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  الرَّْحَمِن الرَِّحيِمِبْسِم اهللاِّ
َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُآْم ُسَنٌن َفِسيُروْا ِفي { 

( اَألْرِض َفاْنُظُروْا َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة اْلُمَآذَِّبيَن
 َهَذا َبَياٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّْلُمتَِّقيَن )137

َوَال َتِھُنوا َوَال َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اَألْعَلْوَن ِإن  )138(
 })139(ُآنُتم مُّْؤِمِنيَن

 
 ل عمرانآسورة 
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 مديـــتــق
 

 -ليبيا و إقليميًا    -  محليافي ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد     يأتي هذا الكتاب           
  "  وقد آنت منذ سنوات مضت أعد إلصدار آتاب تحت عنوان         �عربيًا ، ودوليًا    

 تساؤالت آثيرة دارت       أحسب أنه يجيب عن  " في ليبيا CIA ولعبةمعسكر قار يونس   
ومازالت تدور في ذهن المواطن الليبي قبل غيره  في المنطقة العربية و في العالم عن             
األسرار الخفية التي آانت وراء حرآة الضباط األحرار في ليبيا والتي ساهمت               

ثم    .. .م1969أيلول سنة   -وساعدت وهيئت األجواء لنجاح الحرآة في األول من سبتمبر    
لتي آانت تحدث فجائية ومتالحقة في الخطاب السياسي الليبي على لسان قائد                 التحوالت ا 

  وفى االرتباطات التى تعكسها ممارسات خفية              �" العقيد معمر القذافى   "هذه الحرآة  
�ومعلنة على آافة األصعدة ، وتجاه آل القضايا الساخنة آنذاك وطنيًا وقوميًا ودولياً           

  
القضايا واألحداث السياسية ، وطنيًا وعربيًا ، داخل ليبيا و            ب وألني آنت مهتما               

القاهرة ،دمشق ،بيروت ،     ... في عواصم العروبة الساخنة بقضايا أمة العرب المصيرية       
أن أآون قريبا    قدرى  وشاء   ...عمان ، وآنت عضوا في حرآة القوميين العرب في ليبيا     

اء قدري أآون في   لكن آما قلت ش  إليها ولم أسع.. .  من أحداث ووقائع ومعلومات 
 ... ا  بعضها جزءًا منه 

 
         

لحة الليبية على    عالن إستيالء القوات المس   إ          و يوم قيام حرآة الضباط األحرار و         
للجبهة الديمقراطية    " آوادر" ؛ آنت خارج ليبيا ُأشارك فى دورة     السلطة فى البالد

 .لتحرير فلسطين فى عمان 
 

ي أغلبها تقضى أحكاما      ن قيادات حرآة القوميين العرب في ليبيا آانت ف     أل          و  
ب نكسة يونيو العربية         في أعقا  106  ــ قضية سياسية عرفت بقضية ال     َأْشَهر بالسجن في 

فقد شاء قدري مع من تبقى من رفاق الحرآة خارج السجون أن نتحمل   ؛ م 1967سنة 
 . في ليبيا   هذا التنظيم السياسي القومي    جزأ من أعباء 

 
 
 تحولت بعده     �و ألن حرآة القوميين العرب آانت قد تعرضت لعملية انشقاق                          

منها رئيستان ، هما الجبهة       ... الجبهة القومية لتحرير فلسطين إلي منظمات منفصلة ،       
فقد آانت رحلتي      -  نايف حواتمة � والجبهة الديموقراطية  � جورج حبش  -  الشعبية

 فك االرتباط التنظيمي من القيادات العربية للحرآة خارج ليبيا      : األول  تختص بأمرين ، 
بعد التعرف والوقوف على األسباب التنظيمية و اإليديولوجية التي أدت إلي عملية     

 االتفاق على تقديم المساعدة في :الثاني  و  �االنقسام وصدور ما ُسمى بتقرير آب ،    
 .  يم سياسي وطني ليبي ذو توجيهات قومية     تحويل آوادر الحرآة في ليبيا إلى تنظ    
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 في  "ليبيا"   إلى بالدى"عمان"من رحلة  ُعدت فيةو منذ ذلك اليوم الذي            

و إعالن سقوط الملكية        "الثورة " حدوث  أي بعد  ...   م 1969 أيلول   - من سبتمبر  ثالث ال
اصبحت سجينًا      حتى تالحقت بي األحداث   ؛ "الجمهورية العربية الليبية " و قيام 

 . م1973نيسان   �أبريل     16 في بالثورة الشعبية ُعرفت ا مسياسيًا في أعقاب   
 

  و من محكمة قضائية    ، ومن هيئة تحقيق إلى أخرى   ، من سجن إلى سجن و           
ستقر بي الحال بعد خمسة   إلى أن او  "الخاصة " العسكرية   محكمة الشعبإلي مدنية 
 من توجهات     رفاق حق  محكمة الشعب في حقي و هأصدرتعلى تنفيذ حكم  أعوام

 ما بين الثالثة أعوام والخمسة عشر سنة         ت فاوت ت بالسجن أحكامًا   وحرآات سياسية متعددة    
األحكام جميعها    تعديل  يقضى ب مجلس قيادة الثورة  صدر عن  رعان ما تحولت بقرار   ، ُس
 . باقي للعدد القليل ال باإلعدام  السجن المؤبد للغالبية الُعظمى و  إلى 

 
             و ألني عشت األحداث الوطنية الليبية والعربية من داخل السجون ؛            

    و تحوالت سياسية واجتماعية  حرآات رفض مدنية وعسكرية  وُمظاهرات ُطالبية  
صراعات ُمفتعلة وفاعلة      و !..؟في ليبيا   الثورة   نظام ت حّرآها   وطنية و قومية في ثواب  و

ام وتعجب عديدة بعد تنفيذ حكم اإلعدام شنقًا  في   طرحت تساؤالت وعالمات استفه  
  م آان منه  �الميادين العامة في حق رفاق ال يستحقوه بأي حال من األحوال             

داية    التكوينات الكادرية األولى لالتحاد االشتراآي العربي في ب        من عناصر  ن والمتحمس
دور قومي في     عن بها لرشالتجربة الناصرية ويُ    ستنسخ تأسيسه آتنظيم سياسي وحيد ي  

العقيد " رحمه اهللا"  الذي أوصى الرئيس جمال عبد الناصر  غيبة رائد القومية العربية   
 !!.. بحمل األمانة القومية من بعده   معمر القذافى

 
سماه بيوم     لسابع من أبريل من آل عام يومًا     وألن النظام قد أتخذ من اليوم ا            

  صابُ  ب فيه شهر أبريل نُ    عام يمر بنا ويقرٌ    آان آل�تصفية الحساب مع أعداء الثورة     
�. ؛بحاالت من الذهول والخوف و الترقب       

 
 و في آل عام يمر آان يشتد فيه الحال           �على من سيكون الدور هذا العام ؟                

            ادر اإلعاشة على النساء واألطفال      ُقطعت المرتبات ومص     و ت اُألسر  تشتّ ،سوءًا 
 تعددت الوفود الوطنية من اُألسر والقبائل         ،ألصدقاء للمالحقات   و تعرضت العوائل وا    

 تفوق      إطالق  سراح الُمعتقلين والمحكومين بأحكام    العقيد القذافيوالعشائر تستجدي  
و ازداد الحال سوءًا بي وأسرتي فعقدت العزم على          د أصًال  حجم الُجرم السياسي إن ُوج

 وطلبت من زوجتي    �ها الحال القائم     أنهى ب الهروب من السجن في عملية انتحار 
.. المصرية أن تحمل ابني و ابنتي و ترحل عن البالد دون العودة إلى أن ُأفيدها خبرًا   

وبعد بضعة أشهر من مغادرتها تمكنت من تنفيذ خطة هروبي من السجن إلى أوربا عبر          
 . م1978 من شهر سبتمبر سنة  الثالثمياه البحر األبيض المتوسط في اليوم    
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 و آما آتب اهللا  سبحانه وتعالى لي النجاة عدة مرات من                  �و منذ يومها                

 لمعلومات و    يًا أن أحترف العمل السياسي و أن أصبح ُمتلق  ُآتب علّى؛ الموت الُمحقق 
 وأن ألتقي بعناصر وشخصيات ليبية وعربية منها القريب و               �أسرار وشاهد عيان    

 الثانوية ، ثم   سبها  منذ آان طالبًا بمدرسة مر القذافىالعقيد معالقريب جدًا من شخص  
 . ضابطا بالقوات المسلحة الليبية     

 
نقالبات عسكرية على نظام الملك        إلدعداوقد اطلعت على وثائق تتعلق باإل               

  شراف وآالة المخابرات األمريكية     إسى بتحريض من دوائر أجنبية وتحت     إدريس السنو
 "CIA " سم آودي إ أعطي ألحدها " BLAK BOOTS" . 

                               
� درست القانون و تخبطت بين ُجدران السياسة واألمن      �طويلة  أعوام             

 شارآت في تأسيس فصائل للمعارضة الليبية و تابعت و عايشت الصراعات العربية             
مواآبًا وُمعايشًا لما يدور      متابعًا و  .. و اخترت أن أآون قريبا من بالدي     الليبية الدولية  و

�فيها  .. 
 

   األصدقاء أن أعمل على نشر آتابي   و منذ سنوات قليلة مضت طلب منى بعض               
دعاني بعض الُمقربين       2003 و في العام   � في ليبيا CIAيونس و لعبة    معسكر قار "

ليها     ععتباري ُموّصى    إ باألستاذ محمد مصطفى المازق    لطباعة ونشر مذآرات المرحوم     
و أساعده في تبويبها ؛ لُتحفظ لدي وصديق أخر لنا في مخبأ ال     منه ، و التي آان يكتبها 

أو في حال    � إستجداد أحداث وتغير واقع يستوجب النشر  �إال في حالين ؛ترى النور  
وآان قد عاد إلى ليبيا بعد أن آبر و وهنت صحته طلبًا للموت في           . �وفاته رحمه اهللا 
تنظيم    (ــ لنظام في ليبيا طلب منه الكتابة والنشر بعد ضمه لما ُيسمى ب         بالده ، إال أن ا

الجزء    بحتفاظ   ًا ما عاد ليخبرنا بذلك ويطلب اإل         وسريع �في مكتب بنغازي      )  الرفاق
 منذ آان طالبًا     بالعقيد معمر القذافىالثاني من مذآراته التي يتناول فيها قصة عالقته      

مترددًا عليه في مكتبه وفى منزله في بنغازي عندما          ثم   الثانوية ،   سبها لديه بمدرسة
 الملكي واله  وزارة التعليم         ضابطا بالجيش الليبي ثم بعد اإلطاحة بالنظام      القذافيأصبح 

وط    و قال رحمة اهللا عليه إذا تكررت عليه ضغ        . �ثم مندوبًا لليبيا في الجامعة العربية       
 عند   مصطفى الخروبي  التي مثلها  )ية  القيادة التاريخ  ( لنشر مذآراته آما طلبت منه  

استدعاءه للقاءه في بنغازي ؛ فسوف يقدم لهم الجزء األول الخاص بحياته الشخصية            
ه إبان    ما تعرض ل  م و 1950دار العلوم بالقاهرة سنة       ومعاناته منذ أن آان طالبا بكلية    

في مطروح    عتقاله آأسير حرب بمعسكرات الجيش اإلنجليزي       إالحرب العالمية الثانية و  
 م آمدرس لغة عربية في  1955ثم سفره للعمل فيما بعد تخرجه سنه  واإلسكندرية ،

بعقوبة قرب بغداد في العراق ، ودوره في الحرآة الطالبية ونادى الطلبة الليبيين           
�  ،  بعد االستقالل   إدريس السنوسى   ومناهضته لإلدارة البريطانية ثم لحكومة الملك         

دفن في ليبيا   و أوصى رحمه اهللا بأن ُي. � للحالين المذآورين  وأنه يحتفظ بالجزء الثان 
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 وقد آان  �والده فى حال وفاته خارج ليبيا       وقرب والدته   مصراتة  وبالذات في مدينة  
م و نقل إلى مثواه       28/10/2001ُتوفي رحمه اهللا باإلسكندرية في     . �ما شاء اهللا   

 .  مصراته  .. . خير في أحب بقاع الدنيا إلى قلبه   األ
 
 لبنى    ىَّ أن أمارس ما أحب وأن أعطي ما لد     وقررت �و قد تعاقبت األحداث               

 .وطني ولكل من يهمه الشأن الليبي  ويعمل على إصالح حاله      
 

  9و مع االنتكاسة العربية في العراق ودخول جيوش االحتالل إلى بغداد في                    
نقالب    إ  و...  آافة األصعدة سات ذلك وتطوره على  نعكا إم و2003 نيسان  -  أبريل 

وتثبيت المتحول في سياسات       �و إباحة المحذور  �موازين الثوابت الدينية والقومية     
آافة أنظمة و حكومات و مؤسسات األمة العربية الرسمية و الشعبية ، و ما صاحب ذلك                   

منذ أعلن بيان للخارجية       ليبية أذهلت غير الليبيين     من مواقف و قرارات و تحوالت      
أن ليبيا قررت بمحض إرادتها ( م 2003آانون األول � ديسمبر  19ليبية في ال

أنه تم التوصل (وأضاف البيان  �) التخلص من أسلحة الدمار الشامل المحظورة دوليًا 
م    ث)�الواليات المتحدة األمريكية لهذا االتفاق بعد اجتماعات مع خبراء من بريطانيا و

اح سياسة االستباق الليبية بالتنفيذ التطوعي ، والتعهد       بنجتوالت األحداث لتبشر الليبيين    
في ليبيا بالعمل على تسوية     لتزم النظام إو قد  � بمحاربة اإلرهاب وتتبع صانعيه    

وإقفال بعض الملفات العربية والدولية التى مازالت ُتشكل خفاياها سوابق قائمة و ُممتدة               
   ...  و هى آثيرة   ...  ا يرضى أطرافها   سئولية إقفالها بم  يتحمل النظام فى ليبيا وحده م   

 
و طرقت المعارضة الليبية المتأمرآة أبواب البيت األبيض و مكاتب وآالة                        

 فلم تصبح العمالة لألمريكان وصمة عار يعاقب عليها القانون              CIAالمخابرات األمريكية    
 فى ساحته أوراق    خلط المفّن اإلمريكىع ، و قد ا و واس،آبير  شرٌق ُمفالكل في الَه

الطبخة الليبية قد نضجت علي الموقد ( : أن  ؛و اجاب على الالئم .. اللعبة من جديد ، 
وعدت اإلدارة    و) تنضج على آانون المعارضة الليبية   العراقي في فترة وجيزة ولم 

صدها الوطنية في    األمريكية بأنها لن تتخلى عن المعارضة الليبية و ستسعى لتحقيق مقا      
ستراتيجية الواليات المتحدة في منطقة الشرق األوسط الكبير و شمال         إضمن إطار  ليبيا 

و لم    التي تعتبر من أهم مناطق نفوذها ،      و ليبيا على وجه الخصوص   ،   أفريقيا عموما 
� التقسيم التى جعلتها من نصيبها ،      تفاقات  إو تتنازل أو تتخلى عنها منذ مؤتمر يالطا           

 عن موقفها تجاه المعارضة في الكلمة التي وّجهها سفير     وقد أفصحت السياسة األمريكية
 م   2004نيسان  � في األول من أبريل   " مارك بالمر "أمريكا السابق فى المجر السيد   

أن الضمان الوحيد ألمريكا والعالم في عدم رجوع القذافى مستقبال      .  .." والتي قال فيها  
ل إرهابية ، و إعادة بناء أسلحة دمار  و استمراره فى استغالل ثروة النفط للقيام بأعما 

 العنف في أفريقيا والشرق األوسط هو مساعدة الشعب الليبي في أزاحته   شامل  و دعم
 موجها خطابا لجماعه من المعارضة     بالمرو أضاف  " ..  الحكم على المدى البعيدعن

ج   أحثكم على أال تضعوا أنفسكم في موقف يعارض البرام   .. "الليبية في واشنطن  
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 يجب أن تظهروا    �االقتصادية والتجارية واالستثمارية التي تساعد الشعب الليبي
أشكاله وليس آرجعيين يسعون فقط لالنتقام        بأنكم تشجعون آل أنواع التقدم بمختلف  

آلما اقتربت المعارضة " بناء على خبرتي الشخصية     .." وأستطرد .."وعزل النظام 
ا  قويت  شوآتها  ضد   الديكتاتورية  ومن      الديمقراطية من سفارة  أمريكية  آلم 

   ؟!لمطالبها  إذعانه
 

لمتحدة األمريكية لم تعد     على هذا النحو لم يكن خافيًا على أحد أن الواليات ا      و            
رعاية دولة بعينها ،أو نظامًا تحتضنه ويشكل محورًا استراتيجيًا في              تختص بكفالة و  

 فقط الذي يمكن أن يميز في العالقات          �ل ،  باستثناء دولة إسرائي     �تحالفاتها ،  
األمريكية  بين دولة وأخرى ؛ هو حجم المصالح األمريكية في هذا البلد عن  ذاك  
بشروط ليست بجديدة لكل عارف بمقاصد السياسة األمريكية منذ ورثت مناطق نفوذ            

فّعلت أمريكا     اإلمبراطورية البريطانية وتقاسمت مع االتحاد السوفيتي قيادة العالم ، وإن         
شروطها هذه باستعمال القوة متسابقة مع الزمن بعد صدمة الحادي عشر من سبتمبر سنة               

 ، والتهديد بها لتحقيق عملية اإلذعان  صدام حسين م آما هو الحال في عراق  2001
 و ليست هذه الشروط إال حزمة من قواعد لعبة  �الطوعي آما في الحال الليبية 

 في � عنفًا أو لينًا  -  مقراطية الليبرالية تحديدًا الواجب تحقيقها    و الدي...  ،الديمقراطية
� ن  يقد ولى زمن عمالة األشخاص الزائل     ف� حكومًة وشعبًا    �نظام الدولة الموالية    

 .والبقاء دائما لمؤسسات المجتمع المدنى وشرعية قيام الُسلطة فيه      
 

للشروط األمريكية في أعقاب      ولما آان النظام في ليبيا يرفض نظرية إذعانه                    
غزو العراق ، فإن إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش أرادت أن ُتحقق منها نصرًا بال              

 و    و أيضاً   �، مستلزمات الدعائية لحملتها االنتخابية من جهة          بال األمر  ُمزامنة  حرب  
ي   تطبيقًا لُمخطط إسرائيلي يستهدف إحداث خلل جيو سياسي عربي يواز          :  هذا األهم 

   . صدام حسينفي النتائج أثار غزو العراق و إسقاط نظام      
 

و مع تعطش الشعوب العربية للحرية والديمقراطية و حقوق اإلنسان وتحقيق                  
 وهى المعنية في مشروع إصالح     � حكوماتها العدالة االجتماعية في أوطانها ؛ غرقت 
سي     "مه مجموعة الثماني في  آما جغرفته ق   الشرق األوسط الواسع وشمال أفريقيا ،    

غرقت فى عملية      ؛ م 2004 يونيو حزيران     9ألمريكية في   بوالية جورجيا ا    "أيالند 
التي تملك بعض      العربية   و هي ،   يجنبها مخاطر اإلحالل والتجديد    تسوية أوضاعها بما   

أعني بها تلك التي تجيز تشريعاتها بعض الحريات السياسية ،و              . . أدوات اإلصالح 
 تلك التي ُتجّرم قوانينها اإلستثنائية األخر و            غير،  األخر في لعبة الديمقراطية   شارك  ت

  الحجاج بن يوسف الثقفي     تحجر عليه ؛ و ُتطبق في  شأنه حكمة استبداد والي العراق           
  . بن مروان  ا ملكعبد الفي عهد الخليفة األموي 

 
   "من تكلم قتلناه ، و من سكت مات بدائه غمًا "
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و تّدعي أن شعبها لم يشب عن الطوق و ليست لديه نواة المجتمع المدني أو                    
 . سوابق العمل السياسي  

 
من هذا الُمنعطف التاريخي الذي تعصف فيه الرياح  مرة أخرى              �  و من هنا             

اإلصالح لبالد تقع في  منطقة     ب و لألسباب الغير طوعيه الملزمة   �بأمتنا العربية   
الكبير وشمال أفريقيا حيث  تتمرآز في شرقها العراق وفى غربها ليبيا ،                 الشرق األوسط 

� و   ، رأيت أن ُاعّجل بإصدار هذا الكتاب الذي يتناول التيارات والحرآات السياسية             
 خاضتها طالئع     يتطلع إلى مستقبل المجتمع المدنى فى ليبيا من خالل تجارب سياسية     

و واآبت ِفكر   � في حرآة النهضة العربية     وشارآت بفاعلية   � حربًا وسلمًا    �وطنية  
عبد    و  جمال الدين األفغاني  و محمد عبده   و  رفاعة الطهطاوى  اإلصالحيين العرب منذ  

   . شكيب أرسالن   و محمد رشيد رضا   و  الرحمن الكواآبي
 
 

 :وقد جزأت الكتاب إلي جزأين 
 

 :الجزء األول
 

م حيث    1883ديمقراطي الممتدة من    و يتناول مرحلة التحرر الوطني ال        ..  هذا             
اإلرهاصات األولى للعمل السياسي والمدني الُمنظم مرورًا بنضال حرآة األحزاب           

  24والتنظيمات والهيئات السياسية من أجل االستقالل وإعالن قيام المملكة الليبية في               
 .م1969 آب � أغسطس 31لى  م إ1951   آانون أول �ديسمبر  

 
 :الجزء الثاني

 
تاريخ    . م1969 أيلول  �يتناول الفترة الواقعة ما بين األول من سبتمبر      و            

استيالء حرآة الضباط األحرار على السلطة وإعالن قيام الجمهورية العربية  الليبية إلي            
يها عن برامج أسلحة    ّلم يوم أعلنت ليبيا الجماهيرية تخ     2003 آانون أول   - ديسمبر  19

و ما تخلل هذه الفترة من أحداث محلية و عربية و دولية      ؛ الدمار الشامل المحظورة   
ف و تاريخ نشأة المعارضة الوطنية الليبية و أثارها                 وفّعلت وتفاعلت في ليبيا ، و ظر     

مت للقارئ والباحث    ّد و أرجو بذلك أن أآون قد ق�على ُمجريات األحداث في ليبيا ،  
و أن يكون الكتاب مرآة      .. ردة ،  آتاب يعين على فهم الحالة الليبية بخصوصيتها المتف     

؛ و إثراء لتاريخ      تعكس تاريخ نضال الشعب الليبى وآفاحه على امتداد مراحل أجياله        
 . التحرر الوطني الديمقراطي في ليبيا     حرآة 
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� لقمم و مشورًة. � لهمم ًاستنهاضإأن يكون أخيرًا  أرجو  

 
 

 إبراهيم فتحي عميش 
 

  م2004 آانون أول �     ديسمبر 
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 المقدمة
 

وصلت رياح العولمة واالصالح فى الشرق األوسط الكبير وشمال أفريقيا ؛ إلى                            
 .درجة اإلعصار الذي لم يعد ألحد القدرة على إيقافه   

 
بأن     أجاب البعض ؛�فهل من قوى عربية فى بالدها يمكنها تحويل وجهته؟              

ستطاع بإتباعه لسياستي ؛ االستباق وحرق المراحل ، تحويل          إ  قدالعقيد ُمعمر القذافي
 وبصيغة أخرى يتكرر       �نبه مخاطر اإلصالح و التغيير في بالده          تجتجاه الرياح بما     إ

