  عيل املقطوف * ١٤٨

٢٠- حممد العكرمي
قبل أن تبدأ اجلمعية الوطنية التأسيسـية عملها نظرت اجلمعية العامة لألمم 
مه أدريان بلت  املتحدة خالل شهر نوفمرب/ترشين الثاين ١٩٥٠ يف أول تقرير قدَّ
عـن مهمته يف ليبيـا، املتعلقة بوضع قرار املنظمة الدولية، بشـأن اسـتقالل ليبيا، 
ة دول، مـن أبرزها االحتاد السـوفييتي  موضـع التنفيـذ. وقـد وّجهت وفود عـدَّ
ومـرص (وعدد من الـدول العربية واآلسـيوية)، انتقـاداٍت شـديدة إىل بريطانيا 
وفرنسـا للتباطؤ يف نقل السـلطات من اهليئات املسـؤولة عن اإلدارة إىل الشعب 
الليبي. كام حظي األسلوب الذي تمَّ به اختيار أعضاء اجلمعية الوطنية التأسيسية 

ٍة وفريٍة من االنتقاد، ووِصف بأنَّه "�� ديمقراطي".  بحصَّ
وكان من بني ما ورد عىل لسان أدريان بلت، يف معرض الدفاع عن الكيفية 
التي نّفذ هبا مهّمته يف ليبيا، ومن بينها ما يتعلق بأسـلوب اختيار اجلمعية الوطنية 
التأسيسـية (مؤكدًا أنَّه شخصيًا كان ضدَّ أسلوب االختيار، وأنَّه يفّضل أسلوب 

االنتخاب) ما ييل:
"يتحتَّم علينا أن ندرك أوضاع ليبيا ك� هي. فإنَّ ليبيا، بسبب العوامل اجلغرافية 
ا تتمتـع بالكث�  نـة مـن ثالث مناطـق. وهـذه املناطق، مـع أ�َّ والتار�يـة، مكوَّ
دة � دولٍة واحدة- فإنَّ لكل  ـة موحَّ املشـ�ك في� بينها -أكثر ممَّا يلزم لتكوين أمَّ
منها خصائصها املحليـة، ووجهات نظرها، ومصاحلها التي ترتبط �ا وتريد أن 

حتافظ عليها. وهذا ينطبق بشكل خاص ع� برقة وفزان".
١٤٨ هؤالء أيضًا كانوا أعضاء يف اللجنة التحضريية، ويشري هذا األمر إىل ندرة العنارص الوطنية التي كان يمكن االعتامد 

عليها يف تسيري أعامل هذه اهليئات.
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غـري أنَّ اجلمعيـة العمومية لألمم املتحـدة وضعت حدًا للجـدل الذي دار 
ت اخلطوات الدستورية التي قام  حول �عية اجلمعية الوطنية التأسيسـية، وأقرَّ
هبـا أدريان بلت تنفيـذًا ملهمته يف ليبيا، وإن مل يوقف هـذا بالطبع اهلجوم العنيف 
الذي شـنَّته عىل تلك اجلمعية العنارص املعارضة داخل ليبيا وخارجها، والسـيام 

يف مرص.١٤٩
يف اخلامـس والعرشيـن من نوفمرب/ترشيـن الثاين ١٩٥٠عقـدت اجلمعية 
الوطنيـة التأسيسـية أّول اجتامعاهتا يف مدينة طرابلس. ورغـم حماوالت العرقلة 
التـي واجهتها، داخليًا وخارجيًا، فقد انطلقت إىل إنجاز مهامها التارخيية املناطة 
هبا، والسـيام يف جلسـتها الثانيـة التي انعقدت يـوم ٢٧ نوفمرب/ترشيـن الثاين، 

ته. باملوافقة عىل مرشوع الئحتها الداخلية وأقرَّ
ويف إطـار التوطئـة للرشوع يف إعداد م�و� الدسـتور قامت اجلمعية يف ٢ 
مـن ديسـمرب/كانون األول ١٩٥٠ بإقـرار مبدأيـن صاغتهـام يف شـكل قانونني 

أساسيني اعتربا رضوريني لتقرير مستقبل الدولة الليبية.١٥٠
�ـ�� فقد نصَّ عىل أن تكون ليبيا دولة احتاديـة. ولقي هذا املبدأ قبوالً  ـا أوَّ أمَّ
ا ممثلو طرابلـس فقد قبلوه عىل مضض، وعىل  فوريـًا مـن ممثيل برقة وفزان١٥١، أمَّ
أمـل أن يكـون هـذا النظام خطـوة عىل طريـق الوحـدة الكاملة. وقد أثـار هذا 
االختيار املزيد من اجلدل يف األوسـاط الليبية١٥٢ حول رشعية اجلمعية الوطنية، 
وحـول فائدة وحكمة هـذا االختيار، ويف النهاية سـاد الرأي القائـل بأنَّ النظام 
االحتـادي هو اخلطوة العملية الوحيدة التي تتيح للواليات الثالث االرتباط معًا 

ة.١٥٣ بحيث تنتهي بالوحدة التامَّ

د اجلـدل حـول عمـل اللجنـة  ١٤٩  خـدوري، ص ١٧٤-١٧٩ وص ١٩٠-١٩٣؛ الصيـد، ص ٦٧-٦٨. وقـد جتـدَّ
ة أخرى داخـل املجلس  التحضرييـة (جلنـة الواحـد والعرشيـن) املتعلـق بتأليـف اجلمعيـة الوطنية التأسيسـية مـرَّ
م هبا أدريان بلت (يف  االستشـاري لليبيـا، عندما بحث هذا املجلس يومي ١٠، ١١ مـارس/آذار ١٩٥١ مذكرة تقدَّ

١٩٥٠/١٢/١٥) بشأن أعامل تلك اللجنة.
١٥٠  انظر: الصيد، ص ٦٤-٦٥.

١٥١  أشار الصيد إىل وجود تيَّاٍر حمدوٍد جدًا يف برقة يومذاك كان يرّدد "نتَّحد مع مالطا وال نتحد مع طرابلس" نظرًا هليمنة 
اإليطاليـني عـىل إقليم طرابلس. كام أشـار أيضًا إىل أنَّ أ�د سـيف النـ� رئيس فزان كان ال يميـل إىل الوحدة مع 

ا حتكم من طرف اإليطاليني، وكان يكّن عداًء شديدًا إليطاليا. الصيد، ص ٦٤. طرابلس باعتبار أهنَّ
١٥٢  أّدت هذه القضية، كام سلفت اإلشارة، إىل ظهور انقساٍم داخل "�عية عمر املختار" إذ انشق فرعها بمدينة درنة عن 

فرعها يف مدينة بنغازي.
١٥٣  خدوري، ص ١٩٣-١٩٥؛ الصيد، ص ٦٥-٦٧.
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ـا القانـون ال�ـا� فهو الذي نـصَّ عىل أن يكـون نظام احلكـم ملكيًا، وأن  أمَّ
يعرض عرش ليبيا عىل أمري برقة السـيد إدريس السـنويس. وقد جرى إقرار هذا 
القانـون با��ا� يف جلسـة اجلمعية ذاهتـا املنعقدة يف الثاين من ديسـمرب/كانون 
رت اجلمعية إبـالغ األمري إدريس  األول ١٩٥٠ وسـط اهلتـاف والتهليـل. وقـرَّ

ا تعتربه منذ ذلك اليوم ملك ليبيا. بقرارها الذي اختذته، وبأهنَّ
وقد شـكر األمري اجلمعية عىل قرارها مؤكـدًا قبوله له،١٥٤ ولكنَّه آثر تأجيل 
إعـالن قبولـه للقرار إىل أن يتمَّ وضع الدسـتور الذي سـوف يتيـح له أن يامرس 

صالحياته، ومن ثمَّ فقد أصبح لقبه منذ يومذاك "امللك املقبل".
ت اجلمعيـة الوطنيـة  ويف الرابـع مـن ديسـمرب/كانون األول ١٩٥٠ أقـرَّ
دت بموجبه شكل العلم الوطني١٥٥  التأسيسـية با��ا� قانونًا أساسـيًا آخر حدَّ
وأبعـاده، وقـد أصبح ذلك القانون مادة من مواد الدسـتور الذي كانت اجلمعية 

بصدد الرشوع يف إعداده.
 ويف السابع عرش من ديسمرب/كانون األول ١٩٥٠ انتقلت اجلمعية الوطنية 
مت إىل السيد إدريس، يف شكل وثيقة  التأسيسـية بكاملها إىل مدينة بنغازي، وقدَّ
بيعـة،١٥٦ قرارهـا باختياره ملـكًا لليبيا، وذلـك بحضور �مد السـاقز� (رئيس 
وزراء برقـة)، وب�ـ� السـعداوي (زعيـم حـزب املؤمتـر الوطنـي الطرابليس)، 
وغريمهـا من األعيان. وقـد أكد "امللك" إدريس خالل ذلـك االجتامع التارخيي 

ة هي اهلدف النهائي للجميع. ١٥٧ بأنَّ الوحدة التامَّ
رغم أنَّ ب�ـ� السـعداوي رئيس حزب املؤمتر كان من بني احلارضين أثناء 
االجتـامع الـذي جـرى يف بنغـازي، وقامت خاللـه اجلمعية الوطنية التأسيسـية 

١٥٤  راجـع مـا ورد حـول هذا املوضـوع يف مذكرات بن حليـم يف ال�� األوسـط (العـدد ٥٢٣٨، ١٩٩٣/٤/١)؛ و 
الصيد، ص ٦٦.

ل من سـبتمرب ١٩٦٩ بإلغاء هذا  ١٥٥  سـيالحظ القارئ أنَّ انقالبيي سـبتمرب قاموا فور اسـتيالئهم عىل السـلطة يف األوَّ
د شـكله ورسـمه يف مبنى السـفارة املرصية ببنغازي عن طريق امللحق العسـكري  العلم، واسـتبدلوه بعلٍم آخر حدِّ

املرصي صالح الدين السعدين. راجع فصل "معركة مع الدستور " يف اجلزء الرابع من هذا الكتاب.
١٥٦  كانت الوثيقة موقعة من مجيع أعضاء اجلمعية الوطنية التأسيسية. انظر: الصيد، ص ٣٤٠.

١٥٧  خدوري، ص ١٩٥-١٩٦. وقد جاءت هذه العبارة عىل لسـان امللك إدريس رّدًا عىل البيان الذي ألقاه عبد العزيز 
الزقلعـي أحـد أعضـاء اجلمعية الطرابلسـيني وأعلن فيه أنَّه يشـارك يف رشف إعـالن األمري ملكًا عـىل ليبيا، ولكنَّه 
م السـيد الزقلعي اسـتقالته من اجلمعية ألنَّه مل يرغب يف  ال يزال حيبِّذ شـكل احلكومة الوحدوية ال االحتادية. وقد قدَّ

اإلسهام بوضع دستوٍر أساسه الفكرة االحتادية.
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بتسـليم امللـك املقبـل إدريس وثيقـة البيعـة، فإنَّه رسعان مـا قام إثـر عودته إىل 
طرابلس باإلدالء بترصحياٍت تضّمنت قوله:

ة لألمم  "إنَّ قضيـة االسـتقالل بكاملها جيـب أن يعاد النظر فيهـا باجلمعية العامَّ
املتحدة كام يمكن اختاذ قرار جديد يتفق مع رغبات سكان ليبيا".

وقد تزامنت هذه الترصحيات املفاجئة للسـيد السـعداوي بقيام عبد ال��ن 
عزام أمني عام جامعة الدول العربية بشنِّ محلٍة يف الصحف املرصية واألجنبية١٥٨ 
ا ال متثل الشـعب الليبي. ومل يكف  ضـدَّ اجلمعية الوطنية التأسيسـية بدعـوى أهنَّ
السـيد عـزام عن حّث جامعة الـدول العربية عىل عدم االعـرتاف باحلكم الذي 

أنشأته تلك اجلمعية.١٥٩

 ومـن األمثلـة عـىل احلمـالت التي وّجههـا النظـام املرصي (كان مـا يزال 
ملكيًا) ضدَّ اجلمعية الوطنية التأسيسية ما ورد يف كتاب "حقيقة إدريس - حقائق 
وصـور وأرسار"،١٦٠ وقـد جـاء فيـه حتت عنـوان "اجلمعيـة الوطنيـة حتتّج عىل 

مندوب مرص":
"بعـد ظهـر يوم ١٢ من مـارس (آذار) ١٩٥١ عقد جملس األمـم املتحدة لليبيا 
جلسة ملواالة البحث يف طلٍب قّدمه مندوب األمم املتحدة (بلت) بشأن مشورة 
يريـد تقديمها للجمعية الوطنية بشـأن التطـّورات الدسـتورية، وكان املندوب 

١٥٨  من األمثلة عىل ذلك الترصيح الذي أدىل به إىل صحيفة التيمبو اإليطالية يف أواخر شهر يناير/كانون الثاين ١٩٥١. 
انظر: الصيد، ص ٦٧.

١٥٩  اختـذ جملس جامعة الدول العربية خالل اجللسـة اخلامسـة عرشة بتاريـخ ١٧ مارس/آذار ١٩٥١ قـرارًا - بناًء عىل 
توصيـة اللجنـة السياسـية باجلامعة- يدعو فيه الـدول العربية إىل عدم االعرتاف باحلكم الدسـتوري الذي أنشـأته 

اجلمعية الوطنية التأسيسية. خدوري، ص ١٩١-١٩٢؛ الصيد، ص ٦٨؛ البندك، ص ٤٥-٤٩. 
١٦٠  الكتـاب مـن إصدار مكتب االدعـاء العام للنظام االنقـاليب يف ليبيا. اجلزء الثاين، الطبعـة األوىل يناير/كانون الثاين 

١٩٧٦، ص ١٢١-١٢٤.
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وملواجهة هذه احلالة وما صاحبها من محالٍت تش�كيكية، ش�كلت اجلمعية 
الوطنية التأسيس�ية يف 17 من يناير/كانون الثاين 1951 وفدًا، برئاس�ة رئيس�ها 
الش�يخ حممد أبو األسعاد العامل وعضوية عمر فائق شنيب، وخليل القالل، وأيب 
ه إىل مرص ليرشح جلامعة الدول العربية واحلكومة  بكر نعامة، وأيب بكر أمحد، توجَّ

املرصية وجهة نظراجلمعية.



٢٦١

اجلمـعية الوطنية التأسيسّية

واجلمعية وبقية األطـراف منهمكني يف هتيئة الظروف لتعيني احلكومة االحتادية 
املؤقتة.

فقام مندوب مرص يف املجلس بمهامجة النظام (الفدرايل) وقد جاء يف سياق 
خطبته ما ييل:

١- أنَّ (الفدراليـة) سـلعة أوروبية هّربت إىل داخـل البالد، وفرضتها عىل 
البـالد الدولتان املرشفتان عىل اإلدارة مـع الواليات املتحدة، بالتعاون 
مع الوفدين الربقاوي والفزاين باجلمعية الوطنية، ضدَّ رغبات الليبّيني، 

بام يف ذلك شعب برقة، متهيدًا لالستغالل األجنبي.
٢- أنَّ (الفدراليـة) قـد بدت سـائدة متألقة يف اجللسـة األوىل التي عقدهتا 
مـا تسـّمى اآلن باجلمعية الوطنية عندما أعلن سـمّو األمري السـنويس 
ملكًا، وأعلنت - يف نفس اللحظة- (الفدرالية) شكًال للحكم يف ليبيا. 

فكانت األوىل ثمنًا للثانية.
٣- أنَّ اجلمعية الوطنية تضّم ممثلني عن احلكام، ال عن الشعب، وأعضاؤها 

أدوات طّيعة يف يد احلكام. فال يعصون هلم أمرًا خشية العقاب.
٤- وصـف مندوب مـرص يف هناية اخلطـاب بعبـارٍة نابية مسـتهجنة كالم 
منـدوب برقـة، عندمـا رّد عليـه، مالحظـًا أنَّ خطاب سـعادته قد يثري 

النفوس، وقد يؤّدي إىل انقسام يف الشعب."
وقـد أورد الكتـاب املذكـور أنَّ اجلمعيـة الوطنيـة التأسيسـية بـادرت إىل 
االجتـامع يف ٢٢ من مارس/آذار١٩٥١ وقّدمت احتجاجًا عىل ما حواه خطاب 
منـدوب مرص كامل سـليم يف املجلس االستشـاري يـوم ١٩٥١/٣/١٢، وقد 

تضّمن احتجاج اجلمعية:
تسّجل عىل مندوب مرص يف جملس ليبيا: الوطنية  اجلمعية  "إنَّ 

ات امللكيـة عندمـا ذكـر أنَّ األوىل (امللكية) كانـت ثمنًا  ١- تعريضـه بالـذَّ
للثانية (الفدرالية).
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٢- اّهتامـه للوفديـن الربقاوي والفـزاين يف اجلمعية الوطنيـة، مع الدولتني 
املرشفتـني عـىل اإلدارة والواليـات املتحـدة، بفـرض (الفدرالية) عىل 
غالبيـة الليبّيني متهيدًا لالسـتغالل األجنبي، وإهانتـه ألعضاء اجلمعية 

الوطنية، بوصفه هلم بأّهنم جمّرد آالت تنفيذ ملا يلقى إليهم من أوامر.
٣- إهانتـه ملنـدوب برقة يف املجلس، باسـتعامله كلـامت نابية أثناء جلسـة 
رسـمية، هو مّس وانتهاك حلرمة املجلـس وخروج عن آدابه وتقاليده، 

ممّا هيني اجلهة التي يمثلها املندوب وجيرح شعور ليبيا كافة.

وعليـه فإنَّ اجلمعيـة الوطنية حتتّج بكل قّوة عىل سـعادة مندوب مرص يف جملس 
ليبيـا، وتسـتنكر أشـّد االسـتنكار حماولـة النيل من أقدس مقّدسـات الشـعب 
الليبـي، وتطاولـه عىل اجلمعيـة املمثلة الرشعية لشـعب ليبيـا، وإهانته للممثل 
الرسـمي للشـق الرشقي من ليبيا يف املجلس بكلامت نابية. إنَّ اجلمعية الوطنية 
صفـوة خمتارة من الشـعب الليبي تقـّدس واجباهتا، وقد اختـارت النظام الذي 
يالئـم البالد وأوضاعها، واختـذت ما اختذته من قرارات بمـلء إرادهتا، مؤمنة 
بأنَّ الطريق الذي سـلكته هو املؤّدي إىل إسعاد الوطن. وممثل برقة إّنام هو املعّرب 

الصادق يف املجلس الدويل عّام ارتضاه الشعب لنفسه من نظام".
يقـول ��ـد ���� الصيـد يف مذكراتـه واصفًا احلملـة التـي واجهتها هذه 

اجلمعية يومذاك:
للحقيقة والتاريخ، إنَّه لوال صمود رجال اجلمعية التأسيسـية النفرط  "وأقول، 
العقـد، وضـاع االسـتقالل الـذي كان قـاب قوسـني أو أدنـى، بسـبب تلـك 
األالعيـب واملخططات اخلفّية. ولوال حكمة امللك إدريس السـنويس وصربه، 
وعقالء طرابلس، وعىل رأسهم الشيخ املفتي، ملا وصلنا إىل االستقالل، ولظلت 

مة ومشتتة".١٦١ ليبيا مقسَّ

١٦١  الصيد، ص ٦٨.
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تأليـف احلكومة االحتادية املؤقتة
مـن جهٍة أخرى، أصـدرت اجلمعية الوطنية التأسيسـية يف ٢١ من فرباير/
اه إىل  شـباط ١٩٥١ قـرارًا تقّدمـت بموجبه إىل (امللـك املقبل) إدريس داعيـة إيَّ
اختيـار أعضـاء احلكومـة املحليـة � منطقتـي طرابلـس وفـزان، وأن يطلب من 
الدولتـني املرشفتني عـىل اإلدارة أن متّكنا هلاتني احلكومتـني مزاولة عملهام، ألنَّ 

ذلك يشكل خطوة أولية يف سبيل إنشاء حكومة ليبيا االحتادية.
وبالفعـل فقـد أنشـئت احلكومتان املحليتـان يف مـارس/آذار ١٩٥١ حتت 
إرشاف جملسـني هلام صفة الوصاية إىل أن يتمَّ وضع وإقرار الدستور الليبي. وقد 

تشكلت حكومة طرابلس١٦٢ عىل النحو التايل:
حممود املنترص، رئيسًا للوزراء.

منصور بن قدارة، وزيرًا للاملية.

فاضل بن زكري، وزيرًا للرتبية.
سامل القايض، وزيرًا للزراعة.

إبراهيم بن شعبان، وزيرًا للمواصالت.
ة. حممد امليت، وزيرًا لألشغال العامَّ

أّمـا يف فـزان، فقـد اختار ��� سـيف الن� (الـذي كان قد انتخب رئيسـًا 
لفزان يف ١٢ فرباير/شباط ١٩٥٠ من املجلس التمثييل الفزاين) كًال من:

محودة طه، العدل والداخلية.
نرص بن سامل، املالية والزراعة.
مهدي أمحد، الصحة والتعليم.