 : السؤال 
  

�  رياح التغيير؟- إذا آان قد حّول أو سيحّول     -إلى أي وجهة حّول العقيد    
 

هوم و حقيقة التغيير واإلصالح لدى      وتبقى اإلجابة محصورة في إدراك مف               
التي نستخلص منها حقيقة ذلك الهدف       ية ؛ و هي اإلجابة  أطرافه الداخلية والخارج 

الخاص بكل طرف من أطراف القوى المحلية و اإلقليمية و الدولية صاحبة المصلحة فيه               
�   
 

وتتشّكل معاييره       فإذا آانت قضية الديمقراطية واإلصالح السياسي مطلبًا تتلّون                  
بما يتناسب ومصالح القوى الدولية صاحبة المشروع ؛ فإن مُعظم حكومات الدول                 

بما يضمن لهذه القوى    و رضاء القوى الدولية   إلمداخل النتقاء  إ تستجيب ب المعنية به
  ى داخليًا مع المشروع في بالدها   و تتعاط   ...مصالحها و تحقيق أهدافها اإلستراتيجية ،   

المتجاهلة لحرآة  المجتمع والُمستخفة         الشمولي للسلطة التوتاليتارية     ر الِفكوءى  بر
بالتنوع السياسي لحرآة التحرر الوطني الديمقراطي صاحبة المصلحة الحقيقية ،       

 . الوطنية والتاريخية فى التغيير واإلصالح الديمقراطي     
 

لمتحدة األمريكية، و     و ما محاولة تحويل رياح التغيير باتجاه إرضاء الواليات ا                       
مداعبة اقتصاد و أمن االتحاد األوروبي ، و ما اإلذعان لشروط التخلي عن الثوابت            

 ما آل ذلك إال حال    �الوطنية والقومية ، و سداد فواتير ديون الحسابات القديمة ،  
 و القدرة العاجزة على        القائمة بين الرغبة في السيطرة     بسبب عمق الهوة  انفصام سياسي 

الذي تستوجب أول       االستحقاقات الحقيقية لإلصالح السياسي العام و الشامل        تجاوز
السلطة والشعب      إصالح دستوري يعيد صياغة العقد االجتماعي بين طرفيه        :  شروطه 

�عن الشروط الواجب تحققها في السلطات الثالث ،        ويشر )أو الحاآم و المحكوم  (  
 و يؤآد على قيام مؤسسات المجتمع         ينها و الفصل ب  التشريعية و التنفيذية و القضائية       

سياسية    مة بألوانها ال   المدني األصيل في الشراآة السياسية لكافة قواه االجتماعية الُمنظّ        
�خر و حقه في التعبير و النشر و عدم احتكار المعرفة           اآلالمختلفة مع ضمان حرية     

ققها بمعزل أو سابقة         ن اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية و الفكرية ال يمكن تح      اذلك 
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عن اإلصالح الدستوري الديمقراطي الذي يكشف الفساد ، ويقّوم الِمعوج وُيفسح المجال             
للتقدم و يحقق أعلى المعدالت التنموية في البالد ، و يحفظ أمنها  الوطني و القومي بما                 

 .  يعزز مكانتها اإلقليمية و الدولية    
 

 
البشرية الحديثة في شئون اإلدارة و الحكم أن         دت تجارب المجتمعات      ّآلقد أ            
هو الضمان الحقيقي لتطورات آليات احتواء            الدستوري الديمقراطي    ار النظام   استقر

التطرف الفكري والعنف السياسي ؛ آما يخلق قواعد ثابتة لفض المنازعات وشرعنه             
 .  الصراعات  

 
صالح ، تستوجب فتح الباب     اإلوالحتمية لعملية  و لما آانت الضرورة األساسية                 
إذا آانت هذه الحتمية     و  �عيه للمعارضة الوطنية السياسية ، وللرأي اآلخر       على مصر

قد صنعها وعّجل بها المناخ الدولي العام و استوجبها الحال الُمتردي لشعوبنا العربية ؛                 
 عن  ) داخلي (فإن مطلب اإلصالح السياسي و الديموقراطي سابق وطني و قومي         

 . شمال أفريقيا   فى الشرق األوسط الكبير و    فى إلصالح لألمريكي  ا )الخارجي  (لمشروع ا
 

و     فهل هناك توافق بين ما تنطوي عليه األجندة األمريكية من مطالب وأهداف                       
بين مطالب وغايات حرآة التحرر الوطني الديمقراطي المعارضة في بالدها المعنية    

وسط الكبير وشمال    ألح والديمقراطية في الشرق ا  لإلصال  "األمريكي "بالمشروع 
�أفريقيا ؟ 

 
 بحدوث التوافق المبدئي يبرز واقعيًا في الحماية الدولية واإلجازة               ةجاب إن اإل           

العالمية بحق و شرعية المعارضة السياسية ، بل بوجوب دسترة و تقنين المعارضة               
ا آشريك أساسي و ضروري لتحقيق          السياسية فى إطار المجتمع المدني لتتخذ موقعه   

لت هذا الحق     الديمقراطية و تبادل السلطة في البالد األحادية الفكر و القرار ، و لقد فعّ         
  قتصادية و االجتماعية و الفكرية     المنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان السياسية و اال        

 التى ُتجيز اختصام الحاآم    و عززته القرارات و القوانين الدولية المنشئة للمحاآم الدولية   
 ،  لك أن بعض األنظمة العالمثالثية    ذ�المتهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية أمامها ،       

و إنكار      آانت قد صاغت خطابها السياسي منذ قيامها باحتكار المعرفة و تجريم الحزبية           
 البعض     ويعتبر  ، السياسية و الفكرية     روءاه  االختالف معها و التعبير عن      خر في آلحق ا

تتهم    يجب التصدي لها بعنف و      -بة   عار أو سُ  �ن المعارضة السياسية     امن هذه األنظمة 
أن أية ُمعارضة      ، الزندقة والعمالة دون أن ُتدرك هذه األنظمة        و  عناصرها بالخيانة   

سياسية سواء آانت تقف على يمينه أو على يساره ، سواء آانت ُمتطرفة أو وسطية          
باستعمال أدوات القوة و       الدعوة الى إسقاطه ؛ها السياسي ن ضّمن خطابإحتى و (

نعت و وضعت قواعد تأسيسها في آنف النظام           هي بالتأآيد القاطع والواقعي صُ      )  العنف
عنف و اإلرهاب ، و      للالسياسي القائم و من رِحم حالته الثقافية التي شّكلت بيئته الحاضنة            



 16

الوطنية الديمقراطية حقها في الشراآة      قد احتكر السلطة المطلقة و أنكر على القوى   
م آل رأى     السياسية و هو في سبيل ذلك لم يتوان عن وضع القوانين اإلستثنائية التي ُتجرّ        

خ لعنف السلطة لتطال رقاب المثقفين والُمفّكرين و أصحاب           ّسأو فكر مخالف له ؛ و تر 
 و الفكر �" واحدال الرأي "التجارب السياسية و النضالية السابقة عليه ليكون هو       

م امتالك الحقيقة و احتكارها          ْهَوذلك أن    " و الشخص الواحد للنظام الواحد   �الواحد 
 . يفضي بالضرورة إلى رفض اآلخر     

 
فجوهر الحرية السياسية ؛ و الديمقراطية االجتماعية يتوقف على طبيعة الثقافة                 

 و عدم التمييز في الحقوق و     المساواة لديمقراطية و العدالة و السائدة التي ُتشّكل قيم ا 
 و حرية ُممارسة الحقوق المدنية و      و قد أصبحت التعددية الفكرية �الحريات المدنية   

آما ُتوجبه واقعية ال     �السياسية استحقاقًا ديمقراطيًا حضاريًا له مرجعياته الدولية      
  لُممزق بفعل   قبول بها للخروج من مأزق الترقيع على الراقع الوطني ا            المناص من  

 . ُأحادية الفكر ، و حدة آليات القمع ، واستشراء الفساد و تغوله         
 

لقد بات واضحًا اآلن وقد تخلى النظام الحاآم في ليبيا ، عن  المبادئ و                            
نه عاجز عن   أالوطنية  و القومية لقيام ثورته    األهداف التي صاغ من خاللها الُمبررات  

معارآه اإلقليمية و الدولية التي لم تضع ليبيا على             غرق فى   و�تجديد خطابه السياسي   
 إلي جانب ما حدث في    �و لكنها أصبحت   �قائمة الدول الداعمة لإلرهاب فقط ،

األمن القومي العربي بما أحدثه من خلل في  الموازين          سببا في فشل مشروع   �العراق  
 و الخيارات العربية للسالم        اإلسرائيلي �السياسية و العسكرية آلليات الصراع العربي      

العادل و الشامل في المنطقة ، و إن آان يصعب االعتقاد بأن ذلك آان تسليمًا           
واستسالمًا ؛ يؤدى إلى تحقيق مطالب واشنطن في تقليص الخيارات العربية بما يحقق         

 غير أنه و بحساب األرباح و الخسائر يحقق الدور اإلقليمي              �استقرار دولة إسرائيل ،    
  لليبيا هدفًا إستراتيجيًا في عموم منطقة الشرق األوسط و شمال             - القديم   �الجديد   �

�!!وقد تهيأت أسبابه   . �ما تبقى من الحاجز النفسي العربي       زيل ي أفريقيا و   
 

و إذا آانت أميرآا قد أصبحت اإلمبريالية العالمية المنفردة  بقيادة العالم بعد                                
فهي تعرف دائما آيف تستفيد          ) جورباتشوف  �برسترويكا   (  يتي بـ   تفكيكها لالتحاد السوف  

 وهى ال تطلب من أحد أن يقوم لها بعمل ما ال يرغب          �من أخطاء اآلخرين وتجاربهم   
مناخ عام يؤثر على    وتصنع الرياح التي تهب ب    .. .  ولكنها تخلق الظروف�هو فيه ،

 يحقق بها تلقائيًا إرادة واشنطن و           المعنى ليصبح في حال استجابة تامة      ...   الُمتلقي  حال
طاعت بمثل ذلك أن   و قد است  . فعل ذلك إنقاذًا لوطنه و لشعبه هو يعتقد عن يقين أنه ي 

 و قد حققت من بعض الحرآات     �مصالحها   -  حتى من خالل أعدائها -تحقق أميرآا    
 حقق   التحررية ذلك و استطاعت أن توجه بعض الثورات واالنقالبات العسكرية توجيهاً          

لُمعاداة    حتى أولئك الذين نذروا أنفسهم و جندوا إمكانات شعوبهم            �أهدافها وغاياتها    
ستطاعت أجهزتها و بوسائلها الخاصة أن تجعل بعضهم          إأمريكا و تدمير مصالحها   
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هذا    -جد  وحتى  رسمت خارطتها     و يتحرك داخل إطار الخطة العامة التي وضعتها    
آل شئ و قد ابتلعه المارد األمريكي في  بطنه ، و             مع فوات الوقت أنه فقد      -البعض  

 . ابتلع معه األرض التي يقف عليها و ما في بطنها     
 

و لم تكن     �  مريكى و لم تغب عن الُمخطط األ    .. . و قد آانت ليبيا هدفا إمبرياليا                   
 و ألن ما حدث و ما سيحدث في  ... ببعيدة عن أطماع الصهيونية العالمية منذ أمد بعيد 

ليبيا يثير دهشة آل من يجهل خفايا األمور وحقائق األحداث و لم يقرأ التاريخ السياسي        
لحرآة التحرر الوطني و ما أصابها من مؤامرات و دسائس محلية و دولية أعاقت             
مراحل تطورها التاريخية و أداء دورها في حماية استقالل البالد و تحقيق التحول                   

 .   الوطني الديمقراطي 
 

   من أجل هذا آله ؛ نعيد قراءة التاريخ السياسي لمسيرة حرآة التحرر الوطني                      
الديمقراطي في ليبيا ، لنتعرف على األبعاد الخفية و الحقيقية التي آانت وراء آل ما               

 ، حتى و   و دولياً  ليبيًا وعربيًا   �حدث ، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ، مدنيًا وعسكريًا      
  ،  فلم تعد هناك خطوط حمراء ُتشّكل خطرًا وطنياً      ...  ،ر مع الُمباح  ن اختلط المحذوا

أخطر من تلك البقع الزرقاء التي أعاقت و تعوق إعادة صياغة و هيكلة الدولة وفق                 
�قواعد و آليات الشرعية الدستورية لعملية التغيير السياسي و اإلصالح الديمقراطي            . 

 
ة إلى أن اختيار المنهج التاريخي لتناول الحياة                      و بقى أن أشير في هذه المقدم     

الفكرية و السياسية في ليبيا آان المدخل الذي حاولت توظيفه لتأريخ و تأصيل الدور                     
الوطني للتيارات و الحرآات و األحزاب السياسية التي قاومت االحتالل و تصدت                 

لية و منظمة األمم    للمؤامرات الدولية و خاضت غمار الصراع السياسي في المحافل الدو      
ر الديموقراطي في    المتحدة وهيئاتها ، و صنعت تاريخ النضال الوطني لحرآة التحر      

 .  و اقامت دولة ليبيا الحديثة   ليبيا الحديثة 
   

أن التاريخ ليس "  األستاذ أحمد بهاء الدين  المرحوم  ةو قد استحضرت قول            
 ئات المرات ، و ُتعاد آتابتها باستمرار ، شيئا ُيكتب مرة واحدة ، و لكنه مادة ُتكتب م 

 
سواء بسبب ظهور معلومات ُمستجدة عن أي صفحة من صفحات التاريخ ، أو بسبب     
التطور في مذاهب التاريخ و فلسفاته ، و ظهور أدوات فكرية جديدة ُتستخدم في فهم            

 .)1("التاريخ
اصد وأهداف القوى الدولية    للوقوف على األبعاد الخفية لمقى لى           ذلك ما قد بد 

ذات العالقة المباشرة بالشأن الليبي منذ بدايات القرن الماضي التي آادت تتماثل فيما            
ما أشبهها " تهب به رياح العولمة في دقة متناهية تكاد تالمس الواقع بالمثل القائل     

  "الليلة بالبارحة 
                                                        

 .شرعية السلطة في العلم العربي لألستاذ أحمد بھاء الدين :  راجع )1( 
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التيارات السياسية ؛ و       الحرآات و    و ذلك ما يتناوله هذا الكتاب في سياق تاريخ                   

ر الوطني في   نطالعه في األحداث و الوقائع التي صاحبت المسيرة الوطنية لحرآة التحري     
ريخية للحرآة السياسية ؛ مرورًا         و نتعرف على الجذور التا    ... م 1882ليبيا منذ العام   

اسي من أجل     ثم النضال السي   .. . بحرآة المقاومة ضد األحتالل  الفاشيستى المسلح ،    
آانون    - ديسمبر 24تحقيق استقالل ليبيا و وحدة  أراضيها، و قيام دولتها الحديثة في      

م، و ما     1969 أيلول سنة    -من سبتمبر   الفاتح  ثورة    -إنقالب   م إلى قيام   1951األول سنة  
عصف بليبيا من أحداث ؛ سياسية و اقتصادية واجتماعية ، و محلية و عربية و دولية      

يوم أعلن النظام في ليبيا تخليه عن     . .. م2003آانون األول   �يسمبر   د19حتى يوم 
 . عمار الكامل   ات اإل من أجهزة الدمار الشامل إلى  قدر    �آل شئ  

 
 إبراهيم عميش
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 لــدخـم

 
̈¨ية الديموق¨̈¨راطية الع¨̈¨ربية              ̈¨رق  م¨̈¨نطقة الف¨̈¨ىإذا آان¨̈¨ت عناص¨̈¨ر الق¨̈¨وى الوطن¨ ش¨

جان̈¨ب مش̈¨روعيتها إل̈¨ى . �ق̈¨د ام̈¨تلكت حج̈¨تها الدول̈¨ية   األوس̈¨ط الواس̈¨ع وش̈¨مال أف̈¨ريقيا 
ن إف̈¨ ؛  بض¨رورة التغيي¨ر السياس̈¨ي واإلص¨الح الديموقراط¨ي ف¨ي أوطانه¨ا      الوطن¨ية المحل¨ية  

للتغيي̈¨ر " ولالم¨دّ "ش¨ر ف¨ي المش¨روع األميرآ¨ي      وه¨ى م¨ن ال¨بالد المعن¨ية بش̈¨كل مبا    �ليب¨يا  
تس̈¨تجيب بم̈¨ا    و� ق̈¨د آخ̈¨ذت تتعاط̈¨ى م̈¨ع ال̈¨رآن الدول̈¨ي ف̈¨ي المش̈¨روع ،    �واإلص̈¨الح 

 وم¨̈¨ا ب¨̈¨رحت الق¨̈¨يادة الليب¨̈¨ية تنتق¨̈¨ى م¨̈¨ن المواق¨̈¨ف  �يجن¨̈¨بها تهم¨̈¨ة الم¨̈¨روق واإلره¨̈¨اب ،
الطريق والسياس¨ات م¨ا ت¨تكهن أنه¨ا س¨تعود به¨ا إل¨ى حظي¨رة التبع¨ية األمريكية؛ وتقطع بها              

عل¨ى الق¨وى الوطن¨ية الديموق¨راطية ص¨احبة الحق األصيل في التغيير السياسي واإلصالح        
 االقتصادي الديموقراطي 

 
 
وي¨زعم ال¨نظام الح¨اآم في ليبيا ؛أن ليس للشعب الليبي تجربة سياسية تؤهله ألن                    

�جتمع المدني ؛ي¨نال حق¨ه ف¨ي الشراآة السياسية وتعزيز الديموقراطية وتوطيد دور الم      .
وق¨د تنك¨ر ب¨ذلك لجه¨ود الش¨عب، ونض¨ال طالئع¨ه الوطن¨ية في حرآة التحرر الوطني التي            

وتشهد له محفوظات  وحكمة رجالها ؛ تاريخا تحفل به س¨طرت ب¨دماء ش¨هدائها ، وع¨زيمة      
المحاف¨ل السياسية والتاريخية والثقافية الدولية ؛من محفوظات ورسائل ومواثيق و اتفاقات        

 ؛ تب¨رز جم¨يعها وت¨ؤآد ع¨راقة التج¨ربة النض¨الية والسياس¨ية ف¨ي ليبيا بتفاعالتها            وق¨رارات 
الليب̈¨رالية . �القوم̈¨ية والدين̈¨ية.�وبانح̈¨يازاتها الفك̈¨رية والسياس̈¨ية   ..اإلقليم̈¨ية والدول̈¨ية 

�والمحافظة،.. 
 

وق̈¨د ش̈¨كلت ه̈¨ذه التج̈¨ربة ف̈¨ي مجمله̈¨ا وعل̈¨ى ام̈¨تداد ج̈¨ذورها وعب̈¨ر م̈¨راحلها ،                
ها المحل¨ية واإلقليم¨ية والدولية ؛التاريخ النضالى لحرآة التحرر الوطني في ليبيا ،          بتغي¨رات 

�̈¨دورها الجه¨¨ادى       لعت ف¨¨يها  طأض̈¨.  ̈¨ي م¨¨رحلتها ب  ح̈¨رآة المقاوم¨¨ة الش̈¨عبية المس¨¨لحة ف
̈¨ية   ̈¨رية واالجتماع¨ ̈¨ه الفك¨ ̈¨ز بخصائص¨ ̈¨ية  ... المتمي¨ ̈¨زمانية والمكان¨ ̈¨وات  ال¨ ̈¨واجهة ق¨  ف¨̈¨ي م¨

  ...االحتالل الفاشستي،
 
 

وق¨د أدرآ¨ت ق¨يادات ح¨رآة التح¨رر والمقاوم¨ة ف¨ي ليب¨يا لعبة الصراع الدولي في                       
بالده¨ا ، ودور آ̈¨ل ط¨رف ف̈¨يه و إمكانات̈¨ه ، وب¨نت  اس̈¨تراتيجيتها النض̈¨الية م¨ن اج̈¨ل ليب̈¨يا      

 آما المزاوجة بين �ن العم¨ل السياس¨ي والعم¨ل العس¨كري      واس¨تقاللها عل¨ى الم¨زاوجة ب¨ي       
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ل التنظيم̈¨ي الق̈¨يادي داخ̈¨ل ال̈¨بالد عل̈¨ى ام̈¨تداد س̈¨احلها    العم̈¨ل الجماهي̈¨ري التع̈¨بوي والعم̈̈ 
̈¨تعدد مط̈¨ابخ لع̈¨بة األم̈¨م وص̈¨راعاتها ف̈¨ي الش̈¨رق     .�واتس̈¨اع ص̈¨حرائها  وف̈¨ى المهج̈¨ر ؛ب

 ديس̈¨مبر �األوس̈¨ط الكبي̈¨ر وش̈¨مال أف̈¨ريقيا وال̈¨ى أن نال̈¨ت ليب̈¨يا اس̈¨تقاللها ف̈¨ي آان̈¨ون أول    
ح في أول وأشرس  م¨ن الكف¨اح الوطني المسل  م¨اً م خ¨اض الش¨عب الليب¨ي أربع¨ين عا        1951

ف̈¨ي ؛ ح̈¨رب تحري̈¨ر ش̈¨عبية ع̈¨رفتها الم̈¨نطقة الع̈¨ربية ف̈¨ي الش̈¨رق األوس̈¨ط وش̈¨مال أف̈¨ريقيا  
̈¨ة الص̈¨عوبة والقس̈¨وة     ̈¨يث ال̈̈    وص̈¨را�ظ̈¨روف بالغ ̈¨يد وخب ̈¨ي ش̈¨ديد التعق � ،نواياع دول 

̈¨ية ب   ̈¨بالد الليب¨ ̈¨ت ال¨ ̈¨رافية ،   إوآان¨ ̈¨تها الجغ¨ ̈¨اع رقع¨ ̈¨دودها،  �تس¨ ̈¨نافذها وح¨ ̈¨دد م¨ � وتع¨ 
 .يض المتوسط؛ محط أطماع دولية وتآمر صهيونيوبإطاللتها على البحر األب

 
 األول م¨ن هذا الكتاب ؛ نتعرف على الجذور  ءوم¨ن خ¨الل الفص¨ول التال¨ية للج¨ز                   

التاريخ¨̈¨ية للح¨̈¨ياة السياس¨̈¨ية ف¨̈¨ي ليب¨̈¨يا ،وال¨̈¨دور الوطن¨̈¨ي والقوم¨̈¨ي للت¨̈¨يارات والتنظ¨̈¨يمات   
 الوطني الديموقراطي ، واألح¨زاب السياس¨ية الت¨ي ش¨كلت التاريخ السياسي لحرآة التحرر         

�الخف̈¨ية للق̈¨وى الدول̈¨ية ونس̈¨تطلع عل̈¨ى م̈¨دى ق̈¨رن ون̈¨يف م̈¨ن ال̈¨زمان ال̈¨نوايا واأله̈¨داف  
 ح¨يث تتش¨ابه نظ¨ريات ص¨نع الواقع في الكثير     �ف¨ي وعل¨ى أرض¨نا  الع¨ربية    المتص¨ارعة   

̈¨راجيديا       ̈¨يا ت ̈¨ية لتك̈¨تمل م̈¨ن ليب (مم̈¨ا يح̈¨دث عل̈¨ى األرض بك̈¨ل متغي̈¨راتها اإلقليم̈¨ية والدول
tragedy (            عناص¨ر المش¨هد القوم¨ي م¨ن الفص¨ل الدول¨ي على المسرح العربي في الشرق

 :تسائل ونجيب مع األستاذ محمد حسنين هيكلنل�األوسط الكبير وشمال أفريقيا ،
 
 
 

 إذا آان الخطأ تصوير التاريخ وآأنه مؤامرة،( 
 )1() فاألشد تورطا في الخطأ تصويره وآأنه مصادفة

 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .محمد حسنين هيكل. المفاوضات السرية بين العرب و إسرائيل، أ: راجع  )1(
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 اليقظة السريةحرآة 
1882-1892 

 
 أول تجربة تنظيمية في تاريخ ليبيا

 
 
 

مع مطلع القرن الثامن عشر ، ونهاية حكم األسرة القره مانلية الذي أمتد من                              
)   1911-1835(  اية مرحلة العصر العثماني الثاني     م حيث بد  1835م إلى   1711 سنة

كما مباشرا مرة أخرى ، عن طريق       الذي حكمت فيه اإلمبراطورية العثمانية ليبيا ح   
عرفت ليبيا حرآات        ، )1(فهم السلطان العثماني على البالد     الوالة األتراك الذين يستخل  

،   المقاومة والرفض لعمليات االستبعاد وتسلط الوالة باسم خليفة المسلمين وواليته الدينية     
  ؤوس الماشية  سوء األحوال االقتصادية ، وفرض الضرائب الباهظة على الزراعة ور            و
،   فكانت انتفاضة سيف النصر في فزان وثورة غومة المحمودى في جبل نفوسة                 ...  ،

�طة الدولة ظهرت في برقة الحرآة السنوسية آحرآة إصالح ديني تهدد سل   و
 . العثمانية في إقليمها 

 
وفى المرحلة الثانية للحكم العثماني المباشر في ليبيا ، ومع انهيار وتردى                    

األوضاع السياسية واالقتصادية والعسكرية الذي تتعرض له الدولة العثمانية ، بانحسار      
نفوذها وزيادة ديونها واختراق أمنها ، أصبحت الحال الترآية ، مسألة مرآزية دولية               

تتمحور حولها صراعات الدول الكبرى وتأسيس دولة             ) المسألة الشرقية   (  ــ  يشار إليها ب  
 . لشرق األوسط  إسرائيل في منطقة ا  

 
وآانت حرآة الوعي الوطني والقومي قد سادت أجزاء آبيرة من الوطن العربي                          

 الوطنية والقومية      .. .ومع زخم الحرآات الفكرية والسياسية   ، وفى مقدمتها مصر  
 وفى ظروف سياسية دولية تتزاحم فيها أطراف القوى الدولية على تفكيك      �، والدينية

 بدأت األطماع   � رسم خارطة النفوذ والمصالح ،  و إعادةلعثمانية  اإلمبراطورية ا
األوربية تتجه الى ليبيا المتوجسة بشعبها خيفة مما أصاب جارتيها ، الشرقية والغربية ،                   

�م ومصر التى احتلتها القوات          1881 تونس التى إحتلتها  القوات الفرنسية سنة            
مقار    آمر والتجسس تعبق بين جدران  التآانت رائحة   و ...، م 1882 البريطانية سنه 

حالة الوافدين إلى    البعثات الدبلوماسية وقنصليات الدول األوروبية وفى أمتعة الرّ      
 لقيام أول تجربة      ًا آانت  هذه األوضاع حافز  � في هذا الوقت    ...خولها واطرابلس ود

                                                        
 مانية وهى فترة حكم األسرة القره( التاريخ أن الفترة الفاصلة بين مرحلتي الحكم العثماني المباشر لليبيا بآتت عتبرإ) 1( 

 .هي مرحلة استقالل والية طرابلس بالحكم الذاتي في ليبيا 
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الحتالل    تنظيمية واعية ومدرآة ألهمية التعبئة الوطنية الشعبية في مواجهة مخططات ا         
 . التي لم تعبأ بها السلطات المحلية للوالية العثمانية في ليبيا         

 
 :قضية إبراهيم سراج الدين 

 
أش̈¨ارت الوثائ̈¨ق التاريخ̈¨ية  المختص̈¨ة بقض̈¨ية تأس̈¨يس أول تنظ̈¨يم سياس̈¨ي ش̈¨هدته            

 إلى �، )1( م1882سنه " أحم¨د راسم  باشا   " ليب¨يا ف¨ي مس¨تهل والي¨ة الوزي¨ر العثمان¨ي             
̈¨دّ    أن  ̈¨ي العش̈¨رة  مجم̈¨وعة م̈¨ن ش̈¨باب ط̈¨رابلس  يق ̈¨ية س̈¨رية    ر ع̈¨ددهم بحوال أسس̈¨وا جمع

تخذوه إ �ق¨رب ش¨ارع م¨زران    � واس¨تأجروا مكان¨ا يل¨تقون ف¨يه آ¨ائن خ¨ارج س¨ور المدي¨نة             
فوائد  ( سم ؛إ ًا ونظام¨ا داخل¨يا أطلقوا عليه تستر   ونظم¨وا لجمعي¨تهم قان¨ونا     )2( )ق¨رائتخانه (

 .الجناح العسكري للجمعية يختص جزء منها ب) ونصائح خيرية 
 
 

 والتي   �، التي ردد سكان البالد  قصتها  ،ويتضح من وثائق هذه الجمعية            
 : أن المتهمين الرئيسيين فيها  هم     ؛ )جمعية إبراهيم سراج الدين     (ـرفت بُع
  

 وأعضاء آخرين ورد     )5 (و حمزه المدني  )4( أحمد النائب و  )3( إبراهيم سراج الدين
لتحقيق في هذه     ستغرقت مدة اإوقد   .. . م في نصوص التحقيقات التي أجريت معهم     ذآره

  " المدعى العام   "وتتضمن وثائق هذه الجمعية السياسية تقرير           ...   ، القضية ثالثة أشهر   
 . جهة للمتهمينتهام المووالئحة اإل

 
 

 

 
 

                                                        
 .أحمد صدقى الدجانى ، بدايات اليقظة العربية و النضال الشعبى فى ليبيا/ د: راجع) 1(

 
 .مكتبة للقراءة و الكتابة و عقد اللقاءات الفكرية و السياسية لعناصر الجمعية= قرائتخانه  )2(

 
م ؛ درس علوم الفقه 1854هـ الموافق 1272إب¨راهيم ع¨بد الق¨ادر س¨راج ال¨دين ؛ ول¨د بالمدينة المنورة سنة             : ه¨و ) 3(

في مدينة بمباى " رى رف الكباشمس المع" و طبع آتابة المعروف باسم ... والمنطق في الحرم المكي الشريف ؛
 والتحق بكليته القصر العيني ، وبسبب مرضه اعتزل دراسة الطب وعمل موظفا ،بالهند و نشر و  وزع بمصر 

 . م1881سنة )الفسطاط (في ديوان المعارف  في القاهرة ومحررا بجريدة 
 

رئيسا لبلدية المدينة  الوقت ا م ،وآان في هذ1840ي طرابلس سنة أحمد حسين النائب األنصاري ؛ولد ف) 4(
المنهل العذب في " وهو مؤلف آتاب �وقد تم إقصاؤه عن منصبه ونفى عن البالد إلى استنبول ،) طرابلس(

 ".شهر مانت "وهو عضو مجلس "تاريخ طرابلس الغرب 
 

وية المدنى شيخ حمزه ظافر المدني أحد رجال العلم المعروفين من أسرة المدني الطرابلسية وآان قائما على زا  ال) 5(
 .فى   البلدة القديمة وعلى المدرسة التابعة لها
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عض أهم فاعلية   وإذا آان علماء االجتماع والفكر السياسي قد عّرفوا حديثا ب              
رها أحد أنواع    ا عتببإ  )روعة في أنظمة الحكم الديمقراطية المش(األحزاب السياسية  

 : ـ التنظيمات السياسية الوسيطة بين الحاآم و المحكوم ب    
 

 
 . توافر العناصر المؤسسة في التنظيم الحزبي      �
 قدرة عناصر الحزب على الوصول إلى الجماهير          �
 ختلفة  قيام الحزب بتنمية قدراته الم   �
 . على التفاعل مع البيئة المحيطة بها     قدرة قيادات و عناصر الحزب     •

توافق و تماسك قيادات و أعضاء الحزب فى ظل مبادئ فكرية و سياسية               �
 . متجانسة و فاعلة على الساحة السياسية  

 
 
تنظيمية التى  تحدد   هذا إلى جانب أن يكون للحزب نظامه األساسي والئحته ال              

واجباتهم ومسئوليات المستويات القيادية فيه ؛فان وثائق أول تنظيم              و  عضاءحقوق األ
سياسي عرفته ليبيا منذ أآثر من قرن وعقدين ضمت مخطوطة توضح مبادئي و أهداف                 
هذا التنظيم وتحدد برنامجا سياسيا يهتم بتنمية الوعي السياسي لدى العضو وقدرات                  

يا ودينيا ، وقد صيغت مخطوطة الجمعية هذه       ه وطنيا وقوم تالتفاعل مع المجتمع وتعبئ   
تسترا من اإلشارة المباشرة إلى آونها النظام       "فوائد ونصائح خيرية"،تحت اسم 

  ... األساسي لجمعية سياسة مناوئة لسياسات السلطة الحاآمة     
 
 

ها تصورا سياسيا واقتصاديا         رس ا  لدعطىِ فان هذه الوثيقة تُ    وفى مجملها ؛             
وانتماء    ، ن بعد وطني ليبير ع بّـ َعوهى ُت  واقعيا لتلك المرحلة التاريخية ،  واجتماعيا

 آما تفصح هذه الوثيقة عن نزعة ديمقراطية ،     �، والتزام ديني وسطى  قومي عربي
والثقافة  اإلنسانية      ورغبة انفتاحية على الفكر     ال لقبول اآلخر والتعايش معه     جتفسح الم
 :  ة عشر أو آما صيغت ؛ الفائدة الحادية عشر على أنه      نصت المادة الحادي  فقدالعامة ؛ 

 
 بح��يث ،ن��ب الت��ي تواف�ق مص��لحتهم  مص��لحتنا  يج�ب عل��ى الجمع��ية إآ�رام بع��ض األجا  " 

�وتراسلهم و يراسلونها  ينبغي لها أن تتخذ أصدقاء فى أوربا وغيرها ،" )1( 
 و  ياسية ،الس  و إدراآا ألهمية التعددية الفكرية األآثر من ذلك نضجا و و           

دعى القانون األساسي لهذه الجمعية السياسية منذ ذلك التاريخ   حتراما للرأي اآلخر ؛أن  إ
من تلك البيئة العربية ؛ إلى قيام مجتمع مدني يؤسس على             و   �؛وفى ذلك الزمن   

   : على أنه منه السادسة )  الفائدة (نصت  التعددية ، إذ 
 

                                                        
 سابقالمصدر الراجع ) 1(
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 حتى تكثر الجمعيات في البالد بحيث تجعل         يجب على الجمعية أن تستسهل آل صعب      " 
ات وحصلت فإذا  آثرت الجمعي �غرضها المقصود ؛ تكثير جمعيات الوطن ؛ 

ا إلى فعل الخير ، تكون قد وصلت إلى الدرجة المقصودة التي         هالمناظرة والمسابقة بين
   )2( "ال صعوبة بعدها 

 
 
 
 

سياسية ، بقواعده التنظيمية والتعبوية      إن هذا النظام األساسي لهذه الجمعية ال            
 واألهداف   وبرامجه السياسية واالجتماعية يتضمن حزمة متراصة من المبادئ والقيم         

 صياغتها الخطاب السياسي اإلصالحي للتحرر الوطني            ةالتي تشكل في حال عصرن   
  ويتفوق على المشروع األمريكي لإلصالح في     �، الديموقراطي في زمن العولمة 

 . األوسط وشمال أفريقيا ويتصدى لنواياه ومصالحه الخارجية الغالبة          الشرق 
 
 

لنظام األساسي ألول تنظيم سياسي         األصلي ل  لعله من المفيد أن نورد هنا النص       و         
ر ويؤرخ لحرآة التحرر الوطني في ليبيا ؛ آما ورد في وثائقه األصلية على النحو       جّذُي

 :   التالي
 
 
 
 
 
 

                                                        
 سابقالمصدر الراجع  )2(
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 ريةفوائد ونصايح خي
 
 

الجمعية أن     في الجمعية يجب على أعضاء  جديًدعضًوإذا دخل  : ىـــاألول الفائدة
يتخذوا ليلة احتفال لدخوله يهنئون أنفسهم به ويتناصحون بينهم ويظهرون فوائد          

 .االجتماع
 

 يومين يجب على أعضاء      غاب أحد أعضاء الجمعية  أآثر من  إذا : ةـيـانـثـالفائدة ال
آذلك إذا أصابته ملمة       إذا مرض أحدهم يجب عليهم عيادته و    ألوا عنه و  الجمعية أن يس

 .  يجب عليهم مساعدته
 

يجب على آل عضو من أعضاء الجمعية أن يأتي آل ليلة بخبر             : ةـثـالـثـالفائدة ال
 . داخلي أو خارجي يلقيه على إخوانه عند اجتماعهم   

 
ض رؤساء طائفة من الطوائف ولو      يجب على الجمعية أن تعزم بع  : ةـعـرابـالفائدة ال

في األسبوع مرة واحدة وفى ليلة العزومة يلقى آل واحد خطابا في فضل تلك الطائفة                   
مساعدة الجمعيات الوطنية لها حتى يحصل بذلك التنبه             تقدمها و  ولوازم انتباهها و   

 . ألرباب الحرف والصنايع الوطنية    
 

آافة مساعيها الخيرية لمن تختاره من         يجب على الجمعية أن تنسب      : ةـالفائدة الخامس
 .رؤساء البالد لتتحصل على مساعدته لها وسعيه في نجاحها     

 
هل آل صعب حتى تكثر       سيجب على الجمعية العمومية أن تست  : الفائدة السادسة

الجمعيات في البالد بحيث تجعل غرضها المقصود تكثير جمعيات في الوطن فإذا آثرت         
 والمسابقة بينهما إلى فعل الخير تكون قد وصلت إلى      الجمعيات وحصلت المناظرة   

 . الدرجة المقصودة التي ال صعوبة بعدها   
 

ينبغي ألعضاء الجمعية أن  يعتبروا قبائل البادية بمنزلة جمعيات                   : ةـعـالساب الفائدة
ت عن الطريق المقصود فلذلك يجب عليهم إرشادها وإدخال بعض إصالحات           ضّل

 .باطها المحكم وتعديالت في قانون ارت  
 

يجب على الجمعية أن تجعل تسعة أعشار خدمتها للوطن في     : ةــنــــامــثــــالفائدة ال
داخل البالد والعشر في داخل المدينة المحروسة وذلك للتعمية على أعداء الوطن          

 الموجودين بكثرة؟ 
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تظهر أن      وإنما   يجب على الجمعية أن ال توضح عن ما أرادته       :ة ـــعــــاســتــالفائدة ال
 . مضرة على األجانب والوطنيين     الدفع هو  مرادها 

 
 يجب على آل عضو من أعضاء الجمعية أن يعلم آل من له      : رةـــــاشـــعــالفائدة ال

 . طمع في بالدنا والسيما تصرفات الجمهورية الفرنساوية فى تونس والجزائر          
 

مصلحتهم    األجانب الذين توافق  يجب على الجمعية إآرام بعض : ة عشرــالفائدة الحادي
 . مصلحتنا بحيث ينبغي أن تتخذ أصدقاء في أوربا وفى غيرها تراسلهم ويراسلونها           

 
 يجب على الجمعية أن تحتفل بكل عزيز قوم من أهل الدواخل              : شرـة عــيـالفائدة الثان

 . آالطوارق والسودان ألجل أن تحصل المودة واالرتباط المطلوب     
 

 يجب على الجمعية أن تسعى في السياسة والكياسة إلى أن ترى              : ة عشرـثـالــالفائدة الث
 . أموال اليهود والنصارى برأي محبي الوطن في األعمال النافعة      

 
حال الوطن إال بعد إصالح المكاتب األهلية وإدخال         ال يتم حسن  :عشر  ةـالفائدة الرابع

رى في فرنسا وغيرها وآذلك     آافة أطفال األهالي فيها بالطريقة الجبرية آما هو جا   
ال يتم حسن حاله إال بإنشاء مدارس عالية آالمدارس الطبية والعسكرية والهندسية         
واإلدارية  فلذلك يجب على الجمعية أن تسعى في ذلك وفى إنشاء مدرسة عمومية   

 . للصنا يع على اختالف أنواعها   
 

إال من آان من أعضاء   لع عليه   ّط يهذا القانون الداخلي ال  :الفائدة الخامسة عشر 
ى آتمه وال يبوح به    وإطالعه عليه يكون في ليلة االحتفال به ويحلف عل ، الجمعية 

 . ذن جمعيتنا ويحلف أيضا أن يحافظ على السير بمقتضاه        إال ب إلجمعيه أخرى 
 

  انه  خومن أعضاء الجمعية أن يظهر إل   يجب على آل عضو     :الفائدة السادسة عشر  
هم  لئ لمسلمين وأطفالهم وأموالهم و عوا لغته وعلى نساء ا   دينه وتمام الغيرة على وطنه و  

وإظهار تمام الغيرة في أقواله وأفعاله ألجل تنشيط             وشرفهم الذي عبث به الزمان ،   
 . إخوانه إلى المسارعة في فعل الخيرات   

 
أن قيامه   يجب على آل عضو من أعضاء الجمعية أن يعتقد   :ة عشر عالفائدة الساب

يه أن يعتقد أن     آذلك يجب علو نتصار هللا الذي تعطلت أحكامه     إد والنصايح  بهذه الفوائ 
 .  بخزي الدنيا وعذاب اآلخرة   وءمن لم يقم بها يب 
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م أن الجرائد هي التي      العل حق أن يعلموا  لجمعيةا ألعضاء  ينبغي   : الفائدة الثامنة عشر
جعة فيها     المراالتى تجب     هم مطالعتها ومراجعتها في األمور      فيجب علي تحرك الدول 

تانة العلية     يالجرايد فيجب أن يعتبروا  جرايد األس     من خالية وحيث آانت والية طرابلس   
 . نشره النفع العمومي    فى أرادوا مما     الوطنية فينشرون فيها ما  ائدهمربمنزلة ج 

 
تانة غير آافية بمعرفة األخبار فيجب على          ييد األس لما آانت جرا      :الفائدة التاسعة عشر   

 .  الجرايده ا يخبرونها بكل ما يحدث مما تذآر     ية أن تتخذ مراسلين خصوصيين فيه  الجمع
 

  يجب على آل عضو من أعضاء الجمعية أن يدعو دائماً     :رون ــــشــعــالفائدة ال
 . اإلقبال  و لعز  ادوامو بالتوفيق   )1( للحضرة الشاهينية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .السلطانية: الشاهانية ) 1(
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 صورة نظــامنامة العسكرية
 
      لما آان وجود الضباط الكرام في مدينة طرابلس بكثرة وآان        :ىالمادة األول �

هم في أطرافها في غير شغل مما يستدعى دقة النظر خوفا من وقوع نظير ما           ر انتشا
وقع غير مره من المحظور، ناسب أن تخصص مجامع يجتمعون فيها في سائر    

لتي يجب المذاآرة فيها      األوقات لمطالعة بعض الجرايد الحربية وللمذاآرة في فنونهم ا     
. 

 
رت̈¨بة م̈¨الزم أول فم̈¨ا ف̈¨وق ف̈¨ي آ̈¨ل ش̈¨هر نص̈¨ف  م̈¨ن يدف̈¨ع آ̈¨ل ض̈¨ابط   :الم�ادة الثان��ية  �

 . لشراء بعض التواريخ العثمانية وترتيب بعض الجرايد الحربية)1(مجيدي
 
 يع¨ين آل الضباط الكرام لكل مجمع رئيس ونائب رئيس وآاتبا وأمين         :الم�ادة الثال�ثة    �

 .ما أن يكون بالقرعة أو باالنتخاب والحكم لألغلبية إيين هذا التعو صندوق 
 

االجتماع في هذه المجامع يكون في الليل والنهار وال يجوز ألحد غير         :المادة الرابعة  •
ذين هم  الذنه وأما الضباط إفريق أو بالض¨باط أن ي¨دخل اال إذا آ¨ان في صحبة سعادة ال     
 .يس المجمعمن غير أرباب المجمع فأنهم يدخلون بأذن رئ

 
 يخص¨ص لك¨ل مجم¨وعة قهوج¨ي يدي¨ر األشربة على أتقن صنع وأتم       :الم�ادة الخامس�ة    �

 .انتظام بأثمان رخيصة وعليه أن يحفظ الجرايد  وغيرها 
 
 تقس̈¨م الف̈¨نون الح̈¨ربية الت̈¨ى يج̈¨ب المذاآ̈¨رة ف̈¨يها ال̈¨ى مس̈¨ائل مثم̈¨رة    :الم��ادة السادس��ة �

بط يجب ئل فكل مسألة تطلع لضاوآ¨ل خمس¨ة عش¨ر يوما يقترع الضباط على تلك المسا    
ل مض̈¨ى خمس¨ة عش̈¨ر ي¨وما عل̈¨ى إخ̈¨وانه ف¨ي وق̈¨ت اج̈¨تماع    ق̈¨بعل¨يه م̈¨راجعتها وإلقائه¨ا   

 .أآثرهم
 
لم¨ا آانت هذه المجامع مجامع مطالعة ومتابعة فمن الواجب أن تكون    :الم�ادة الس�ابعة      �

̈¨ية       ̈¨ثات الخصوص¨ ̈¨ا المباح¨ ̈¨ية وأم¨ ̈¨ور عموم¨ ̈¨ية و أم¨ ̈¨ائل علم¨ ̈¨يها عل¨̈¨ى مس¨ المذاآ¨̈¨رة ف¨
ع التكلم فيها فى منيلى فساد الجمعيات ، لذلك مس¨ائل الشخصية فإنها السبب الداعي إ      وال

 )2(مثل هذه المجامع النافعة
*        *        * 

 

                                                        
 .الفئة الحسابية فى العملة الترآية المتداولة: المجيدى ) 1(
  .سابقالمصدر ال: راجع ) 2(
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ف¨ى ذل¨ك ال¨وقت  المبك¨ر من الحياة السياسية فى البالد الليبية عموما ؛ وفى مدينة                
متأث¨رًا تأث̈¨رًا مباش¨ر بت¨راث الدول̈¨ة    ط¨رابلس وض¨واحيها خصوص¨ًا ؛ آ̈¨ان المج¨تمع الليب¨ي      

اإلس¨المية ، وقداس¨ة الدول¨ة العثمان¨ية المأم¨ورة بمقتض¨ى التكل¨يف بتطب¨يق ق¨واعد الشريعة             
وآ̈¨ان  يس̈¨يطر .. اإلس¨المية ف̈¨ي الفت̈¨يا والقض̈¨اء والجه̈¨اد والحس̈¨بة، وحم̈¨ل ال̈¨ناس عل̈¨يها،   

ب̈¨أن الخل̈¨يفة ؛   )metaphysical(م̈¨ة اع̈¨تقاد غيب̈¨ي  عل̈¨ى العق̈¨ل الجمع̈¨ي ف̈¨ي غالبي̈¨ته العا  
ال يج̈¨وز االقت¨¨راب م¨¨نهم ، حت¨¨ى وإن    ) taboo(س̈¨لطان اإلمب¨¨راطورية العثمان¨¨ية ؛ تاب¨¨و    