١٦٢  جرى تسمية حكومة طرابلس املحلية عن طريق املعتمد الربيطاين يف إقليم طرابلس الربجيادير بالكيل. خدوري، ص 
٥١٦. أّما برقة فقد تشكلت حكومة فيها منذ إعالن استقالهلا يف أول يونيو/حزيران ١٩٤٩، وكانت حكومة إمارة 

برقة تتألف، منذ ١٩٥٠/٣/١٨، من:
 حممد السـاقزيل (رئيسًا للوزارة ووزيرًا للعدل)؛ حسـني مازق (وزيرًا للداخلية واملعارف)؛ حممد بودجاجة (وزيرًا 
للامليـة)؛ عبـد القادر العالم (وزيرًا للزراعة والغابات)؛ سـعد اهللا بن سـعود (وزيرًا للصحـة العامة)؛ مصطفى بن 

حليم (وزيرًا لألشغال العامة واملواصالت).
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كام قامت اجلمعية الوطنية التأسيسية يف ٢٩ من مارس/آذار ١٩٥١ - بعد 
أخذ رأي (امللك املقبل) إدريس الذي استشـار بدوره زعامء األحزاب السياسية 

والشخصيات النافذة - بتأسيس احلكومة االحتادية املؤقتة بالقرار التايل:
(قرار بتأليف احلكومة االحتادية الليبية املؤقتة � ٢٩ من مارس سنة ١٩٥١)

"بناًء عىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصادر يف ٢١ من نوفمرب ١٩٤٩ 
الـذي ينّص عىل أن تصبح ليبيا، وتشـمل برقة وطرابلس وفزان، دولة مسـتقلة 
وذات سـيادة يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد ال يتجاوز اليوم األول من شـهر 
ينايـر سـنة ١٩٥٢ وعـىل أن يقّرر دسـتور ليبيا، بام فيه شـكل احلكم، بواسـطة 
ممثلني عن السـكان من برقة وطرابلس وفزان جمتمعني للتشـاور يف شكل مجعية 

وطنية.
وحيـث أنَّ القرار الذي أصدرته اجلمعية العامـة لألمم املتحدة بتاريخ ١٧ 

من نوفمرب ١٩٥٠ يؤّيد، ويدعو إىل تنفيذ القرار األول وينّص عىل:
(أ) أن جتتمـع مجعية وطنية ليبية متثل سـكان ليبيا متثيـًال صحيحًا يف أقرب 

وقت ممكن، ويف مّدة ال تتجاوز أول يناير ١٩٥١.
(ب) أن تؤلـف هـذه اجلمعية الوطنيـة حكومة ليبيـة مؤقتـة يف أقرب وقت 

ممكن، عىل أن تضع نصب أعينها أول إبريل سنة ١٩٥١ هدفًا لذلك.
(ج) أن تنقـل الدولتان القائمتـان بأعامل اإلدارة يف ليبيا السـلطات تدرجييًا 
إىل احلكومـة الليبية املؤقتـة بطريقة تضمن إنجاز نقل مجيع السـلطات 
مـن أيدي اإلدارتـني احلاليتني إىل حكومـٍة ليبّية رشعية قبـل أول يناير 

.١٩٥٢
(د) أن يقـوم منـدوب األمم املتحدة حاالً. مسـتعينًا ومسرتشـدًا بمشـورة 
األمم املتحـدة لليبيا، بإعداد برنامج، بالتعاون مـع الدولتني القائمتني 
بأعامل اإلدارة يف ليبيا، لنقل السلطة إىل احلكومة الليبية طبقًا ملا ذكر يف 

الفقرة (ج).
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 وحيث طبقًا لقراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة املذكورتني تشّكلت اجلمعية 
الوطنية واجتمعت يف طرابلس الغرب يف ٢٥ من �و�م� سنة ١٩٥٠ وقّررت يف 
جلسـتها املنعقدة يف يوم ٢ من دي�ـم� سنة ١٩٥٠ بأن تصبح ليبيا دولة احتادية 
ديمقراطية مسـتقلة وذات سـيادة، وتتألف من أقاليمهـا الثالثة برقة وطرابلس 
وفـزان بحدودهـا الطبيعية، ونادت بسـمّو األمري السـيد حممـد إدريس املهدي 

وحيـث أنَّ جاللـة امللـك املعظـم قـد تفّضـل بتاريـخ ١٧ من دي�ـم� ١٩٥٠ 
باستالم البيعة وقبول الدعوة لتويل عرش ليبيا، وأرجأ من طرفه إعالهنا للوقت 

املناسب.
وحيـث أنَّ اجلمعيـة الوطنيـة قـّررت بتاريـخ ٢١ مـن ��اي� سـنة ١٩٥١ رفع 
التامسها جلاللة امللك املعظم لقيام احلكومات املحلية يف األقاليم الثالثة، توطئة 

لقيام احلكومة املركزية االحتادية، وقد تفضل جاللته واستجاب إىل ذلك.
وبنـاًء عىل رغبة اجلمعية الوطنية وحرصها عـىل أن تقوم احلكومة الليبية املؤقتة 
ضمـن امليعاد املحدد، ووفقًا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصادر بتاريخ 

١٧ من نوفمرب ١٩٥٠.
وحيـث أنَّ اجلمعيـة الوطنيـة تنفيـذًا هلذه الغاية قـّررت بتاريـخ ٢٤ من مارس 
١٩٥١ إيفاد وفد من عرشة أشـخاص من أعضائها للسـفر لبنغازي، والتشاور 
مع جاللة امللك املعظم حول تشكيل احلكومة الليبية املؤقتة، وقد عاد هذا الوفد 

مزّودًا بإرشادات جاللته وموافقته حول هذا املوضوع.
لذلك تقّرر اجلمعية الوطنية ما هو آٍت:

 ١- تأليـف احلكومـة االحتادية املؤقتة اعتبارًا من هـذا اليوم ٢١ من مجاد
الثانية ١٣٧٠هـ املوافق ٢٩ من مارس سـنة ١٩٥١، عىل أن يكون من 

صالحياهتا األوىل:
(أ) االتصـال بمنـدوب األمـم املتحـدة بشـأن إعـداد الربنامـج 
املنصـوص عليـه يف قـرار اجلمعية العامـة هليئة األمـم املتحدة 

تأليـف احلكومة االحتادية املؤقتة
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السنويس أمري برقة املعظم، وبايعته ملكًا دستوريًا للمملكة الليبية املتحدة.
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نقـل  بخصـوص  نوفمـرب١٩٥٠  مـن   ١٧ بتاريـخ  الصـادر 
السلطات إليها من الدولتني القائمتني بأعامل اإلدارة يف ليبيا.

(ب) تسّلم السـلطات من الدولتني القائمتني بأعامل اإلدارة يف ليبيا 
تدرجييًا بطريقة تضمن نقل مجيع السلطات من أيدي اإلدارتني 
احلاليتـني قبل أول يناير١٩٥٢ طبقًا لقرار اجلمعية العامة هليئة 
األمـم املتحـدة الصـادر بتاريـخ ١٧ مـن نوفمـرب ١٩٥٠ عىل 
أن تكـون ممارسـة تلـك السـلطات مـن قبلها وفقـًا لنصوص 
الدسـتور، وبصـورة خاّصة فيـام يتعلق بتوزيع السـلطات بني 
احلكومـة االحتاديـة واحلكومـات املحلية عند تقريـر ذلك من 

قبل اجلمعية الوطنية.
٢- تعيـني السـادة املدرجـة أسـامؤهم أدنـاه بعـد أن أخـذت موافقتهم يف 

مناصب الدولة عىل الصورة اآلتية:
 حممود املنترص، رئيسًا للوزارة ووزيرًا للعدل واملعارف.

 عيل اجلريب، وزيرًا للخارجية والصحة.
 عمر فائق شنيب، وزيرًا للدفاع.
 منصور بن قدارة، وزيرًا للاملية.

 إبراهيم بن شعبان، وزيرًا للمواصالت.
 حممد بن عثامن، وزير دولة.

٣- عـىل سـامحة رئيـس اجلمعيـة الوطنيـة تبليـغ هـذا القـرار للجهـات 
املختّصة.

صـدر يف مقّر اجلمعيـة الوطنية بطرابلـس الغرب يوم اخلميـس ٢١ من مجادى 
الثانية سنة ١٣٧٠ هـ املوافق ٢٩ من مارس ١٩٥١م". ١٦٣

 
١٦٣  أورد الصيد يف مذكراته (ص ٧٠-٧١) أنَّ ممثيل فزان يف املجلس االستشـاري ويف جلنة التنسـيق احتجوا عىل وجود 
وزيـر وحيـد ودون حقيبـة عن إقليـم فزان. ولعل ما أشـار إليه الصيد هو الـذي أّدى إىل أن تقـوم اجلمعية الوطنية 
بإصدار قرار يف ١١ من رجب ١٣٧٠ املوافق ١٧ من إبريل/نيسان ١٩٥١ بتعديل جزئي يف املناصب بحيث أصبح 

عيل اجلريب وزيرًا للخارجية والعدل، وحممد بن عثامن الصيد وزيرًا للصحة .
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بسم اهللا الرمحن الرحيم
لقد ّرشفني جاللة امللك املعظم فاختارين لتشكيل احلكومة األوىل هلذا القطر.

وإّين حـني يولينـي عطفه السـامي، وثقتـه الغاليـة، أدرك عظم املسـؤولية التي 
تواجه احلكومة اجلديدة أّبان اضطالعها باحلكم.

ة من نعمـة احلرية واالسـتقالل زمنـًا ليس  لقـد شـاء القدر أن حتـرم هـذه األمَّ
باليسـري، وبعد جهاٍد مرير وتضحياٍت جسيمة قام هبا الشعب الليبي، وهبنا اهللا 
تعاىل هذه النعمة، ورشعنا نسـري يف طريق االستقالل، ونزاول سلطاتنا لنصبح 
ة ذات سـيادة يرفـرف علمها فوق ربوع هـذه البالد،  عـّام قريب إن شـاء اهللا أمَّ

وترتّبع يف مصاف األمم احلرة يف العامل.
وبناء عىل رغبة اجلمعية التأسيسـية، وموافقة جاللـة امللك املعظم، انبثقت هذه 
احلكومة املؤقتة، التي تشـّكل جزءًا من اململكة الليبية االحتادية، لتتوىل اسـتالم 
السـلطات ١٦٤ مـن اإلدارة الربيطانيـة يف طرابلس عمًال بنصـوص قراري هيئة 

األمم املتحدة املؤّرخني يف ٢١ من نوفمرب ١٩٤٩ و١٧ من نوفمرب ١٩٥٠.
إنَّـه ال خيفـى عىل أحـد أنَّ املراحل التي اجتازهتـا هذه البالد لبلوغ االسـتقالل 
كانـت شـاقة وعسـرية، وأنَّ املحافظـة عـىل هذا االسـتقالل يف املراحـل املقبلة 
سـتكون أشـّق وأعرس، وسـتتطلب جهودًا جبـارة، وتضامنًا وثيقـًا، وإخالصًا 
مـربورًا، من احلكومة، وخمتلف طبقات الشـعب، وعليه فإّننا سـنعنى، قبل كل 
يشء، بتوجيـه الوعـي القومـي الـذي أخذ يشـمل كافـة طبقات الشـعب نحو 

١٦٤  تشـكلت هلذه املهّمة جلنة ُعرفت بـ"جلنة التنسـيق" برئاسـة أدريان بلت، وقد ضّمت يف عضويتها، إىل جانب ممثيل 
اإلدارتني الربيطانية والفرنسـية، السـادة: حممود املنترص، وسـامل رشميط (عن إقليم طرابلس)، ويوسف بن كاطو، 
وحامـد الشـوهيدي (عن إقليم برقـة)، واحلاج النور بن طاهر (عن إقليم فزان، وكان يسـاعده شـاب جزائري من 
موظفي حكومة فزان). وقد أعّدت اللجنة لنقل السـلطات من اهليئات املرشفة عىل اإلدارة إىل احلكومة املؤقتة، كام 

رشعت يف إعداد خمططات اإلدارة وامليزانية. انظر: الصيد، ص ٧٧؛ خدوري، ص ١٨٧-١٨٩.

تأليـف احلكومة االحتادية املؤقتة
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وق�د وّج�ه حممود املنت�ر، عقب اختياره رئيس�ًا للحكوم�ة املحلية إلقليم 
طرابلس، بيانًا إىل "الشعب الطرابليس". وهذا نصه:
بيان للشعب الطرابليس 

من رئيس وزرائه حممود املنترص
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اإلدراك القومـي الصحيح، وحتويل قوى األفراد املبعثرة يف أجواء النزاع احلزيب 
إىل قّوة وطنية مت�سـكة متجانسة تعمل ملصلحة الشعب والوطن، وممّا هتدف له 
هذه احلكومة، وسـتعمل عىل حتقيقه، هو وضع األسس لبناء ا�يك� احلكومي، 
وإمتـام مـرشوع التلييب حتى يشـمل كافة املصالـح احلكومية، وذلـك بقدر ما 

تسمح به الكفاءات املطلوبة.
وسـتعمل هـذه احلكومة عـىل تأمني احلريـات لألفراد واجل��ـات ضمن نطاق 
القانون، كام سـتعمل عىل حفظ األمـن واألنظمة والقوانني، باختاذ التدابري ضدَّ 

من تسّول هلم نفوسهم اخلروج عىل قوانني البالد.
وسـتعنى هـذه احلكومة بتحسـني احلالة االقتصادية، وتوسـيع نطـاق التجارة، 
وذلك بإعداد مشـاريع طويلة األمد إلنامء الثروة الزراعية والصناعية، وتوسيع 

األعامل العمرانية.
وسـتنرصف هـذه احلكومة إىل معاجلة شـؤون اليـد العاملة، لتأمـني العمل هلا، 
وزيادة أجورها، ورفع مسـتواها الصحي، وحتسـني طرق معيشـتها، وسنحقق 
هلـم التأمـني االجتامعي ضـّد البطالة واملـرض، كام أّننا سـنقيض عـىل الفوارق 
اجلنسـية والعن�يـة التـي أوجدهتا ظروف شـاذة، لتحـّل حملها كفـاءة العامل 

الفردية، وقدرته عىل العمل.
وسـوف ال تغفـل احلكومـة حالـة املوظفني عىل اختـالف درجاهتم، فسـتعمل 
مـا يف حّيـز قدرهتا عىل حتسـني حالتهم االقتصاديـة، وتصنيفهـم تصنيفًا يكفل 

للكفاءات حقها.
أّما شؤون املعارف فإنَّ هذه احلكومة تعتربها ذات أّمهية بالغة، وستبذل كل ما يف 
وسـعها لرفع مسـتوى التعليم وتقدمه وانتشاره، وكذلك شؤون الصحة العامة 

فسنوليها كل عناية مستطاعة.
وسـوف ال نألو جهدًا يف أن تكون سياسـتنا منسـجمة كل االنسجام مع سياسة 
احلكومتـني الربقاوية والفزانية، كي نضمن االرتبـاط الوثيق بني أجزاء اململكة 
الليبية املتحدة والسري نحو األهداف التي سينّص عليها دستور الدولة الليبية١٦٥ 

١٦٥  مل يكن الدستور قد صدر بعد.
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ويوجهنا إليها صاحب اجلاللة امللك املعظم.
ا تقطن بلدًا عربيًا يكرم الضيف وحيرتمه،  أّما كلمتنا إىل اجلاليات األجنبية فهي أهنَّ
ويتمنـى له اهلناء ورغد العيش، وسـنحافظ عىل حقوق ومصالح هذه اجلاليات 
ما دامت يف حّيز املنافع املشرتكة، وضمن نطاق قوانني البالد ومصلحتها، وعىل 
هذه اجلاليات أن تظل عنرصًا مفيدًا يسـاهم يف تقّدم البالد الزراعي والصناعي 
والعمراين والعلمي، وأن تنرصف عن كل ما من شـأنه أن ييسء إىل سـيادة هذه 

البالد، وإىل العالقات الطيبة التي تربطنا بحكومات وأقطار هذه اجلاليات.
إنَّ اعتامدنـا عـىل اهللا تعاىل، وعىل ثقة جاللـة امللك الغالية، وعىل تأييد الشـعب 
الكريـم، دفعنـا إىل اإلقـدام أنـا وزمالئـي األفاضل عـىل حتّمل هذه املسـئولية 
اخلطـرية الشـاقة، وحسـبنا أنَّ األعـامل بالنّيـات، فعسـى أن نوفـق خلدمة هذا 
الشـعب بكل وسيلٍة ممكنة لدينا، وجيب أال خيفى عىل مواطنينا الكرام أنَّ حتقيق 
مجيع رغباهتم وأمانيهم يسـتلزم وقتًا كافيًا، وجهدًا كبـريًا، وجوًا مالئًام، ولكنّنا 

سنحاول إن شاء اهللا حتقيق ما يمكن حتقيقه إّبان وجودنا يف احلكم.
هـذه أسـس �ر�ا�نا الرئيسـية، وهذه أهدافنا، التي سـنعمل عـىل حتقيقها بعزم 
وإخالص ورغبة، حيدونا إليها حّبنا هلذا الوطن املفّدى، وتعلقنا بجاللة مليكنا 

املعظم.
عاش امللك وعاشت ليبيا.١٦٦

١٦٦  تعّمدنـا إيـراد النّص الكامل هلذه الوثيقة، والوثيقة التي سـبقتها حتى يدرك القارئ مسـتوى األداء الرفيع، ودرجة 
احلرص عىل اإلتقان التي كان يّتسم هبا رجال تلك احلقبة املبكرة من تاريخ ليبيا، رغم املحّددات القاسية التي كانت 

حتيط هبم.

تأليـف احلكومة االحتادية املؤقتة
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وضـع الدسـتور
إنَّ املهمة األساسية التي كانت منوطة باجلمعية الوطنية التأسيسية هي وضع 
دسـتور لدولة ليبيا. وقبل أن نتناول ما قامت به اجلمعية يف هذا الصدد حيسن أن 
نعـرض ملوقف املجلس االستشـاري (جلنة العرشة) من موضوع الدسـتور، كام 
يتضـح مـن املقتطفات التالية التـي وردت بمذكرات حممد عثـامن الصيد، الذي 

كان يومذاك أحد أعضاء ذلك املجلس ممثًال إلقليم فزان.
يقول ��د �ث�� الصيد يف مذكراته:

"كانـت مهمـة املجلس االستشـاري األساسـية تقديـم النصح ملنـدوب األمم 
املتحدة حول اخلطوات الواجب اختاذها لوضع دستوٍر دائم وانتقال السلطة إىل 

الليبّيني، وبالتايل الوصول إىل االستقالل قبل هناية عام ١٩٥١".
انقسـم إىل ثـالث كتـل، ا�و� تضـم مـرص  االستشـاري  املجلـس  "ولكـن 
والباكسـتان وممثـل إقليم طرابلـس. والكتلـة الثانية تضم املنـدوب األمريكي 
ن من ممثيل فزان وبرقة، وكنا نتفق مع ممثيل  والربيطـاين والفرنيس، والثالثة تتكـوَّ
الدول الثالث حول بعض األمور األساسـية. أما ممثال إيطاليا واألقليات، فقد 

كانا يقفان يف أكثر األحيان عىل احلياد..".
كّلفت  الذي  الدستور  بشأن  وطرابلس،  وباكستان  مرص  مناديب  موقف  "كان 
اجلمعية التأسيسـية بوضعه، يرمي إىل اعتباره "��و� دسـتور" وليس دستورًا 
ـة أنَّ اجلمعية الوطنية  دائـًام، وبعد االسـتقالل يعرض عـىل برملان منتخب بحجَّ

التأسيسية غري منتخبة".١٦٧
ثـمَّ يعـرض الصيد ملواقـف طريفة جـرت معه يف تلـك الفرتة أثنـاء بحث 

موضوع الدستور يف اجتامعات املجلس االستشاري فيقول:

١٦٧  الصيد، ص ٦٩؛ راجع ما أورده خدوري يف هذا الصدد، ص ١٧٩-١٨٦. 
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الدسـتورية  الليبية  القضية  عرفتها  التي  واملجادالت  املناقشـات  هذه  "وخالل 
... اتصل يب كامل سـليم مندوب مرص يف املجلس ودعاين للعشـاء .. وخالل 
ذلـك طلب مني السـيد كامل سـليم أن انضـمَّ إىل كتلته يف املجلـس التي تضّم 
إىل جانبـه ممثل باكسـتان وممثل طرابلس، وذلك بتبنـي موقف هذه الكتلة الذي 
يقول إنَّ الدسـتور الذي تضعه اجلمعية الدسـتورية يظل دسـتورًا مؤقتًا يعرض 
ـة تفـادي مناورات الفرنسـيني  يف املسـتقبل عـىل جملـس نـواب منتخب، بحجَّ
والربيطانيـني عـىل حدِّ زعمه، وعرض ع�َّ � حالـة االن��� إليهم والتصويت 
إ� جانبهـم، تسـليمي مبلغـًا مـن املـال، وبعـد انتهـاء مهمـة املجلـس وعـد� 
بتخصيـص سـكٍن الئق � م� ومرتَّب دائم ألعيش هنـاك ... كام اتصل يب يف 
االجتاه نفسـه مندوب إقليم طرابلس السـيد مصطفى ميزران .. بيد أين سايرت 
هذه االتصاالت ملعرفة نوايا اجلميع، وحني طرح القرار عىل التصويت، وقفت 
إىل جانـب مرشوعيـة متثيـل اجلمعية التأسيسـية للشـعب الليبي، وبالتـايل فإنَّ 

الدستور الذي ستضعه سيكون دستورًا هنائيًا..".١٦٨
مـا أن جتـاوزت اجلمعيـة الوطنيـة التأسيسـية هـذه "املنـاورات"، وفرغت 
مـن مهامها األساسـية التمهيدية التي أرشنـا إليها آنفًا (إعـالن النظامني امللكي 
واالحتادي) حتى انطلقت نحو تنفيذ مهمتها األساسـية املتمثلة يف وضع دستور 

دائم للبالد.
قامـت اجلمعيـة يف الرابـع مـن ديسـمرب/كانون األول١٩٥٠ بتعيـني جلنة 
نة مـن (١٨) عضـوًا١٦٩ أناطت هبـا مهمة إعداد  يت "جلنـة الدسـتور" مكوَّ سـمِّ
مرشوع الدستور. ورغبة من هذه األخرية يف الترسيع بعملها قامت بتأليف جلنة 
أجزاء  فرعية من ستَّة أعضاء (اثنان من كل والية) باسم "�اعة العمل" إلعداد 
ل. وقد عقدت جلنة الدسـتور  الً بأوَّ خمتلفة من الدسـتور وتقديمها إىل اللجنة أوَّ
ل  ل اجتـامٍع هلا يف ٦ يناير/كانـون الثاين ١٩٥١، كام اجتمعت مجاعة العمل أوَّ أوَّ

ة يف ١١ يناير/كانون الثاين من العام نفسه. مرَّ
قامـت "�اعـة العمل" برتمجة دسـاتري اثنتـي عرشة دولـة احتادية، وقامت 

١٦٨ الصيد، ص ٦٩.
م كل من عمر لطفي وعوين الدجاين االستشارة  ١٦٩  عمل عمر شـنيب رئيسـًا للجنة، وسليامن اجلريب سـكرتريًا هلا. وقدَّ

القانونية للجنة. خدوري، ص ٥١٩.

03_3rd Chapter_Vol_1   271 7/19/04, 6:16:40 PM



ونية
خة إلكتر

نس

٢٧٢

بدراستها، ثمَّ رشعت يف إعداد فصول الدستور االثني عرش (٢١٣ مادة)، وكلام 
وإلقراره  فرغـت من إعداد أحد الفصول أحالته عىل "جلنة الدسـتور" ملناقشـته 

بشكل مبدئي.
وبعـد متـام (٢٥) اجتامعًا عقدهتا "جلنة الدسـتور"، و(٩٦) اجتامعًا عقدهتا 
"�ا�ـة العمـل" كان مرشوع الدسـتور جاهزًا أمام اجلمعية الوطنية التأسيسـية 

ملناقشته وإقراره.
ويف العارش من سبتمرب/أيلول ١٩٥١ رشعت اجلمعية الوطنية التأسيسية يف 
مناقشة م��� الدستور، غري أنَّه، نظرًا للضغوط املتواصلة التي طفقت متارسها 
املعارضة يف طرابلس،١٧٠ وأدَّت إىل عرقلة العمل، انتقلت اجلمعية إىل بنغازي يف 
أواخر شهر سبتمرب/أيلول حتى يتمكن أعضاؤها من دراسة نصوص الدستور 
يف جـوٍّ أهـدأ.١٧١ وقد لعـب امللك (املقبـل) إدريس وأدريان بلـت دورًا هامًا يف 
مسـاعدة اجلمعية عىل جتاوز بعض نقاط اخلالف التي كانت قائمة، وكان أبرزها 
حيث اسـتقرَّ الرأي عىل األخذ بفكـرة العاصمتني  يتعلـق باختيـار "العاصمة"، 

للمملكة، ومها: طرابلس وبنغازي، ولكل منهام مكانة األخرى نفسها.
اسـتأنفت اجلمعيـة اجتامعاهتا يف بنغـازي يوم ٢٩ سـبتمرب/أيلول، وما أن 
حـل السـابع مـن أكتوبر/ترشيـن األول حتى كانـت اجلمعية انتهت مـن إقرار 
تت باإلمجاع  مرشوع الدسـتور بعد املوافقـة عىل مواده كلها، مادة مـادة، ثم صوَّ
عىل الدستور بكامله، وعهدت إىل رئيس اجلمعية ونائبيه بالتوقيع عليه، وإبالغه 

إىل امللك، ونرشه يف اجلريدة الرسمية.١٧٢
ا هـو جديـر بالتنويه أنَّـه بينـام كان أعضاء اجلمعيـة الوطنية التأسيسـية  وممـَّ
يقومـون بالتصويـت عىل الدسـتور، قـام امللك (املقبـل) إدريس بزيـارٍة مفاجئة 

١٧٠  ملعرفة املزيد عن هذا األمر، انظر: سامي احلكيم، هذه ليبيا (القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية، ١٩٧٠)، ص ١٥٤-
١٥٥؛ وانظر أيضًا: خدوري، ص ١٩٩.