̈¨ته تح̈¨ت س̈¨ياط       آان̈¨ت دول̈¨ته ف̈¨ي ح̈¨ال انه̈¨يار ، وتت̈¨ربص بأرآانه̈¨ا مع̈¨اول اله̈¨دم ، ورعي
 واس̈¨تكماًال للص̈¨ورة السياس̈¨ية و اإلجتماع̈¨ية  �والت̈¨ه ت̈¨ئن م̈¨ن الفق̈¨ر والجه̈¨ل والم̈¨رض   

والفك̈¨ري واأليدلوج̈¨ي ف̈¨ي ت̈¨رآيبته الثقاف̈¨ية العام̈¨ة نتع̈¨رف   ....عبي ؛للواق̈¨ع الرس̈¨مي والش̈¨
إبراهيم / م؛ السيد  1882عل¨ى شخص¨ية وفك¨ر مؤس¨س هذا التنظيم السياسي في ليبيا سنة       

، الذي تردد اسمه عبر تاريخ  الحرآة السياسة في ليبيا وعرف  ع�بد الق�ادر س�راج ال�دين     
اآم¨ته ومحاض¨ر استجوابه ؛ حيث وجهت   ، م¨ن خ¨الل وثائ¨ق مح     ) إب¨راهيم الس¨راج   (باس¨م   

� وتنظيمه الثالثة قوانين،�تشكيل جمعية إفسادية ،" ـ سلطات التحقيق التهمة ب    إل¨يه 
وذآ��ره  ..  وتهي��يج ال��ناس، �و بتحري��ر مكتوبين،وب��تهجمه عل��ى الدول��ة ف��ي الخط��بة،     

�التحاق تونس ومصر والهند بدول األجانب ".)1( 
 
 

س¨يس جمعية مناوئة لنظام الحكم وسلطات الوالية في البالد   اتهام¨ه بتأ   ىوردا عل̈            
 :أجاب المتهم ،المقبوض عليه ؛إبراهيم السرج بقوله ؛
 
فجاء في حديثنا ذآر قرائتخانات اليهود ؛ وغيره  )2(آنت مرة سائرا مع رئيس البلدية    "

حت��ى والنص�ارى ،وأن المس�لمين ال ق�رائتخانة له��م ، م�ا أنتهىكالم�نا ف��ى ه�ذا المع�رض        
 ثم اجتمعنا في مجلس �وع�د رئ�يس ال�بلدية بأن�ه ؛ سيس�عى في قرائتخانة للمسلمين ،           

آخ��ر ،وج��رت المذاآ��رة ف��ي أم��ر الق��رائتخانة، حت��ى أن  رئ��يس ال��بلدية آ��تب ف��ى ذل��ك           
ئيس البلدية  ث�م قابلت ر �المجل�س أس�ماء ال�راغبين ف�ي الدخ�ول ف�ي تل�ك الق�رائتخانة،            

 "والى فلم تبدو منه المعارضةال  أستشار حضرةهيوما آخر فأخبرني أن
 

̈¨بة    )المص̈¨در(وآ̈¨ان ق̈¨د ج̈¨اء ف̈¨ي إف̈¨ادة               الم̈¨بلغ، المدع̈¨و س̈¨ليمان أف̈¨ندي ،أح̈¨د آت
 :محكمة الوالية، وهو أحد الذين وشوا بالسراج ، قوله في محضر اإلفادة 

 
 
رفعني أصدقائي الشباب إلى أوضة إبراهيم سراج ، فتذاآر سراج معهم على أن            "

ألجل أن يتحدوا على أن يشهروا اإلسالم حيث ضاع بعد االتفاق      " آومبانية" يجعلوا 

                                                        
 .سابقالمصدر ال:   راجع ) 1(
  عاصمة الوالية العثمانية في ، ن الشيخ أحمد حسين النائب المتهم الثاني في القضية هو رئيس بلدية طرابلسو قتها آا )2(

 .ليبيا     
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�ى أن ال يكونوا مثل   وأن يفتحوا أبصارهم عل : أن يتحالفوا بأن ال يظهرون السر و 
إفادة المدعو عبد الكريم أفندي     آما جاء في  �هم النصارى  ين أخذتتونس ومصر ال 

، ويفسر       ؛ أخذ يحكى عن سياحته     راجحين التقيت بس (     :،باشكاتب المحكمة قوله 
ما    يفهمهم آيفية مصر و   و �، التي آانت بيده "البرهان"للحاضرين ما في الجريدة 

جرى فيها ، وفى اإلسالم ، بسبب عدم االتفاق ؛ مستدًال بآيات آريمة  وأحاديث شريفة  
� ،وزع عليهم المهام    و �ثم آلفهم بتدبير محل مخصوص ،     .. . حتى جلب قلوبهم ، 

 )1()وصار أناس آثيرون من األهالي يترددون عليه    . 
 
 

الدين    لجمعية ؛أن المتهم إبراهيم سراج    وفى وثائق ا   ُذآر في محاضر التحقيق ،                 
وتولى المتهمان ؛ أحمد      فأعد خطبة مكتوبة ؛  قد عمل على نشر أفكاره بين الناس ؛    

 أن يخطب بها  )جامع الناقه(جد النائب وحمزة المدني إعطاءها للشيخ بشير إمام مس   
 وقد تضمن التحقيق وصف سرور النائب والمدني وبقية أعضاء الجمعية              �الجمعة،

نا    ل وقد حفظت �" تعالوا بنا نبكى" للصدى الذي آان للخطبة التي اشتهرت بعنوان   
و   وثائق تأسيس هذه الجمعية فقرات من نص هذه الخطبة التي آتبها إبراهيم السراج       

 : فيهاوقد جاء  بمسجد الناقة في مدينة طرابلس؛  الشيخ بشير آخطبة لصالة الجمعة  ألقاها  
 
�ويحفظكم جيال بعد جيل     ..  آم تعصون اهللا وهو يعاملكم بالجميل   �عباد اهللا " 

 تخافون عذاب  ما أ�م تخشون في الدنيا واآلخرة عاقبة العصيان ، لأ.. ويلكم ، 
 وتوقظكم حوادث الشرق والغرب    �أنتم غافلون   تمر بكم األيام والليالي و �ان ،الدّي

 أما علمتم   �كم سائر ،   علمتم بمن جزر الجزائر وهو إلى حيّ     ا أم�وأنت نائمون ، 
أما علمتم بمن شرب النيل      .�وتفرغ إلى افتراس األخرى     )2(بمن سود وجه الخضراء   

 )3(" عباد اهللا فاتقوا اهللا�وآيف تقلص في واديه ظلكم الظليل ، 
 

د إبراهيم السراج على لسان إمام المسجد ، مخاطبا األهالي من المصليين           ثم يستطر
 :م1883مع من أوائل شهر مارس سنة      أيام الُجامع الناقة في أحد  بج
 أين دينكم العزيز؟ أين لغتكم الشريفة وأوطانكم �وال أقول أيها الناس  ... أيها الُخشب المسندة" 

وأعدوا لهم ما :" أين ما قال اهللا لكم... مينكم الشهيرة ؟ أين علومكم الغزيرة ومضا�المنيفة ؟
 "..استطعتم من قوة

 
 
 
 
 

                                                        
 .سابقالمصدر ال:    راجع ) 1(
 .يقصد بها تونس التي احتلتها فرنسا آنذاك: الخضراء  )2(
 .المصدر السابق : راجع  )3(
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الشيخ بشير ؛ الخطبة الثانية بما ورد فى هذا البيان       ...  و يختم إمام الصالة              
السياسى الوطنى و القومى التحريضى الشامل ، الذى صاغه إبراهيم السّراج و أراد                  

ة هذه منبهًا فيه إلى خطورة التآمر الدولى اإلستعمارى الزاحف      تمريره فى خطبة الجمع 
و المتربص بإرث دولة الخالفة الغاّطة فى ُسبات المتهالك على     ... على بالد العرب ، 

 متسائًال فى تعجب ؛    . .. فراش العلل 
 
"� وما هذا األمان والعدو     عد ،مئنان  وقد ذهب األقارب واألبا    ما هذا االط  .. وما هذا 
تعالوا بنا نبكى على أراضينا � تعالوا  بنا نبكى � فتعالوا�آم واحد بعد واحد   آخذ

 ." تعالوا بنا نبكى � وبحورنا الزاخرة   �الفاخرة
 
 

خطيب      ؛ ختم الشيخ بشير    بة وآجواز مرور لمقاصد الخط    �لمعتاد آنذاك   آا و            
ساعدته على ما فيه    و بالعمل على م   .�وإمام جامع الناقة خطبته بالدعاء للسلطان      

 وساعدوه على ما     �واطيعوا سلطانكم فإن آل الخير في طاعته       "ـ  إصالح البالد ب
 "فيه الصالح العام 

  
 
 

وتعليقا على مضامين هذه الخطبة ،وعالقتها بالواقع العربي السائد آنذاك ؛ يقول                        
 : المرحوم  الدآتور أحمد صدقي الدجانى   

 
 بما فعله عبد اهللا النديم أّبان ثورة عرابي في مصر ؛ حين آان     تذآرنا هذه الخطبة "

يقوم بتحرير خطبة الجمعة آل أسبوع ، ويطبع منها  آالف النسخ لتوزع على مساجد                   
 : ثم يضيف الدآتور الدجانى    "  مكان وآل إنسان   آل القطر ؛ فيصل صوت الثورة إلى

 
ربة في القاهرة ؛أراد أن يكررها      ويبدو أن إبراهيم سراج الدين الذي عاش تلك التج       "

�"في طرابلس وبدا بجامع الناقة     
 

 
 

*        *       * 
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آأول تنظيم سياسي في لبيبا ، أسماء عدد من     ،هذه الجمعية  وتحفظ لنا وثائق             
من الذين شملهم التحقيق واالستجواب في هذه القضية ؛           أبناء مدينة طرابلس و أعيانها ،     

األول    متهمين  المعبراهيم عبد القادر سراج الدين    وأنصار لمؤسسها السيد إ   آمتهمين 
 : آل من  الشيخ أحمد حسين النائب والشيخ حمزة ظافر المدني ؛      والثاني ؛ 

 
 ) 1( . ن سنةي  و عشر ًاالبالغ من العمر ست؛ إبراهيم مصطفى باآير   -
 
 
مل آاتب ويع البالغ من العمر تسعة عشر عاما ،  ؛محمد عارف أفندي   -

 . اإلبتدائيةطرابلس  -بمحكمة  
 
 
 . طرابلس -ويعمل باشكاتب بمحكمة البداية  ؛ عبد الكريم أفندي  -
 
 
 . طرابلس  � وعشرين سنة    ى حدإالبالغ من العمر ؛ مصطفى القاللى   -
 
 
 .  طرابلس �؛  لبوصيرى الساعاتى ا -
 
 
  طرابلس  �؛  على االزمرلى   -
 
 
  .  طرابلس�؛  إبراهيم االزمرلى  -
 
 
 . طرابلس�؛ محمد الباهى   -
 

 
م   هت هيئة االدعاء فى القضية بشأنه وآخرين من متصرفية مدينة بنغازى ،وج             

 :  نصه بالوثيقة التالية    �خطابا رسميا إلى متصرفية بنغازى ،     
 
 
 

        

                                                        
آم¨ا وص¨فه الش¨يخ الطاه¨ر ال¨زاوى ف¨ى آ¨تابه اعالم ليبيا ،          : روفين بدراس¨تهم للعل¨م   ه¨و أح¨د أب¨ناء مدي¨نة ط¨رابلس المع̈       ) 1(

 .لمحات أدبية عن ليبيا" وآذلك جاء على ذآره األستاذ على المصراتى فى آتابه 
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 - :  إلى متصرفية بنغازى( 
 
  26 اشارة هام جدًا، ومؤرخة فى تلقينا بأنامل التكريم ؛ رسالتكم العلية التى تحمل "

 : ه ، التى تطلبون فيها تعيين موظف لتسلم السادة   1300رمضان سنة  
 
 .ازىـــــــــغــنـــة بـــديـــلــس بـــيــ رئ�  أحمد المهدوى   / الحاج  -

 

 .غازىـنـية بـرعـكمة الشـمحـب الـاتـ آ� س ـونـن يـفى بــطـصـم -
 

 . أمين عام الصندوق السابق ، بنغازى�   ديمهـو ه ـالم بـعبد الس -
 

وهم الذين أخبرنا عاليمقام واليتنا ؛أنه تبين تراسلهم مع إبراهيم سراج رهن التحقيق  
معه والمحاآمة بسبب محاوالته األفسادية ، وذلك  إلرسالهم للتحقيق معهم ، لمعرفة       

 . اتفاقهم مع إبراهيم سراج 
 

)  وم إبراهيم سراجقألستجوابية والتحقيقية للمرراق امن مفاد األو (لقد تبين           
هنا ، للهيئة االتهامية بأنه مرسل من طرف عصابة فساد بمصر؛ونزل مدة أربعين   
يوما ضيفا عند الشيخ حمزه أفندى الذى هو أخ للشيخ ظافر أفندى الذى بدار السعادة           

  لحماية و  ، وأنه بفضل ا س البلدية وصهر الشيخ ظافر أفندى   وعند أحمد أفندى رئي  
علم أنه أسس جمعية   ،والقوة والنفوذ اللذين مداهما به المساعدة اللتين بسطاها عليه ،

 .سرية ، وقام ببعض المساعي و التحضيرات التى يمكن أن تخل باستقرار البالد   
 

القائمين بالجهود   ، ين فى الدرجة األولىداآمة المعدولقد بوشر مبدئيا فى مح           
 :وهم  الضارة ؛

رئيس بلدية المدينة   و   والشيخ حمزة أفندى ظافر   �إبراهيم سراج المذآور ،  
 .المعنويةو للذان آانا يمدانه بالقوة المادية ا) طرابلس(
 

وبعد أن تصدر المحكمة حكمها بعقابهم ، سيكون اخذ المفسدين من أفراد                         
 . ، المعدودين من الدرجة الثانية ةالعصاب

 

آان من البديهي أن األشخاص الثالثة الموجودين في بنغازي سيدخلون       ولما            
إليها محاآمة  تنتهىفي  زمرة المتورطين من الدرجة الثانية وحسب النتيجة التي  

جرائها  إزم النوافيكم فيما بعد  بالمعاملة الوم التي قيد النظر ، فأننا سوف قسراج المر
 . ودين في بنغازي  بشأن األشخاص الثالثة المذآورين والموج  
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قد خطر بالبال لزوم التكرم أن التغيب أطوار هؤالء وتحرآاتهم عن اليقظة                        
والتقصى السريين ، وبادرنا بتحرير هذا الخطاب ألفادتكم بأن الغرض من األشعار    

 )1( ) السابق هو لفت النظر إلى هذه الدقيقة
 

 هجرية1300 شوال �3 تموز 25
 
 
 

   *   *  * 
 
وانتهى التحقيق في هذه القضية بتوجيه التهمة إلى إبراهيم عبد القادر سراج                         

خيانتهم للدولة العليا     تبين  ( على أنه  ين النائب وحمزه ظافر المدنى     أحمد حسو الدين 
ن لسلب راحة العموم ، وتسهيل أسباب دخول األجانب             يبإلقاء الفساد و االختالل الموجب    

 ) 2 ( ).هي من الممالك الشاهينيه المحروسة     ى الت في هذه الوالية 
 

وصدرت األوامر بنفي آًال من ؛ الشيخ أحمد النائب والشيخ حمزه المدنى إلى                             
      � نيسان   24أما  إبراهيم سراج الدين  فقد بقى بالسجن إلى أن مات في         .. أستانبول ، 

ة المحفوظ ضمن وثائق      م بموجب ما أفاد به تقرير  طبيب البلدي        1892إبريل سنه   
 : القضية والذي جاء فيه 

 
أن المتهم الشيخ إبراهيم سراج توفى بالتدرن الرئوي الذي ابتلى به  وهو في          " 

 ". وتقرر إسقاط  الحقوق العامة عنه   .  ولذلك ال حاجة لمتابعة الدعوة   �  السجن ،
 
 

  **   * 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .راجع المصدر السابق) 1(
 . العثمانية السلطانية: الشاهانية ) 2(
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 آما يحفظ التاريخ للرجال حسناتهم ، و "

 

  ، لك يحصى عليهم سيئاتهمآذ
 

 فهو الصديق الوفى ،
 

 والعدو الذي ال يرحم
 

� اريخ عبر ال يعقلها إال العالمونوفى الت" 
 

 الشيخ الطاهر الزاوي
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 حرآة التحرر الوطني
 بين  

 االحتالل اإليطالي وظلم األتراك
 
 
 

لكنها     سياسي وطني في ليبيا ، وما انتهت إليه قضية أول تنظيم     ... ذلك ما آان           
 مع بدايات الوعي      ت آانت البداية التي يؤرخ بها للحياة السياسية في البالد ، وقد تزامن            

�العربي بما يحاك لهذه األمة ،    
 
 

آان قد صدر التكليف بالشروع في التهيئة            ،شر  فمع بدايات القرن التاسع ع                
امة دولة إسرائيل ،والعمل على تحريك القوى           واإلعداد لتنفيذ المخطط الصهيوني بإق   

 وآانت بدايات الخطة ؛تستدعى في   �الدولية باتجاه الوطن العربي في الشرق األوسط ، 
مقومات اإلمبراطورية العثمانية ؛وعزلها          استراتيجيتها الدولية العامة ؛تفكيك عناصر و    

 إلى شواطئ المحيط      وين مترامية أطرافها من شواطئ بحر قز     عن وحداتها السياسية ،ال 
�  عةسمن بعض جنوب أوربا إلى صحراء شمال أفريقيا الشا          و.. األطلسي ،   

 
 

فع أسطورة حق العودة    وآان التعاطف مع المسألة اليهودية في أوربا تحرآه دوا               
بمثل ما تحرآه آنذاك الرغبة في التخلص من يهود الشرق األوربي الزاحف             إلى فلسطين 

آانت الوآالة اليهودية النافذة آلي مراآز       و...  ، ثقاله وأعبائه وأطماعه  إلى الغرب بأ 
  آانت موازين القوة تتأرجح في التفاوت و        و .. . القرار قد بدأت تزعج أوروبا   السلطة و

آانت القوة        و�التقارب بين آفتى اإلمبراطورية الفرنسية واإلمبراطورية البريطانية ،          
بالعمل على بسط قوتها ونفوذها في محيطها         مكتفية   ية ، الثالثة لإلمبراطورية الروس   

 .لم تشغلها المسألة اليهودية بالرغم من ضخامة عدد اليهود فيها      اآلسيوي و
 

* * * 
  ) بريطانيا وفرنسا    (ان في أوروبا   يقت الذي تتنافس فيه القوتان العظم  في هذا الو           

ماع المملكة اإليطالية في      لغابر تداعب أط   آانت أحالم اإلمبراطورية الرومانية وتراثها ا         
ها في العودة   ملعلى تحقيق ح يعينها  ووجدت في أهداف ومقاصد الصهيونية ما   �ليبيا 

 فبدأت الحكومة   �إلى الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط وشمال أفريقيا ،      
م   1873سنة   فبراير  �ففي شهر شباط   �لغزو ليبيا واالستيالء عليها ،    ُتعد اإليطالية 

 وتوالت على طرابلس      �افتتحت لها أول مكتب تجارى في مدينة بنغازي بإقليم برقة             
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وتوافد المهاجرين ،وعمل قناصلها على تقوية نفوذها ؛ مستغلين االمتيازات         ، تها ابعث
�األجنبية التي تمنحها الدولة العثمانية للرعايا األوروبيين في والياتها ،            

 
 . انية تغط في سبات المتهالك على فراش العلل      وآانت اإلمبراطورية العثم   

                                         
* * * 

 
ر أو التشاور    ا آلما واتتها فرصة الحو لم تترد إيطاليا في سبيل تحقيق حلمها ؛              

 .  احتالل ليبيا  في طلب الموافقة على إطالق يدها في   مع أي من  الدولتين العظميين ، 
 

نسا اتفاقية مع     عت فر وقَّ وحتى ال تسبب لها إزعاج في الجزائر أو تونس ؛                     
مقابل أن تنفرد فرنسا بإطالق     تطلق بموجبها يد إيطاليا في ليبيا ،   م 1900إيطاليا سنة  

 �رك أمر ليبيا إلى إيطاليا في االتفاقية اإلنجليزية        آذلك ُت�يدها في المغرب األقصى ، 
اعترفت بموجبها بريطانيا بحق فرنسا في المغرب ، نظير           م التي  1904 الفرنسية سنة 

�اعتراف فرنسا باحتالل بريطانيا لمصر ،         
 

وعلى هذه القسمة األوربية االستعمارية ؛ حشدت حكومة روما لغزو ليبيا يوم                     
المحملة  بأآثر     عشرات السفن والبوارج الحربية      م1911تشرين أول سنة     � أآتوبر    3

 مع األسلحة الثقيلة والمدافع المتوسطة المدى ،         مائة وعشرون ألف جندي    )  120(من 
 .  تظهر  ألول مرة في تاريخ الحروب في سماء ليبيا        رات حربية  رافقها من الجو طائ  ت

 
ولم تكن الدولة . �، ع والمقاومة الشعبية متواضعة  اآانت إمكانات الدف              

ومع ذلك   . �أربعة آالف جندي ترآي ،  ) 4000(العثمانية تحتفظ في ليبيا بأآثر من   
ضت   تصدت المقاومة الشعبية إلى جانب القوات الترآية ، تدافع عن المدن التي تعرّ    

 وقد خاضت المقاومة الوطنية معارك  طاحنة          �للقصف العنيف من موانيها الحتاللها ،    
�مع قوات اإلنزال قبل أن تنسحب إلى الدواخل ،      

*     *     * 
 األآثر مأسوية من مشاهد التوتر التي أصابت واليات الدولة            ان المشهد الليبي  آ           

 ففي الوقت الذي تستنفر  فيه حرآة المقاومة الوطنية األهالي لحمل السالح               �العثمانية ، 
،   و التصدي لقوات االحتالل ومحاصرتها داخل نطاق المدن الليبية الخمس وموانيها     

دى   لن خبر المساعي األوربية    آا� ، طبرق، نةر د، بنغازي ، الخمس ،طرابلس 
الحكومة العثمانية لحملها على عقد اتفاق صلح مع الحكومة اإليطالية ، يصيب الليبيين               

إمبراطورية الخالفة العثمانية التي تتنصل من          .. بحال من اليأس من الدولة األم  
 . ل اإليطالي  التزاماتها ومسئوليتها وتترك البالد لقمة سائغة لقوات االحتال         
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 آانون الثاني من ذات سنة الغزو عندما  اتفقت قيادات      � ديسمبر 15آان ذلك في 
تانة    ين فى األسيل برقية احتجاج لدى مجلس المبعوث    حرآة المقاومة الوطنية على إرسا    

 : يها ف جاء  )1(باستنبول 
 
  برمته الدولة  و لو أ  في بالدنا و يجعل للعدو مدخالً  ال نرضى بصلح يخل بعثمانيتنا و ( 

 أبرم فإذا.  ..الطرابلسيين ،  سم العثمانيين وإنحن اآلن نحارب ب      و� الخليفة ،هرضي
يين فقط إلى آخر قطرة     الصلح على ما ال يرضينا ، أمكننا مداومة الحرب باسم الطرابلس   