١٧١  دي كاندول، ص ١١٥-١١٦.
١٧٢  خالـد خليفـة، "ليبيـا دولة الدسـتور"، جملـة اإلنقاذ (العـدد ٣٩، مجـادى اآلخـر ١٤١٢- ديسـمرب/كانون األول 
١٩٩١). ص ٥٦-٦٢. وال شـك أن مقارنة األسـلوب احلضاري الذي تمَّ به إعداد وإقرار الدستور يف عام ١٩٥١ 
بالطريقـة االرجتاليـة اخلرقاء التـي أعدَّ هبا اإلعالن الدسـتوري الذي أعلنه االنقالبيـون يف ١٩٦٩/١٢/١١ لتحّز 
بالنفس، وتصيب املرء بأشـدِّ األسـى ملا آلت إليه أوضاع ليبيا عىل يد االنقالبيني. راجع فصل "معركة مع الدستور" 

يف اجلزء الرابع من هذا الكتاب.
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وضع الدستور

للجمعيـة لتهنئتها عـىل ذلك اإلنجاز، وألقـى كلمة قصرية عربَّ هبا عن سـعادته 
بإصدار الدسـتور، معلنًا موافقته عىل كل ما ورد فيـه، متعهدًا باحرتامه والعمل 

عىل تطبيقه وااللتزام بأحكامه.
ل أدريان بلت رأيه يف الدسـتور الليبي يف مقالٍة له نرشهتا صحيفة  وقد سـجَّ

إذ قال:  ،١٩٥٣/١٢/٢٥ "برقة اجلديدة" بتاريخ 
ـى تطبيـق الـروح الديمقراطيـة واحـرتام احلريات  "إنَّ دسـتور ليبيـا قـد توخَّ
اإلنسـانية. وقـد يعرتض البعض عليـه بأنَّ فيه مـن املواد ما يالئـم أكثر الدول 
الديمقراطية تطورًا، وهو ال يصلح للشعب الليبي يف مرحلته احلارضة. إنَّني ال 
أشـاطرهم هذا الرأي، إذ عندما حيصل شـعب حديث العهد سياسيًا عىل حكم 
دستوري، فإنَّ احلكمة تقيض بأن نفسح أمامه املجال يف احلقل السيايس بدالً من 

أن نضيِّق عليه اخلناق."١٧٣
وقـد وصف الدكتور حممود عزمي، السـيايس والقانوين املرصي األشـهر، 
الدسـتور الليبـي، عندمـا ُعرضـت عليه نسـخة منه أثنـاء اجتامع جملـس ليبيا يف 

جنيف عام ١٩٥١، بأنَّه "فوق املستوى السيا� أليِّ قطر �ر�".١٧٤
صت اجلمعية الوطنية التأسيسية ما بقي من الدورة للنظر يف ��و�  وقد خصَّ
مت به احلكومة املؤقتة يف ٢١ أكتوبر/ترشين األول  قانون االنتخابات الذي تقدَّ
١٩٥١، واسـتغرقت اجلمعية سـبع اجتامعاٍت من ١ إىل ٦ نوفمرب/ترشين الثاين 
١٩٥١ يف مناقشـة ��و� قانون االنتخـاب وأقّرته باإلمجاع يف اجتامعها الثالث 
واألربعـني الـذي انعقد يف ٦ نوفمرب/ترشين الثاين عـام ١٩٥١، وبذلك انتهت 
أ�ـ�� اجلمعيـة، ولكنَّها بقيت � حالـة انعقاٍد دائم إىل حني إعالن االسـتقالل، 

د له يوم ٢٤ من ديسمرب/كانون األول ١٩٥١. ١٧٥ الذي حتدَّ
لقـد أشـاد أدريان بلت يف تقريـره إىل اجلمعية العامة لألمـم املتحدة بجهود 
اجلمعيـة الوطنية التأسيسـية، وعربَّ عـن امتنانه ورضاه عن العمـل الذي قامت 

به.١٧٦
١٧٣  خدوري، ص ٢٠٢.

١٧٤  انظر: البندك، ص ٦٦.
١٧٥  خدوري، ص ٢٠٢-٢٠٣؛ دي كاندول، ص ١١٦.

١٧٦  أورد الصيـد يف مذكراتـه، (ص ٧٦) أنَّ السـيد بلـت اقـرتح عـىل املجلس االستشـاري إرسـال برقيـة إىل اجلمعية 
التأسيسـية لتهنئتها عىل اكتامل عملها بوضع الدسـتور، غري أنَّ هذا االقرتاح لقي معارضة شـديدة من مندويب مرص 
ا مجعية ال متثل الشعب الليبي، وغري منتخبة،  ة أنَّه ال يمكن هتنئة اجلمعية عىل إنجازها ألهنَّ وباكستان وطرابلس بحجَّ

كام أنَّ الدستور الذي وضعته هو، برأهيم، مرشوع دستور وليس دستورًا هنائيًا.
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ويف تقييـم ختامي لدور اجلمعية الوطنية التأسيسـية وعملها يقول الدكتور 
خدوري:

ة عىل عمل اجلمعية الوطنية يسـتطيع أن يرى فيها  "عندمـا يلقـي املرء نظرة عامَّ
جتربـة ناجحة، إذ إنَّ النتيجة كانت إعداد إطار دسـتوري للدولة الليبية احلديثة 

النشأة".
نة منها هذه  مت هبا الواليات الثالث املكوَّ "لقد كادت وجهات النظر التي تقدَّ

الدولة احلديثة تتباين حول كل نقطٍة أساسية".
ا���ات املخالفة من الكثرة بحيث مل يكن اجلو خاليًا من التشـويش،  "وكانت 

واملنافسات الشخصية".
"وكاد ذلـك أن يعـوق اجلمعيـة الوطنية عن العمـل .. ولكن أعضاء اجلمعية 
أظهـروا الكثـري من كبح مجاح نفوسـهم يف املسـائل التي كانت تثـري الكثري من 
ل احتجاج عضٍو عىل آخر، ومل يكن أّي تذّمٍر من تطبيق  الشعور املؤمل، فلم يسجَّ

النظام الداخيل..".
"وقـد أدار رئيـس اجلمعية (السـيد الشـيخ أبو األسـعاد العـامل) االجتامعات 
بأسـلوٍب عمـيل منّظـم، وتأثر اجلميـع بحنكته ومنزلتـه، فكان ذلـك عامًال يف 

االجتاه نحو االعتدال..".
اسـتعداٍد ل�ـ�� االنتقاد من الفئات املناوئة، وقبول آراء  عىل  اجلمعية  "وكانت 
ا��اء، وكثريًا ما كان األعضاء ينقلون إىل القاعة آراء النقاد املناوئة، وحياولون 
ة فيام يتصل بالعالقة بني السـلطات االحتادية  التأثري عىل اجلمعية الوطنية، خاصَّ

وسلطات الواليات وتكوين الربملان واختيار العاصمة".
ة  "لكـن اجلمعيـة الوطنيـة أخذت بعـني االعتبار أيضـًا آراء اخلـرباء، وبخاصَّ
مقرتحـات منـدوب األمم املتحدة (أدريـان بلت) وقبلت كثـريًا منها بالرىض. 
وغالبًا ما كان للملك املقبل، مع أنَّه آثر عدم التدخل يف مناقشات اجلمعية، أثر يف 

توجيه األمور توجيهًا معتدالً عند اشتداد األزمة".١٧٧

١٧٧  خـدوري، ص ٢٠٤؛ انظـر أيضـًا: الُسـبكي، ص ١٩٠، ومـا أوردتـه الكاتبة حـول تقييمها اإلجيـايب للكيفية التي 
أنجزت هبا اجلمعية الوطنية التأسيسية املهام املنوطة هبا.
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مهـام عاجلة للحكومة املؤقتة
كام سـلفت اإلشارة، جرى تشـكيل احلكومة االحتادية املؤقتة برئاسة �مود 
املنتـ� بموجب قرار أصدرته اجلمعية التأسيسـية املؤقتة يف التاسـع والعرشين 
من شـهر مارس/آذار ١٩٥١. وكان من املهـام املبكرة التي انرصفت إليها تلك 
احلكومة املشـاركة يف "جلنة التنسيق" مع اإلدارتني الربيطانية والفرنسية إلعداد 
خمططات اإلدارة وامليزانية، لنقل السـلطات من اهليئـات املرشفة عىل اإلدارة إىل 
احلكومـة الليبية، كام قامت بإعـداد مرشوع "قانون االنتخابات" الذي قدمته إىل 

اجلمعية الوطنية يف ١٩٥١/١٠/٢١.
ـة األصعب التي كان عىل تلك احلكومة أن تواجهها هي كيفية  غـري أنَّ املهمَّ
تدبـ� املـوارد املاليـة لتغطية نفقات دولـة االسـتقالل الوليدة. فاألقاليـم الثالثة 
كانت تعاين من عجز يف إيراداهتا الذاتية، وكانت اإلدارتان الربيطانية والفرنسية 
مهـا اللتان تتوليـان تغطية ذلك العجـز، وفضًال عن ذلك كانـت الدولة الوليدة 
يف حاجـٍة إىل مرصوفـاٍت جديـدة من أجل تسـيري دوالهبـا اإلداري، ومن أجل 
اإلنفاق عىل بعـض مرشوعات التنمية احليوية التي كانت البالد يف أمّس احلاجة 

إليها.
ماذا كان بمقدور تلك احلكومة أن تفعل؟! نرتك ملحمد عثامن الصيد، الذي 
كان يف تلـك الفـرتة عضـوًا يف املجلس االستشـاري (جملس العرشة)، ويشـغل 
ث إلينا عن  يف الوقت نفسـه منصـب وزير للصحة يف احلكومة املؤقتـة، أن يتحدَّ

مصاعب تلك الفرتة وحتّدياهتا.
يقول الصيد:

للمجلـس االستشـاري،  كأعضـاء  عقدنـا،   ١٩٥١ ديسـمرب  شـهر  "وخـالل 
اجتامعـاٍت مطولـة ومهّمـة مـع احلكومـة املؤقتـة وجلنـة التنسـيق، وواجهتنـا 
مشـاكل عويصة، منها عىل سـبيل املثال تو�� اعت�دات مليزانية الدولة الناشـئة، 
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وسـك العملـة وتو�� غطاٍء ما� �ا، إذ مل تكـن يف ليبيـا آنذاك أيَّة موارد توفــر 
الغــطـاء املطلوب.

تكون العملة الليبية هي اجلنيه،١٧٨  ويف هذا السـياق ارتأت "جلنة التنسـيق" أن 
وتدخـل يف نطـاق منطقـة ا�سـ�ليني، وتغطى مـن قبل هـذه املنطقـة. بيد أنَّ 
الفرنسـيني عارضوا هذا االقرتاح، وطالبوا أن تدخل فرنسـا يف مسألة التغطية. 
لكن الليبّيني رفضوا االقرتاح الفرنيس الذي كان يقيض بأن تكون العملة الليبية 
ر أن  مقّسمة ما بني منطقتي اإلسرتليني والفرنك. وعقب اجتامعاٍت مضنية تقرَّ

تكون العملة الليبية داخل منطقة اإلسرتليني.
بعـد جتـاوز هذه العقبة، اقرتح املندوب األممي (السـيد أدريـان بلت) أن يطلب 
من سكرت� عام األمم املتحدة ��ي� دعم ما� مليزانية الدولة اجلديدة باعتبار 
رت اسـتقالل ليبيا، ويقع عـ� عاتقها دعم هذا  أنَّ املنظمـة الدوليـة هي التي قرَّ

االستقالل، ولكن لألسف � تستجب أّية دولة � املنظمة �ذا الطلب.
كانـت الـدول العربيـة املسـتقلة آنذاك سـبع دول وهـي مرص ولبنان وسـوريا 
ة دولٍة منها  واألردن والعـراق واململكة العربية السـعودية واليمـن، و� تكن أليَّ

إمكانيات تقديم مساعدة مالية لليبيا.
نصَّ قرار األم املتحدة عىل حتقيق استقالل ليبيا قبل هناية عام ١٩٥١، وإذا مل يتم 
االسـتقالل تعود القضية بطبيعة احلـال جمددًا إىل األمم املتحـدة. وكانت عودة 
القضية إىل املنظمة الدولية يعني ببسـاطة أنَّ ليبيا سـتفقد قرار االسـتقالل، ألنَّ 

أمورًا كثرية تشابكت بني تاريخ اختاذ القرار وتاريخ تنفيذه.
رت احلكومة املؤقتة برئاسـة حممود املنترص فتـح مفاوضات مع  وإزاء ذلـك قـرَّ
ممثيل فرنسـا وبريطانيا وأمريكا وهي الدول الثالث التي كان �ا وجود عسكري 

� ليبيا دون الوجود اإليطايل.

الربيطانية يف  ١٧٨  كان يف البالد غداة االستقالل ثالث عمالت متداولة: "املال" وهي عملة أصدرهتا اإلدارة العسكرية 
طرابلـس؛ و"اجلنيـه امل�ي" وكان متداوالً يف برقة، و"الفرنك الفرن� وكان متداوالً يف فزان. ورغم صدور قرار 
توحيـد العملـة يف ١٩٥٢/٣/٢٤ فإنَّه مل يعمل بـه فور صدوره، ومل يعمل به يف الواليـات الثالث يف وقت واحد، 
ا طرابلس فلم تنفـذ القرار إال يف ٦/٢١/ فبـدأت فـزان بتطبيقه يف ١٩٥٢/٤/١٢، وبرقـة يف ١٩٥٢/٤/٢٥، أمَّ

.١٩٥٢
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كانـت بريطانيـا حتتـل برقـة وطرابلـس، وفرنسـا حتتل فـزان، يف حـني منحت 
بريطانيـا قاعدة عسـكرية لألمريكيني هـي مطار املالحـة يف ضواحي طرابلس 
وكان يف السـابق مطارًا عسـكريًا لإليطاليني قبل هزيمتهم من طرف احللفاء يف 

احلرب العاملية الثانية.
فكرنا يف احلكومة املؤقتة، يف كيفية التعامل مع هذا الوجود العسكري، ألنَّه بعد 
ر اسـتمراره  االسـتقالل ال بدَّ من تكييـٍف قانوين للوجود األجنبي، وإذا ما تقرَّ
ر  جيـب أن يكون ذلك بـرىض الليبيني، ولكن باملقابل حتتاج ليبيـا إ� املال، فتقرَّ
باالتفـاق مـع املنـدوب األممـي (أدريان بلـت)، بعـد اليأس مـن احلصول عىل 
املسـاعدات املاليـة مـن األمم املتحـدة أو من أيَّة دولـة عربية، توقيـع اتفاقياٍت 
عسـكرية مع بريطانيا١٧٩ وفرنسا١٨٠ وأمريكا١٨١، عىل أن تكون اتفاقيات مؤقتة 
ال تتجـاوز مـدة صالحيتها سـتة أشـهر أو سـنة عىل أكثـر تقديـر، وبعد إعالن 
ا باإللغاء وإما بالتمديد. وبناًء عىل هذه  االسـتقالل يعاد النظر � االتفاقيات، إمَّ
م كل من بريطانيا وأمريكا مساعداٍت مالية لتغطية عجز امليزانية  االتفاقيات تقدِّ
م فرنسـا مسـاعدة مالية لتغطية عجـز ميزانية والية فزان.  ـة، عىل حني تقدِّ العامَّ

وبالفعل أقرَّ هذا االتفاق".
ويواصـل الصيـد توضيح ما قامـت به احلكومـة االحتادية املؤقتة، برئاسـة 

حممود املنترص، ملواجهة عجز موارد الدولة الليبية الوليدة قائًال:
"بمـوازاٍة مـع ذلك، وباقـرتاٍح من أدريان بلت مندوب األمـم املتحدة يف ليبيا، 
ر توقيـع اتفاقيات مع �يع املنظـ�ت التابعة لألمم املتحـدة١٨٢ وهي منظمة  تقـرَّ
اليونسـكو ومنظمة الصحـة العاملية ومنظمة الفاو ومنظمة اليونيسـف ومنظمة 
العمل الدولية، وذلك قبل إعالن االستقالل، حتى تعد هذه االتفاقيات بمثابة 

التزام عميل وواقعي باالستقالل.
ى (النقطة الرابعة  كـام تـمَّ توقيع اتفاقية مـع املنظمة األمريكيـة التي كانت تسـمَّ

للمساعدات الدولية).
١٧٩  وقعت االتفاقية مع بريطانيا يف ١٩٥١/١٢/١٣.

١٨٠  وقعت االتفاقية مع فرنسا يف ١٩٥١/١٢/١٤.
١٨١  وقعت االتفاقية مع الواليات املتحدة األمريكية قبيل إعالن االستقالل يوم ١٩٥١/١٢/٢٤.

١٨٢  كانـت اجلمعيـة العامة لألمم املتحدة قـد وافقت باإلمجاع يف ١٩٥٠/١١/١٦عىل تقديم املسـاعدة الفنية لليبيا بعد 
حتقيق استقالهلا. انظر: السبكي، ص ١٤٣-١٤٤.
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نا عملنا طوال ثالثة أيام بلياليها وبدون انقطاع، إلنجاز كل ذلك،  أتذكر اآلن أنَّ
ويف ليلة ٢٤ ديسـمرب ١٩٥١ وهي ليلة إعالن االسـتقالل تمَّ التوقيع عىل مجيع 

هذه االتفاقيات".١٨٣
وإىل جانـب هـذه املهـام اإلدارية واملاليـة الصعبـة التي واجهتهـا احلكومة 
االحتادية املؤقتة شـهدت تلك احلقبة جتّدد واسـتمرار املظاهرات االحتجاجية يف 
منطقة طرابلس ضدَّ اجلمعيـة الوطنية، واحلكومة املؤقتة، والنظام االحتادي، كام 
قنبلة يدوية عىل موكب  إلقاء  شهدت تأسيس "��ية اليد السوداء" الرسية، وتم 
امللـك إدريس عند دخولـه مدينة طرابلس يوم ١٩ من مايـو ١٩٥١، كام ألقيت 
القنابـل، وأطلق الرصـاص عىل بعـض الربيطانيني، والعديد من الشـخصيات 
الليبية. وأدَّت تلك احلوادث بالطبع إىل القبض عىل أعداٍد من املشتبه فيهم.١٨٤ 

ـًا ما كان من شـأن تلـك املهام والتحديـات، والكيفية التـي عاجلتها هبا  وأيَّ
ا مل حتل دون اقرتاب حلول يوم إعالن االستقالل  احلكومة االحتادية املؤقتة، فإهنَّ
د يف الرابع والعرشين من شهر ديسمرب/كانون األول من عام ١٩٥١.  الذي حتدَّ
وقبـل يوم واحد من ذلك املوعد وقع املقيم الربيطـاين يف برقة، دي كاندول،١٨٥ 
عـىل آخر البيانات الرسـمية الصـادرة عـن اإلدارة الربيطانية يف البـالد، بحيث 
انتقلـت إىل امللك إدريس سـائر السـلطات التي كان املقيـم الربيطاين قد احتفظ 

هبا من قبل.١٨٦
إعالن االستقـالل

يف يوم ٢٤ من ديس��/كانون األول ١٩٥١، وبحضور عدٍد من الضيوف 
والدبلوماسـيني املدعوين، يف مقّدمتهم أدريـان بلت، ورئيس وأعضاء احلكومة 
االحتاديـة املؤقتـة، ولفيف من كبـار أعيان البالد، وقف امللـك إدريس معلنًا من 
رشفة قرص املنار يف بنغازي، ووسـط هتليل وتكبري اجلموع احلاشـدة، اسـتقالل 

١٨٣  الصيد، ص ٧٧-٧٨.
١٨٤  حكيم، املصدر نفسه، ص ١٥٤-١٥٧.

١٨٥  كان املعتمد الربيطاين يف طرابلس (املسـرت بالكيل) قد أصدر منشورًا خاّصًا بنقل السلطات يف طرابلس إىل احلكومة 
االحتادية املؤقتة يف ١٩٥١/١٢/١٥. كام أصدر املقيم الفرنيس يف فزان (كوناي) أربعة إعالنات النتقال السلطة إىل 

احلكومة االحتادية املؤقتة، كان آخرها بتاريخ ١٩٥١/١٢/٢٤.
١٨٦  دي كاندول، ص ١١٦-١١٧؛ السبكي، ص ١٩٢-١٩٣.
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ليبيا، وقيام دولتها احلديثة التي سـتعرف باسـم "اململكة الليبية املتحدة". وألقى 
كلمة تارخيية جاء فيها:

ـة الليبية الكريمة أنَّـه نتيجة جلهادها، وتنفيـذًا لقرار هيئة  "يّرسنـا أن نعلـن لألمَّ
األمم املتحدة الصادر يف ٢١ نوفمرب ١٩٤٩، قد حتقق بعون اهللا استقالل بالدنا 
نـا لنبتهـل إىل املـوىل عزَّ وجل بأخلص الشـكر وأمجـل احلمد عىل  العزيـزة، وإنَّ
ة الليبية أخلص التهاين بمناسـبة هـذا احلدث التارخيي  نعامئـه، ونوّجـه إىل األمَّ
السـعيد. ونعلن رسـميًا أنَّ ليبيا منذ اليوم أصبحت دولة مسـتقلة ذات سيادة، 
ونتخذ لنفسنا من اآلن فصاعدًا، نزوالً عىل قرار اجلمعية الوطنية الليبية الصادر 

يف ٢٢ ديسمرب ١٩٥٠، لقب صاحب اجلاللة ملك اململكة الليبية املتحدة.
ونشـعر أيضًا بأعظم االغتباط لبداية العمل منذ اآلن بدستور البالد كام وضعته 
وأصدرتـه اجلمعيـة الوطنيـة يف ٦ مـن حمّرم سـنة ١٣٧١ هجريـة املوافق ٧ من 
أكتوبر سنة ١٩٥١ ميالدية، وإنَّه ملن أعّز أمانينا، كام تعرفون، أن حتيا البالد حياة 

دستورية صحيحة، وسنامرس من اليوم سلطاتنا وفقًا ألحكام هذا الدستور.
ونحـن نعاهد اهللا والوطن، يف هذه الف�ة ا�طـ�ة التي جتتازها البالد، أن نبذل 
كل جهـٍد بام يعـود باملصلحـة والرفاهية لشـعبنا الكريم، حتى تتحقـق أهدافنا 

السياسية، وتتبوأ بالدنا العزيزة املكان الالئق هبا بني األمم احلرة.
وعلينـا مجيعـًا أن نحتفظ ب� اكتسـبناه بثمن غال، وأن ننقلـه بكل حرص وأمانة 
نا � هذه الساعة املباركة نذكر أبطالنا، ونستمطر شآبيب  إ� أجيالنا القادمة. وإنَّ
الرمحـة والرضـوان عـىل أرواح شـهدائنا األبـرار، ونحيـي العلم املقـدَّس رمز 
اجلهاد واالحتاد وتراث األجداد، راجني أن يكون العهد اجلديد الذي يبدأ اليوم 
عهد خري وسـالم للبـالد، ونطلب من اهللا أن يعيننا عىل ذلـك ويمنحنا التوفيق 

والسداد، إنَّه خري معني".
ينقل إلينا األستاذ البندك انطباعاته عن ذلك اليوم املشهود فيقول:

التي لن تزول من ذهني، صورة ذلك الصبح التارخيي الذي أعلن  الصور  "من 
فيـه رسـميًا اسـتقالل ليبيا يف بنغـازي عاصمة اجلهـاد ومعقل السـنويس الذي 

مهـام عاجلة للحكومة املؤقتة
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خّضبته الدماء، وخصبت فيه الذكريات..".
السنويس يف صبيحة ذلك اليوم. فقد وقف عىل رشفة قرص املنار،  "وأعود إىل 
واحلجرة املؤّدية للرشفة غاّصة بالشـخصيات الليبية والدولية، من دبلوماسـية 
وغريها، والسـاحة التـي تطل عليها الرشفـة بجموع متوج هبـا العاطفة، تلتمع 
فيهـا دمـوع االنتصار عـىل مضاضة الذل الـذي زال إىل غري رجعـة. ويف غمرة 
األطفال احلفـاة، بثياهبم املمزقة وعيوهنم املقروحة وجسـومهم الناحلة، كانت 
تـرشق احلرية املنترصة انتصار السـابح الـذي أهنكته مغالبة األمـواج، وكاد أن 
ينتهـي إىل الغـرق، لوال روح بـه نّزاعة إىل احلياة، وإرادة أبت أن تسـتكني! وقد 
كان السنويس هو الروح وهو اإلرادة! يف تلك اللحظة شعرت، والدمع يرتقرق 

من عينّي، بأن الشعب الليبي قد حقق روحه وعاد إىل التاريخ.
ومل أسـتطع أن أكبح مجـاح نفيس، فمضيت إىل الرشفـة، وهنّأت امللك إدريس، 
وأحسسـت يف حـرارة يـده استسـالمًا حلكمـة اهللا، فكأّنام شـعر امللـك إدريس 
بأّنـه قد جاوز قمـة األمل، وقمم األمل هـي املجد احلقيقي الـذي يصبح األمل معه 
ذكـرى تنحـدر مع األيام، ويبقـى الذي صعد إىل تلك القمـة، وحيدًا أقرب إىل 
السـامء منه إىل األرض. ويف حلظة االنتصار تكون املتعة بمقدار األمل الذي حقق 
النرص. ورّد السنويس عىل هتنئتي بصوٍت خافت ترجتف فيه آمال جيل معّذب. 
ورأيـت يف عينيـه ورعًا ذائبًا يكاد أن يتسـاقط قطـرات ... ومل أَر فيه زهوًا، وال 
نشوة بالعرش، وال استعالء عىل الناس، وإّنام رأيت إنسانًا قد جتّرد يف زهده من 
الزمن نفسـه، ألنَّ قلبه كان متصًال باهللا، وبدا يف حلظٍة كأنَّه غريب حيتمل فرحه 
العميـق هبـذا اليوم الزاهي، كـام حيتمل األمل اجلميل. فكأّنـه يف زهده يرى من 

اإلثم أن َينَْحل اإلنسان نفسه الفضل يف نرص هو من عند اهللا".١٨٧ 
ويقول األستاذ إبراهيم عبد العزيز صهد عن يوم االستقالل:

"يف حيـاة كل أّمـة مـن األمـم تربز أيـام خمصوصـة تتمّيز عن غريهـا من األيام 
بـام يقـع فيها من أحـداٍث عظيمة، وبام تشـهده مـن إنجازات فريـدة .. وحتفل 
األمـم هلذه األيام وحتتفل هبـا .. ختلدها وتفرد هلا موقعًا متمّيـزًا .. وتبقيها دائًام 

١٨٧  البندك، ص ٥٩-٦١.
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منـربًا تطـل منه األجيال عىل تاريخ األّمة مسـتذكرة جتاربه وعربه .... ويف حياة 
الشـعب الليبي يربز يـوم الرابع والعرشين من ديسـمرب ١٩٥١ عىل أّنه يوم من 
أيـام التاريـخ اخلالدة، بل إّنه يوم التاريخ دون منـازع .. فهو اليوم الذي تّوجت 
فيـه البالد كفاحهـا ونضاهلا الطويل املريـر من أجل احلّرية .. وهـو اليوم الذي 
نالت فيه ليبيا استقالالً انتزعته بجدارٍة واستحقاق .. وهو اليوم الذي تأّسست 
فيه دولة ليبيا احلديثة .. وهو اليوم الذي حتققت فيه - للمّرة األوىل- وحدة ليبيا 
بأقاليمها الثالثة حتت حكومٍة وطنيٍة واحدة .. وهو اليوم الذي كان فجره إيذانًا 

ببداية مرحلة جديدة يتسلم فيها أبناء ليبيا مصري بالدهم". ١٨٨
ويتحّدث األسـتاذ عبد احلميد البكوش رئيس وزراء ليبيا األسـبق عن يوم 

االستقالل فيقول:
"وخصوصية شـهر كانون األول بالنسـبة لشعب ليبيا أنَّ يومه الرابع والعرشين 
قد شـهد ميـالد دولتهم احلديثة يف ١٩٥١، إذ بقيت البـالد عرب تارخيها الطويل 
تابعـة حلكـم يديرها من خـارج حدودها، تبادلـه اإلغريق والرومـان، فالدولة 
اإلسـالمية العربيـة، ثّم الدولة اإلسـالمية العثامنيـة، ومن بعدهـا اإليطاليون، 
فحلفـاء احلرب العاملية الثانيـة. ومل تنفرد ليبيا بنفسـها إال لفرتات زمنية قصرية 
لعـل أبرزها حكم األرسة القره مانلية خالل القرن الثامن عرش امليالدي، وهي 

فرتة ال يمكن وصفها باالستقالل عىل أّي حال".
"وعليـه فلـم تظهر لليبيا دولة إال � ذلك اليوم املشـهود من أيـام كانون األول، 
عندمـا أذاع املرحـوم امللـك حممـد إدريس السـنويس أول إعالن لالسـتقالل، 
وذلك بعد كفاح مسـلح خاضه الشـعب الليبي ضّد جيـوش إيطاليا الغازية ما 
بـني ١٩١١ و١٩٤٣، وهو العام الذي اسـتولت فيه جيـوش احللفاء الربيطانية 
والفرنسـية عـىل البالد، قام يف إثـره كفاح سـياّيس نشـط أّدى إىل والدة الدولة 

الليبية..".
".. إنَّ امللـك إدريس مل يرث عرشـًا، وإّنام كان مؤّسـس دولـة، وهو مل يقفز إىل 
السـلطة عن طريق االنقالب، بل إّنه سـليل أرسة صاحبة دعوة ومنهج حارب 

١٨٨  إبراهيم عبد العزيز صهد: "املعركة الدبلوماسية .. رصاع من أجل احلرية والوحدة والسيادة" جملة اإلنقاذ (عدد ٣٩ 
خاص بذكرى األربعني الستقالل ليبيا، ديسمرب/كانون األول ١٩٩١). 
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أعضاؤها وأتباعها فوق ظهور اخليل ضّد االسـتعامر األورويب يف تشاد والنيجر 
والسـودان، ومـا زال هلم يف تلك البالد مريدون، وحـارب حممد إدريس الغزو 

اإليطايل لليبيا أكثر من ثالثني عامًا عىل صهوة جواد..".
"والسـنويس زعيـم بايعه الليبّيون ثـالث بيعات مكتوبة و�فو�ـة ... وهكذا 
يـّربر التاريـخ رشعية حممـد إدريس السـنويس كملك مؤّسـس حفلـت حياته 

باجلهاد".١٨٩
كام وردت يف حق يوم االستقالل عّدة إشارات عىل لسان عدد من املشاركني 
يف أعامل املؤمتر الذي نظمه مركز الدراسات الليبية (أكسفورد) بمناسبة الذكرى 
اخلمسـني السـتقالل ليبيا بمعهد الدراسـات الرشقية واإلفريقيـة بجامعة لندن 
بربيطانيا يوم ٢٠٠٢/٤/٢٨، وقد افتتح مدير املركز األسـتاذ يوسف املجري� 

املؤمتر قائًال: 
اإليطايل،  الغزو  لضحايا  وفاًء  العطرة،  الذكرى  هذه  نحّيي  أن  علينا  حقيٌق   .."

وإجالالً للجهاد الليبي وقادته، وعىل رأسهم السيد حممد إدريس السنويس.
إنَّ الذيـن جاهـدوا االحتـالل اإليطايل ثـّم أمتّوا نضاهلـم السـيايس أثناء حكم 
اإلدارة العسـكرية الربيطانيـة هـم الذيـن صنعوا االسـتقالل. فمن سـخر من 
االسـتقالل واستخف به استهزأ بجهاد شـعبنا، وحط من تاريخ بالدنا. ف� كان 

استقاللنا زائفًا وال ناقصًا ولكن استقالالً حقيقيًا ال شبهة فيه وال مغمز.
إنَّ ملحمـة االسـتقالل قد كتبـت يف الرابـع والعرشين من ديسـمرب عام واحد 
ومخسـني، وليس كام يّدعـي املبطلون يوم اغتصاهبم للسـلطة، فاألمم ال تتحّرر 
مـن االسـتعامر، وال تنـال اسـتقالهلا، بالسـيطرة عـىل إذاعاهتـا وبـث البيانات 
منهـا، وإّنام حيـّرر األوطان شـعوهبا وأبطاهلـا املعروفون، ال حفنـة مغمورة من 

العسكر".
"ال أستطيع أن أحتّدث عن استقالل ليبيا وأغفل امللك إدريس ر�ه اهللا. فال بّد يل 
أن أقـف اليوم أجـادل عنه. لقد عرفت ليبيا إدريس �ا�دًا أكثر ممّا عرفته ملكًا، 
وقاد اجلهاد رمحه اهللا قرابة أربعني عامًا، فمن ارتاب يف صدق جهاده وإخالص 
١٨٩  عبـد احلميـد البكوش، "ليبيا بني أمسـها ويومها، أو الكيفّية التـي يتجىل فيها تاريخ مّر ومريـر"، احلياة (١٢/٢٧/

.(١٩٩٧
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بالئه، فقد أهان آالف الشـهداء الذين رضـوا بإمرته، وقاتلوا حتت رايته، وعىل 
رأسهم شيخ الشهداء عمر املختار رمحه اهللا.

فاحلـق الـذي ال مـراء فيه أّن اسـمه ا�ـ�ن باسـتقالل ليبيـا، فهو واالسـتقالل 
صنوان، وارتبط اسـمه كذلك باجلهاد الليبي، فقـد هاجر، رمحه اهللا، من بعد ما 
ُفتـن، وقاتـل الغزاة ، وأعّد هلم ما اسـتطاع من قّوة، وقاد اجلهـاد حتى أنعم اهللا 

عليه وعلينا باالستقالل". 
وممـا جـاء يف كلمة األسـتاذ �مـد إحـداش التي ألقيـت يف املؤمتـر بعنوان 

االستقالل: عىل  وقانونية  رشعية  "مالحظات 
".. جـاء االسـتقالل بعـد جهـاد مريـر دام أربعني سـنة، ورافق االسـتقالل 
صعوبـات ومشـاكل داخلية حاّدة ومؤامـرات خارجية ماكرة، فلـم يكن لقمة 
سـائغة، وال شـيئًا سـهًال، وال مرشوعًا ومهيـًا، وال أجمادًا زائفـة، وال بطوالت 

ورقية..".
".. حيسـن أن ينصـّب اهتاممنا باالسـتقالل بوصفـه حدثًا تارخييًا مهـّامً يف ليبيا، 
لـه آثـاره السياسـية والثقافيـة واالجتامعيـة يف بالدنـا، وكذلك باعتبـاره معنًى 
ورمـزًا تارخييًا جتّسـدت فيه آمال الشـعب، وأثمرت فيه معـارك اجلهاد الطويلة 
الشـاقة، وانقضت فيه حقبة االسـتعامر، وحتققـت لليبيا فيه دولـة، بعد أن كان 
يصفها جالدها الفاشل موسوليني، معلًال هزيمته ومسّوغًا وحشيته، بأّهنا جمّرد 

صندوق من الرمال."
 "كان االسـتقالل ال�ـيا� هدفـًا وطنيًا سـاميًا، ومقّدمة �وريـة لبناء الدولة 
احلديثـة، لذلـك توّحد لتحقيقه �ي� أبناء الشـعب، الـذي أرهقته االختالفات 

والفتن ك� أرهقه االحتالل ا�ي�ا�".
 كان ذلـك اليـوم، باملعاي� كلها، يومًا تار�يًا مشـهودًا .. وبه بدأت م�ـ�� 

دولة االستقالل.

مهـام عاجلة للحكومة املؤقتة
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* عن املوقع والسكان
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٢٨٩

عن املوقع والسكان
ط العامل العريب  ط ليبيا ساحل البحر األبيض املتوسط اجلنويب كام تتوسَّ تتوسَّ
األفريقي. وهي متلك جبهة بحرية مرتامية متتّد نحو (١٩٠٠) كلم، وتعّد بذلك 
الدولة صاحبة أطول سـاحل ع� الشـاطئ ا��و� من البحر األبيض املتوسـط. 
وتبلغ مسـاحة ليبيا نحـو ١٫٧٥٩٫٠٠٠كيلومرتًا مربعًا ويمكـن القول إنَّ ليبيا 
يمكـن أن تسـتوعب داخـل حدودها رقعة فرنسـا واجلـزر الربيطانية وإسـبانيا 
وإيطاليا والربتغال جمتمعة. كام تعادل ربع مسـاحة الواليات املتحدة األمريكية، 

ممَّا جيعل منها رابع أ�� دولة � إفريقيا.
 وتبلغ حدود ليبيا مع مرص ١٠٩٤ كلم
 ومع السودان   ٤٠٠ كلم
 ومع تشاد   ١٠٩٠ كلم
 ومع النيجر   ١٥٠ كلم
 ومع اجلزائر   ١٢٠٠ كلم
 ومع تونس   ٥٠٠ كلم

ورغم هذه املسـاحة الشاسعة والسـاحل واحلدود املمتدة املرتامية فإنَّ عدد 
سـكان ليبيا عندما نالت اسـتقالهلا عـام ١٩٥١ مل يكد يتجاوز مليون نسـمة إال 
بقليل، ومعنى ذلك أنَّ القوة الب�ية مل تكن ضئيلة فحسـب ولكنَّها م�ت�ة عىل 
رقعـٍة جغرافية وسياسـية شاسـعة.١ ومل يكن يقطن والية برقـة، التي كانت أكرب 
الواليات الثالث مسـاحة، سـوى ٢٧% من السـكان، أّما والية طرابلس التي مل 
تكن مسـاحتها تزيد عىل ثلث مسـاحة برقة فكان يقطنها نحـو ٦٨% من جمموع 
ا والية فزان فكانت مسـاحتها تشكل ١/٣ مساحة ليبيا، ومل يكن  سـكان ليبيا، أمَّ

عدد سكاهنا يزيد عن ٥% من إمجايل عدد السكان.٢
١  محـدان، ص ٨٢-١٠٤. ويعلـق املؤلف عىل هـذه احلقيقة بقوله: "ويف هذه احلقيقة تكمن نقطة الضعف األساسـية 

والتقليدية يف كيان ليبيا اجليوبولوتيكي".
Ronald Bruce St. John, Gadda' s World Design, Libyan Foreign Policy 1969 -1987  ٢
London: Saqi Books, 1987), p. 12).
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وقـد أظهر التعداد ال�ـ�ا� الذي أجري يف عام ١٩٥٤ ٣ بمسـاعدة األمم 
املتحدة أنَّ إمجايل سـكان ليبيا بلغ ١٫٠٨٨٫٨٨٩نسـمة، أي أنَّ متوسط الكثافة 

السكانية للميل الواحد مل يتجاوز (١٫٦) شخصًا.
كان يعيش من هؤالء السكان يف والية طرابلس نحو (٧٣٨٫٣٣٨) نسمة، 
يقطن منهم يف مدينة طرابلس وحدها نحو (١٢٩٫٧٢٩) نسـمة. وبلغ متوسط 

الكثافة السكانية يف والية طرابلس نحو (٦٫٧) شخصًا للميل الواحد.
كام كان يعيش من هؤالء السـكان يف والية برقة نحو (٢٩١٫٢٣٦) نسمة، 
يقطـن منهم يف مدينـة بنغازي وحدها نحو (٦٩٫٧١٨) نسـمة. وبلغ متوسـط 

الكثافة السكانية يف الوالية (٠٫٨) شخصًا للميل الواحد.
ا والية فزان فكان يقطنها نحو (٥٩٫٣١٥) نسمة. وبلغ متوسط الكثافة  أمَّ

السكانية يف الوالية (٠٫٢) شخصًا للميل الواحد.
وأظهر تعداد عام ١٩٥٤أن:

–––
كام أظهر التعداد ذاته أيضًا:

  –
  –
  –

ل بـني الواليات الثالث  ل وشـبه الُرحَّ ـا فيام يتعلق بتوزيع السـكان الُرحَّ أمَّ
فقد أظهر التعداد أنَّ هؤالء كانوا يشكلون:

– نحو ٤٥%  من إمجايل السكان يف والية برقة.
– نحو ٣%  من إمجايل السكان يف والية فزان.

– نحو ٨%  من إمجايل السكان يف والية طرابلس.
٣  بدأ التعداد بتاريخ ١٩٥٤/٧/٣١.
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عن املوقع والسكان

ا من الناحية العرقية فينحدر سـكان ليبيا املعارصة من مزيج من األعراق  أمَّ
والسالالت (الرببر٤ والعرب والزنوج واألتراك) التي امتزجت وتصاهرت عرب 
ر من التعصب القبيل أو  التاريخ يف ظل اإلسـالم وبتأثري تعاليمه اجلامعة التي تنفِّ

العنرصي.
ويشـكل املزيج العر�/ال��ـر� (األمازيغي) نحو ٩٧% من سـكان ليبيا، 
ويتكلـم هـؤالء اللغـة العربية ويدينون مجيعهم باإلسـالم وينتمـون إىل املذهب 
ـا ال��ر (األمازيـغ) اخلالصون٥ فيـكاد يبلغ تعدادهـم يومذاك نحو  املالكـي. أمَّ
(٤٠٫٠٠٠) نسـمة يشـكلون نصف سـكان جبل نفوسـة (شـامل غرب ليبيا)، 
ة هبـم، وينتمون إىل املذهب اإلبايض  ويتكلمـون باإلضافـة إىل العربية لغة خاصَّ

(السنّي).
ر عددهـم بنحـو  ـا الليبيـون الذيـن ينحـدرون مـن أصـل زنجـي فيقـدَّ أمَّ
(٣٥٫٠٠٠) نسـمة وهم يتكلمـون العربية. ويقيم نحـو (٢٠) ألف من هؤالء 
يف واليـة طرابلس، وينترش الباقون ما بني جمموعة الواحات املوجودة يف واليتي 
فـزان وبرقـة. وباإلضافـة إىل هؤالء يوجـد يف ليبيا نحـو (٧٠٠٠) ليبي ينتمون 
إىل قبائـل الطـوارق، ونحـو (١٢٠٠) ليبـي ينتمـون إىل قبائل (التيبـو) وهلؤالء 
لغتهم اخلاصة وينترشون يف عدٍد من الواحات والقرى واملدن الليبية التي تقع يف 
جنوب ليبيا وعىل حدودها مع اجلزائر والنيجر وتشاد والسودان. ويدين مجيعهم 

باإلسالم. 
وبلـغ تعداد األقلية اليهودية٦ غداة االسـتقالل نحو (٧٠٠٠) نسـمة، وفيام 
يرجع وجود بعض اليهود يف ليبيا إىل هجرٍة قديمة منذ العهد البطليمي يف مرص، 
فـإنَّ وجود أغلبهـم يرجع إىل هجرات أعداٍد منهم هربـت من الربتغال (يف عام 
١٣٩١) ومن أسبانيا (يف عام ١٤٩٢) بسبب ما تعّرضوا له من بطش وتنكيل يف 
ذينك البلدين، كام قدمت أعداد أخرى منهم إىل ليبيا مع األتراك يف القرن الثامن 
عرش من البلقان وأرمينيا. وقد بلغ عدد اليهود يف ليبيا قبيل احلرب العاملية الثانية 
٤  إبراهيـم أمحـد رزقانة، جغرافية الوطن العـر�: اململكة الليبية، (القاهرة: دار النهضـة العربية، ١٩٦٤)، ف ٩، ص 

.٢٦٨-٢٩٧
٥  يذهب بعض املؤلفني إىل أنَّ الرببر هم أيضًا سـاللة قديمة هاجرت إىل ليبيا من جنوب شـبه جزيرة العرب. رزقانة، 

املصدر نفسه، ص ٢٦٩-٢٧١.
٦  راجع ما ورد يف فصل "البعد الثالث" باجلزء الثالث من هذا الكتاب.
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نحـو (٣٠٫٠٠٠) كان أغلبهـم يقيمون يف طرابلس، غـري أنَّ هذا العدد تناقص 
كثـريًا ورسيعـًا بسـبب هجرهتم إىل ��ا�يـ� فلم يبـَق منهم إال نحـو (٧٠٠٠) 
هيودي، ال يوجد منهم يف برقة سـوى (٢٠٠) شخص. ومل حيتفظ اليهود بلغتهم 
م احتفظوا بشـخصيتهم الدينية وكان  اخلاصـة فكانوا يتكلمـون العربية، غري أهنَّ

معظمهم يعيش يف أحياء خاصة هبم ويسيطرون عىل التجارة.
ر تعـداد األقلية اإليطاليـة يف ليبيا يف احلقبة نفسـها بنحو (٤٠) ألف  كـام قدِّ
نسـمة، منهم يف برقة نحو (٢٦٠) شـخصًا فقط وبقّيتهم يف طرابلس (كان عدد 
الطليـان يف ليبيـا يف عـام ١٩٤١ نحـو (١٢٠) ألفًا منهم (٨٠) ألفـًا يف طرابلس 
وبقيتهم يف برقة)، وعىل حني كان اإليطاليون الباقون يف برقة يعملون كموظفني 
لدى احلكومة الليبية أو يف املنشـآت الدينية والتعليمية اإليطالية فإنَّ نظراءهم يف 
طرابلـس كانوا يؤلفون نسـبة عالية بني أصحاب املهـن واحلرف والعامل الفنّيني 

واملشتغلني بالتجارة والزراعة.
وباإلضافـة إىل األقليـة اإليطاليـة، فقـد كان هنـاك أقليَّتـان أخريـان مـن 
األوروبيـني مها املالطيون حوايل(٢٫٠٠٠) نسـمة، واليونانيـون حوايل (٥٠٠) 
شخص، ومعظم هؤالء سكان مدن وموانئ حيرتفون التجارة وأعامل السفن.٧

٧  رزقانة، املصدر نفسه، ص ٢٧٦-٢٨٢.
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كان اسـتقالل ليبيـا الـذي أعلنـه امللـك إدريـس يف الرابـع والعرشين من 
ديسـمرب/كانون األول ١٩٥١ اسـتقالالً حقيقيـًا ال صوريـًا وال مزّيفًا، حتى إن 

شابُه بعض أوجه القصور والتشويه اخلَلقي، ككل والدٍة عسريٍة معّقدة.
ورغـم أمهيـة الـدور الـذي لعبتـه هيئة األمـم املتحدة بشـأن إخـراج ذلك 
ة جهٍة  االسـتقالل إىل حّيز الوجود، فإنَّه � يكن منَّة أو هبة أو عطاًء منها أو من أيَّ

أخرى.
لقد خاض الليبيون من أجل نيله معركتني:

 األو� .. معركة جهاد ومقاومة
 والثانية .. معركة سياسة وديبلوماسية.

م الليبّيون خالل كل معركٍة منهام، رغم املحّددات الذاتية واإلقليمية  وقد قدَّ
والدوليـة، أروع وأغـىل ما يمكن أن يقّدمه شـعب من أجل حريته واسـتقالله. 
م استطاعوا أن يفاجئوا  قّدموا يف األو� .. املهج واألرواح واألنفس، ويكفي أهنَّ
املحتـل اإليطـايل، وأن يعرقلوا حماولة سـيطرته عـىل كامل البـالد الليبية ما يربو 
عـن عرشيـن عامًا كبَّـدوه خالهلا الكثـري من اخلسـائر البرشية واملاديـة واهلزائم 

العسكرية.٨
كـام أظهـروا يف املعركـة الثانيـة مـن رضوب احلكمـة واحلنكـة واملثابـرة 
واإلرصار٩ مـا مّكنهم من نيل ذلك االسـتقالل يف وقٍت كانت فيه معظم الدول 

العربية واألفريقية ما زالت ترزح حتت نري االستعامر األورويب.١٠
وخـالل املعركـة األو�، لعبت احلركة السنوسـية، قيادة وشـيوخًا وزوايا، 

٨  راجع الفصل الثاين"مقاومة وملحمة جهاد خالدة" يف هذا املجلد.
٩  راجع الفصل الثالث "عىل طريق االستقالل .. املخاض العسري" يف هذا املجلد.