 ال يوجد بيننا متقاعد عن الحرب أو ميال إلى العدو أو مسالم له قط     و من دمائنا 
ال دخل فى ذلك للترك أصال ، وسنجلب       و  �ستثناء  إدون  بجبنا على آل قادر  أوقد  و

 إلى خط الحرب إذا تجاوز العدو خط      )2("غريان"ما يلزمنا من المدافع الموجودة فى  
 ...،النخيل 

تزمة الحياد ، فأننا نحارب باسم دولتنا ووطننا ، ومتى ظهر       لوما دامت الدول العظمى م 
ً اأنتصارلوقوف فى طريق منها ا غير مشروع فأننا نعد ذلك منها تعصبًا  تنا وقوفا

 . )3( )وسوف نحاربهم بأسم الدين فقط   
 عن رؤساء المجاهدين  

 سليمان البارونى    
 

*       *      * 
 
 
 

 
لم تستطع الصمود       تستطع الحكومة العثمانية مقاومة الضغوط األوروبية ، و    لم          

فى     األوروبية  القوات البحرية اإليطالية على سواحلها      فى جبهة الحرب التى فتحتها   
أرغامها على التنازل عن         و احتالل جزرها فى بحر أيجه لمساومتها و          مداخل الدردنيل 

لتندلع     مت أوربا نفوذها المتنامى فى واليات األمبراطورية العثمانية         آما أستخد ...  ليبيا ،
اية األوروبية واألستقالل عن السلطنة       ثورة داخلية فى والية البانيا تعلن طلب الحم     

�،  العثمانية 
 
 
 
 

                                                        
 ة فى الدولة العثمانية ، وآان المبعوثان عن الوالية الليبية هو مجلس الواليات المتحد: ن يس المبعوثمجل) 1(

 آًال من سليمان باشا البارونى محمد بك فرحات     
 .تقع غريان بمنطقة الجبل الغربى جنوب مدينة طرابلس)  2(
 .الطاهر الزاوى/ لشيخ ل "جهاد األبطال فى طرابلس الغرب : " راجع ) 3(



 40

مام الحكومة  الترآية       ألم يعد    و �تسع الخرق على راقع الدولة العثمانية ،         إو            
فى لوزان     ) ouchy-lusanne(التوقيع على معاهدة أوشى     غير القبول بمبدأ التفاوض و  

عها الجانب الترآى ونيابة عن         وقَّ ، م1912   تشرين األول  � أآتوبر    15 فى السويسرية 
وعن الجانب اإليطالى     )  عطوفة محمد نابى و روم أوغلو فخر الدين       (  السلطان العثمانى   

بيترو  برتو لينى  و  جويدو فوزيانتو   و جوزيبى            .. ( ، الممثلون الثالث لملك ايطاليا   
ن    أ الحرب بينهما ، و  ، تعهدت بموجبها الدولتان ، العثمانية وااليطالية بايقاف     )فولبى 

موظفيها األتراك من طرابلس و برقة          بسحب ضباطها وجيوشها و    )  ترآيا  (  تقوم األولى  
بسحب قواتها من الجزر التى احتلتها فى بحر ايجه      )   ايطاليا ( تقوم الثانية   فى ليبيا ، و

..   ا، الرهائن بينهم    نصت المادة الثالثة من المعاهدة على سرعة تبادل األسرى و           و.. ،
مصالحها     آما أعلنت الدولة العثمانية استعدادها العادة الرعايا االيطاليين الموظفين فى            

ن تدفع لهم  أ الى وظائفهم  و   )بان الحرب  إالذين اضطرت أن تفصلهم عنها     (فى ليبيا  
لتزمت آذلك     إ و �ظائفهم ،  رواتب االستيداع عن مدة الحرب التى قضوها خارج و          

  شرآات السكك الحديدية و      ن تتوسط لدى صندوق الديون العمومية و    أالحكومة العثمانية ب  
 العثمانية من أجل معاملة الرعايا االيطاليين الذين آانوا فى خدمتها بنفس             �البنوك الليبية    
فى المقابل نصت المادة العاشرة من المعاهدة على أن تتكفل حكومة ايطاليا               و المعاملة ،

ون العمومية العثمانية لحساب حكومة السلطان مبلغا       أن تدفع سنويا الى صندوق الدي 
لمتوسط المبلغ الذى خص فى السنوات الثالث السابقة العالن الحرب من ارادات          دًالامع

يعين مقدار هذا المال       لصندوق الديون العمومية العثمانية ؛ و     واليتى طرابلس وبرقة   
 . الحكومة العثمانية  اآلخر   السنوى معتمدان ؛ تعين أحداها حكومة أيطاليا و  
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هذا ملخص ألهم بنود معاهدة أوشى التى ضمت اتفاقا سريا وثالث مالحق تومئ                         
باالنهيار واالستسالم الترآى ، وتعطى انطباعا لنوايا الحكومة االيطالية العدوانية          

 . التوسعية فى ليبيا   
 
 
 
تيبات انسحاب القوات االيطالية من       ولما آان الملحق الثالث بالمعاهدة يختص بتر            

الجزر ؛ فإن الملحقين      لهذه)   TOPOGRAPHY( جزر بحر ايجه والوضع الطبو غرافى       
األول والثانى وآذلك األتفاق السرى ، المعنية بالمسألة الليبية فى المعاهدة ؛ ضمت              

)   تقالل  اس(تنازل السلطان عن سيادة الحكومة العثمانية فى ليبيا ومنح الشعب الليبى           
�!! داخلى تحت الرعاية االيطالية   . 

 
 

�وتعهد ملك ايطاليا بضم ليبيا الى ممتلكاتها ،                
 
   )1(:  وجاءت نصوصها على النحو التالى     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                        
 .راجع المصدر السابق) 1(
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 )1(الملحق رقم  
 

 منشور جاللة السلطان إلى سكان طرابلس وبرقة
 
 

 في حالة يستحيل معها أن تسديكم المساعدات التى     لما آانت حكومتنا الّسنية   "             
تحتاجون للدفاع عن وطنكم  ،ولما آانت من الناحية األخرى مهتمة بضمان راحتكم و           

ورغبة منا في اتقاء مواصلة حرب مدمرة لكم ولعائالتكم         �هنائكم  حاضرا و مستقبال ،    
قد منحناآم  وطنكم ؛ ، وذات خطر على إمبراطوريتنا ، وفى إدخال الهناء والسالم إلى     

 وستدار بالدآم     �استقالًال داخليا مطلقًا وتاما بما لي من حقوق السيادة عليكم ،   
بموجب قوانين جديدة وأنظمة خاصة ، يشترك رجالكم في إعدادها لكي تأتى مطابقة            

 ممثًال لي ،     ولقد عينت شمس الدين بك المعروف بصدق الخدمة        .  داتكم لحاجاتكم وعا 
 إليه بحماية المصالح العثمانية في بالدآم، وذلك لمدة      وعهدتنائب السلطان  ومنحته لقب  

 .خمس سنوات مع احتفاظي بحق تجديدها أو تعيين غيره       
    
 

ولما آانت أمنيتنا المحافظة على بقاء األحكام الشرعية قائمة بينكم ، فقد احتفظنا                       
يقضون    ل البالد ،  ن العلماء ، أبناء   بحق تعيين القاضي الذي يتولى تعيين نواب عنه م         

�بينكم طبقا لما تقضى به الشريعة،     
 
 

�وسوف تدفع رواتب القاضي من جانبنا ، ومثل ذلك راتب نائب السلطان ،                   
 ) 1( ".أما الموظفون الشرعيون اآلخرون فتدفع رواتبهم من داخل البالد   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .راجع المصدر السابق) 1(
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 )2(الملحق رقم 

 
  )1(ا إلى سكان طرابلس وبرقة منشور من ملك إيطالي

 
 والذى يجعل طرابلس     م1912 فبراير سنة    25عمًال بالقانون الصادر يوم    "           

الغرب وبرقة خاضعتين خضوعا مطلقا للسيادة الملكية اإليطالية ، ورغبة في التعجيل           
  أصدرنا  بإعادة السلم إلى هاتين المقاطعتين ، وبناء على اقتراح مجلس الوزراء ،    

 :  المرسوم اآلتي
 

 : المادة األولى
ذين   الذين اشترآوا في  الحرب ، أو ال        سيين والبرقاويين    لمنح العفو التام العام للطراب     

أسندت إليهم التهم بسببها ، ما عدا الجرائم المختصة بالحق العام ، بحيث ال يمكن       
حقوقه   أو أمالآة و محاآمة أي شخص من أي طبقة أو أي فئة آانت والمس شخصه    

ويطلق   .   .بسبب أعماله السياسية أو العسكرية ، أو بسبب اآلراء التي أبداها مدة الحرب         
 .في الحال سراح األشخاص الذين سجنوا أو نفوا بسبب ذلك     

 
 : المادة الثانية

يظل أهالي طرابلس وبرقة متمتعين بتمام الحرية في إقامة شعائر الدين اإلسالمي آما            
بون على ذآر اسم جاللة السلطان األعظم بصفته خليفة      آانوا في الماضي ويواض   

ه جاللته   ين عترف بالنيابة عنه للشخص الذى يع    ُي  و...   ،للمسلمين فى الصلوات العامة  
تحترم حقوق المصالح       و�لذلك ، ويدفع راتب هذا النائب من اإليرادات المحلية ،    

ق فى سبيل عالئق    آما آانت فى الماضى ، وال يوضع أقل عائ    ) األوقاف(الدينية 
 ورئيسهم األمين الذي يعينه هو ،والذين تدفع رواتبهم من           ةالمسلمين بقاضى القضا    

 . اإليرادات المحلية 
 

 المادة الثالثة 
 العثمانية والرعايا      ُيعترف أيضا لنائب السلطان المذآور بحماية مصالح السلطة         

إصدار قانون فبراير سنة        حسب ما صارت إليه في الواليتين المذآورتين بعد    العثمانيين
 . م1912

 
 

                                                        
الح¨ظ م¨ن خ¨الل ه¨ذه المعاه¨دة وملحقاته¨ا أنه¨ا ل¨م تت¨ناول اإلشارة إلى الوضع في أقلم فزان إلى جانب إقليمي طرابلس           ) 1(

... وب¨رقة، ولع¨ل ذل¨ك آ¨ان مؤشرا واضحا بوعد أوربي أن تكون فزان من نصيب فرنسا في الترآة العثمانية في ليبيا        
 .وهذا ما آان
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 : المادة الرابعة 

 تقترح وضع األنظمة       البالدعيان ين بمرسوم ملكي لجنة يكون من أعضائها بعض أ     عُت
يقوما على احترام      و   على أن يستمدا من المبادئ الحرة  ة واإلدارية للواليتين   ينالمد

 . أخالق البالد وعوائدها
 

*         *        * 
 
 

 

 
 
 
 

 .م1912أآتوبر 1حال توقيعهما لمعاهدة أوشى بتاريخ صورة للوفد العثماني اإليطالي  
 

Official photograph of the ottoman and Italian delegations signing the 
ouchy peace treaty on October 1912. 
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عت حكومته الترآية      العثماني الذي با    للجانب  ، اتفاقية مذلة   ىآانت  معاهدة أوش               
 وآما أنها ليست المرة األولى التي يتآمر فيها              �ليبيا لالحتالل العسكري اإليطالي      

وليست المرة األخيرة التي تباع فيها           ،  االستعمار األوربي للسيطرة على البالد الليبية       
ا   فى آل مرة آان يهب فيه      نه و أغير   �ليبيا بما فيها و عليها بأبخس االتمان وأحقرها           

 لينتزع بالده من براثن البائع والمباع له      � الشعب الليبي   �صاحب الحق الشرعي   
 .  حكمة الرجال    و بدماء الشهداء ،و عزيمة األبطال ، 

 
 
 
 

في ذلك الوقت من بداية القرن العشرين ، لم تكن هناك هيئة أو منظمة شرعية                         
تصدر عنها قرارات ملزمة في          دولية متفق عليها تنطق باسم المجتمع الدولي ،أو       

النزاعات الدولية بقدر ما آانت اآللية الدولية الوحيدة التي تخضع لها العالقات الدولية و                    
صراعاتها ؛هي عنصر القوة والتمرآز اإلستراتيجي ألدواتها حيث يكون امتداد نفوذها              

ة   صدرت آيّ  د ولم تكن ق..  ت عصبة األمم بعد  فلم تكن قد أسس�بقدرة امتداد تأثيرها ،   
  مبادئ دولية تقنن االلتزام الدولي باالتفاقات والمعاهدات بين أطراف النزاع في العالم ،        

�ان  ت متفاق دولي ؛حشدت له القوتان العظ   وإن آانت هناك مؤامرة حكيت في شبه ا     
 وقد دفعتا بالقوة اإليطالية الصاعدة والطامعة لدور وإرث             إمكاناتهما  �بريطانيا وفرنسا     

نهيار    إ ت مقدمات ضعفها ب    دمة ، للعمل على تفكيك اإلمبراطورية العثمانية التي بد        في المق
فى    و �نفصال عنها    ن والياتها ، وبروز حاالت طلب اإل    أوضاع الدولة في عدد م

الديون الكبيرة التي راآمتها الدول األوروبية الدائنة لتصبح ضمن أدوات الحصار            
�اإليطالية   � ،الترآية   ىشوأوراق الضغط للقبول بشروط معاهدة أو       

 
 

ولم تكن مالحق المعاهدة إال صيغة إجرائية لتطبيق وتنفيذ االتفاق السري لهذه                         
   : المعاهدة التي نصت المادة الخامسة منها على انه      

  عقب نشر المراسيم الثالثة ذات الطرف الواحد المنصوص عليها فيما تقدم ،      (            
     )...متعاقدان معاهدة عامة طبقاً  لنصها والمالحقيوقع الفريقان ال

 
 

  أن ال  ب  ( �، حكومة اإلمبراطورية العثمانية بموجب هذا االتفاق         آذلك تعهدت            
برقة أو ذخائر أو ضباط أو     رسل وال تسمح بإرسال سالح من ترآيا إلى طرابلس و        ُت

 . )جنود
 
 

على أن يكون لكل     ؛ سريًا  تفاق ن بإبقاء هذا اإل  عهد الفريقان المتعاقدا  قد ت و            .. .
على أن يوضع     ؛  م المعاهدة العامة إلى  برلمانها      حكومة حق الخيار في إعالنه عند تقدي   
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 15نسختين يوم من االتفاق موضع التنفيذ يوم توقيعه ، وقد آتب هذا االتفاق في لوزان  
رارهما بان المالحق     م ووقعه الطرفان بعد إق 1912 تشرين األول سنة   �أآتوبر  

 . المنصوص عليها في هذا االتفاق تعد جزءا متمًا له     
 
 
 

*         *        * 
 
 

 
يقبل الليبيون بمعاهدة الصلح الترآية اإليطالية ولم يقروها ، وقد استقبلتها                  لم             

البالد   لم تعر الحكومة العثمانية زعماء      و ،  قيادات المقاومة الوطنية  بالسخط والتذمر    
إلى طرابلس نائبًا عن  " شمس الدين باشا " وآان قد وصل القائد الترآي  . �اهتماما، 

والعمل على    . السلطان العثماني لتنفيذ اتفاقية الصلح على األرض مع القوات اإليطالية   
قيادة الجيش العثماني الضابطين       آما استدعت  ..  إخماد الثورة المشتعلة في البالد ،  

 إال أن    "يز المصري عز"وترآت الضابط العربي      "  وأنور بك  )1(مصطفى آما ل "
 . المقاومة الوطنية لم تلق السالح وقررت مواجهة القوات المحتلة       

 
 

 .وآانت مرحلة أخرى من مراحل نضال الشعب الليبي ضد االستعمار 
 
 
 

*         *        * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                        
 1922الذي اصبح فيما بعد رئيسا لجمهورية ترآية التي أعلنت سنة " اتاتورك " بط الترآي مصطفى آمال ه¨و الض¨ا   ) 1(

 .على إنقاص اإلمبراطورية العثمانية
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 :في إقليم طرابلس
 
 

  الجبل الغربي   واعيان البالد عدة اجتماعات متواصلة في لواء   عقد قادة المقاومة            
 لدراسة الموقف واتخاذ التدابير الالزمة حيال تخلى الحكومة             فلهأور و  ولواء فزان 

 فكان على قيادات   �العثمانية عن البالد الليبية وتسليمها إلى قوات االحتالل اإليطالي       
المعطيات الجديدة التي أفرزت واقعا محبطا           المقاومة أن تتحمل مسؤليتها وأن تتعامل مع          

  ى ل المتحفزة  لالنقضاض عل    بإمكاناتها الدفاعية المحدودة في مواجهة قوات االحتال    
 .البالد

 
 
 

طرابلس و     تخذوا قرارا بإعالن استقالل   و أستعرض زعماء البالد األوضاع              إ 
ونى ، مستندين فى ذلك إلى  إنشاء حكومة وطنية برئاسة الشيخ سليمان عبد اهللا البار  

 . فرمان الدولة العثمانية الصادر عن السلطان ؛ الذى يقضى بمنح البالد إستقاللها     
 
 
 

  قادة الحرآة الوطنية في طرابلس جملة من التدابير و           أتخذ زعماء و           و قد   
 : صدر عنهم البيان التالي     و. .. القرارات ،  

 
 هجرية القاضي    1330 ذي القعدة الحرام سنة  بناء على الفرمان المؤرخ في شهر   (  

بمنح بالدنا االستقالل ؛ فقد اتفقنا على الرضاء به وقبوله مع آمال السرور ، وآلفنا          
مبعوث الجبل سليمان بك البارونى بإعالن استقاللنا وتبليغه إلى من يلزم التبليغ إليه ،       

ميم األمن والمحافظة على       وتشكيل حكومة تقوم بما يلزم اتخاذه  من حفظ الراحة وتع          
شرف الدين والوطن وعلى قواعد الشرع الشريف والنظامات العمرانية مع القيام بكل      

والتوفيق من اهللا   ،،،ما يجب اتخاذه من وسائل الدفاع آالمال والرجال والسالح ،  
  )1( )والنصر بيده

ترافها بحكومته في ونى بإرسال وفد إلى حكومات أوربا لنيل اعقد قام البار و          
راء األمن تنظيم شئون البالد ؛ فعين مدبنت حكومة البارونى يُع  و�طرابلس ،

نظم  و فرسان هجانة لحفظ األمن في البالد ، أنشأ شرطة محلية و والقضاة والفنيين ، و
  وأورفلةفتح لها مكاتب في العديد من المناطق الهامة في  الهاتف و البرق و البريد و

أقام البارونى خط حرب ازاء   و� مع تونس ، الحدودعلى   وغات  وسغدامفى 
بير   ومنطورس  والزعترية  وغريان مارًا أمام أورفلةالقوات اإليطالية ليبدأ من 

                                                        
 قضية ليبيا، آتاب محمود الشنبطى: راجع ) 1(
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ختار البارونى  إو ... وزواره قةلالعال  والعجيالتم اأم  والعزيزيةالخشب فى منطقة 
 .طريق المقاومة

 

 
 ت الزاوي مع أحد الضباطسليمان البار ونى وفرحا

 األتراك يستعرض خارطة لمنطقة طرابلس
 

* * *
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 : قليم برقة إفي 

 
 قائد الحرآة السنوسية آنذاك ؛ بخطاب   أحمد الشريفو من برقة ، أرسل السيد            

نحن و الصلح على طرفي نقيض ، و ال       ( :  قال فيه   "أنور بك  "  إلى القائد العثماني   
  ّذر و ح  ) ه من الوجوه لو آان ثمن الُصلح ؛ تسليم البالد إلى العدو          بوج ًانقبل ُصلح

  ي نفوس المسلمين في جميع األقطار     من أثار توقيع معاهدة الُصلح ف    أحمد الشريفالسيد 
   )1(.و ما يحدث من نفور شديد من الدولة العثمانية   

 استدعى إلى    حين )  القائد العسكري العثماني في ليبيا   ( أنور بك على أن             
أحمد    بعد توقيع الُصلح رأى قبل مغادرته ليبيا أن يقوم بزيارة إلى السيد             تانة ياآلس

 و يبلغه ما اتخذه السلطان العثماني من أوامر تقضي بتسليم القيادة    الجغبوب في الشريف
السيد   أي  (   بإسناد أمر األمة الليبية إليه آما أبلغه أوامر الخليفة     عزيز المصرى للسيد 

 و أضاف القائد العثماني ؛ أن السلطان قد منح األمة الليبية استقاللها            �)  أحمد الشريف  
 . تارآًا لها الحق في تقرير مصيرها و الدفاع عن نفسها         

 
 

 ؛ خطة عامة     قائد الحرآة السنوسية   أحمد الشريف   وضع السيد   ،إثر ذلك              
عبد القادر طقة بنغازي و الضابط الليبي        قائدًا لمن عزيز المصري عّين و  لمقاومة العدوان 

و آانت قوى العدوان ما تزال ُمحاصرة داخل       �،  قائدًا لمنطقة الجبل األخضرالغناي
 .  أسوار ُمدن طرابلس و بنغازي و الخمس و درنة و طبرق       

 
 

و بعد انسحاب و خروج القوات الترآية ، تنفيذًا التفاق أوشي ، بدأت قوات                      
�اإليطالي تزحف على المناطق التي تخلت عنها القوات الترآية           االحتالل  

 
 

و قد حاولت قوات العدو التوسع إلى جنوب مدينة بنغازي و شرقها  باالستيالء                   
   .توآرة � األبيار �  سلوقعلى مثلث  

 
 

                                                        
 .سابقالمصدر ال: راجع ) 1(
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 :قليم فزان إفي 
 

إليطالي باتجاه     م زحفت قوات الغزو ا  1913و في السادس من ديسمبر سنة             
المجاهد محمد     فزان الحتاللها ، غير أن قوات المقاومة الشعبية آانت قد تشّكلت بقيادة             

 و رغم   � بعّدة مواقع  آمينية لصد القوات الغازية          و قد رابطت  ي فعبد اهللا البوسي
ضحالة اإلمكانات الدفاعية للمجاهدين من أهالي فزان إال أن عدة مواقع دارت بها       

حنة قبل أن تتمكن قوات االحتالل من بسط سيطرتها عليها و تنشئ مقرًا               معارك طا 
 و لم تستطع أن تبسط نفوذها األمني و األداري ؛    �سبها  ب )رة القا( لقيادتها في منطقة 

خليفة   (  فقد أوآل أهالي فزان إدارة شئونهم العامة للضابط الليبي في الجيش الترآي      
 ) ثاقب( السلطان العثماني ، حاآم فزان اللواء    في أعقاب رحيل مبعوث      ) الدعيكي

 . تطبيقًا لبنود معاهدة الُصلح في أوشي     
 
 

عبثًا حاولت القيادة العسكرية اإليطالية أن ُتخضع أهالي إقليم فزان لسيطرتها          و           
آامل شئون اإلقليم أو تسليم جماعات المقاومة الشعبية ألسلحتها ، و قد أطلقت          على 

ياة آمنة ُتراع فيها شرائع األهالي و عاداتهم تارة ؛ و أخرى التهديد باستعمال               الوعود لح
 غير أن جماعات المقاومة أخذت تنطلق من مواقع تمرآزها ليًال و              �القوة إلخضاعهم   

 .  تستهدف مواقع و معسكرات العدو لتحول دون توغله    
 
 