١٠  مل يكن قد استقل يومذاك من دول القارة اإلفريقية سوى مرص واحلبشة وليبرييا وجنوب إفريقيا. أّما الدول العربية 
فلم ينل االستقالل منها سوى لبنان وسوريا والعراق والسعودية واألردن باإلضافة إىل مرص واليمن.
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الـدور األسـايس، والسـيام يف إقليمْي برقة وفـزان. ويف إقليـم طرابلس واجلبل 
الغـريب، برزت عّدة قيادات وزعامات حملية ووطنية محلت لواء اجلهاد واملقاومة 

ضدَّ الغزاة الطليان.١١
ا املعركة الثانية فقد خاضها رجاالت ليبيا وزعامؤها، كان أبرزهم األمري  أمَّ
إدريس السـنويس ابن احلركة السنوسية وخليفتها، كام ظهر إىل جانبه خالل هذه 
احلقبـة عدد مـن الزعامء مـن خمتلف أقاليـم ليبيا، كان من أبرزهم السـيد بشـري 

السعداوي (طرابلس)، والشيخ أمحد سيف النرص (فزان).١٢
غري أنَّ مسرية الليبّيني والزعامات الليبية خالل مرحلة اجلهاد واملقاومة بقدر 
مها الشـعب الليبي أثناء  ما حفلت بالعديد من صور البطوالت العظيمة التي قدَّ
ا حفلت أيضـًا بالكثري من احلزازات  تصّديـه لالسـتعامر اإليطايل وجحافله، فإهنَّ
واخلصومات واملشـاحنات بـني خمتلف الزعامات املحلية، بـل باالقتتال والنزاع 
املسـلح واحلـروب األهلية بني عـدٍد من القبائـل واملناطق، فضـًال عن حركات 
التواطؤ مع الغزاة الطليان. ومل تنحرص هذه السلبيات يف حدود اإلقليم الواحد، 
بل جتاوزهتا أحيانًا لتشمل أكثر من إقليم.١٣ وال يوجد شك يف أنَّ بعض مشاهد 
ووقائع ومفردات هذه السـلبيات كانت عىل درجٍة من الشـناعة والعنف بحيث 
تركت ندوبًا غائرة حِفرت يف ذاكرة معارصهيا واملشاركني فيها، بل األجيال التي 
نت عالقات هذه األطراف املتشاحنة أو املتقاتلة عىل  ا لوَّ حلقت هبم. وال شك أهنَّ

امتداد عقوٍد تالية، حتى بعد هزيمة إيطاليا وقيام دولة االستقالل.
كام شـهدت بـالد املنفى التي جلـأ إليهـا الليبّيون، مرص خاصـة، صورًا من 
اخلـالف، والسـيام بـني الزعـامء الربقاويـني والطرابلسـيني حول تأسـيس نواة 
جيـش من الليبّيني عـام ١٩٤٠ يقاتل إىل جانب قوات احللفاء يف مواجهة قوات 

املحور.١٤
كذلـك فال خيفى، كام مـرَّ بنا، أنَّ حقبة اإلدارة ال���انية والفرنسـية يف ليبيا 
(منـذ بدايـات عـام ١٩٤٣حتـى نيل االسـتقالل) شـهدت هي األخـرى بروز 

املجلد. هذا  ١١  راجع الفصل الثاين "مقاومة وملحمة جهاد خالدة"  يف 
١٢  راجع الفصل الثالث "عىل طريق االستقالل .. املخاض العسري" يف هذا املجلد. 

١٣  راجع الفصل الثاين "مقاومة وملحمة جهاد خالدة" يف هذا املجلد.
١٤  راجع الفصل الثالث "عىل طريق االستقالل .. املخاض العسري" يف هذا املجلد.
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ة يف بعض األحيان بني خمتلف الزعامات السياسـية داخل  خالفـاٍت كثرية وحادَّ
كل إقليـم مـن األقاليم الليبية الثالثـة، وإن اختلفت درجة حّدهتـا من إقليم إىل 
آخر، فعىل حني كان االلتفاف حول قيادة األمري إدريس يف برقة شامًال، وكذلك 
األمر حول أمحد سيف النرص يف فزان، مل تظهر يف طرابلس زعامة سياسية واحدة 

متّكنت من استقطاب والٍء مماثل هلا من بقية الزعامات السياسية باإلقليم.
ومنـذ صدور قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ٢١ نوفمرب/ترشين ثاين 
١٩٤٩ القـايض بمنح ليبيـا بأقاليمها الثالثة: برقة وطرابلس وفزان، اسـتقالهلا 
قبـل األول مـن يناير/كانون الثاين عـام ١٩٥٢، ورشوع مندوب األمم املتحدة 
أدريـان بلـت يف وضع ذلك القرار موضع التنفيذ، ظهـرت اخلالفات احلاّدة بني 
ممثيل هذه األقاليم وزعامئها حول عدٍد كبري من القضايا املحورية واجلزئية، وكان 
واضحًا أنَّ مواقف بعض األطراف ينطلق من تقييمها ملواقف األطراف األخرى 
ودورها إبَّان حقبة اجلهاد واملقاومة، أو إزاء احلركة السنوسية وعالقتهم بقيادهتا 

املتمثلة يف األمري إدريس السنويس.
فقبـل أن جتتمع اجلمعية الوطنية التأسيسـية ثار اخلالف بـني زعامء األقاليم 
الثالثـة حول أسـلوب تشـكيل اللجنـة التح���ة (جلنـة الواحـد والعرشين) 
وحول نسبة متثيل كل إقليٍم فيها. كام ثار اخلالف داخل اللجنة التح���ة حول 
أسـلوب تشـكيل اجلمعية الوطنية، وهل يكون باالنتخاب أم بالتعيني؟ وكذلك 
ة كل إقليـم فيها. وقد عكسـت اجتامعـات "املجلس االستشـاري"  حـول حصَّ
و"اللجنـة التح���ة" االختالف البنيِّ واحلـاّد بني وجهات نظر ممثيل كل إقليم 

من األقاليم الثالثة.
ا بعد تشـكيل "اجلمعية الوطنية التأسيسـية" ورشوعها يف القيام بمهامها  أمَّ
املنوطـة هبا، والتي كان أبرزها وضع دسـتور للبالد، فقد بـدا واضحًا وجليًا أنَّ 
ممثـيل األقاليـم الثالثـة كانوا حيملـون وجهات نظـر متباينة حول مجيـع القضايا 

األساسية: 
– اإلمارة السنوسية.١٥

– نظام احلكم: أهو احتادي أم وحدة شاملة؟
١٥  كان هنـاك إمجاع شـبه كامل عىل إمارة السـيد إدريس، وفضًال عن وجود أصوات حمـدودة يف إقليم طرابلس كانت 

تعارض الفكرة، كان هناك أصوات أكثر يف اإلقليم ذاته تناهض فكرة أن يكون نظام احلكم امللكي وراثيًا. 
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– أساس متثيل األقاليم يف جمليس النواب والشيوخ:
 أهو متساٍو أم عىل أساس عدد السكان؟

– عاصمة الدولة الوليدة: أهي طرابلس أم بنغازي؟
– الدستور: أهو مؤقت أم هنائي؟

وكانـت بعض أوجه اخلالف تسـتند إىل عدٍد من املوروثـات التار�ية تعود 
إىل سـنوات مقاومة الطليان، وكانت تنّم بشـكٍل قاطع عن وجود هواجس لدى 
هـذه األطراف، وعن غيـاٍب للثقة الكاملـة عند كل طـرف إزاء نّيات األطراف 

األخرى جتاهه.
وعـىل الرغم مـن أنَّ اجلمعية الوطنية التأسيسـية برئاسـة الشـيخ �مد أبو 
األسـعاد العا� اسـتطاعت جتاوز هذه اخلالفات والوصول إىل قناعاٍت مشـرتكة 
حوهلـا، ورّبـام تـمَّ ذلك بتأثـري مندوب األمـم املتحـدة، وحتت ضغط عـدٍد من 
املخـاوف كان أخطرهـا اخلـوف من عـدم حتقق اسـتقالل البالد، فقـد كان من 
الواضح أنَّ ا�واجس واالختالفات القديمة ظَلت كامنة � نفوس تلك األطراف 
ة التي قامت عليها دولة االستقالل، وقد  لتشـّكل أحد املوروثات السياسـية ا�امَّ

لعبت في� بعد دورًا خ��ًا � مسار تلك الدولة وم��ا.
ا - إن  هنـاك واقعة أشـار إليها �مـد عث�� الصيـد يف مذكراته نحسـب أهنَّ
ـد جانبًا من هذا املوروث السـيا� الثقيل الذي قامت عليه دولة  ت - جتسِّ صحَّ

االستقالل. يقول الصيد:

ق املجلـس إىل وضعية والية  الـوزراء١٦ تطـرَّ جملس  اجتامعـات  أحـد  ويف   .."
ر املجلس أن تزور احلكومة  فزان، التي كانت منعزلة عن سـائر أنحاء ليبيا، فقرَّ
ا جـزء من ليبيـا، وأنَّ احلكومة  الواليـة بكامـل هيئتهـا، وذلك للربهنـة عىل أهنَّ
ـا كانت تعقد اجتامعاهتا آنذاك يف كل  ة وأهنَّ االحتاديـة متثل األقاليم الثالثة خاصَّ
م املجلـس اقرتاحًا للملـك بذلك فوافـق عليه.  مـن طرابلـس وبنغـازي. وقـدَّ
ر اإلبراق إىل وايل فزان أ�د سـيف الن�  ولكن، يف إطار مراعاة األصول، تقرَّ

بقرار احلكومة زيارة والية فزان..".
١٦  يشـري الصيد هنا إىل أول حكومة احتادية ليبية بعد االسـتقالل، وكانت برئاسـة حممود املنترص، وكان الصيد يشـغل 

منصب وزير الصّحة فيها.

04_4th Chapter_Vol_1   296 7/19/04, 9:05:51 PM



٢٩٧

مرياث العهود املاضية

ويصف الصيد ردَّ وايل فزان عىل تلك الربقية عىل النحو التايل:
"أجـاب (أمحد سـيف النرص) عىل برقية احلكومة بربقيـٍة جوابية بعثها للملك 
إدريس السـنويس يقول فيها إنَّه إذا حرض السـيد �مـود املنت� رئيس الوزراء 
إىل فـزان، فإنَّـه سـيطلق عليـه الرصاص ألنَّه - وعـىل حدِّ اعتقاده - أنَّ السـيد 
املنتـرص عميل إيطايل ووالده عمل مـع اإليطاليني. وأهل طرابلس مجيعًا عملوا 

معه ..".١٧
ال عجـب، يف ضـوء مثل هذا املوقف،١٨ والذي ال نشـك يف وجود مواقف 
أخـرى كثـرية مماثلة له من قبل عدٍد من الزعامء والقادة السياسـيني الليبّيني بحقِّ 

بقّية زمالئهم، أن ترد مثل العبارات التالية يف وصف دولة االستقالل:
ًا للمساومات واملوازنات بني املصالح الداخلية  "اململكة الليبية كانت نتاجًا هشَّ

واخلارجية".١٩
"عند االستقالل، تشكلت اململكة الليبية من ثالث واليات هي برقة وطرابلس 
وفـزان، و� يكـن بني هـذه الواليات، فعليـًا، أيُّ �ٍ� مشـ�� ال اقتصاديًا وال 

اجت�عيًا وال سياسيًا..".٢٠
"عـ� امتـداد تار�هـم الطويـل، عـ�َّ الليبّيون عـن رغبـٍة، خالية من الشـعور 
ا  باملسـؤولية، � االسـتقالل وتقريـر املص�. وقـد أثبتت هذه الرغبـة ا�ا�ة أ�َّ
املصـدر األعظـم لقو�م وضعفهم � الوقت نفسـه .. لقد دخلـت ليبيا امل�� 
ا � تكن  الـدو� منذ النصـف ال�ا� من القرن الع�ين كدولٍة مسـتقلة، غـ� أ�َّ
� احلقيقة سـوى "مصطلح ج�را�" ... لقد غـدت ليبيا "دولة" قبل أن تكون 

"شعبًا"..".٢١
١٧ الصيد، ص ٨٠.

١٨ نحن هنا ال نشك إطالقًا يف جهاد ووطنية وأخالق السيد أمحد سيف النرص كام ال نتبنَّى تقييمه للسيد حممود املنترص 
ًا، لطبيعة العالقة التي كانت سـائدة بني عدٍد من رجال  ووالـده، ولكنَّنـا هنـدف إىل أن نقّدم نموذجًا، وإن كان حـادَّ
النخبـة احلاكمـة يف تلك املرحلة املبكرة من عمر دولة االسـتقالل، وهو ما ال نحسـب أن يشـينها عىل اإلطالق، أو 

يشني الرجال الذين قامت عليهم.
١٩ جون رايت، ص ٧٧. 

 Dirk Vandewall, Libya Since Independence, (Ithaca and London:Cornell University Press, ٢٠ 1998), p.42
 Martin Sicker, The Making of A Pariah State, (New York: Praeger, 1987), pp. 1,7. ٢١
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".. وعـ� العمـوم، فلـم يكـن الليبّيون �يعًا سـعداء باالسـتقالل. وقد الحظ 
أدريـان بلت نفسـه أنَّه مـن املبالغة االّدعـاء بـأنَّ الليبيني �يعهم كانوا سـعداء 
بالتطـور الدسـتوري الذي أنجـز، وباألخّص فإنَّ العنـا� الوطنية التي كانت 
تدعو �� وحدة البالد (بدالً من النظام االحتادي) سـوف تبقى ع� اعتقادها بأنَّ 

البالد ستظل �كومة بالعنا� التقليدية ..".٢٢
قـد تكـون هذه العبارات قاسـية وعـىل درجٍة مـن املبالغـة،٢٣ ولكن ينبغي 
ا تشـري إىل حقيقـٍة كانـت قائمة غداة حصـول ليبيا عىل اسـتقالهلا،  اإلقـرار بأهنَّ
وشّكلت من ثم جزءًا مهً� من ال�كة التي ورثها بناة دولة االستقالل، ك� ينبغي 

التأكيد ع� أّن النظام امللكي � يكن هو املسؤول عنها.
املوروث اآلخر الذي ورثه بناة دولة االستقالل من تركة العهود واألحقاب 
املاضيـة هو الفقر املدقع، وانعدام الثروات الطبيعية بالبالد، والنقص الشـديد � 

العنا� الب�ية الوطنية املدّربة وقصور تأهيلها.
لقـد حصلـت ليبيا عىل اسـتقالهلا بعـد ثالثـني عامـًا (١٩١١ إىل ١٩٤١) 
رزحت خالهلا حتت حكم واحٍد من أبشـع أنواع االسـتعامر الغريب االسـتيطاين 
وأكثرهـا ختلفـًا، أال وهو االسـتعامر اإليطايل، وفقد خالهلا الشـعب الليبي نحو 
٧٠٠ ألف نسمة من سكانه (نصف عدد سكان ليبيا تقريبًا) يف ساحات املقاومة 

واجلهاد، ويف معسكرات االعتقال، وعىل أعواد املشانق.
وقـد أعقبت هذه السـنوات الثالثني العجاف عُرش سـنواٍت أخرى، كانت 
ليبيـا يف ثـالٍث منهـا (١٩٤١-١٩٤٣) مرسحـًا للعمليـات احلربيـة بني قوات 
احللفاء وقوات املحور غطت الشـامل اإلفريقي بكاملـه، وَهَدمت معظم ما كان 
يف املدن الليبية (والسـيام الربقاوية) الرئيسـة املنترشة عىل ساحل البحر األبيض 
املتوسـط من مبـان وموانئ وطـرق ومظاهر عمـران حمدودة. وأصبحـت ليبيا، 
يف السـبع الباقيـة منها، بعد انتهاء احلرب العامليـة الثانية، تعيش يف ظل اإلدارتني 

  Geoff Simons, Libya: The Struggle for Survival (New York: St. Martins Press, 1996), p.155. ٢٢ 
 ٢٣  جتـدر اإلشـارة إىل أنَّ صحيفـة نيويورك األمريكية نـرشت يف عددها الصـادر بتاريـخ ١٩٥١/١٢/١٢ مقاالً عن 
اسـتقالل ليبيـا يومذاك، جـاء فيه ما ترمجته: "إنَّ تأسـيس اململكة الليبية املتحدة يسـتحّق اجلائـزة األوىل عن أغرب 

األعامل، ورّبام أكثرها محقًا، التي وقعت باسم "الوطنية" يف عامل ما بعد احلرب".
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العسكريتني ال�يطانية (يف إقليمي برقة وطرابلس) والفرنسية (يف إقليم فزان).
لقـد كان "فقـر البالد وندرة مواردهـا" مها األمران اللذان اسـتندت إليهام 
"جلنـة التحقيق الرباعيـة"،٢٤ التي شـّكلها وكالء وزراء اخلارجية للدول األربع 
(بريطانيـا وفرنسـا والواليات املتحدة واالحتاد السـوفييتي) عـام ١٩٤٧ ملعرفة 
رغبات سـكان ليبيا بشـأن مسـتقبل بالدهم، وذلك للوصـول إىل نتيجٍة مفادها 
ا ستحتاج إىل العون األجنبي لسنواٍت  أنَّ ليبيا ال تستطيع القيام بأمر نفسها، وأهنَّ

كثرية يف املستقبل، وأّهنا لذلك مل تكن مهيَّأة لالستقالل.٢٥
ومل ختتلـف األوضـاع االقتصاديـة واملاليـة يف ليبيـا عشـيَّة حصوهلـا عـىل 
استقالهلا يف أواخر عام ١٩٥١ كثريًا عامَّ كانت عليه يف عام ١٩٤٨ عندما قامت 

جلنة التحقيق الرباعية بالزيارة التي انتهت هبا إىل توصياهتا السابقة.
وحيسـن أن نـرتك القارئ مع عـدٍد من املقتطفـات يف وصف أوضـاع ليبيا 
االقتصاديـة واملاليـة يف تلك احلقبـة كام وردت يف عدٍد من تقاريـر األمم املتحدة 

وخربائها، ويف الكتب والدراسات التي تناولت هذا املوضوع.
لقـد شـّكلت هيئة األمـم املتحدة منـذ عام ١٩٥١ عـددًا من جلـان ا��ا� 
لدراسـة شـتى األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف ليبيـا، وقد وردت الفقرات 

التالية يف تقرير إحدى هذه اللجان٢٦ يف وصف حالة االقتصاد الليبي يومذاك:
ة رفع مسـتوى املعيشـة لليبّيني ليسـت مهّمة سـهلة أو ممكنة ذلك، أّن  "إنَّ مهمَّ
االقتصاد ال يتيح خياراٍت عديدة يمكن ارتيادها .. إنَّ عدد السكان قليل أصًال 
.. ومعظم األرايض هي صحراء جرداء .. ويعيش ٩٥% من السكان يف املناطق 
ا بقية السـكان فيعيشـون حول عدٍد  السـاحلية واجلبلية يف برقة وطرابلس .. أمَّ
من الواحات يف منطقة فزان .. حتى املناطق التي ينترش فيها السـكان فإنَّ الرتبة 
ال تعـّد جيـدة .. وكميات األمطار التي هتطل كل عام ليسـت كافية، وال يمكن 
٢٤  وصلت اللجنة ليبيا يف ٦ مارس/آذار ١٩٤٨ وغادرهتا يف ٢٠ مايو/أيار ١٩٤٨ قضت خالل ذلك أربعني يومًا يف 

منطقة طرابلس، وعرشة أيام يف فزان، ومخسة وعرشين يومًا يف برقة.
ة اجتاهًا عامًا بـني الليبيني، يكاد يكـون إمجاعيـًا، إىل التحرر من احلكم  ٢٥  رغـم أنَّ اللجنـة أوردت يف تقريرهـا بـأنَّ ثمَّ

األجنبي، وأمنية أصيلة لنيل االستقالل. خدوري، ص ١٤٦-١٤٧.
٢٦  تشـكلت هـذه اللجنة برئاسـة اخلبري االقتصـادي الدكتـور بنجامني هيجنز، وقد شـارك يف أعامهلـا اثنان وعرشون 
خبـريًا . وقـد أمتَّت إعداد تقريرها يف أواخر عام ١٩٥٢، وجرى نرشه باللغة اإلنجليزية يف نيويورك يف عام ١٩٥٣. 
وكان هـذا الفريـق من اخلرباء قد كلف يف عـام ١٩٥١ من قبل هيئة األمم املتحدة ووكالتها املتخصصة باالتفاق مع 

حكومات كل من بريطانيا وفرنسا بوضع مرشوع خطة للتنمية االقتصادية واالجتامعية يف ليبيا.
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االعتامد عليها".
"إنَّ ليبيـا تعـّد دولة متخلفة اقتصاديـًا .. فهي فقرية وأسـاليب العمل واإلنتاج 

فيها بدائية .. كام أنَّ أدوات اإلنتاج ذاهتا حمدودة جدًا".
"إنَّ املهمـة التـي تواجهها ليبيا عىل الصعيد االقتصـادي تتمثل يف حماولة إيقاف 
وكبـح حالة االهنيـار والرتّدي التي حتياها، والبـدء يف مرحلة جديدة، أكثر منها 
ـر فيه مقّوما�ا � يوٍم من  حماولـة للسـعي إىل حتقيق تنميٍة اقتصادية � بلٍد � تتوفَّ

األيام".
"لقـد زاد مـن تعقيـد املشـكلة االقتصاديـة يف ليبيا وجود كثري من اإلنشـاءات 
(الطـرق، السـكك احلديديـة، املوانـئ، واملبـاين، واملرافـق العامة، واملسـاكن) 
التـي أقامتها السـلطات االسـتعامرية اإليطاليـة يف البالد، وهي فضـًال عن أهنا 
رت كثـريًا أثناء  ال تناسـب سـوى اقتصاديـاٍت متطـّورة وناميـة، فإهنَّا قـد ترضَّ
العمليـات احلربية التي كانت البالد مرسحًا هلـا (خالل احلرب العاملية الثانية)، 
األمـر الـذي جيعل إمكان االسـتفادة مـن هذه اإلنشـاءات متعـّذرًا دون إنفاق 

أموال كبرية عىل ترميمها وإصالحها".
"وفضًال عن ذلك فإنَّ من األمور التي ستعيق عملية التخطيط املتكامل للتنمية 
يف ليبيا حقيقة انقسامها إ� ثالثة أقاليم جغرافية (طرابلس وبرقة وفزان) تفصل 
بينهـا مئات األميال من الصحـراء، وال يوجد بينها أيَّة وسـائل نقل أو اتصال. 
إنَّ كل واحٍد من هذه األقاليم الثالثة يشـكل وحدة جغرافية واقتصادية مستقلة 
ـدت سياسـيًا إال كأجـزاء مـن إم�ا�و�يات تشـكلت إثر  � يسـبق �ـا أن توحَّ

فتوحات أجنبية."
".. إنَّ االقتصـاد الليبي هو اقتصاد ُ�َهد .. إنَّه يعاين اآلن من مشـاكل اجلفاف 
وانجـراف الرتبـة وزحف الرمال والتصّحـر التي تبدو كلها نتاجًا لالسـتغالل 
اجلائـر يف املايض البعيد للغابات واملراعي واملياه والرتبة، مع ما أعقبه من إمهاٍل 

فيام بعد..".
" .. إنَّ ليبيا اآلن هي جمرد وعاء ترا�ٍّ هائل "Gigantic dust bowl" تشـّكلت 
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بسبب اإلمهال البشع واالستغالل اجلائر لرتبتها عرب السنوات املاضية".
مه إىل  ـا خبـري األمم املتحدة "جان ليـزج" فقد خلَّص يف تقريـره الذي قدَّ أمَّ
املنظمـة عـام ١٩٥١ رأيـه يف األوضـاع االقتصاديـة يف ليبيا خالل تلـك احلقبة 

بقوله:
"وخالصـة القول، فإنَّه يبدو، دون ريب، أنَّ مسـتوى املعيشـة يف البالد بصورٍة 
ـة، يقـرب إىل درجٍة خطرية من حدَّ الكفاف، ونجـد أنَّ هذا احلّد خيرج عن  عامَّ

توازنه ويميل إىل اهلبوط مع كل حالٍة من حاالت اجلفاف املتكّررة..".
وقد عـاد الدكتـور بنجامـني هيجنز(اخلبري االقتصـادي الذي تـرأسَّ بعثة 
خـرباء األمم املتحدة إىل ليبيا يف عام ١٩٥٢) للكتابـة عن حالة االقتصاد الليبي 

يومذاك يف كتابه الذي أصدره عام ١٩٦٨، فكان من بني ما جاء فيه:
"يف عـام ١٩٥٢ بـدت ليبيا، من حيث وضعها االقتصادي، حالة ميئوسـًا منها، 
إذ إنَّ غالبيـة سـكاهنا كانت تعيش عـىل حّد الكفاف، وكان متوسـط دخل الفرد 
يقـل كثريًا عن (٥٠) دوالرًا يف العام. ومل تكن هناك مصادر للطاقة أو أية ثروات 
طبيعية. كام أنَّ النمو الزراعي كان حمدودًا بشكل قاس، بسبب الظروف الطبيعية. 
ومل تكن هناك أيضًا رؤوس أموال أو أية أيٍد عاملة مدّربة، كام مل يكن يف البالد أّية 
مهارات إدارية حملية. ومن ثّم فإّن ليبيا، حني حصلت عىل اسـتقالهلا يف ديسـمرب 
١٩٥١ حتت رعاية األمم املتحدة، كانت متثل أدنى املعدالت � العا�� سـواء من 

حيث مستويات الدخول أو من حيث توفر اإلمكانات والثروات..".٢٧
ومل خيـُل كتاب مـن الكتب التي تناولت تاريخ ليبيـا املعارص من تأكيد هذه 
احلقيقة املأسـاوية بشـأن أوضاعها االقتصادية واالجتامعية عشـيَّة حصوهلا عىل 

االستقالل.
ومن األمثلة عىل ما ورد يف وصف حالة االقتصاد غداة االستقالل ما جاء يف 

Area Handbook for Libya كتاب:٢٨
Benjamin Higgins, Economic Development: Principles, Procedures & Policies, (New York: ٢٧
W.W Northon & Coy, 1968), p. 918.

٢٨  املصدر نفسه، والكتاب من إعداد مؤسسة ستانفورد للبحوث Stanford Research Institute الستعامل اجلامعة 
األمريكية، وقد جرى االنتهاء من إعداده يف األول من يونيو/حزيران ١٩٦٩، وتمَّ نرشه يف ديسمرب/كانون األول 

يف العام نفسه.
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ة يف تارخيهـا الطويـل أصبح لليبيا حكومتها، ولكـن هذه احلكومة  "ألول مـرَّ
كانـت تفتقر إىل الثروة البرشية والطبيعية املناسـبة. ففي عـام ١٩٥٢ كان هناك 
عدد حمدود جدًا من األشخاص املؤهلني لشغل أيَّة وظائف حكومية، كام كانت 

البالد تفتقر لكل مقّومات القاعدة األساسية القتصادها".٢٩
"بـدت ليبيـا يف عـام ١٩٥١، يف ظـل اخلـراب الـذي أحدثتـه احلـرب العامليـة 
الثانيـة، وحالة األّمية شـبه الكاملة٣٠ التي عليها مواطنوها، واعتامدها املسـتمر 
عـىل املسـاعدات األجنبيـة، متخّلفة عـدة عقود عـن التنمية. وخالل سـنوات 
ن من نبات احللفا (الذي  العرش األوىل من اسـتقالهلا كانت أهم صادراهتا تتكوَّ
يسـتخدم يف صناعـة ورق العملـة) ومـن مبيعـات حديـد اخلردة مـن خملفات 

احلرب العاملية الثانية".٣١
كام جاء يف كتاب �ال �دا� يف هذا الصدد ما نّصه:

"وليبيـا املسـتقلة ُولدت والدة عسـرية، وورثت يف هذا كله إرثـًا صعبًا معقدًا، 
وتركـة مـن املشـاكل اجلسـيمة، الطبيعيـة واملصطنعـة، املفروضـة واملفرتضة، 
السياسـية واالقتصاديـة ... الخ، تتجاوز مجيعًا قدرات دولـة جديدة يف مرحلة 
ـة كان الفقر الطبيعـي والعجز  ـا عـىل اجلانب االقتصـادي، فثمَّ التكويـن ... أمَّ

املايل..".
"خرجـت ليبيا من االسـتعامر الفاشسـتي وهـي "صندوق من الرمـال" - هذا 
تعبـري موسـوليني املعـروف - لتصبح يف ظل االسـتعامر األطلنطـي "دولة ع� 

ثمَّ األمريكي، دولة عجز مزمن..".٣٢ املعاش" الربيطاين 
أّما روث ���� Ruth First فقد وصفت يف كتاهبا "ليبيا: الثورة املراوغة" 

حالة االقتصاد الليبي يف تلك الفرتة بقوهلا:
"يف عام ١٩٥١ حصلت ليبيا عىل اسـتقالهلا وسـيادهتا، غري أنَّه إىل جانب ذلك 
مل تكـن متلـك أّي يشٍء آخر، وربَّام كانت أفقر دولة يف العامل. لقد هدمت معارك 

٢٩  املصدر نفسه، ص ٣٤.
٣٠  كانت نسبة األمّية املتفّشية بني الكبار ترتاوح بني ٩٠%، ٩٥%.

٣١  املصدر نفسه، ص ٢٠٣.
٣٢  محدان، ص ٥٤، ٥٨، ٥٩.
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احلـرب العامليـة الثانية، التـي دارت رحاها فوق أرضها كل البنيـة التحتية التي 
كان جـرى بناؤهـا (خالل حقبة االسـتعامر اإليطايل)، كام عّطلـت كافَّة مظاهر 
ـة بالتجّمعات البدوية. ومل هيتـّم الطليان،  احليـاة االقتصادية حتـى تلك اخلاصَّ
خـالل حقبة احتالهلم للبـالد، بإعداد نخبة، من خالل نظـام تعليمي قادر عىل 

إفراز عنارص قادرة عىل شغل مناصب يف احلكم واإلدارة ..".٣٣
".. لقـد كانـت ليبيا طوال العقد األول من اسـتقالهلا أفقر دولة يف العامل. كام 
بـدت، وفقًا لكافَّة املعايري، حالة مسـتحيلة مسـتعصية عىل التنميـة .. وقد رفع 
اخلـرباء واملستشـارون الدوليون أيدهيم من فرط يأسـهم بشـأن حالة االقتصاد 

الليبي البائسة ..".٣٤
ويورد Frank C. Waddams اإلشارات التالية يف هذا الشأن:

"يف ٢٤ مـن ديسـمرب/كانون األول ١٩٥١ أصبحـت ليبيا دولة مسـتقلة. ويف 
الواقع أنَّ جتميع مسـاحة واسـعة تصـل إىل ١٫٧٦٠٫٠٠٠كيلومرت مربع (هي 
مسـاحة ليبيـا) يرجـع فيه الفضـل إىل التاريخ أكثـر منه إىل منطـق اجلغرافيا، أو 

وحدة االقتصاد".
نت الدولة اجلديدة، بسكاهنا املسلمني الذين يتكلمون العربية والبالغ  "لقد تكوَّ
عددهـم نحـو مليون نسـمة، من منطقتني قابلتـني للرعي والزراعة مها: سـهل 
اجلفـارة بطرابلس، وهضبة اجلبل األخرض بربقة، غـري أنَّ هاتني املنطقتني كانتا 
ا معظم الدواخـل فهي صحراء  منفصلتـني بنحـو ٤٠٠ ميـل من الصحـراء. أمَّ

جرداء تتخللها بعض الواحات املتناثرة".٣٥
ويضيـف الدكتـور J. A. Allan للصورة هـذه التي كانت ليبيا عليها عشـيَّة 

استقالهلا:
ـة تقاليد أو  "يف عـام ١٩٥١ مل تكـن ليبيـا فقـرية فحسـب، بـل مل يكن لدهيـا أيَّ

 Ruth First, Libya: The Elusive Revolution (New York: Africana Publishing & Coy, 1975), ٣٣
p. 16.

٣٤ املصدر نفسه، ص ١٤١.
Frank C. Waddams, The Libyan Oil Industry (Baltimore & London: The John's Hopkins ٣٥
University Press, 1980), p. 21. 
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مورثاٍت كدولٍة واحدة".٣٦
ـا الدكتـور عمـر إبراهيم الفت�ـ� فهو يصف حالـة ليبيا يف تلـك احلقبة  أمَّ

بقوله:
"كانـت ليبيـا عند االسـتقالل دولـة اصطناعيـة إىل أبعد احلدود. فلـم تكن هلا 
مـن مقّومـات الدولـة إال القليل ممّا يعطـي أمًال ضعيفـًا حيال مسـتقبلها. فلم 
يكـن يعـرف هبا من املوارد الطبيعية إال النزر اليسـري، وسـكاهنا، بجانب قلتهم 
ـة كان املجتمع الليبي  وتناثرهـم، تغلـب عليهم صفـة التخّلف. وبصـورٍة عامَّ
مثـاالً للتخلـف االقتصـادي والسـيايس واالجتامعـي إىل درجـٍة يصعب معها 

تصّور قيامها بأعباء الدولة احلديثة".٣٧
".. وواجه املجتمع يف ليبيا خليطًا من املشـكالت والعلل. فال�اعات العرقية 
ـخة نتيجـة للفقر واجلهل  والقبليـة واإلقليمية والسياسـية، واملشـكالت املرتسِّ
واملرض، عالوة عىل اآلثار الطاحنة لالسـتعامر اجلائر، كلها تكالبت يف تناسـق 
ا جعل من سـكانه نموذجًا  مـع الظـروف الطبيعيـة الصعبة عىل هـذا القطر، ممـَّ
للمجتمعـات التقليديـة املتخّلفة، سـواء عىل مسـتوى السـواد األعظـم ألفراد 

الشعب أو السواد األعظم للنخب القيادية فيه..".٣٨
وينقل الدكتور شكري غانم عن كتاب الربوفيسور بنجامني هيجنز "التنمية 

فيه: جاء  الليبي  االقتصاد  حلالة  االقتصادية" وصفًا 
"وباختصار شديد فقد كان االقتصاد الوطني الليبي يف حالة عجز دائم، عجز 
يف ميزانيـات الواليات، وعجز يف ميزانيات معظـم البلديات، وعجز يف امليزان 

التجاري - سواء كان يف السلع أو اخلدمات- وعجز يف ميزان املدفوعات..".
كـام ينقل املؤلف نفسـه عـن كتاب "� داخـل أفريقيا" للكاتـب األمريكي 

جون جن� ما نّصه:

 J. A. Allan, Libya: The Experience of Oil (London: Croom Helm, 1981), p. 66.  ٣٦
٣٧  عمر إبراهيم الفتحيل، اجتاهات التنمية السياسية � ليبيا (قطر: جامعة قطر -  املؤسسة الدولية للنرش واملعلومات)، 

ص ٤٧.
٣٨  املصدر نفسه، ص ٤٩.

04_4th Chapter_Vol_1   304 7/19/04, 9:05:59 PM



٣٠٥

مرياث العهود املاضية

"لعـل ليبيـا هي أفقـر بلد يف العـامل .. إذ ليس هبا مرصف وطنـي واحد، وليس 
هبـا طبيـب وطني واحد .. وهبا رجل أمريكي وحيد .. وسـبعة عرش خرجيًا من 

اجلامعات".٣٩
ا:  ويصف مدينة بنغازي ثاين أكرب املدن الليبية بأهنَّ

بعد منروفيا".٤٠ أفريقيا  يف  رأيتها  مدينة  "أفقر 
ويف سـياق هذه االستشهادات، نرتك لدي كاندول كشف املزيد عن أحوال 
البالد، والسيام إقليم برقة، يف تلك احلقبة التي عايشها بنفسه، فقد شغل منصب 
املعتمـد الربيطـاين يف اإلقليـم حتى حصـول ليبيا عـىل اسـتقالهلا يف أواخر عام 
١٩٥١، وذلـك من خالل املقتطفـات التالية التـي وردت بكتابه "امللك إدريس 

إليه: اإلشارة  سلفت  عاهل ليبيا - حياته وع��" الذي 
".. إنَّ كثـريًا مـن املراقبـني (لليبيـا) وقت االسـتقالل نظروا إىل هـذه الدولة 
ق، ودخلها اهلزيل، فلـم يروا يف طريق  الناشـئة، بعاهلها املسـّن، وشـعبها املمزَّ

مستقبلها غري املحن والكوارث .."
كانت ليبيا يف البداية أفقر بلد يف العامل من حيث مسـتوى دخل الفرد٤١  ربَّام   .."
ـة أغنياء، باسـتثناء حفنة صغـرية تعّد عىل أصابـع اليد الواحدة  ... ومل يكـن ثمَّ
من األفراد املورسين نسـبيًا.. ولن أنسـى ما حييت منظر البدل الرثة واألحذية 
والقمصـان الباليـة التي كان يرتدهيا وزراء حكومة برقـة لدى عقد أول اجتامع 
وزاري هلـم يف سـبتمرب ١٩٤٩. وقلام وجدت يف خارج بنغـازي منازل باملعنى 
ـا يف خيـام أو يف أكواخ خملعة  احلقيقـي، بـل إنَّ معظم األهـايل كانوا يقيمون إمَّ
األبواب والنوافذ مصنوعة من براميل الزيت املسّطحة. وكانت مساكنهم خالية 

من التدفئة يف برد الشتاء..".
ويضيف دي كاندول:

".. وملَّا كنت أزور األمري (إدريس) صباحًا يف تلك األيام من شتاء عام ١٩٥٠ 
٣٩  هناك إمجاع عىل أنَّ عدد اخلرجيني الليبّيني يومذاك مل يكن يتجاوز عرشة خّرجيني ليس من بينهم طبيب واحد.
٤٠  شكري غانم، النفط واالقتصاد الليبي ١٩٥٣-١٩٧٠ (بريوت: معهد اإلنامء العريب، ١٩٨٥)، ص ٩-١٠.

م إىل إدارة املسـاعدات الفنية باألمم  ٤١  ورد بتقريـر جـون ليندبـريج (خبري األمـم املتحدة) عن االقتصـاد الليبي املقـدَّ
املتحدة عام ١٩٥٢ أنَّ املتوسط العام للدخل السنوي للفرد يف كل ليبيا هو (٣٥) دوالرًا. 
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ن من غرفتني  كنـت أجـده قابعًا قرب كانون الفحم بمنزله القليـل األثاث املكوَّ
للنوم يف ناحية الغدير (خارج مدينة بنغازي)".٤٢

ـا الدكتـور ع� أ�ـد عتيقـة فقد خّصـص الفصل الثـاين من كتابـه "أثر  أمَّ
حالة االقتصـاد الليبي قبـل البرتول،  البـ�ول عـ� االقتصاد الليبـي" لوصـف 
وتنـاول فيه جانبـًا من أحوال ليبيا االقتصادية عشـّية االسـتقالل، فكان ممّا ورد 

يف هذا الصدد:
"... ويف عشّية االستقالل، كانت موارد ليبيا البرشية تشتمل عىل حوايل مليون 
نسـمة، منهم ٢٠% من سكان املدن و٤٣% من سـكان الريف و٣٧% من البدو 

ل..". ل وشبه الرحَّ الرحَّ
"... وبالرغم من أنَّ ليبيا من الناحية الطبيعية منطقة صحية للغاية، إال أنَّ نسـبة 
الوفيـات كانت مرتفعة وخصوصـًا بني األطفال، حيث بلغت ٣٠٠ وفاة تقريبًا 
لـكل ألف، وهذا يرجـع إ� احلالة الغذائية السـيئة وانخفاض مسـتوى التعليم 
ا بالنسـبة جلميع السـكان، فقد تعّدت نسبة املواليد بخمسني لكل  والتدريب. أمَّ
ألـف بينـ� كانت الوفيات حـوا� ٤٠ لكل ألـف، وبذلك يكون معـّدل الزيادة 
الطبيعيـة � عـدد السـكان حـوا� واحـد � املائة � العـام، وكانـت األمراض 
الرئيسـية التي نتجت عنها نسـبة الوفيات العالية هذه هي االلتهابات املعوية بني 
األطفال وأمراض العيون والسـل، ونتيجة النتشار هذه األمراض وإ� مستوى 

التعليم املنخفض كان مستوى اإلنتاج العام منخفضًا بني الكبار".
"و� خـالل العـام الـدرا� ٥٠-١٩٥١ كان عـدد الطـالب حـوا� ٤٦ ألف 
طالب وطالبة يتلّقون تعليمهم � ٤٠٠ مدرسة ابتدائية ع� أيدي حوا� ١٨٠٠ 
معلـم، وبلـغ �مل عدد الطالبات � املـدارس االبتدائية حـوا� ٤٠٠٠ طالبة. 
كـ� كانت هنـاك أربع مـدارس ثانوية بلغ عـدد الطالب امللتحقـني فيها حوا� 
٤٠٠ طالـب، إال أنَّ البـالد كانت تفتقر إ� اجلامعات وإ� معاهد التعليم العا� 
األخرى. وكان عدد �لة الدرجات اجلامعية عندما نالت البالد استقال�ا حوا� 

ع�ة خّر�ني".

٤٢  دي كاندول، ص ١١٩، ١٣٤، ١٣٥.
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"وكانت نسـبة األّمية املتفشـّية بني الكبار ت�اوح بني ٩٠ - ٩٥ % وكان حوا� 
٢٠ باملائة فقط من األوالد الذين هم � سـن الدراسـة يتلّقون التعليم النظامي، 
حتـى لو أخذنـا بعني االعتبار عـدد األوالد الذين يتعلمون القـراءة والكتابة � 
املـدارس القرآنية (الكتاتيب) عندما نالت البالد اسـتقال�ا فإنَّه �ب القول بأنَّ 
أغلبية من هم � سـن الدراسـة � ذلك احلني � يتلّقوا أّي نوع من التعليم، ولذا 
فـإنَّ معظـم موارد ليبيا الب�ية التي كانت تبلغ حوا� مليون نسـمة كانوا أّميني 
كـ� كان عـدد كب� منهم مصابـًا بمرٍض أو بآخر بسـبب قلة الغـذاء والتعليم. 
وكان الكيان االجت�عي يتمّيز بالوالء ل��ة والقبيلة و� يكن هناك سوى فرق 

ضئيل أو ال فرق باملّرة بني املصالح الفردية واملصالح العاّمة.
وكانت موارد ليبيا الطبيعية تشـتمل ع� حـوا� ١٫٧٠٠٫٠٠٠ كيلوم� مربع 
ال يمكن اسـتغالل سـوى ٥ إ� ١٠ باملائة منها، وكانت نسبة األرا� الصاحلة 
للزراعة املسـتقرة حوا� ١ باملائة. وبلغ معّدل األرض الصاحلة للزراعة بالنسـبة 
لعدد السكان حوا� هكتار ونصف للفرد. وكان معّدل األمطار � احلزام الش�� 
للبالد ي�اوح بني ٢٢٨ و٥٨٥ مليم�ًا. ولكن املعّدل العادي كان ٣٨١ مليم�ًا 

تقريبًا، وهطول املطر � هذه املنطقة غ� منتظم وك��ًا ما �د� فيها جفاف.
وكان حوا� ٨٠ باملائة من �موع سكان البالد يعيشون � الريف، ومعظم القوة 
العاملـة املتوّفـرة كانت تعمل � هذا القطاع. وكان معـّدل إنتاج الفرد منخفضًا 

جدًا، ونسبة البطالة املوسمية والبطالة املقنّعة � الزراعة كب�ة أيضًا".
"وفي� عدا الزراعة، حيث كانت إمكانيا�ا �دودة جدًا بسـبب سـوء األحوال 

الطبيعية والب�ية، كانت موارد ليبيا شحيحة للغاية".
".. وقـد أصيبـت شـبكة النقـل واملواصـالت املتواضعـة التي تـمَّ بناؤهـا إّبان 
االحتالل اإليطا� بأ�ار جسـيمة أثناء احلـرب. وبالرغم من أّنه كان � البالد 
حـوا� ٢٨٠٠ كيلومـ� مـن طرق اإلسـفلت الصلبـة وحـوا� ٣٠٠ كيلوم� 
مـن السـكك احلديديـة وأربعـة موانـئ بحريـة ومطـاران إال أنَّ معظـم هـذه 
املرافـق أصيبـت بأ�ار جسـيمة مـن جّراء احلـرب، وكانت خدمـات ا�اتف 
واملواصالت السـلكية والالسـلكية �ـدودة جدًا وحتتـاج إ� إصالح. و� حني 
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كان هناك اتصال هاتفي بني املدن الرئيسـية ضمن الواليات إال أنَّه � تكن هناك 
خدمات هاتفية أو السلكية بني الواليات.

وبالنظر إ� عدم توّفر بياناٍت كافية عن اإلنتاج واألسعار، فإّنه من املتعّذر إعطاء 
تقديـراٍت كافيـة عن الدخل القومي � ليبيا عند االسـتقالل، ولكن خب� األمم 
املتحـدة قد قـّدر ذلك الدخل بحـوا� (١٥) مليون جنيه ليبـي.٤٣ وكان حوا� 

نصف السكان آنئٍذ يعيشون � ما يدعى بقطاع الكفاف من االقتصاد".
كام يضيف الدكتور عتيقة:

".. وكان العجـز يف امليـزان التجـاري وميـزان املدفوعات إّبـان فرتة االحتالل 
اإليطـايل كبـريًا جـدًا. ويرجـع ذلك إىل كثـرة الواردات من السـلع الرأسـاملية 
السـتثامرها يف تنفيذ املخططات االستعامرية املختلفة٤٤ وإىل قلة الصادرات ... 