  قائد الحملة على     )  إمياني  (آانت قوات االحتالل قد قامت بقيادة الكولونيل                        
ة و ترحيله     ن في مدينة سوآالشيخ سيف النصر عبد الجليل إقليم فزان باعتقال المجاهد  

 .  إلى زواره   عبد الجليل و  سليمان و  محمد  و   عمر وأحمد  نفيًا مع أوالده  
 

 بابنه عون يطلب الدعم واإلمداد للمقاومة من      سوف المحمودي   و بعث المجاهد               
 . تانة يكومة العثمانية في اآلس الح
 

 في   أحمد الشريف إلى السيد يفعبد اهللا البوسيمحمد                   آما بعث الشيخ     
و التعاون و التنسيق على قليم اإل حتالل  إلمشورة و إرسال العون لمقاومة   برقة يطلب ا

 .ليبية ؛ في برقة و طرابلس و فزان   آافة الجبهات ال 
* * * 
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 المجر الحرب على الصرب في الثامن و          � إمبراطورية النمسا     بإعالن            
  المجر و نحازت ترآيا إلى جانب النمسا          إ م  1914 تموز سنة   �العشرين من شهر يوليو    

الواليات المتحدة      -إيطاليا   -  فرنسا �  جهة الُحلفاء ؛ بريطانيا  و بلغاريا و ألمانيا في موا   
 - رومانيا    -   اليونان - الجبل األسود  -الصرب    -بلجيكا    -اليابان   - روسيا   -األمريكية  

 آب سنة   �لتندلع أتون الحرب العالمية األولى فى الثامن من أغسطس   البرتغال ؛  
  �و عندما زادت حالة التوتر في البلقان و تدهورت العالقات الترآية            . م1914

ومة العثمانية في ترآيا    حكأرادت الاإليطالية و أصبحت معاهدة أوشي في ُحكم الُملغاة ؛         
ستعادة مرآزها ؛ فسعت إلى فتح جبهة من       إ و  الصراع مع إيطاليا إلى ليبيا مسرح إعادة 

الحدود الشرقية لليبيا على القوات البريطانية في مصر و من الحدود الغربية الجنوبية         
ة    تاني في إسطنبول  يطلب دعم اآلس سليمان البارونيوآان .. �على فرنسا في تونس ؛ 

للمقاومة فخصصت له الحكومة الترآية غواصة  تنقله إلى طرابلس  للتباحث مع قيادات              
  7  إلى مصراته يوم     الباروني  و وصل   �المقاومة و تحديد طلبها لمقاومة االحتالل ،       

م ، و ما لبث حتى عاد إلى إسطنبول مع مرافقه الترآي            1916 -هـ  1334رمضان سنه  
لحكومة و القيادة العسكرية الترآية طبيعة  األوضاع           ليوضح ل  "   الدآتور عثمان" 

السياسية و العسكرية و االقتصادية في ليبيا و معبرًا عن  رغبة زعماء و قيادات حرآة       
 و قد اتخذت    �،  المقاومة الوطنية فى البالد على مواصلة المقاومة ضد االحتالل     

 واليًا    سليمان الباروني بتعيين الحكومة الترآية قرارًا ُيعيد إلحاق طرابلس  بها و يقضي    
�على طرابلس و آومندانًا  عامًا لها ،       

 
ل المساعدات الترآية لدعم  م إلى البالد من ميناء مصراته يح   البارونيو عاد            

و لتصبح األراضي الليبية في حسابات و إستراتيجيات                 .   المقاومة و مواجهة االحتالل     
 . األولى في الشرق األوسط و شمال إفريقيا    ساحة الحرب العالمية     الفرقاء
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1( )Libyan and surrounding area 
 
 

 المشهد التاريخي لحرآة النضال الوطني في ليبيا          فلعلنا و نحن ُنعيد استشرا             
 منطقة الشرق األوسط و مقومات القوة           نستذآر الخارطة الجيوسياسية للوطن العربي في        

و مراآز االستقطاب و التنافر ؛      و معاييرها في موازين العالقات الدولية السائدة آنذاك    
 الدولية   الطبوغرافية لموقع ليبيا على الخارطة السياسية   �لندرك األهمية االستراتيجية   
 و  �قتصادية و عسكرية    سياسية و ا�  و جواًَ  برًا و بحراً ار وأثر ذلك على دول الجو

نستقي الدرس التاريخي لثوابت الشعب الليبي التي شّكلت و مازالت ُتشّكل ِقيُمه الوطنية                       
 العرقية و القبلية   � ،  على تعدد ألوانه السياسية و الفكرية � العروباوية   � اإلسالمية �
 ،�� الصحراوية و السواحيلية ،     

                                                        
  .LIBYA � The New Arab Kingdom Of  North Africa:  الخارطة عن آتاب ) 1(
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حاور التحالف و بؤر الصراع و حاالت التنافس  و في المشهد الليبي تتراءى م          
�في المشهد الدولي العام ، 

 
 
 

فالقوات الفرنسية التي ُتنافس و ُتنازع بريطانيا العظمى في ممتلكات                    �
 تتمرآز غرب الحدود     ،الدولة العثمانية  في شرق و غرب و جنوب البحر المتوسط         

 و خصائص    ،إليطالية في طرابلس     محتلة لتونس و تنظر بحذر شديد للقوات ا        ؛الليبية 
 اإليطالية التي أفسحت المجال لحكومة إيطاليا بإعالن          �عالقات التوافق البريطانية    

احتاللها لليبيا رغم االتفاقية السرية التي آانت  قد وّقعتها فرنسا مع بريطانيا في الثامن       
ل منطقة    م بعد محاولة القوات الفرنسية احتال        1904 نيسان سنة   �من شهر إبريل     

السودانية و آادت أن ُتؤّدي هذه المحاولة الفرنسية إلى نشوب حرب بين          ) فاشودة(
 ؛ تلك االتفاقية      فاشودة الدولتين ، قبل اإلنذار اإلنجليزي و انسحاب القوات الفرنسية من            

التي تنازلت بموجبها بريطانيا عن التدُخل في شئون منطقة المغرب العربي ، على أن           
 بعدم التّدُخل في شئون مصر و السودان ، و هي االتفاقية التي اقتسمتا              تلتزم فرنسا 

 و لهذا آانت فرنسا ال تأمن    �بموجبها أيضًا النفوذ فيما بينهما في مناطق نزاعهما ،     
دهاء الُمخططات البريطانية في المنطقة ، و على الحدود الشرقية لقواتها الُمحتلة               

 . مقها اإلستراتيجي في الجزائر     لألراضي التونسية ، و الحامية لعُ   
 
 

و القوات البريطانية باسطة سيطرتها على أرض مصر شرقا ، و قد             �
 م  إثر دخول ترآيا          1914 عززت استعمارها باحتالل منطقة قناة السويس في أآتوبر             

 في     و إمعاناً  � المجر و ألمانيا و بلغاريا ،          �الحرب إلى جانب إمبراطورية النمسا          
أعلنت الخارجية البريطانية في الثامن عشر           �ض أرآان الدولة العثمانية      ويقمحاربة و ت  
م انفصال مصر عن ترآيا و ضمها تحت الحماية              1914 آانون أول سنة    �من ديسمبر  
 . البريطانية  

             
 من شمال أفريقيا إلى أعماق    و النفوذ في منطقة الشرق األوسط  آانت الغلبة              

دية و تحت مياه البحر األبيض و على سطحه للنفوذ  البريطاني  و قواته         شبه  القارة الهن 
 و آانت الحروب و االضطرابات المحلية و اإلقليمية قد ضاعفت من                 �العسكرية 

 فكانت تصوغ المعاهدات و         �  طانيا في موازيين القوى الدولية      رجاحة آفة دولة بري  
ستراتيجية و غاياتها السياسية       تعقد األحالف و تملي الشروط بما ُيحقق أهدافها اال        

 . وأطماعها التوّسعية 
 
 

*        *        * 
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أن    ة و العسكرية ُتشير بوضوح إلى    آانت المعطيات السياسي   و لما             

اإلمبراطورية البريطانية هي الطرف األقوى في معادلة توازن القوى الدولية ؛ فإن            
آانت تتربص       ؛ سكر الحلفاء في الحرب   فرنسا وهى الطرف الرئيسي الثاني في ُمع    

بنصيب في إرث الدولة العثمانية الُمتهالكة و تخشى مكر بريطانيا الُمتأهبة جيوشها             
بالمراآز االستراتيجية الُكبرى لُممتلكات الدولة العثمانية في جنوب أوربا و الشرق             

حكومة   و قد وافقت فرنسا على الوعد البريطاني لل    . �األوسط و شمال أفريقيا ،   
 :  اإليطالية بتثبيت قدم األخيرة في ليبيا لسببين يحققان هدفين استراتيجيين         

 
هدف خاص يحقق لفرنسا تجنب مخاطر االحتكاك الُمباشر في             :الهدف األول             

 و أيضًا   صر في أقصى حدود ليبيا الشرقية ،  منطقة نفوذ القوات البريطانية الُمحتلة لم   
بدور في إقليم فزان في حال ما إذا وضعت اإلمبراطورية        لتحتفظ فرنسا لنفسها  

الذي تحتفظ فيه بصالت مباشرة مع الحرآة السنوسية     البريطانية يدها على إقليم برقة  
 . ذات التأثير الديني و السياسي و االجتماعي في ليبيا         

 
دول    و هدف استراتيجي و تكتيكي عام تضامنت فيه فرنسا مع        :الهدف الثانى            

الُحلفاء بقصد إبعاد إيطاليا عن دول الوسط و تفكيك تشابك مصالحها مع ألمانيا  و قد             
 على أن     م بين أطراف دول التحالف 1915نّصت معاهدة لندن السّرية الُمبرمة سنة   

نتصار مناطق جديدة في البلقان و آسيا الصغرى و أفريقيا و            ُتمنح إيطاليا في حال اإل  
 و مقدمًا دفعت دول الحلفاء إلى الحكومة      تها وتعديل حدودها ؛ رقعة مستعمرا توسيع 

تنتقل إلى إيطاليا   " :   اإليطالية عربونًا نصت عليه المادة العاشرة من المعاهدة بأن         
 ".ر جميع الحقوق و االمتيازات الُمخّولة لترآيا في ليبيا في الوقت الحاض 

 
 و األقوى نفوذًا ، و آانت تعرف ما            آانت السياسة البريطانية األعلى صوتاً                    
آامبل    " م رئيس وزراء الحكومة البريطانية           فقبل الحرب مباشرة آان قد تقدّ      �تريد ؛  

 :  بتوصية إلى حكومته جاء فيها   "مان ربا
 
ا   من إقامة حاجز بشرى قوى على الجسر  الذي يربط أوربا بالعالم القديم و يربطه        إ( 

�األحمر هو مطلب يجب أن يكون هاديًا لنا باستمرار ،          معًا بالبحر األبيض و البحر    
و يتعين علينا أن نضع في هذه المنطقة و على مقربة من قناة السويس قوة ُمعادية 

  و من الُمحّتم أن نجد    �ألهل البالد و صديقة للدول األوربية و عارفة لمصالحها ،
 ..  ) بلوسيلة العملية لتنفيذ هذا المطلا

 
 

  "  محمد حسنين هيكل  "  ى هذه التوصية و تفسيرًا لها يقول األستاذ       و تعليقًا عل 
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 )1("ن  غير إنشاء دولة يهودية في فلسطيلم يكن ذلك يعنى شيئا  آخر "
 
 

�آانت أذُرع اإلمبراطورية البريطانية قد امتدت بقوة في الشرق العربي ،                               
انية تقوم بعملية إنزال في       م آانت القوات البريط    1914 أيلول   �ففي شهر سبتمبر    

 و تحمى منشآت النفط      إمبراطوريتها على الخليج العربي    العراق تمهيدًا الحتالله ؛ لتُطل  
 . في جنوب غرب إيران   

 
ففي هذا الوقت وفي هذا السياق الدولي ، آانت تبُرز على السطح الحرآة                       

 و قد   �ء وطن قومي لليهود ،  الصهيونية العالمية و تنشط عمليًا في الُمطالبة بإنشا      
أخذت ُتنشئ المجتمعات اليهودية في أوطانها سرًا و عالنية ، وتؤسس الُمنظمات                  
السياسية و االقتصادية لبسط سيطرتها على مراآز القوى في عديد من دول القارات ،              

� و قد استطاعت جماعات و أفراد الحرآة الصهيونية العالمية أن ُتقيم صالت مباشرة                 
اآز ُصنع القرار في بالد العالم ،  وتحديدًا ما ظهر لها من دور في ُمجريات       مع مر

السياسة البريطانية ، فقد قامت بتشكيل جماعات ضغط لحمل رجال الدولة في بريطانيا                   
على إتخاذ مواقف و قرارات  و وعود تخدم أهدافها  في إنشاء وطن قومي لليهود في    

 في السياسة البريطانية أقامت صالت مع      حتى يكون ضغطها فاعًال فلسطين ، و
 ..  األحزاب و نقابات العمال و مؤسسات  صناعة المال و االقتصاد ،           

 
 
   

 ذلك التأثير الذي بلغته الصهيونية العالمية  منذ     �و األآثر من ذلك نفاذًا             .. . 
ر   آيا و ربما عبّ   اإلمبراطورية العثمانية في تر     "آستانة"وقت مُبكر من ذلك التاريخ فى    

بقوله      ، م1908  �  1891  نفسه في مذآراته السياسية    السلطان عبد الحميد الثاني  عنه 
 : 
 
" و قد يكون قوله  أن يقنعني بأفكاره" هرتـزل"  يستطيع رئيس الصهاينة  لن(  

صحيحًا في   " سُتحل المشكلة اليهودية يوم يقوي فيه اليهودي على قيادة محراته بيده    
ذآاء ليس آافيًا لحل   لكنه ينسى أن ال،سعى لتأمين أرض إلخوانه اليهود  أنه ي،رأيه

   ) لجميع المشاآ
 

 لكن اليهود    ، أدرك أطماعهم جيدًا   ننىإ(  : مذآراته  السلطان في  و يستطرد            .. . 
يهود   ر في رعايانا من ال  آما أنني ُأقدَّ  و ...   ،  في ظنهم أني سأقبل بمحاوالتهم     سطحيون  
 ) 2(  )ن  عادي أمانيهم و أطماعهم في فلسطي  ني ُأإدى الباب العالي فخدماتهم ل

 
                                                        

 .سابقالمصدر ال: راجع ) 1(
 ."مذآراته السياسية " السلطان عبد الحميد الثاني : راجع ) 2(
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لقد آان للصهيونية العالمية دور أساسي في تقويض الدولة العثمانية بفعل تغلغل                     
تانة و في أرآان مراآز الضعف و القوة في          يالوآالة اليهودية داخل الباب العالي في اآلس   

  .  اإلمبراطورية المتداعية 
 

  عبد الحميد السلطان  "  صـهـونة " و عندما عجزت الحرآة الصهيونية عن               
نفسه أو إقناعه بالموافقة على فتح باب هجرة اليهود الجماعية إلى فلسطين و إقامة دولة         

تحت الوالية العثمانية إتجهت مباشرة إلى التآمر عليه و               " تتمتع بالحكم الذاتي " يهودية 
 . خلعه 

 
و برامج و أنشطة الوآالة اليهودية الدرجة التي         لقد بلغت قوة النفوذ الصهيوني                  

  ، أزعجت الغرب األوروبي آما أزعجت شرقه القاذف بيهوده في أمواج من الهجرة           
 و ألنهم ، باعتبارهم قتلة المسيح  ،هروبًا من عمليات الذبح و المطاردة التي استهدفتهم     

و إقامة الحروب      تن و الدسائس و تخريب المجتمعات      و الف أصحاب نظريات التآمر    
 ...   ، األهلية

 
 

 و وجدت أوربا البريطانية الحل في المشروع            ...  و ضاق بهم الغرب ذرعاً                
 و    ، مسألة مرآزية في السياسة البريطانية         ، و غدت المسألة اليهودية       ... ،الصهيوني  

"   ض في توزيع االستحقاقات الموعودة في ترآة       على رأس أولويات التطبيق على األر   
 و آانت عين فرنسا تتطلع في     �  ،اإلمبراطورية الُعثمانية     ... "الرجل المريض

 و     إلى جبل لبنان و إلى دمشق و حمص و حلب و حماة        ،خارطة منطقة المشرق العربي    
 مصر و     و في المقابل تريد بريطانيا إلى جانب   � ،) شمال العراق  ( إلى الموصل  

 و تتحول   � ، و تريد الخليج ،) العراق   ( �السودان احتالل منطقة ما بين النهرين    
منطقة الشرق األوسط ببحريها األبيض و األحمر إلى مسرح رئيسي ثان في الحرب            
العالمية األولى تديرها السياسة البريطانية من مرآزها في القاهرة بالتنسيق مع مرآز                  

الهند وفقًا لتوجيهات القيادة المرآزية في لندن التي أصدرت أوامرها                و قواتها في    اإلدارة
"   ماآسويل  "  م  إلى قائد القوات البريطانية في مصر الجنرال         1915في بداية سنة 

باالستعداد لصد هجوم ترآي ُمحتمل في اتجاه قناة السويس و التقدم بقواته عبر سيناء                  
�إلى فلسطين ��  

 
  

      *          **    
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آانت عالمات الضعف و االنحالل قد بدت بوضوح وقتذاك على أوضاع                          
  و آانت الهزائم و         ، "الرجل المريض   " اإلمبراطورية العثمانية التي ُأطلق عليها اسم       

االنتكاسات المتوالية عليها منذ قرن و نيف من زمن ُأفولها قد أضعفتها و أفقدتها واليتها               
 قاد الوهابيون   الجزيرة العربيةو في   ... نان و بلغاريا و الصرب و رومانيا      على اليو

  الدولة العثمانية حربًا مع روسيا     و خاضت    .. .حرآة تمرد على والية السلطان العثماني 
  ، في مصر و في طرف إمبراطوريتها الغربي            و فقدت جزءًا آبيرًا من مناطق نفوذها        ، 

 و انتشرت     .. . و عصف بأحشائها الفساد    . ..حيث غزت فرنسا الجزائر و تونس     
و    . ..  االضطرابات   و تعددت  ...  ، و ُفقد األمن العام  �الفوضى داخل أجهزة الدولة     

 و ُأهملت الموارد      . ..انهارت القوة االقتصادية للدولة مع تأخر الصناعة و الزراعة       
اآم و لسنوات طويلة     الطبيعية لعموم بالد اإلمبراطورية فأغرقتها أوربا بصادراتها لتتر        

 م أسيرة ديونها ألوربا       1879فروق ميزانها التجاري لتصبح بمقتضى معاهدة برلين           
يطانيا و بر   الُمـؤلفة من ممثلي الدول الدائنة  ) هيئة الديون العثمانية  (تحت أشراف

 . يا  فرنسا و ألمانيا و النمسا و المجر و إيطال
 
 

 و تعاظمت النقمة لدى آافة شعوب      ،لطغاة   و استبد ا،ستشرى الفساد             إ 
اإلمبراطورية العثمانية مع بروز ظاهرة التحرر الوطني و القومي و الدعوة إلى              

 و تهيأت     ...  ، و ُفتحت شهّية اآلآلة من ذبيحة الميت     ...  ،االنفصال و االستقالل عنها     
 األوسط     للتغيير و اإلصالح في الشرق   " ل مشروع دولي    و صيغ أو   ...  ، األسباب 
اإلنجليزي و    " مارك سايكس" و ُرسمت أول خارطة تقسيم  بمعرفة السيد    ، " الكبير
 :   الفرنسي  " جورج بيكو   " مسيو 

 
 ". بيكو � سايكس�و آانت إتفاقية  

 
 * * *  

 
   

 و بينما بقايا اإلمبراطورية العثمانية       ،قبل أن تضع الحرب العالمية أوزارها                 
 اتفّق اإلنجليز و الفرنسيون في التاسع من مارس           ،ب بالهزيمة بعد األخرى    ُتصا ) ترآيا(
 و صاغا إتفاقًا دوليًا   ، م على تقسيم وراثة دولتيهما للشرق األوسط    1916 آذار سنة �

 على ضوء خارطة الشرق األوسط المظللة      ، "  بيكو�سايكس   " بينهما ُعرف باتفاقية    
آونفدرالية  (  على اعتبار الدولة الواحدة     زرق و األحمر     األ فيها المنطقة العربية باللونين    

 :   و قد نصت االتفاقية على ما يأتي      .. .آما هو حالها في ظل الدولة العثمانية      ) عربية
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 و اإلعتراف بقيام دولة  ،أبدت آل من فرنسا و بريطانيا استعدادهما بالمساندة  -1

)   ب (و  ) أ(و ذلك في المنطقتين عربية مستقلة أو آونفدرالية للدول العربية ؛ 
 و بريطانيا  � ،) أ( فرنسا في المنطقة  ...،إليهما في الخارطة المرفقة  الُمشار

و يكون لهما حق األفضلية في المشاريع و القروض           )  ب(العظمى في المنطقة   
 و بمفردهما سيكونان الطرفان اللذان يزودان المنطقة بالمستشارين أو         ،المحلية 

 الكونفدرالية التي ... أو ...ألجانب بناءًا على احتياجات الدولة العربية الموظفين ا
 .  ستكون للدول العربية  

 
و  "  الُمظللة باللون األزرق "  لمنطقةو أتفق الطرفان على أن تكون فرنسا في ا  -2

و هما وحدهما الُمخّولتين بتعيين      "  الُمظللة باللون األحمر " بريطانيا في المنطقة
 أو ،ات المباشرة أو غير المباشرة بممارسة حق الرقابة الذي ترغبانه اإلدار

هم مع الدولة العربية أو    ا و ذلك بعد التف ، من المناسب ممارسته  أنهتريان 
 .آونفدرالية الدول العربية التي تنشأ

 
 
 يتم إتخاذ القرار  ،ستقام إدارة دولية " المظللة باللون البني " في المنطقة  -3

ي بشأن الشكل الذي سوف تتخذه بعد مشاورات تتم مع روسيا ثم بعد ذلك   النهائ
 . اإلتفاق مع الحلفاء اآلخرين 

 
 
 : سوف ُيـعـطـى لبريطانيا العظمى    -4

 .   مرفأ حيفا و عكا   - أ 
  دجلة و الفرات تعطى من المنطقة   ضمانة بتوفير آمية معينة من مياه نهري   -ب

     )  .ب(إلى المنطقة ) أ(
 
      

ال ُتجري أية     أن  من ناحيتها ب " بريطانيا  " جاللة  و تتعهد حكومة صاحب ال               
 من دون الحصول على   ،ألية قوة ثالثة " قبرص " مفاوضات غايتها التخلي عن 

 .  موافقة ُمسّبقة على ذلك من الحكومة الفرنسية    
 

 
* *  *  
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   بيكو �سايكس    إلى جانب مصر على خارطة         و آانت ليبيا مظللة باللون األحمر           

 و تبقى خارطة       �  ،لتمضي بها األحداث بين الخالفة العثمانية و الصراع الدولي             
الشرق األوسط الكبير إرثًا في خزانة آل من ترجح آفة موازينه في لعبة الصراع و            

يما و     امتالك القوى آما هو حال اللون األزرق الذي تبّدل بفعل آثار قنبلتي هيروش                 
 .  ناجازاآي و ما تالهما من عوامل     

 
* *  *  
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 الجمهورية الطرابلسية
 