وكانت املالية العامة يف وضع بدائي جدًا ..".
املشـاكل  "وعندمـا نالت ليبيا اسـتقالهلا واجهـت احلكومة االحتادية اجلديدة 
املرتّتبـة عىل العجز الكبري يف امليزانيات الوالئية وعدم وجود أّية بوادر مشـجعة 
لزيادة اإليرادات املحلية من ميزانيتها اخلاصة باسـتثناء الرسـوم اجلمركية التي 

تعتمد عىل التجارة اخلارجية للبالد".٤٥ 
ويصف السـيد مصطفى بـن حليم، رئيـس وزراء ليبيا األسـبق (١٩٥٤-
١٩٥٧)، الظـروف التـي أحاطـت بجيلـه قبيـل االسـتقالل، وخالل سـنوات 

ا: االستقالل األوىل بأهنَّ
"ظروف تار�ية صعبة، ومؤامرات دولية �سة، وإمكانات مادية شبه معدومة، 

ورواسب استع�ٍر طال عهده وتعّمق أثره، وفشا مرضه..".٤٦
٤٣  أورد املرجـع ذاتـه يف ص ١٥ منـه أنَّ إمجايل املبالـغ التي اسـتثمرهتا إيطاليا يف تنفيذ خمططاهتا االسـتعامرية هو ١٥٠ 

مليون دوالر، وذلك حسب أسعار الرصف التي كانت سائدة بعد احلرب العاملية الثانية.
٤٤  أورد الدكتور عتيقة، يف كتابه الذي أرشنا إليه سـالفًا، أن متوسـط الدخل للفرد الواحد ارتفع إىل نحو (٢٥) جنيهًا 
يف سـنة ١٩٥٥ .. كان متوسـط دخل األغلبية العظمى من أفراد الشـعب قريبًا من املتوسط العام، ومل تكن هناك إال 

نسبة قليلة جدًا ممَّن كانوا يعّدون أغنياء من بني الليبّيني، بل قليل من هؤالء من زاد دخله عن ألفي جنيه سنويًا".
٤٥  عيل أمحد عتيقة، أثر الب�ول ع� االقتصاد الليبي ١٩٥٦-١٩٦٩ (بريوت: دار الطليعة للطباعة والنرش، ١٩٧٢) ف 
٢، ص ١٥-٢٨، وكان الدكتور عتيقة قد شـغل منصب وزير التخطيط والتنمية يف حكومتي عبد احلميد البكوش 

وونيس القذايف. راجع اجلزء الثاين من هذا الكتاب.
٤٦  بن حليم، ص ٨.
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ويقول السـيد سـيف الن� عبد اجلليل، الذي شـغل منصبـي نائب الوايل 
ورئيس املجلس التنفيذي يف والية فزان منذ بداية االسـتقالل حتى إلغاء النظام 
االحتـادي يف مطلع عـام ١٩٦٣، وتقلد عّدة مناصب وزاريـة فيام بعد، عن تلك 

الظروف:
مليئة باملرارة واألمل .. لقد عشنا جتربة بناء دولة  قاسية  بتجربٍة  جيلنا  مّر  لقد   .."
حديثـة مـن العدم .. وعىل الرغم من قلة اإلمكانيـات فقد كان حيدونا األمل يف 

مستقبٍل أفضل وكانت طموحاتنا بال حدود..".٤٧
وكتـب السـيد عبد احلميد البكـوش رئيـس وزراء ليبيا األسـبق (أكتوبر/

ترشيـن األول ١٩٦٧ - سـبتمرب/أيلول ١٩٦٨)، وكان يافعـًا يـوم نالـت ليبيا 
اسـتقالهلا، يصـف طرفـًا من مشـاهداته الشـخصية خـالل احلقبة التي سـبقت 

االستقالل:
"... أذكـر وأنـا صغري، افتقار ليبيـا إىل كل املقّومات، فبعـد احتالهلا من قبل 
اإلنكليـز والفرنسـيني، إثـر انتصار احللفـاء عىل املحـور العـام ١٩٤٣، كانت 
البالد ال متلك أّية مقّومات، وقد شاهدت الناس يموتون جوعًا عامي ١٩٤٨، 
١٩٤٩ إثـر سـنواٍت متتالية من اجلفاف. وكنّا نعيش عـىل معونة قمح أمريكية. 
وال أنسـى خروج سـكان مدينة طرابلس يف احتفال لتحية الباخرة املرصية التي 

أحرضت شحنة من الرز هدية."٤٨
كـام يتحـّدث يف موضـع آخر مـن املقال ذاتـه واصفـًا اإلمكانـات العلمية 

للمسؤولني الليبّيني يف تلك احلقبة:
"... نعم كانت اإلمكانيات العلمية للمسـؤولني � مستهل االستقالل �دودة، 
بـل متواضعـة. ولكن � يكن � البالد ��هم، وقـد حتّملوا واجب صنع الوطن 

املستقل وبدأوا مس�ًة رائعة من الصفر".٤٩

٤٧  وردت هذه العبارات ضمن رسـالٍة نرشهتا صحيفة احلياة يف عددها رقم (٥٩٩٤) الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٣/٢٣ 
تعقيبـًا عـىل مـا ورد يف مذكرات حممد عثـامن الصيد التي نرشهتا الصحيفـة ذاهتا يف أعدادها الصـادرة منذ ١/٢٤/

.١٩٩٤
٤٨ جملة الوسط اللندنية (العدد ١٩٤- ١٩٩٥/١٠/١٦).

٤٩  مل يبالغ أبدًا يف قوله إّهنم بدأوا من حتت الصفر.

04_4th Chapter_Vol_1   309 7/19/04, 9:06:03 PM



ونية
خة إلكتر

نس

٣١٠

لقد أسـهبنا يف رسد هـذه املقتطفـات ليتأكد لدى القـارئ حقيقة األوضاع 
التـي كانت عليها أحوال ليبيا السياسـية واالقتصادية واالجت�عية غداة حصوهلا 

عىل االستقالل، والتي تتلخص يف:
– غيـاب التجانس وضعف التالحم السـيا� ومقّومـات الوحدة 
نت منهـا "اململكة  بـني األقاليـم (الواليـات) الثـالث التـي تكوَّ
الليبية املتحدة" عند اسـتقال�ا، ووجود واسـتمرار احلساسـيات 
والتناقضـات والسـلبيات � عالقـات �تلف الوحـدات والبنى 
االجت�عية والسياسية (القبائل واألحزاب والزعامات ..) داخل 

كل إقليم (والية) من األقاليم الثالثة.
– الفقر املدقع والشّح � املوارد الطبيعية والب�ية والنقص احلاّد � 
العنا� اإلدارية والفنية املدّربة، بل شبه املدّربة، وتدّ� بل انعدام 
ا��ة والتجربة السـابقة � العمل السـيا� املش�� لدى رجال 

اجليل املبّكر من بناة دولة االستقالل.
ووفقـًا هلـذه املعطيـات، التـي مل تكن من صنـع دولة االسـتقالل، وما كان 
رجاهلا مسـؤولني عنها، وإنَّام كانت تركة ثقيلـة ورثوها عن العقود املاضية، كان 
طبيعيـًا أن ينـرصف جّل هـّم وجهد حكوماهتـا املبكرة إىل معركـة املحافظة ع� 
بقاء واسـتمرار دولة االستقالل الوليدة، التي شـّكل قيامها، رغم كل تشوهيات 
الـوالدة العسـرية التـي صاحبتهـا، مطلبًا ومطمحـًا وطنيـًا عزيزًا لـدى الغالبية 

الساحقة من الليبّيني إن مل نقل مجيعهم.
ومل تبخـل، بالطبـع، تلـك احلكومـات ورجاهلا، رغـم املحّددات القاسـية 
التـي فرضتهـا املعطيـات، يف توجيه ما فـاض لدهيم من جهٍد قـارص معتّل، وما 
توفَّـر عندهم من إمكاناٍت حمدودة، نحو معركة البناء، والسـيام يف جمال التعليم 
والتنميـة البرشيـة. كـام مل يـرتّددوا، رغـم املكّبالت السياسـية التـي كانت حتيط 
ـال إزاء أهم القضايا التي  باسـتقالل البـالد وتتهّدده، يف لعب دور متواضع وفعَّ
ة العربية يف حقبة اخلمسـينيات (والسـيام منارصة الثـورة اجلزائرية  شـغلت األمَّ

وقضايا التحّرر العريب ..) كام سنرى.
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لقد ظّلت أولويات العهد امللكي مشدودة إىل معركة البقاء، وما كان هلا أن 
، إىل أن وقعت يف عام ١٩٥٩ معجزة اكتشاف النفط يف والية برقة بكمياٍت  تتغريَّ
جتارية، ورشعت الدولة يف تصديره يف أواخر عام ١٩٦١، وبدأت يف تسّلم أوىل 
عائداتـه يف عـام ١٩٦٣. عندئـٍذ، وعندئـٍذ فقط، بـدأت مرحلة جديـدة � حياة 
دولـة االسـتقالل، انطلقت فيها نحو معركـة البناء والتنمية والرخاء واسـتكامل 
حتّررها السيايس، ونحو لعب دور أكثر فاعلية يف القضايا العربية، والسيام قضية 

فلسطني والرصاع العريب اإلرسائييل.
ومن ثمَّ فقد قّسمنا تناولنا لدولة االستقالل إىل حقبتني:

ت نحو أحـد عرش عامًا ما  األوىل: احلقبـة �� النفطية وهـي التي امتدَّ
بـني أواخر عام ١٩٥١ وبدايات عام ١٩٦٣. وقد تناولناها يف 

املجلدين الثاين والثالث باجلزء األول من الكتاب. 
ت نحو سـبعة أعوام ما بني بداية  الثانية: احلقبة النفطية وهي التي امتدَّ
عام ١٩٦٣ وهناية أغسـطس/آب مـن عام ١٩٦٩ عندما وقع 
انقـالب األول من سـبتمرب. وقد خّصصنا هلـا اجلزء الثاين من 

هذا الكتاب.
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فهرس أعالم املجلد األول *

٥٧ ........................................... أبابطة
  ٤١ ........................................ إبراتشني

 ٧٦، ٧٧، ٩٤ إبراهيم باشا (الوا� العث��).....................
٢٤٨ إبراهيم، عز الدين...............................

٨٢، ٩٦ أتاتورك، مصطفى ك��..........................
٢٨٣ إحداش، �مد ع�..............................

  ١١٩ ................................. أ�د (السلطان)
٢٦٣ أ�د، مهدي.....................................

 ٥ إحواس، أ�د إبراهيم...........................
١٦٦، ١٩٧، ٢٠٣ أرسالن، شكيب ................................

٤١ أرسيطبوس.....................................
٥٠ .............................. أرطأة، ب� بن أ� 

١٦٧، ١٦٨، ١٧٣، ١٨٢، ١٩٤ ...................................... أسد، �مد
٤٣، ٤٤ ...................................... اإلسكندر 

١١٤، ١٢٧، ١٨٠ .......................... األشهب، �مد الطيب
 ١٢٤ ............................. األشهب، �مد ع�
٢٥٥ األطرش، سا� ..................................

١٤٥، ١٥٥ األعمى، ن�...................................
٥٤ ......................... األعور، مسلم بن نص�

* ُرتبـت األسـ�ء تبعًا السـم العائلة أو اللقب، مع إ�ـا� (الـ التعريف) و (وابن). أما اسـم العائلة الليبي 
الذي يبدأ بـ (بن) فُأدخل حتت حرف الباء. واسُتثني من ا�وام� أس�ء أصحاب املراجع إال إذا كان �ا 
صلـة بتعقيـب جاء من املؤلف أو ���. ك� عمدنا إ� إضافة اللقب أو املنصب أو أي اسـم آخر عرف به 

صاحب االسم إذا كان يستعاض  �ذا اللقب أو املنصب أحيانًا عن ذكر اسم صاحبه.  

√

06_Index_Vol_1   341 7/19/04, 9:21:05 PM

 



ونية
خة إلكتر

نس

٣٤٢

٥٤ أعني، �مد بن هرثمة بن........................
٥٣ ............................ األغلب، إبراهيم بن
٥٤ ......................... األغلب، �مد بن أ�د 

٤١، ٤٢ أفالطون........................................
٥١ األكوع، سلمة بن...............................

 ٢١٤ ................ ألكسندر (اجلنرال، س� هارولد)
٣٠٣ .............................. (J. A. Allen) ألن
١٩٧ أم املحسنني (والدة خديوي م�)...............
١٢٩ أمنينة، مصطفى.................................
٢٥٦ ..................................... األم�، �د

٩٧، ٩٨ أمني بك........................................
٥١ األنصاري، أبو الي� بن كعب بن عمرو.........
٥١ ..................... األنصاري، رويفع بن ثابت
٥٩ .................. األنطاكي، جرجي بن ميخائيل

،٨١-٨٣، ٩٦، ١١٠-١١٥ .................. أنور بك/باشا (القائد ال�كي)
١١٩، ١٢١ 
٨٢، ٩٦ .................................. أوغيار، فتحي
٢٠٧ ................................... إيدن، أنطو�

 ،١٠٧، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٩ بادوليو، بي�و...................................
،١٦٠، ١٦٢، ١٦٥، ١٧٠ 
١٧٨، ١٨٤، ١٩٩، ٢١٢ 

٢٥٣ ال�ارو�، أبو الربيع..............................
 ،٦٦، ٨٢، ١١٩، ١٢١ ........................... ال�ارو�، سلي�ن باشا

،١٢٤- ١٢٦، ١٣٠، ١٣١ 
 ١٤٠، ١٤٣، ١٤٩، ١٥٠ 

»
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١٤٠ ................................... البارو�، �ي
٢١٢ باستيكو، إيتوري................................
١٩٧ الباسل، �د باشا................................
٧٦ باشيل�، أرنستو.................................

باشيل�، أوجينيو
٧٦ ............... (وفي� بعد البابا بيوس ال�ا� ع�)
٢٥٢ باالي، جورج...................................

٨٦، ٢١٢ ..................................... بالبو، إيتالو
٦٦، ١٤٧ باحلاج، �مد الصادق...........................

 ،١٣٠، ١٣١، ١٣٥، ١٣٦ ....................... با�� (بل��)، عبد النبي
،١٤٠، ١٤٣، ١٤٥، ١٥١ 

١٨٣، ١٨٤ 
٢٥٣، ٢٥٦ بديوي، ع�.....................................

١٤٥ .......... ال�ا�، صالح السنو� بن عبد ا�ادي
٦١ بربروّسا، �� الدين.............................
٢٥٥ برشان، �ن�.....................................
١٥٥ ال�ع�، التوا�................................
٢١٢ برو�، جوسيبي.................................
٢٥٦ بريدح، طاهر ال��ا�............................
١٧٣ ....................................... برينديزي

٧٣، ٧٤ ......................................... بس�ر�
٤٣، ٤٤ بطليموس األول................................

٢٨١، ٣٠٨، ٣٠٩ البكوش، عبد احلميد............................
٢١٣، ٢٦٣، ٢٧٨ بال��، ترافرس روبرت.........................

،٢٣٤، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٧ .................................... بلت، أدريان
،٢٥٨، ٢٦٧، -٢٧٢، ٢٧٤ 

 ٢٧٦-٢٧٨، ٢٩٥، ٢٩٨ 
٥٠، ٥١ البلوي، �ه� بن قيس...........................

06_Index_Vol_1   343 7/19/04, 9:21:07 PM



ونية
خة إلكتر

نس
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٢٥٧ .................. بن أ�د، أبوبكر (أبوبكر أ�د)
١٢٩ .............................. بن إدريس، رويفع

١١٧، ١٢٩ ............................. بن إدريس، عبد اهللا
١٢٦، ١٥٠ بنتنتوش، ع�...................................

١٤٧ بن حسن، �مد.................................
١١، ١٧، ٢٥، ٢٦٣، ٣٠٨ بن حليم، مصطفى أ�د.........................

٢٢٧ بن ���، بش�...................................
٤٢ بنداروس.......................................
٢٧٩ البندك، يوسف عيسى...........................
٢٢٧ بن ذراع، الصادق...............................
٢٥٧ بن رمضان، ا�ادي..............................
٢٦٣ ............................... بن زكري، فاضل
١٤٥ بن سا�، الشتيوي...............................
٢٥٦ بن سا�، ع�....................................
٢٦٣ ................................... بن سا�، ��
٢٦٣ بن سعود، سعد اهللا..............................
١٤٥ .............................. بن سلطان، صالح

٢٢٥، ٢٥٣، ٢٥٦، ٢٦٣، ٢٦٦ ................................ بن شعبان، إبراهيم
١٣١ بن شعبان، سلطان..............................

٢٢٨، ٢٥٠ بن شعبان، عبد اهللا..............................
١٢٤ بن الشفيع، �مد ع�............................
٢٦٧ ................................. بن طاهر، النور

٩٧، ٩٨ ....................................... بن طويلة
٢٣٣ بن عاشور، الفاضل.............................
٢٣٣ ........................ بن عاشور، �مد الطاهر

٢١٤، ٢١٩ .............................. بن عامر، مصطفى
١٢٨، ١٥٠ ............................... بن عسكر، خليفة

٢١٧ ......................... بن عمران، أسعد عرا�
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بن عيسى، �ي مسعود...........................٢٥٦
بن قدارة، منصور................................٢٤٣، ٢٦٣، ٢٦٦

بن كاطو، يوسف................................٢٦٧
بن �مد، ال�يف ع�...........................٢٥٦
٢٥٦.............................. بن �مد، الفيتوري
٢٣٧........................... بن مسعود، عبد القادر
٢٥٦.............................. بن معتوق، عبد اهللا
بن ميدون، سعد.................................٢٥٧
بودبوس، عمر...................................١٤٥
٢٦٣................................. بودجاجة، �مد
٢٥٥................................... بوّذان، أبوبكر
١٧٣........................... بورحيل، أ�د يوسف

١٥٤، ١٥٦، ١٧١-١٧٣................................ بورحيل، يوسف 
بورحّيم، �مد...................................٢٥٥

١٢٦، ١٢٧ ...................... البوسيفي، �مد بن عبد اهللا
١٥٤، ١٥٦، ١٦٤................................. بوعمر، الفضيل

بوغيطاس، رافع.................................٢٥٤
٢٥٣، ٢٥٧............................... بوقيلة، أبو القاسم

٤٥.............................. بولص، أورسيوس
بولليو، أل��و....................................٩٣
١٦٥........................... بومطاري، عبد احلميد

١٧١، ١٧٣...................... بوموسى، أ�د (بو�� اهللا)
٢٥٣، ٢٥٥.................................. بوهدمة، �مود

بويص�، صالح..................................٢٢١ 
البيجو، الطايع...................................٢٥٣، ٢٥٥

٢٥٢............................. ب�د، هيو ستو�يوار
بيفن، أرنست....................................٢٤٣
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٣٤٦

٢٥٥ ....................................... تامر، ع�
٤٥ ......................................... تراجان
٢٣١ ................................... تشوبة، ريناتو

١٩، ١٤٢، ١٤٤ ............................ ال�لي�، خليفة ��د
٥٩ .................. متيم، احلسن بن ع� بن �ي بن
١١٧ .................................... ال�وا�، أ�د
٢٠٠ ....................................... تودسكي
٦٠ تومرت، ��د...................................
١٢١ ال�و��، صالح.................................

١٥٨، ١٥٩ ................................. ت�وت�، أتيليو

٤١ ثيودور..........................................

١٢١ ............................ جاويش، عبد العزيز
٢٥٣ ................................. اجلراري، طاهر
٢٥٥ جربوع، حسني..................................

٢٥٥، ٢٧١ اجلر�، سلي�ن..................................
٢٢٢، ٢٥٢، ٢٦٦ اجلر�، ع� أسعد...............................

١٢١ �عة، ع� باشا..................................

À

Ã
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جن�، جون......................................٣٠٤
٤٨....................................... جوستنيان

١٥٤، ١٥٦، ١٥٨................................. اجلويفي، حسني
٢٥٥................................. اجليبا�، امل�و�
١٣٩................................... جيوفا�، بونو
جيوليتي، جيوفا�...............................٩٣

حاتم، يزيد بن...................................٥٤
٦٦...................................... حاجي بك

احلا�، قطيط...................................١٥٦
احلبو�، صالح �مد.............................٢٩
حبيب، إسحاق..................................٢٣١
حديج، معاوية...................................٥٠

حرب، �مد صالح..............................١٢٠، ١٢٢، ١٩٧
١٨٣........................... حسن، �مد بن احلاج
٢٣٣.................. احل��ي، عبد الر�ن ال�كو�
احلط��، األزهري بن ع�.......................٢٥٧
٦١.......................... حفص، عبد الواحد بن
احلف�، أبو زكريا بن عبد الواحد................٦٠

٧٩، ٨٠.............................. حقي، إبراهيم باشا
حكيم، سامي....................................١٦

٨٢، ٩٦............................... احللبي، أدهم باشا
حلمي، عباس (خديوي م�)...................١١٣، ١١٥

٢٥٦................................ �ادي، السنو�
�دان، �ال.....................................٨٧، ٣٠٢

Õ
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١٩٢ �يد�، ع� عبد اللطيف.........................
١٩٧ ................................ احلورا�، نجيب
٢٣١ .................................. حيون، �و�

٥٩ .............................. اخلارجي، أبو يزيد
٧٩ ......................... خان، جواد رفعت أتيل

٢٥٢ خان، عبد الرحيم...............................
١٦، ٢٧٤ .................................. خدوري، �يد

٥١ .................... اخلطاب، عبد اهللا بن عمر بن
٥٠، ٦٠ ............................... اخلطاب، عمر بن

٥٨ خلدون، عبد الر�ن، بن........................
٢٥٦ خليفة، منصور بن �مد.........................

٨٢، ٩٦ خليل بك.......................................
١٤٥ اخلي�و�، الصويعي..............................

٦١ دارغوت باشا...................................
٢٧١ الدجا�، عو�..................................
١٥٦ ................................... درمان، رواق
١٩٧ ................................... دسوقي، سيد
٢٠٢ الدغيم، �مود السيد............................
٢٥٤ ............................ الدالف، عبد احلميد
 ١٧ الديب، ع�.....................................

Œ

œ
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 ١٥٩................................. دي بونو، أميليو
د�ول، شارل....................................٢١٣
الديفار، فضيل...................................١٦٦

،١٦، ٢٠٠، ٢٠٩، ٢٣٦.......... (E. A. V. De Candole) دي كاندول
 ٢٤٤، ٢٤٧، ٣٠٥ 

٤٢...................................... ديموناكس
١١٩....................................... دينار، ع�
٥٠................................ دينار، أبو املهاجر
ديوكليتيان.......................................٤٧

٦٥................................. راسم، أ�د باشا
راشد، عبود بك أبو..............................١٧٦
رّجار (ال���)..................................٥٩

٦٥، ٦٦، ٧٦، ٨٠............. رجب باشا (الوا� ال���� ع� ليبيا) 
رجب، ع�......................................٢٢٧، ٢٥٣

رستم، عبد الر�ن بن............................٥٣
٨١.................. رشاد، �مد (السلطان ال����)
الرشيد، هارون..................................٥٣

١٨٣................................... رقرق، سلي�ن
رومل، أروين....................................٢٠٧
١٩................................... ريغان، رونالد

٩٩، ١٠١.................................. ريمون، جورج
رينل، فرانسيس جيمس..........................٢١٠

—
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١٤٩، ١٨٣ ........................ الّزاوي، خليفة الدعيكي
٦١، ١٤٧ ............................ الّزاوي، الطاهر أ�د

 ،٦٦، ١٢٤-١٢٦، ١٤٤ الّزاوي، ��د فرحات...........................
١٥٠، ١٩٢ 

٥٠ .............................. الزب�، عبد اهللا بن،
٢٥٥، ٢٥٩ ............................ الزقلعي، عبد العزيز

٢٠٢ ......................... الزليتني، ��د عريقيب
 ٥٧ ............... الزنا�، أبو يزيد بن �لد بن كيداد

١٢٧، ١٢٨، ١٥١ ...................... الزنتا�، سا� بن عبد النبي
٥١ زياد، طارق بن..................................
٩ زيادة، نقوال.....................................