  تشرين ثاني� نوفمبر 11
 . م 1918
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ة و  و لكننا ال نرضى المذّل،إننا قوم ال نأبى الُصلح (  

العفو على هذا  و نحن الذين يجب أن نمنحكم ،العار 
  و إذا أصر الطليان على هذا � ،االعتداء الفظيع 

  )1( ... )العناد فسنواصل الحرب إلى النهاية

 

 
 

 

 

 
 

 
 

                                                        
فقرة من رد حكومة الجمهورية الطرابلسية على عرض سلطات االحتالل اإليطالي بعقد هدنة و الشروع في مفاوضات ) 1(

 . سياسية 
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 الجمهورية الطرابلسية 
 

  1918) تشرين ثان (  نوفمبر 11
 
 
 

 و توقيع هدنة في الحادي عشر من   ،توقفت الحرب العظمى باستسالم ترآيا                
ب العثمانيون األتراك مرة أخرى من      و انسح، م 1918 تشرين ثان  سنة �نوفمبر  

 )1( .ليبيا تارآين ألهليها عبء المقاومة ضد االحتالل العسكري اإليطالي        
  
 
 و قد ألتزم     ،و بسقوط ترآيا و توقف اإلمدادات تأثرت البالد و ساءت األحوال                            

 ...  ، يدير شئونها  ،نية منطقة نفوذه   آل زعيم من زعماء المقاومة الوط  
 
 

 الحاآم الترآي البالد بناء على طلب من      األمير عثمان عبد الرحمن   و لم يغادر             
 .  قادة المقاومة و أعيان البالد في مصراتة    

 
 قلب الُمعاناة و حاالت       من و . ..  ،  أمام الحدث الجلل الذي أصاب النفوس       و            
  ،  ةحل و في المدن الرئيسعلى السوا الترقب لنوايا العدو الُمتمرآزة قواته      و ،التوتر

 .  ة واالنكسار بالتغلب على المحنة    انبعث األمل في روح اإلرادة الوطنية الرافضة للهزيم     
 
 
 

 و   األمير عثمان عبد الرحمن    تشاور آبار قادة المقاومة و أعيان البالد مع                      
الل سلطة    في إمكانية أن يتولى الليبيون إدارة شئونهم من خ    السيد عبد الرحمن عزام 

 و تؤسس قوات للمقاومة      ،ُتنشئ المؤسسات   ، وطنية شرعية يتوافق عليها الجميع   
  ... الموحدة و تمأل الفراغ السياسي و األمني و تنشر األمن االجتماعي      

 
 
 

                                                        
 . م 28/7/1919هدة فرساي في و قد عززت هدنة الحرب العظمى و توقفها بمعا) 1(
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ُطرحت فكرة إقامة حكومة وطنية تجمع آافة مناطق إقليم طرابلس بعلم و                        

 - : ولى آل من   و ت�لسنوسية في برقه   موافقة و تعاون قيادة الحرآة ا  
 

  عبد الرحمن عزام    و    سليمان عبد اهللا الباروني    و رمضان الشتيوي السويحلي               
 مع األمير الترآي     ،رمختار آعباو    طيبة مع آافة األطراف في البالد بما له من عالقات

هم لعقد لقاء ُموسع       االتصال بقادة و زعماء و أعيان اإلقليم في مناطق          عثمان عبد الرحمن   
 وطنية ُموحدة   ُتطرح فيه المسألة و ُيتخذ حيالها الرأي الجماعي بإنشاء و تأسيس حكومة    

 يوم "مسالته " و تم اإلجماع على عقد اجتماع عام في مدينة ...  ،في إقليم طرابلس
 تشرين ثان   � نوفمبر  16 هـ الموافق   1337السبت الثالث عشر من شهر صفر سنة    

و قد لّبت النداء و الدعوة آافة قيادات و قوى و              " المجابره " م   في جامع      1918سنة 
 ...  ، مناطق أقليم طرابلس   فىُممثلي المقاومة  

 
 آلمة أوضح فيها األسباب الداعية لعقد هذا   السيد عبد الرحمن عزام ألقى             
دد على ضرورة    و الظروف و الُمستجدات التي حّلت بالوضع في البالد و ش    ،االجتماع 

�العمل على تأسيس حكومة وطنية يجمعها المصير الواحد و الهدف المشترك         �  
 
 معتذرًا عن األحداث المؤسفة التي أدت إلى هزيمة         األمير عثمان و تحدث             

   ،الحكومة العثمانية و انحسار نفوذها و قطع إمداداتها للبالد في مواجهة قوات االحتالل   
و تنطق بإسم الشعب     هذه المرحلة امة حكومة وطنية تتحمل مسئوليتها في   و أيد فكرة إق

 .  و تفوض في اتخاذ قرارات السلم و الحرب      
 

 
 و ... ، "الطرابلسية  الجمهورية " تفق الجميع على تأسيس جمهورية تسمي   و           

 : ُانتخب لمجلس رئاستها آل من    
 

 )مصراته (   يحليوي السويرمضان الشت
 

 )ل ــبــالج(   ارونيـبد اهللا البـان عمـسلي
 

 )ونه ـتره(   ضــــــــــريــد المـــمـــأح
 

 ) هـلــأورف(   رـــيـــخـالـي بـبـنـد الــبــع
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 -: هم،و أنتخب مجلس شورى الجمهورية ؛ و تألف من أربع و عشرين عضو                    
 

 ة ـزاوي ــال من        رئيساً     كــوف بـمد سـخ محـيـالش •
 ل ـــبــ جـمن ال       نائبًا للرئيس     ي ـارون ــد اهللا الب ـي عبـيحي •
 ة ـونـرهـ ت من        عضو اَ   الشيخ عبد الصمد النعاسي  •
 ة  ــ التـمن مس        عضوا  ي ــكـريـ اح التـ تـفـاج مـالح •
 ة  ــاطـمـمن ق        عضوًا  اب  ــ ن رحــى بـلـخ عـالشي •
 ل  ـاحـ من الس        ضوًاع  فة ـيـلـن خـمد بـاج محــالح •
 ن  ـطـيــمن زل         عضوًا  ي ـمــّدايـالم الجـــد السـبـع •
 راته   ـمص من        عضوًا  وش ــقـنـ مـى الـلـاج عــالح •
 رت   ـــــس من        عضوًا  ر ـتص ـد المنـمـحـاج مــالح •
ــ تـــفــــم • ــ تــاح الـ ــ ايــ  ه  ــلــمن أورف         عضوًا  ب ــ
ــ يــشــن بــد بـــمــحــم •  أوالد أبي سيف    من        عضوًا  ر ــ
 زان  ـ ف�من مرزق           عضوًا  ان ـرآـ ن بــمـرحـد الــبــع •
 ئ  ـاطـ من الش        عضوًا  دي ـايـفـد بن أحمد الـمـحـم •
 س  ـدامـمن غ        عضوًا  دين ـالزـيب ع ـخ الحبـشيـال •
 ل    ـــبــ من الج        عضوًا  اس ــبـي االح ـم أبـيــ راهـإب •
 ان  ـبـمن الرج         عضوًا  ي ـنـيــكــد فـمــحـاج مـالح •
 ان  ـ تـزنـ من ال        عضوًا  دري  ــبـد الــمـخ أحــيـشـال •
ــ وشــرشــ بـم الـــالــس •   الجبل   -من يفرن           عضوًا  ي ـــ
ــ لــكـمن آ        عضوًا  مــي ـرحـد الـبـن عـي بـلـع •  ه ــ
 ان  ــري ــمن غ        عضوًا  ة ـــبــ يــطـــخ شـــــيــشــال •
 فانة   ـمن ورش         عضوًا  وش ـتـن ـخ على بن تــيـشـال •
 ة   ـزاويــ من ال        عضوًا  الشيخ عبد الرحمن شالبي  •
ــ البــى شــلـخ عـيــالش •  ة  ـعـي األرب ـواحــنـ من ال        عضوًا  ي ـ
 العجيالتي   من صرمان و         وًاعض  وب ـ يده المجبـبـخ عــيـالش •

 
 : آما ُأنتخب لمجلس شورى علماء الفتية و التشريع آل من           

 الشيخ عمر الميساوى  •
 الشيخ الزروق بورخيص  •
 الشيخ  محمد األمام  •

 الشيخ مختار الشكشوآي  �
سيد عبد    ال و  ،ليتولى الشئون المالية    مختار آعبار و تم باإلجماع اختيار الشيخ                 

    .ة مستشارًا  للرئاس   الرحمن  عزام 
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 :  و أقسم  الجميع يمين الوالء و  اإلخالص للجمهورية بالنص التالي      
 
ُأقسم باهللا العظيم قابضًا بيدي على هذا القرآن الكريم أن أجعل نفسي و مالي فداء           " 

 صديقًا   أآون لعدوها عدوًا و لصديقها  كومتي الجمهورية الطرابلسية و أن   لوطني و ح 
 )1( "و لقانونها الشرعي ُمطيعاً 

 
 :  و قد أعلن قيام الجمهورية بالبالغ التالي نصه    

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الثالث عشر من شهر صفر عام     ،أنه في الساعة الرابعة و النصف من يوم السبت  ( 
 م ؛ قررت    1918 تشرين ثان    - هـ الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر           1377

آراء ُعلمائها األجالء و     مة الطرابلسية استقاللها بإعالن حكومتها الجمهورية باتفاق  األ
 و قد تم    ،أشرافها و أعيانها و رؤساء المجاهدين الذين اجتمعوا من جميع أنحاء البالد         

 و أنتخب أعضاء مجلس الجمهورية و          ،انتخاب أعضاء مجلس الشورى الطرابلسي     
 .   الجمهورية إلى الدول الكبرى و إلى الحكومة اإليطالية     أفتتح أعماله بتبليغ إعالن 

إن األمة الطرابلسية تعتبر نفسها حائزة الستقاللها الذي اآتسبته بدماء أبناءها منذ     
 و    ،سبع سنين و سعيدة بالوصول إلى هذه الغاية التي هي أشرف ما تصل أليه األمم    

ت التام في الدفاع عن وطنهم و     تهنئ أبناءها بتمام نجاحها و اتحادهم على الثبا 
 ) 2( )  و التوفيق بيد اهللا تعالى وحده ،حكومتهم الجمهورية الجديدة   

 
 سليمان البارونى                                             أحمد المريض      

  عبد النبي بالخير                               وى             يرمضان الشـت
 
 

الطرابلسية وعرض  ناش¨د مجل¨س الرئاسة الدول الكبرى االعتراف بالجمهورية    و          
 .)3(قضيتها في مؤتمر الُصلح

 
 
 
 
 
 

                                                        
 . الشيخ الطاهر الزاوي ،جهاد األبطال في طرابلس : راجع  )1(
 .المصدر السابق : راجع )2(
في هذا الوقت، آانت الحرب العظمى قد أوقفت بموجب إتفاق هدنة إلى حين انعقاد مؤتمر الُصلح، الذي ُعقد فبما بعد،    ) 3(

 .م28/7/1919و وّقـعت بموجبه معاهدة فرساي فى 
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اء الحكومة البريطانية       و قد بعث مجلس رئاسة الجمهورية برسالة خطية إلى رئيس وزر          
 -: جاء فيها

 
جت إستقاللها نتشرف بأن نحيط فخامتكم علمًا ، بأن األمة الطرابلسية قد توّ ( ... 

ب   م ، و قد أعلنت نتيجة إنتخا  1918 نوفمبر سنة   16بإعالنها لحكومة الجمهورية في      
  . مجلس شوراها ومجلس جمهوريتها    

 
ليس بين األمم من هو جدير بحريته و استقالله أآثر من األمة الطرابلسية التي ُتقاتل         

 ال نُشك في أن       و أننا �ضد غاصب أرضها و حريتها منذ سبع سنوات وإلى اآلن ،        
�احساساتكم العالية نحو حرية األمم ُتجبرآم على التعاطف مع جمهوريتنا الجديدة ،        

و أننا نؤآد لكم أيضًا أن قومنا قد وضعوا ُجل آمالهم في دولة إنجلترا حامية حقوق         
 . األمم الصغيرة

 
 العمومية   آرات الصلحافرجاؤنا أن تتفضلوا بوضع المسألة الطرابلسية على ُبساط ُمذ    

�حتى تنال جمهوريتنا ما يضمن لها إستقاللها ،     
 

 )1(  ).مع قبول عظيم احترامنا
 
 
آذلك وجه رئيس مجلس الرئاسة خطابًا إلى رئيس وزراء حكومة االحتالل                             

 : اإليطالي في إطار البالغ التالي نصه     
 
 إلى رئيس الحكومة اإليطالية ، ( 
 
ة بت��تويج إس��تقاللها ب��إعالن الُحك��م الجمه��وري ، و ان��تخاب     تفتخ��ر األم��ة الطرابلس��ي     

ن�واب ع�نها م�ن آاف�ة أنح�اء القط�ر لمجلس�ي الحك�ومة و الشورى ، و ال هدف ألمتنا إال             
ض��مان وح��دتها  و ح��ريتها  داخ��ل ح��دودها السياس��ة المع��روفة ، و ال نقص��د إال عيش��ة     

 . ُمسالمة لجميع األمم 
 

بلسية تدعو الحكومة اإليطالية إلى االعتراف بها ، و    لذلك فإن حكومة الجمهورية الطرا    
س��د آ��ل ب��اب يض��طر الحك��ومة الطرابلس��ية إل��ى مداوم��ة الح��رب إل��ى أن ُتحق��ق  أمله��ا         

  )ةالمشروع
 

         

                                                        
 .المصدر السابق : راجع) 1 (
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 :فقت الرسالة بالملحق التالي ُأروقد   
سية   إذا ُقبلت المواد اآلتية و ُوضعت موضع اإلجراء فإن  حكومة  الجمهورية الطرابل          (

   -:عقد ُصلح طبقًا للقواعد اآلتية  ُمستعدة للبحث مع الحكومة اإليطالية في   
  

  المذاآرة يجب على آل من الطرفين المحافظة على مواقعه          في حال دوام  (1)
 .   هدنة بصورة 

 
 . ة ـاليـاآر اإليطـلة بالعسـر الُمحتـواحل غيـن السـية مـفن الحربـرب السـت ال تق (2)

 
 .   حدود االستحكامات    ال تتجاوز الطائرات (3)

 
 ال تقع أي مخابرة خصوصية مع أي أحد آان ال من جهة المناطق الحربية و     (4)

 .  ال من غيرها   
 

 ُيقطع آل ما فيه وسيله لالختالط باألهالي من طرف الحكومة اإليطالية آأخذ و       (5)
  .تـأي طريقة آان ـ و ب،ورة ـالنات على أي ص ـوزيع اإلعـاء البضائع و تـطـإع

 
ذي   ـروج ال يكون إال من الموقع ال  ـول و الخـالدخ و،رات الرسمية ـاب المخ (6)

 .ةـسيـلـرابـة الطـومـكـرف الحــن طـس مــمـقة الُخــطـي منـنه فـيـيـر تعـيـيص
 

  حرآاتها تمام االستقالل    الطرابلسية ُمستقلة في شئونها و حكومة الجمهورية  (7)
 أو تتعهد به لحكومة   ، ر مقيدة بأي شرط أو قيد تضعه حكومة أخرى ـغيو،

 .إيطاليا في طرابلس 
 

 ضباط الترك و األلمان الموجودون في داخل طرابلس هم بمنزلة ضيوف عند               (8)
 و ال نسمح بسفرهم إال بصورة ُتكّفل منفعة و شرف            ،الحكومة الطرابلسية 

 .  األمة الطرابلسية و حكومتها الجمهورية    
 

 و ،إظهار حقوقها للعالم  بما أن الحكومة الطرابلسية لها الحق في  (9)
 مثل إنجلترا و ،بالخصوص الحكومات الموجودة قناصلها في مدينة طرابلس 

فرنسا و أمريكا ؛ فعلى الحكومة اإليطالية قبول و توصيل ما ُيرسل من          
 و أخذ سندات من القناصل    ،الحكومة الطرابلسية إليها بدون اإلطالع عليه    

 حتى ال تضطر إلى اتخاذ ،لطرابلسية المذآورين و إرسالها إلى الحكومة ا
 .  طرق ُأخرى لمواصلة مخابراتها المذآورة   

 
عتبار ألي آالم     إوال  ، اإليطالية ال تجوز إال تحريراً   مع الحكومة  برةالمخا (10)

 . شفهي 
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 عبد النبي بالخير        أحمد المريض       سليمان الباروني       رمضان السويحلي 

  )توقيع (           )توقيع (         )توقيع (         )توقيع (       
 

 )  مــتـخ (                ) مــتـخ (    )م ــتـخ(     )            م ــتـخ(       
 
 
 
الشيخ مختار آعبار     و قد آلفت حكومة الجمهورية الطرابلسية مندوبًا عنها ؛                  

 لمقابلة المسئولين اإليطاليين فيها     )مسالتة   (  ،باالنتقال الفوري إلى أقرب مدينة ُمحتلة     
  )1(.و تسليمهم البالغ الموّجه إلى رئيس الحكومة اإليطالية إلبالغه إلى حكومتهم     

 
 
لعلنا نالحظ منذ القراءة األولى لهذه البيانات و الرسائل الموّجهة إلى                 و             

تتبنى خطابًا سياسيًا      ية الجديدة ة الجمهورية الطرابلس   حكومات الدول المعنية ؛ أن حكوم 
 و    ،رية  على هديه و إنجاز مضامينه في مرحلتها التحر          ُمحدد و واضح تضطلع بالعمل   ،

 و   ، مسئولة مسئولية دولية مباشرة عما يحدث في ليبيا و لشعبها     هي تعتبر الدول المعنية  
 . تضعها أمام مسئولياتها في إقرار السلم و األمن الدوليين      

 
آما نلمس في هذه الرسائل و البالغات الكياسة و الحكمة و اإلدراك الواعي بما                     

 و فهم عميق للعالقات السائدة في ظل التوازن     ،يدور و يحدث على الساحة الدولية  
 .  الفعلي للقوى الدولية   

 
 

   حق                 و قد أثبتت الحكومة الوطنية الُمنتِخبة للجمهورية الطرابلسية و أآدت      
 و   ،الشعب الليبي في المقاومة الُمسلحة و إعالن الحرب على القوات الُمحتّلة لبالده         

بمساندة مطالبها الشرعية العادلة       طالبت المجتمع الدولي ُممثًال في الدول المعنية الكبرى     
في حق تقرير مصيرها و إعالن استقاللها وفق معتقدات شعبها و إنتماءاته و قناعاته      

 .    و الفكرية العامة   السياسية
 
 
 
 
 
 
 سابق المصدر ال: راجع ) 1(
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 و ما أحدثه تأسيس الجمهورية في إرادة الشعب          ، و تعبيرًا عن االنطباع الذي ساد وقتها      

 - : خ لها ِرالزاوي و هو معاصر لألحداث و ُمؤ      الليبي يقول الشيخ الطاهر    
 
 
 و نشاط سري في جميع    ،في نفوس الشعب آان للجمهورية الطرابلسية أحسن األثر " 

مرافق الحياة و أحس الناس بتطور غريب في حياتهم السياسية ؛  أعتقدوا أن مصدره      
 و    � ، و ثمرة من ثمرات جهادهم الموفق      ،هذه الجمهورية التي رأوا فيها فتحًا مبينًا   

فقد آان     ،لم يكن سكان المدن أقل فرحًا بهذه الجمهورية من إخوانهم المجاهدين       
 و آانت  �  ، شعور الليبيين جميعًا متجهًا إلى ناحية واحدة و هي التغلب على الطليان         

 فكانت في محل اإلجالل و التعظيم   ،الجمهورية مثاًال بارزًا في التعبير عن هذا المعنى 
 )1(.  "من نفس آل ليبي  

 
 
 

*  *  * 
 
 
 

وامرها إلى قواتها في طرابلس     لم يرق ذلك للحكومة اإليطالية التي أصدرت أ              
بالعمل على إحباط آافة العمليات السياسية و اإلدارية و اإلجراءات الدبلوماسية التي             

و قد قامت     .  تتخذها زعامات الجمهورية و قياداتها إليصال صوتها خارج مناطقها              
القتل و     الحكومة اإليطالية في اليوم التالي بإلقاء المنشورات التي تهدد فيها بالقمع و           

�  ،مطاردة من أسمتهم بالخارجين عن القانون      
 
 

تها في    إليطالية في طرابلس إمدادات حكوم                  آما استقبلت القيادة العسكرية ا         
 عتادها و أعدادها من قوات المشاة و المدفعية ممن عادوا إلى إيطاليا بعد   ةروما بزياد 

 .  لى  إعالن الهدنة و نهاية الحرب العالمية األو  
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  و قد اتخذت حكومة الجمهورية الطرابلسية إجراءات دفاعية في مواجهة ما يمكن أن         
تقوم به قوات االحتالل بناء على أوامر تصدر إليها من قيادتها السياسية في روما آرد     

 باب التجنيد و التدريب على     فعل لقيام الجمهورية و إعالن استقالل البالد ؛ فقامت بفتح 
 و آلفت آل عضو من أعضاء مجلس رئاسة     ، و أعلنت حالة االستنفار  ،القتال  

رمضان    فأقام ، ُيديرها و ُيصّرف أعمال مواطنيها    ،الجمهورية باإلقامة في منطقة نفوذه 
 في العزيزية و     الباروني سليمانترهونه و     فيأحمد المريض في مسالته و  السويحلي

 و قد أسندت قيادة قوات المجاهدين العامة      ...،  في أورفلهعبد النبي بالخيروية و  الزا
 .   و آانت الزاوية مقرًا لهذه القيادة      )2( عبد القادر الغنايإلى الضابط الليبي األميراالى    

                   
  تحسباً   ،عرف اإليطاليون بالتدابير االحترازية التي تتخذها حكومة الجمهورية                 
  ، ُتعد له القوات اإليطالية بالفعل    و آان ذلك ما  ، )سواني بن يادم ( منطقة على للهجوم 

� أمر صعب التأثير      رآت إن أسلوب التهديد العسكري و الهجوم المباغت    غير إنها أد 
مع الليبيين الذين يزدادون عنادًا و قوة في مواجهتهم ؛ فأراد اإليطاليون أن يمارسوا          

 و هم يعلمون     ، للسيد محمد فرحات   ة و المناورة و لغة السالم ؛ فأوعزوا         أسلوب السياس 
ذه عن طريق    يأخذ ما يمكن أخ و أنه صاحب رأي يقول ؛     ،ة ُمحنك إنه رجل سياس 

ن الحصول عليه بالسالح و     المحاجاة و التفاوض للحصول على ما ال يمك         الحوار و 
 . الحرب

 
 اإليطاليين     استعداد،ومة الجمهورية    إلى قيادة حك السيد محمد فرحات  نقل           

 و رد ما ُأغتصب من ،و عقد اتفاق هدنة يقوم على إصدار عفو إيطالي عام   للمفاوضات  
 و قد ردت هيئة رئاسة الجمهورية الطرابلسية     � ،ك إلى أصحابها الطرابلسيين  أمال
 -: لى هذا العرض برسالة قالت فيها   ع
 
 و نحن الذين يجب     � ، نرضى المذّلة و العار    و لكننا ال،أننا قوم ال نأبى الصلح " 

 ، و إذا أّصــر الطليان على هذا العناد � ،أن نمنحكم العفو على هذا االعتداء الفظيع 
  )2( "فسوف نواصل الحرب إلى النهاية 