،١١، ٢٥، ٢٤٦، ٢٤٩ ال�اقز�، ��د..................................
٢٥٩، ٢٦٣ 

٧٩ سا�، م�........................................
٢٤٤ سان لو، أميل...................................
٤٣ .................................... سبارتاكوس
٥٠ ................. ال��، عبد اهللا  بن سعد بن أ�
٢٥٥ ........................ ال�ي، أ�د (الصاوي)
١٦٧ ...................... سعد، (شيخ قبيلة الفوائد)

“

”
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 ،١٢١، ١٤٨-١٥٢، ١٨٣................................ السعداوي، ب��
 ،٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٢٦ 
 ،٢٢٨-٢٣٠، ٢٥٠، ٢٥٣ 

٢٥٩، ٢٦٠، ٢٩٤ 
٢٥٧................................. السعداوي، ع�

السعداوي، �مد نوري..........................١٤٥، ١٤٧
٢٥٩.......................... السعد�، صالح الدين
سعدة، إبراهيم...................................٢٤٨

٢٠٧، ٢٢٨........................... سعود، عبد العزيز بن،
٢٤٣.................................. سفورزا، كارلو
سفيان، معاوية بن أ�............................٥٠
سلوم، عبد اهللا...................................١٥٤

سليم، �مد كامل................................٢٥٢، ٢٦١، ٢٧١، 
السمني، عبد ال�ا�..............................٢٥٣، ٢٥٥

٢٢٢.............. الس�و�، أبو القاسم أ�د ال�ي�
،٧٨، ٨١، ٨٣، ٩٤، ٩٦......................... الس�و�، أ�د ال�ي� 

 ،١٠٩-١١٥، ١١٧-١٢٥ 
-١٢٧، ١٢٩، ١٣١، ١٣٣ 
 ،١٣٥، ١٥٠، ١٥٤، ١٥٨ 
 ،١٦٧،  ١٦٨، ١٧١، ١٧٣ 
١٧٤، ١٨٢، ١٩٦، ١٩٧ 

الس�و�، احلسن بن �مد الرضا (احلصن).......١٥٤، ١٦٠
١٥٤............... الس�و�، الصّديق بن �مد الرضا
الس�و�، الصّديق بن �مد عابد.................٢٢٢

،٥، ٨، ١١، ١٦، ١٠٨، ١٢٢.................. الس�و�، �مد إدريس املهدي 
 ،١٣٣-١٤٠، ١٤٥، ١٤٧  
،١٤٨، ١٥٠، ١٥٤، ١٥٥ 
،١٥٨، ١٧٣، ١٧٥، ١٨١  
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،١٨٢، ١٩٤، ٢٠١-٢٠٧ 
،٢١٣، -٢١٧ ٢٣٠، ٢٣٣ 
،٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤٤-٢٥٠ 

 ،٢٥٣، ٢٥٩-٢٦١ 
،٢٦٣- ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٦٩ 

،٢٧٢، ٢٧٨-٢٨٢ 
٢٩٤-٢٩٧، ٣٠٥ 

،١٣٣، ١٣٩، ١٥٥، ١٥٦ السنو�، ��د الرضا املهدي...................
 ٢٢٢ 

،١٠٧، ١١٧، ١١٨، ١٢٩ .................... السنو�، ��د صفي الدين 
،١٣٣، ١٣٥، ١٣٨، ١٣٩ 
،١٤٠، ١٤٨-١٥٠، ١٥٤ 

 ١٥٨ 
١١٧، ١٢٧ ........................... السنو�، ��د عابد 

٦٧، ٦٨، ١٩٢، ١٩٣ ....... السنو�، ��د بن ع� (السنو� الكب�)
٦٨، ١٥٣ ......................... السنو�، ��د املهدي 

١٢١، ١٥٨، ١٩٤، ١٩٥ السنو�، ��د هالل...........................
١٢٤، ١٢٧ السني، ��د....................................

٢٢٥، ٢٥٣، ٢٥٥ ............................... سوف، ��د عون
 ١١٩، ١٢١، ١٤٠ سوف، ��د....................................

١٤٥، ١٤٩ السو��، ��د..................................
،١١٧، ١١٨، ١٣٠، ١٣٥ السو��، رمضان...............................

 ،١٣٦، ١٤٠، ١٤٣، ١٤٥ 
١٤٨-١٥٠، ١٩٧ 

١٤٨، ١٥٠ السو��، ��د سعدون.........................
١٥٦ سويكر، جربوع.................................
 ٢٥٥ سويكر، عبد اهللا عبد اجلليل.....................

١٥٩، ١٦٠ ............................. سي�ليا�، دومينكو
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٢٥٤.......... السيفاط، �مد (�مد السيفاط بوفروة)
٤٧............................ سيفروس، سبتموس

سيف ال��، أ�د بك (�د بك).................١١٧، ١٢٩، ١٤٨، ١٥٠، 
،١٦٥، ١٨٣، ١٨٤، ٢١٣ 
،٢١٧، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٥٣  

،٢٥٤، ٢٥٨، ٢٦٣ 
٢٩٤-٢٩٧ 

سيف ال��، سيف ال�� عبد اجلليل............٣٠٩
سيف ال��، عبد اجلليل سيف ال��............١١٠، ١٥٠، ١٨٣، ١٨٤

سيف ال��، عبد اجلليل غيث...................٦٣، ٦٤، ٦٨
١٨٤............................... سيف ال��، عمر

شادي، أ�د أبو..................................١٢٢ 
٨٠.................................. الشا��، �مود
٢٠....................... الشافعي، �مد بن إدريس 
٤٥................................. شالوس، ناحوم
الشامي، إبراهيم.................................١١٠

١٧١، ١٧٣................................. الشامي، ع��ن
شتوان، يوسف بك..............................٦٦
٢٤٨.......................... ال�بي�ي، �مود يونس
١٥٦................................. ال�ك�، �مد
٢٦٧.................................... �مي�، سا�
١٢٤.......................... ال�يف، حامد بركات

ال�يف، عبد اهللا................................٢٢٨، ٢٥٠
٢٤٣، ٢٥٠............................ شقلوف، عبد الرازق

شكري، �مد فؤاد...............................٧٩، ٢٤٣، ٢٥٠

‘
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١٥٠ .................................... الشنطة، ع�
،٢٠٢، ٢٤٣، ٢٥٠، ٢٥٣ ............................... شنيب، عمر فائق
٢٥٤، ٢٦٠، ٢٦٦، ٢٧١ 

٢٦٧ ............................... الشو�د�، حامد
٢٩ الشيخي، عبد اهللا أ�د خالد.....................
٤٠ شيشنق األول...................................
٢٣١ ................................... شي�، أنريكو

١٥ ........................ الصدر، موسى (اإلمام )
٥١ الصّديق، عبد الر�ن بن أ� بكر.................
 ٥٨ ................................. الص��، جوهر
٥٨ ..................... الصنهاجي، املعز بن باديس 

٢٩، ٢٨٠ ....................... صهد، إبراهيم عبد العزيز
٣٠ صهد، ربح عبد العزيز ..........................

٣٠، ١٢٩ ................................ صهد عبد العزيز
٢٥٢ صوفر، أ�د احلاج السنو�.....................

،١١، ١٧، ٢٥، ٢١٣، ٢٣٣ .......................... الصيد، �مد بن ع���
،٢٣٧، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٦ 
،٢٦١، ٢٦٦، ٢٧٠، ٢٧٥  
٢٧٧، ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٩  

٥١ طالب، احلسن بن ع� بن أ�....................

◊

’
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٥١.................... طالب، احلسني بن ع� بن أ�
طالب، عبد اهللا بن جعفر بن أ�..................٥١
طالوت، ابن.....................................٥٧
طبارجي.........................................٥٥

الطبو�، أ�د....................................٢٥٣، ٢٥٧
الطرابل�، أ�د ��ار............................١٢٢
طراف، عبد القادر...............................١٩٧
٢٦٣....................................... طه، �ود�
١٩٧................................... طوسون، عمر

طولون، أ�د بن.................................٥٤، ٥٥
طولون، العباس بن أ�د.........................٥٤، ٥٥

١٥٤، ١٥٥............................... العابدية، ع� باشا 
 ٥١.................... العاص، عبد اهللا بن عمرو بن
٥٠............................... العاص، عمرو بن

العا�، طاهر بن �مد.............................٢٥٦ 
العا�، �مد أبو األسعاد..........................٢٢٥، ٢٢٦، ٢٥٣، ٢٥٤،
٢٥٦، ٢٦٠، ٢٧٤، ٢٩٦ 
العبار، عبد احلميد...............................١٥٦، ١٧١، ١٧٣، ٢٤٣

عباس، عبد اهللا بن...............................٥١
٦١.............. العباس، �مد بن عبد العزيز بن أ�

٧٩، ٨١............. عبد احلميد ال�ا� (السلطان الع���)
٥٢............................. عبد العزيز، عمر بن 
عبد اهللا، جالل �مد بن..........................١١٩

١١٠، ١٣٥، ١٥٤، ١٥٦، ١٩٧ عبد اهللا، قّجة.......................................

Ÿ
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٣٥٦

٦٩ ................... عبد املجيد (السلطان الع���)
١٤٧ ................................ عبد امللك، �مد
٥١ ...................... عبيد، فضالة (أبو الدرداء)

٣٠٦، ٣٠٨ عتيقة، ع� أ�د.................................
٢٥٦ عريبي، امل�و� بن ع�..........................

 ،١٣٠، ١٣١، ١٤١، ١٤٤ عّزام، عبد الر�ن...............................
،١٤٥، ١٤٧، ١٩٧، ٢٠٦ 

٢٦٠ 
٢٧١ عزمي، �مود...................................
٢٥٥ .................................. العسب�، طاهر

٨٢، ٩٦، ١١٩، ١٢٢، ١٩٨ ............................... العسكري، جعفر
١٢١ .............................. العسكري، سلي�ن
١٢٩ العسكري، صالح...............................
٦٨ ................................ عشقر، ع� باشا

٥٠، ٥١ ................................ عفان، ع��ن بن 
١٩٧ عفيف، حافظ...................................
٢٥٧ العكرمي، �مد.................................

 ٥٣ العكي، �مد بن مقاتل..........................
٢٦٣ .............................. العالم، عبد القادر
٨ ... العلقمي (وزير اخلليفة العبا� املستن� باهللا)

١٥٦ .................................. العلوا�، �مد
١٩٧ ...................................... علوبة باشا
  ٦٠ ............................. ع�، عبد املؤمن بن
٦٤ .......................... ع�، �مد (وا� م�)
٢١٩ ............................ عمر، إبراهيم أسطى
٥١ عمرو، املقداد بن................................
٦٠ ................... عنان، أبو (السلطان ا�ف�)

٢٤٣، ٢٤٤، ٢٥٢ ......................... العنيزي، ع� نور الدين

06_Index_Vol_1   356 7/19/04, 9:21:16 PM



٣٥٧

فهرس أعالم املجلد األول 

⁄

عيد، كامل.......................................٢٠٣
١٢٢........................... العيساوي، أبو القاسم
١٥٤................................. العيساوي، أ�د
١٢٤......................... العيساوي، عبد الوهاب
عيلة، عبد السالم ع�............................٣٠

٢١٢............................... غاريبولدي، إيتالو
٥٩، ٦٠............................. غاليا� (رجار ال�ا�)
غانم، شكري....................................٣٠٤

١٤٨، ١٦٦................................. الغدام�، �تار
،٩٤، ١٠٧، ١٥٨.............................. غرا�سيا�، رودلفو

،١٦٠-١٦٥، ١٦٩، ١٧٠ 
،١٧٢، ١٧٨-١٨٠، ١٨٤ 
١٩٢، ٢٠٠، ٢٠٤، ٢١٢ 

الغريا�، الشارف................................١٥٨، ١٨١
٥١................................. الغفاري، أبو ذر
٢٤٨................................. الغنّاي، عبد ربه
غولدانا..........................................٩٨ 
غيضان، موسى..................................١٥٦

الفار�، أبو منصور.............................٥١
٢٤٤، ٢٤٨....................... فاروق األول (ملك م�)

·
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٣٥٨

٦١ ................................... الفا�، �مد
٣٠٤ الف���، عمر إبراهيم...........................
٥٤ الفر�ا�، �مد بن فروخ (�مد بن فرج الفرعا�)

١٢١ ................................. فريد، �مد بك
٢٥٥ .......................... الفريطيس، عبد اجلواد
١٦٦ الفضيل، �يد...................................
١٦٦ ............................. الفضيل، �مد عمر

٢٢٤-٢٢٦ .............................. الفقيه، ��د حسن
٢٢٦ ............................... الفقيه، ع� حسن
١٤٣ فكيني، �مد....................................
٢١٧ فالق، ع�......................................

١٤٢، ١٤٤، ١٤٧ فولبي، جوسيبي................................
١٥٩ ............................... فيدر�و�، لو�ي
٣٠٢ ف�س�، روث..................................
١٥٥ .................................. الفيل، إبراهيم

٢٥٣، ٢٦٣ ................................... القا�، سا�
٦١، ٦٢ ................................ القانو�، س�ي��

١٤، ١٦٠، ١٦٣ ........................... الق�ا�، معمر بومنيار
٣٠٨ الق�ا�، ونيس..................................
٥٠ القر�، عمر بن ع�............................
١٤٤ .................................. القرقني، خالد
٨٠ قره سو (قرسو).................................

٦٢، ٦٤ ........................... القره مان�، ��د باشا
٦٣ القره مان�، ��د باي............................

‚
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القره مان�، أ�د بك.............................٦٣
القره مان�، الطاهر...............................٢٥٦
القره مان�، ع� باشا ال�ا�.......................٦٣
القره مان�، �مد باي............................٦٣

٦٣، ٦٧......................... القره مان�، يوسف باشا
القطرو�، ع� عبد اللطيف......................٢٥٦

،٢٢٢، ٢٤٣، ٢٥٠، ٢٥٣................................... القالل، خليل
٢٥٥، ٢٦٠ 
٥٤، ٥٥................................. قهرب، �مد بن

القي�، عبد اهللا بن بر............................٥١
القيصة، خالد....................................١٤٥

كارتر، جيمي....................................١٩
الكالوش، ع�...................................٢٥٦
٧٦............................... كامب�يو، مانفردو

٩٣، ١٠٣.................................... كانيفا، كارلو
الكاهنة (داهية)..................................٥٠، ٥١

٥٧...................... الكتامي، حباسة بن يوسف
كراسوس........................................٤٣
كراكاال..........................................٤٧

الكزة، أ�د عقيلة................................٢٥٣، ٢٥٥
١٨٣............................... الكزة، عبد السالم
٥٠........................................... كسيلة

كعبار، أ�د راسم................................٢٢٨، ٢٥٠
كعبار، عبد املجيد................................١١، ٢٥، ٢٥٦

„
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٣٦٠

٦٦، ١٤١ كعبار، �تار بك.................................
١٥٠ كعبار، ا�ادي...................................
٢٥٢ كالرك، لويس..................................
٢٧٨ كوناي..........................................
٢٥٢ .......................... كونفالون�ي، فيتاليانو
١٩٦ كوهني، موردخاي..............................
 ٩٣ ............... كيتشنر، هورتيو هربرت (اللورد)

٢٤٧، ٢٥٣ الكيخيا، رشيد..................................

٢٤٦ ................................. الكيخيا، فتحي

٥٧ اللبيص، أبو مدين بن فروخ.....................
٢٧١ لطفي، عمر.....................................

،١١٧، ١٢٩، ١٤٥، ١٥٥ لطيوش، صالح.................................
١٥٦، ١٦٥، ١٨٣ ١٨٤ 

٢٥٥ لطيوش، الكيال�...............................
١٦٥ ......................... لوبليه (ا�م� ا�يطا�)

٢٠٨، ٢١٣، ٢١٤ لوكل�ك، دي هوتكلوك.........................
٥٤ ........................................... لؤلؤ 
٣٠١ ليزج، جان......................................
٣٠٥ ................................. ليندب�ج، جون

٢٥٢ مارشينو، جياكومو..............................

Â

‰
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١٦، ٢٦٣............................ مازق، حسني يوسف
 ١٥٥..................................... مازق، �مد
١٧٤.................................. مالك، أنس بن 
املأمون، إدريس..................................٦٠
١١٨................................... مانس�ن، أوتو

٥٤، ٥٥...................... املتوكل، (اخلليفة العبا�) 
املجري�، يوسف ب��..........................٨، ٩، ٢٩، ٢٨٢

٢٥٥............................... املحجوب، أ�يدة
املحجو�، عبيدة.................................١٥٠
١٠٥............................ �مد (الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)
٦٠............... �مد، أبو عبد اهللا (األم� ا�ف�)
�مد، املنصور عبد اهللا بن........................٥٤
٦٤.................. �مود ال�ا� (السلطان الع���)

١٢٦، ١٣٠، ١٣١............................... املحمودي، سوف
٦٤، ٦٧، ٦٨، ١١٩................................ املحمودي، غومة

املختار، عمر.....................................٥، ٩٤، ١٩٧، ١٣٥، ١٤٠،
 ،١٥٢-١٦٠، ١٦٣-١٦٥  
،١٦٧-١٨٤، ١٩٢، ١٩٤ 

١٩٥، ٢٨٣  
�لوف، �مود...................................٢١٤
٥٠.......................... املرادي، �يك بن �ي

املرّيض، أ�د....................................١٣٠، ١٣١، ١٣٩-١٤١، 
 ١٤٣-١٤٥، ١٤٨، ١٥٠ 

٢٥٣، ٢٥٥.................................... املرّيض، سا�
املرّيض، الطاهر..................................٢٢٥، ٢٢٦

٥٨.................... املستن�، (اخلليفة الفاطمي) 
مسعود، عبد اهللا بن..............................٥١

املسال�، �مود..................................١٤٧ 
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١٥٨ ........................ املس�ري، �مد بونجوى
 ٢٢٧ ............................... املش��ي، يوسف

٨٢، ،٩٦، ١١٤، ١١٥ ، ١٩٨ .............................. امل�ي، عزيز ع�
٢١٤ ................................ املطردي، مهدي
 ٦٠ ............................... مطروح، رافع بن
٥٣ املعافري، أبو اخلطاب عبد ا�ع� بن السمح.....
٥٤ ....................... املعتمد  (اخلليفة العبا�)

٥٧، ٥٨ ......................... املعز (اخلليفة الفاطمي)
امل���، �مد بش�.............................. ١٨ 
٣٠ املقريف، طارق �مد يوسف....................

٧-٩، ٢٨ .......................... املقريف، �مد يوسف
٢٧، ٢٨ .......................... املقريف، يوسف �مد

 ٢٥٣، ٢٥٧ املقطوف، ع�...................................
٦٠ .................................. مكي، أ�د بن
١٠٢ منّاع، �مد عبد الرازق..........................

 ،٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٨، ٢٢٩ املنت�، سا�....................................
 ،٢٥٥ 

،١١، ٢٥، ٢٢٥، ٢٥٦، ٢٦٣ املنت�، �مود أ�د.............................
 ،٢٦٦، ٢٦٧، ٢٧٥-٢٧٧ 

٢٩٦، ٢٩٧ 
٢٢٨، ٢٥٠ ................................... املنت�، �تار

٥٧ ...................... املنصور (اخلليفة الفاطمي)
٢٥٥ ................................ املنصوري، �مد
٥٢ ............. مهاجر، �س�عيل بن عبيد اهللا بن أ� 
٢٥٣ ........................ املهدي (�ا� غدامس)
٥٧ املهدي، أبو عبيد اهللا.............................
١٥٥ ............................... املهشش، الفضيل

 ٢٠٨ ........................................ مورهيد 
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 ،١٠٧، ١٥٩، ٢٠٧، ٢٣٩................................ موسوليني، َبنيتو 
٢٨٣، ٣٠٢ 

٢٠٨، ٢١١، ٢١٢........................... مونتجمري، برنارد لو
 ١١٨، ١٢٧-١٢٩................................... ميا�، أنطونيو

امليت، �مد......................................٢٦٣ 
،٢٢٥، ٢٣٠، ٢٥٠، ٢٥٢................................ ميزران، مصطفى

٢٧١ 

نابليون، بونابرت................................٦٣ 
...................................(الفهري) ٥٠، ٥٥ نافع، عقبة بن 

٥............................. النامي، عمرو خليفة
الناي�، حرب....................................١٣١
النايلية، سليمة...................................١٩٣ 
ندا، يوسف......................................٢٤٨
نشأت بك.......................................١٢٤
نص�، موسى بن.................................٥١

٢٥٦، ٢٦٠.......................... نعامة (بونعامة) أبوبكر
٥٠، ٥١............ النع�ن، حسان بن (األزدي ال�سا�) 

٥٥...................... النفو�، الياس أبو منصور
 ٢٤٨........................... النقرا�، �مود باشا 

نوري باشا.......................................١١٩، ١٢١، ١٢٢، ١٣٠، 
١٣٤، ١٣٥، ١٥٤ 

٢٣٣.................................. النيفر، الصادق

Ê
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٣٦٤

٤٥ ........................................ هارديان
٢٥٦ .................................... ا���، ��د
٦٠ ا�نتا�، أبو ��د عبد الواحد بن أ� حفص......
٢٥٦ ا�ن�ار�، ��د..................................
١٠٥ هوشيل، كريستيان..............................
١٧٨ .................................... هوملبو، كنود
١٢٤ ا�و�، مصطفى أ�د............................

٢٩٩، ٣٠١، ٣٠٤ ................................ هيجنز، بنجامني
٣٩، ٤١، ٤٢ ه�ودوتس.....................................

٣٠٣ واّداَمز، فرنك...................................
٦٣ ................................ وارنجتون، هامر
١٣٥ ................................ الورف�، رمضان
٤٥ ويس، ألن ......................................

 ٢٠٥ ويلسون، ماتيالند...............................

٤٣ يوجني..........................................
١٩٧ .................................... يوسف، ع�

٨٢، ٩٦ يوجلاقاش، فؤاد.................................

Í

Ë

?¼
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ميالد دولة االستقالل
 الصفحـة

٥ ....................................... * اإلهداء
٧ * كلمة النا�...................................
٩ * كلمة � الكتاب من شيخ املؤرخني العرب.....

١١ * مقدمة.........................................
٢٩ * شكر وامتنان..................................
٣١ ....................................... * توضيح

الـفـصـل األول
ليبيا ع� العصور

٣٩ * ��ون قرنًا من التاريخ.......................
٥٠ * منذ الفتح اإلسالمي...........................
٦٧ - السنو� الكب� واحلركة السنوسية.........
٧٣ ....................... * حقبة ا�ستع�ر اإلي�ا�
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٣٦٦

الـفـصـل الـثـا�
مقاومة .. وملحمة جهاٍد خالدة

٩٣ * متهيد..........................................
١٠٩ .......... * حقبة اجلهاد ا�و� (١٩١١-١٩١٧)
١٠٩ (أ) اجلهاد � برقة...........................
١٢٣ (ب) اجلهاد � طرابلس وفزان................

* حقبة ا�دنة واالتفاقات
١٣٣ مع الطليان (١٩١٧-١٩٢٣)....................
١٣٣ (أ) � برقة..................................
١٤٠ ............................. (ب) � طرابلس
١٥٢ .......... * حقبة اجلهاد الثانية (١٩٢٣-١٩٣٢)
١٥٢ ................................. اجلهاد � برقة
١٨٢ اجلهاد � فزان.................................

الـفـصـل الـثـالـث
�� طريق االستقالل .. املخاض ال���

١٩١ * متهيد..........................................
١٩٩ .......................... * � ظّل سياسة الطلينة
٢٠١ ......................... - الليبّيون � املنفى
٢٠٤ * اندالع احلرب العاملية الثانية....................
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* اإلدارة العسكرية ال�يطانية والفرنسية..........٢١١
٢١١...... (أ) اإلدارة العسكرية ال�يطانية � برقة
(ب) اإلدارة العسكرية ال�يطانية � طرابلس..٢١٢
(ج) اإلدارة العسكرية الفرنسية � فزان.......٢١٣
* احلركات الوطنية والنشاط السيا� واحلز�....٢١٦
٢١٦.... - أوالً: � ظّل اإلدارة العسكرية ال�يطانية
(أ) � برقة..................................٢١٧
- �عية عمر املختار..................٢١٧
٢١٩.......... - اجلبهة الوطنية (ال�قاوية)
٢٢١............... - رابطة الشباب الليبي
٢٢١............ - املؤمتر الوطني ال�قاو�
(ب) � طرابلس..............................٢٢٣
- احلزب الوطني.....................٢٢٤
- حزب اجلبهة الوطنية املتحدة........٢٢٥
- حزب الكتلة الوطنية احلّرة..........٢٢٦
- حزب االحتاد امل�� الطرابل�....٢٢٧
٢٢٧....................... - حزب الع�ل
٢٢٧..................... - حزب األحرار
- حزب االستقالل...................٢٢٨
٢٢٨..................... - هيئة حترير ليبيا
٢٢٩........... - املؤمتر الوطني الطرابل�
- �اعات اليهود واملعّمرين اإليطاليني ..٢٣٠
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٣٦٨

٢٣٢ - ثانياً: � ظّل اإلدارة العسكرية الفرنسية � فزان..
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