* * * 
 
 

 و عمل ضابطًا بالجيش الترآي ،من مواليد مدينة بنغازي ، تعلم في المدارس الترآية و تخرج فيها  : عبد القادر الغناي) 1(
 و قد وصل إلى مصراته في غواصة ترآية من إسطنبول ُمكلف من الدولة العثمانية ،إلى أن بلغ رتبة أميراالي 

باالتصال بقيادة الحرآة السنوسية في إقليم برقه فيما ُيخص فتح جبهة حرب ضد اإلنجليز على الحدود الشرقية لليبيا مع 
 . مصراته لم يقتنع بالمهمة فآثر البقاء في مصراته و بعد وصوله،مصر ، 
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عما    لت بين الطرفين عن طريق الوسطاء و الرسائل           بدأت المفاوضات و تواص            
�يكون أساسًا لشروط الصلح ؟        

 
 و اتفق على  � ، م أعلن وقف الحرب 1919 نيسان سنة - أبريل   18و في           
منح الشعب الطرابلسي دستورا ُيخّول له مباشرة حقوقه      (  للصلح تقضي بـ  قاعدة

 و يعطيه الحق في القيام بجميع واجباته الكبرى آالشعوب ،المدنية و السياسية 
  )   آما هو من شروط الحرية الحديثة    ،الُمتمّدنة 

 
اعدة المتقدمة و    و في مايو استأنفت المفاوضات مرة أخرى إلتمام ما تضمنته الق                        

نون األساسي و وقع عليه        م ّوضع القا  1919 و في يونيو     �  ،تفاصيل شروط الصلح     
  )1(. الطرفان

 المجاهد رمضان الشتيوى السويحلى             
 

 
 )الحرآة السنوسية (  و سيأتي ذآر القانون األساسي فيما يلي من الكتاب ،راجع مصدر سابق ) 1(
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 طنية تدخل العاصمة الُمحتلةقوات المقاومة الو
 طرابلس بقيادة المجاهد رمضان

          
آان اإليطاليون ال يخشون أحدا من الزعماء آما يخشون رمضان السويحلي "           

  )1( " و أآثرهم قدرة على المناورة، و أقواهم جيشًا ،؛ فقد آان أآبر نفوذًا 
 
خلة    ( الُصلح في منطقة   بعد توقيع اتفاقية    م و  1919 تموز سنة   -في يونيو               
 التوجه    ،من الوفد الطرابلسي    )تاردينى( ؛ طلب رئيس الوفد اإليطالي الجنرال      )الزيتونة
 تعبيرًا عن ُحسن النوايا و إحتفاءًا بتوقيع          ى مقر الحاآم في طرابلس العاصمة   معه إل

 ثم أشترط أن يدخل    الذي رفض في البداية   رمضان السويحلي ىعل و ألّح � ،الُصلح 
فارس    ) 1500( و بقوة من جيش مكونة من   ،طرابلس مصحوبًا بالزعماء الوطنيين    

 .   يوافق اإليطاليون على هذا الشرط  أحتدم النقاش و طال قبل أن    و�  بأسلحتهم
 

  رمضان السويحلي    و قوات المقاومة الوطنية يتقدمها  ،و دخل ُزعماء البالد             
 . حامًال سالحه 

   الطرابلسية الجمهورية جيش قوات يتقدم السويحلي رمضان لمجاهدا
 
 صفحات من المذآرات السرية ألول أمين عام للجامعة العربية عبد الرحمن عزام: راجع ) 1(
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 : و يصف عبد الرحمن عزام المشهد بقوله           
 و قد    ،ائرهم  توجهنا إلى مدينة طرابلس في موآب يحف بنا الفرسان بأسلحتهم و ذخ     " 
 ثم توجهنا إلى    �  ، و النساء بالزغاريد  �  ،بلنا أهالي المدينة في فرح شديد   استق

 الجنوبي ؛ بينما آانت الخيول      � حيث دخلنا من الباب الشرقي     ،قصر الحاآم اإليطالي  
 .  تمأل الشوارع التي آانت تحيط به   و،بفرسانها الُمدججين بالسالح تسد باب القصر   

")1( 
 
 

 :  و يضيف عزام              
 و رجل الجبل     ،الحاآم اإليطالي العام  "  غاريوني "  ،آان اللقاء مثيرا بين المارشال    (  
 )  ..   رمضان السويحلي  ،
 
 

 و لكنه آان   �  ، يأمن مكر اإليطاليين و خداعهم     رمضان السويحلي  لم يكن            
روطه إلى القانون األساسي        و لم يكن قبوله الصلح بإضافة ش     �أآثر منهم مكرًا و دهاء      

تحقيقًا الستقالل ذاتي محدود  إال خطوة على طريق استمرار المقاومة لالحتالل و جالئه     
 .  عن البالد و إعالن استقالل ليبيا استقالًال تامًا غير منقوص       

 
 القوية و مستوى     رمضان السويحلي  من المفارقات التي ُتعـــّرف بشخصية        و           
 . سي ؛ تلك الواقعة التي يرويها أحد مرافقيه في مذآراته      أدائه السيا

  )� آنا نتساءل عن السر في   ،و عندما نزلنا من قصر الحاآم العام اإليطالي . 
 و   ، فقد آان انصرافه مفاجئة لنا   �  ،انسحاب رمضان السويحلى و انصرافه بسرعة      

أن آل واحد من فرسانه       و لكن دهشتنا لم تدم طويًال عندما عرفنا     �بدون سابق إنذار 
  في األآياس التي تأآل منها الخيل    " التبن "  آان يخفي مقادير آبيرة من الذخيرة تحت     

 و آان اإليطاليون قد تأهبوا للطوارئ فوزعوا جنودهم فوق أسطح بعض المنازل و           )2(
في ذلك     ة  آان أقل احتكاك يكفي إلحداث مذبحه دموي �  ، و بمعنى آخر �المباني 

 و لم يكن بوسعنا إال أن نقر بأن رمضان السويحلي قد أحّس بما آان يحيط             � ،اليوم 
  )3() و أخذ معه فرسانه   ، فبادر باالنصراف ،به من أخطار  

 
*         *         * 
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 قد اتخذت من الفرمان      لوطنية الليبية في إقليم طرابلس     و لما آانت قيادة المقاومة ا        
تأسيس حكومة الجمهورية      ودولية إلعالن استقالل البالدالسلطاني العثماني حجة  

اتخذته القيادة     فإن القرار الذي   م1918 تشرين الثاني   � نوفمبر  16الطرابلسية في 
األول    بمنح البالد ُحكمًا ذاتيًا بموجب القانون األساسي  الصادر في    ية في روماالسياس

 و إذعانها للُصلح بالتعديالت و الشروط التي         م1919  حزيران سنة �من شهر يونيو   
أضافتها حكومة الجمهورية الطرابلسية ؛ لم يكن إال محاولة مليئة بالخفايا و الخبايا      

 . دة قبل أن تصبح واقعًا شرعيًا في ليبيا      للقضاء على الجمهورية الولي  
  

 و يلّوح     ، آعادته يمسك بأوراق الضغط     رمضان السويحلي  آان المناضل               
مرابطًا بقواته         دعم الحكومة الوطنية في العاصمة الُمحتلة طرابلس       و هو ي  ،بأسباب القوة    

 و آان   �حتالل   يراقب عن آثب دسائس و مؤامرات قوات اال   ، ) جنزور ( في منطقة 
  و قد وصفه بعد وفاته    . � ، سياسيًا و عسكريًا      ،يحسن استعمال أدواته النضالية     

 :   بقوله  ،في آتابه نحو فزان    " جرازياني" الجنرال  
 
 "� و آان أشد عدو    ، آانت شجاعة و إقدام رمضان السويحلى تفوقان الحد الطبيعي 

 و لم ،ة أعمالنا بأي وسيلة استطاع   و لم يكن يحجم يومًا عن عرقل ،لدولة إيطاليا 
  )1( ." و هو ذو عزم قوي و صالبة ال تنثني     ،يتردد مطلقًا في إظهار عداوته لنا  

 
 *  *         *  
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 حــــــزب اإلصــالح الـوطـنـــي
 1919 أيلول - سبتمبر  30

 
 
 

 المحلية و   ،ن الظروف السياسية  أ ؛ و عدد من رفاقه رمضان السويحليرأى           
 و آذلك ما تمارسه       ، و الموقف العسكري الُمتحّفز في البالد على طرفيه          ،الدولية 

أعمال إعاقة لنشاطات و قرارات و أعمال الحكومة الوطنية في       سلطات االحتالل من 
 يقوم بدور قد تهيأت      و،يضطلع بأعباء المرحلة     طرابلس تستدعي تأسيس حزب سياسي  

 .  ب النضال في مرحلة التحرر الوطني     يواآب التطور الفكري و السياسي ألسالي       و  أسبابه
 
 

 م ُأعلن عن تأسيس و قيام      1919سنة   أيلول   �ففي الثالثين من شهر سبتمبر                  
"   اللواء الطرابلسي " حزب اإلصالح الوطني الطرابلسي على الصفحة األولى لجريدة         

رمضان    ُأسندت رئاسة الحزب الشرفية للمجاهد       و.. .  ، هالتي أصبحت ناطقة بإسم    
 الذي تولى الرئاسة العاملة للحزب و عدد من    أحمد المريض إلى جانب الشيخ   السويحلي

عثمان  و السيد القرقنيالرموز و الشخصيات الوطنية التي آان على رأسها الشيخ خالد     
 و    . ..، عبد الرحمن عزام  و السيد   )  اللواء الطرابلسي (  رئيس تحرير الجريدة     الغرياني

 : أصدر الحزب بيانه التأسيسي الُمتضّمن ألهدافه التي صيغت على النحو التالي          
  

رب الكاملة الُمتضّمنة في القانون األساسي الطرابلسي         المحافظة على حقوق الع  (1)
 ."الدستور"

 

 .    و فيما يتعلق باإلصالح   ،التعجيل بتنفيذ القانون األساسي بما نصت عليه مواده         (2)
 

 . تأهيل الطرابلسيين لتولي شئون الحكم و اإلدارة في البالد         (3)
 

 .   رفض االمتيازات الخاصة باألجانب       (4)
 

و ذلك     لوسائل حيث تستوعب البالد الحضارة الغربية و علومها          نشر التعليم بكل ا     (5)
 .  مع المحافظة على العادات اإلسالمية لتدعيم األخالق العربية   

 

بذل اآبر جهد من العناية إلصالح الحالة االقتصادية و إقامة أساس صالح و                (6)
  )1(.قتضاه الثروة الوطنية على الشعب       بمعادل و ُتوّزع 
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  لطات االحتالل العسكري في البالد   ب اإلصالح الوطني الطرابلسي س  هاجم حز         و  
، �روما و دعاها      خاطب المنظمات المدنية و األحزاب السياسية اإليطالية في        و

 .    و تأييد مطالب طرابلس و حقوق شعبها الوطنية المشروعة       للضغط على حكومتها 
 
 

لتنظيمية في جمعية عمومية و  و قد هيكل الحزب قواه السياسية و آوادره ا              
و نظام ُمقنن       و له صحيفة تنطق بإسمه     ،مكتب سياسي و رئيس يمثله و يدير شئونه          

نب برامج عمله السّرية و      آما آانت للحزب ميليشياته العسكرية إلى جا      �  للعضوية
 و لم يكن حزب   � ، و تلك هي اُألّطر التي ُتشّكل قوام أي حزب سياسي   � العلنية

يضم مجموعة من الوطنيين الرافضين        الوطني الطرابلسي مجرد تيار سياسي     اإلصالح
 آان للحزب برنامجه النضالي       ، و لكن إلى جانب ذلك  � ،لالحتالل األجنبي للبالد  

 :  الذي يهدف إلى 
 

 .   و دعم قدراتها ، المحافظة على المقاومة الوطنية المسلحة    (1)
 

 .  رك السياسية    دعم تيار سياسي وطني يتولى إدارة المعا      (2)
 

التمُسك بالقانون األساسي آخطوة أولى على طريق التحرر و االستقالل              (3)
 .   الوطني الكامل  

 

ُمخاطبة المؤسسات و المنظمات القومية و الدولية و إشراآها في المسألة              (4)
   .الليبية بما يعيق محاوالت طلينة البالد    

 
لم    ليم طرابلس في ذلك الوقت ني في أق آما و أن تأسيس حزب اإلصالح الوط               

  ، يكن بمعزل عن التطورات الحادثة في األوضاع السياسية و الفكرية و االجتماعية         
 آان جزءًا من حرآة  ، و يؤآد تاريخ نشأته أن الحزب   � ،اإلقليمية و الدولية 

 .   و مواآبًا لها   ،اإلصالح و النهضة العربية و اإلسالمية   
 

  ، الُنخبة المؤسسة للحزب و إنتماءاتها و توجهاتها في المجتمع          آذلك فإن طبيعة            
و ما حفل به تاريخها النضالي من دور وطني فاعل في مسيرة حرآة التحرر الوطني                  

 لزعيم   )الكاريزمية ( رمضان السويحلى   و ما تميزت به شخصية المناضل   ،في ليبيا 
 آان لها بالغ األثر فيما حققه    ،د  وطني و مرجعية دينية و سياسية و اجتماعية في البال  

نشاط الحزب وسط الجماهير التي منحته ثقتها بإعتباره إمتدادًا للجمهورية الطرابلسية         
 .   و حققت قفزة نوعية على طريق التحرر الوطني في ليبيا          ،التي أزعجت العدو  

 
 *  *          *  
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 الـــفـــصـــل الــثــانــــــي
 
 
 
 

 
 

 نبيي الوطنة التحرر آحر
 ي الصراع الدول و ةنياعثملالخالفة ا

 افي ليبي
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 من حق آل شعب أن يسيطر على شئونهإن 

 .و الناس منذ نشأوا أحرارًا

 و قد  أظهر شعبنا في آل أدواره مقدار محبته للحرية 

 فدفع مهورها غالية
  )1(ستعباده و االستبداد بشئونه إفال يصح ألحد أن يطمع في 

 
 

 محمد إدريس السنوسي                                                 
           ملك ليبيا الراحل                                               

 
 

      
 

                                                        
 فقرة من رسالة رد السيد محمد إدريس السنوسي على آتاب هيئة اإلصالح المرآزية و أعضاء  )1(

  م 1922حآومتھا و أعيان إقليم طرابلس بمبايعته أميرًا و قائد للقطرين في مارس سنة 
 



 81

 ة ة السنوسيحرآال
 
 

و نحن نـعـرض لتاريخ التيارات و الحرآات السياسية في ليبيا أن              حرى بنا           
حرآة السنوسية في مقدمة هذه التيارات الفكرية و التنظيمات الحرآية السياسية              نعتبر ال 

اصة و أن تاريخ     خ .. .  و شارآت في ُصنع تاريخ ليبيا السياسي     ،التي لعبت دورًا وطنيًا   
و دورها المحوري في حرآة النضال الوطني في ليبيا و بترآيبتها              الحرآة السنوسية 

 ُتشير    ؛اعية و هيكليتها التنظيمية اإلدارية و العسكرية    الفكرية و السياسية و االجتم 
األبحاث و الدراسات المقارنة التي تناولتها إلى أنها تستحق أن ُيطلق عليها وصف               

الذي تقولبت من خالله ثقافة دينية و سلوآًا إجتماعيًا و ممارسة      ) لمدرسة السنوسية ا(
 فقد آان لمقومات     ،م السياسي  سياسية شّكلت تراثا متميزًا في تاريخ حرآة اإلسال        

وجودها و أدوات حرآتها الفكرية و السياسية و العسكرية الدور المرآزي الذي قادت                  
 في مواجهة االحتالل و مؤامرات إعاقة      ،من خالله معرآة التحرر الوطني في ليبيا     

 .  استقالل البالد  
 
 

اآم عبر تاريخها منذ نشأتها       تأسس و تر  ًااء عظيمو بما أن للحرآة السنوسية ثر              
 و حتى إعالن استقالل     محمد بن على السنوسي     م على يد مؤسسها   1837األولى سنة  

محمد إدريس المهدي       م على يد  1951 آانون األول سنة    � ديسمبر   24ليبيا في  
 الذي ُتّوج ملكًا شرعيًا للبالد في ظل دستور وطني و إرادة شعبية عامة و              السنوسي

 مؤسس على قرارات األمم المتحدة و حق تقرير المصير ؛ فقد أهتم عدد             اعتراف دولي 
ن بها منذ بواآير    يلين السياسيين العرب و األوروبي   آبير من الُكّتاب و المؤرخين و الُمحلّ  

 و لم يوفها حقها من البحث و التأريخ باعتبارها من  أهم           ،القرن الماضي و حتى اآلن    
   ...،آبت عصر النهضة العربية     حرآات اإلصالح الديني التي وا   

 
 

ل في مجريات األحداث السياسية       ع او قد آان للحرآة السنوسية الدور الف               
اإلقليمية و الدولية على امتداد الوطن العربي و شمال أفريقيا ،  و ما زالت لها قواعدها          

مسلمين في   الفكرية و االجتماعية الراسخة في سلوك و عالقات قطاعات من العرب و ال   
 و   ًالسنوسية فكر و باعتبار أن للحرآة ا   ...  ،ليبيا و في جنوب شرق أفريقيا السمراء     

 فكرية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية ال تختص بشئون ليبيا و       و برامج عملًامنهج
حسب و لكنها تتضمن و منذ نشأتها األولى إطارًا إسالميًا معتدًال و نّيرًا اسهم بشكل          

 و قد نجحت الحرآة السنوسية نجاحًا رائعًا في             .. .،نشر تعاليم الدين اإلسالمي    فاعل في  
 .  نشر اإلسالم في مناطق مجهولة من أواسط أفريقيا بين القبائل الوثنية المنتشرة هناك           

نت أتناول هنا الحرآة السنوسية آتنظيم سياسي في السياق التاريخي          و إذا آ           
عتبارها ظاهرة سياسية ُمـعـاصرة للنهضة الـعـربية            إ ب، في ليبيا  لحرآة التحرر الوطني  
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و حرآة اإلصالح الديني التي عّبر عنها رواد حرآة التنوير في نشاطات و آتابات                 
 و   محمد رشيد رضا  و عبد الرحمن الكواآبي و جمال الدين األفغاني و  محمد عبده

 منهجًا لمقاومة عمليات       و غيرهم ممن ارتأوا في اإلسالم السياسي  شكيب أرسالن 
و خطط تتريك الشعوب العربية في واليات الخالفة العثمانية الُمتداعية ؛ فإن             التغريب 

و المؤثرات الفكرية        التصنيف اإليديولوجي في اإلطار الزمني لنشاط الحرآة السنوسية      
رة    و االجتماعية لعالقات اإلنتاج العشائرية ؛ يضعها في إطار البحث و الدراسة لظاه     

   غير قومية و غير عنصرية  ،تدلة  اإلسالم السياسي آحرآة سياسية إصالحية دينية ُمع 
 فقد أسهمت الحرآة السنوسية في تجديد حيوية        ،عتبارها نابذة للتطرف و الغلو        إو ب ... 

الغرب    مؤامرات  و استجابت في مراحل متعددة لنداءات الجهاد و مقاومة        ... ،األمة 
    . ..االستعمارية

 
 
 
و آما امتلكت عناصر و قيادات الحرآة السنوسية أدوات الحوار و التفاوض                     

السياسي في حكمة و حنكة و دهاء في عالقاتها مع القوى اُألخرى ؛ اختارت تطبيق فكر                   
 ففي مـعـرض      . ..،و منهج مؤسسها في إرساء قواعد الدعوة و البناء التنظيمي للحرآة      

محمد     يقول الدآتور  ابن تيميه و حرآة الوهابيةالحرآة   بالسنوسيةمقارنة الحرآة  
 و    ،تفادت الحرآة السنوسية االزدواج الذي صحب الحرآة الوهابية          .. . " :  البهي

  "  أزالت الثنائية بين رجال الدعوة و رجال السلطة المشرفة على تنفيذ مبادئ الدعوة    
�محمد بن     ن الثالث ؛  ييؤسسي مقارنته ألساليب القادة الم      فالبهيو يضيف الدآتور    

أن الرجال الثالثة مع " :  ... و ابن تيميه محمد بن عبد الوهاب  و علي السنوسي 
 آانت دعواتهم صدى لها ؛ فأنهم يفترقون فيما ،اشتراآهم في التأثر بعوامل واحدة 

فقد اشتد ابن تيميه و قسا في طلب         ...   ؛ بينهم في السبيل الذي سلكوه لتحقيق الدعوة    
 و من أجل      ، فخاصم الجميع و حاربهم    ،يق آرائه و أراد أن يحققها دفعة واحدة    تحق

  ، ماعة على نحو ما رمـى هو خصومه      بحق أو غير حق بالخروج عن الج     -ذلك ُرمى  
 أما  � ،بع نفس األسلوب و لـحـقـتـه نفس النتائج   تَّإو محمد بن عبد الوهاب    ... 

�أسلوب اإلقناع و التؤدة    و استخدام ، فآثر الُمهادنة ،السنوسي  ")1(   
 

 و في    ، في فكر و سياسات الحرآة السنوسية    ،لقد آان هذا المنهج واضحًا              
  ،  محمد إدريس السنوسي التطبيقات العملية للقرارات و المراسيم التي أصدرها الملك          

انون   ق (  مرسومًا بمشروع   ،مؤسس الدولة الليبية الحديثة و التي شملت فيما شملت       
يقضي بإبعاد أفراد األسرة السنوسية عن أجهزة الدولة و الحكم و                )  األسرة السنوسية  

 بناء على ما يعرضه عليه والي الوالية المعنية     ،ترك المرسوم الملكي لمجلس الوزراء  
 .  ؛ أن يقرر ما يراه من التدابير الضرورية لتقييد اتصاالتهم بأجهزة اإلدارة و الحكم             

 
                                                        

 . اإلسالمي للدآتور محمد البهي آتاب محاضرات في الفكر : راجع  (1)
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م في أعقاب قيام أحد     1953 آذار سنة  � مارس  3 قد صدر هذا القانون في   و           
بإطالق الرصاص على     )  الشريف محي الدين السنوسي   ( أفراد األسرة السنوسية ؛  

 . و أرداه قتيًال    )  إبراهيم الشلحي ( ناظر الخاصة الملكية   
 

ة محصورًا في      نشاط الحرآة السنوسي   إدريس السنوسي  و آان قد جعل الملك               
العمل على نشر الدعوة و تطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية في قضايا األحوال الشخصية           

  ، و في دار لإلفتاء و إدارة لشئون األوقاف تشمل ممتلكات و زوايا الحرآة السنوسية           
��"    األمر الذي خاصمه فيه آثير من المتشددين اإلسالميين ؛ و أطلقوا عليه نعت            

  " . نيالملك العلما
 
 
 
 
 :   و نشأة الحرآة السنوسية  فكر

 
 ُولدت الحرآة     ،محمد بن على السنوسي الخطابي اإلدريسي       على يد الشيخ           
  -هـ     1240 التي وصل إليها سنة      رآة صوفية إصالحية بمكة المكرمة     آح السنوسية
و هو     ،على الساحل الجزائري   )  ممستغان(  م قادمًا من موطنه األصلي في  1825

 و  � مارًا بتونس و طرابلس و برقـة و القاهرة   ،ن عامًا ييبلغ من الُعمر خمسة و ثالث
آانت عوامل الضعف و االنحالل بادية في مظاهر الفساد الُمستشري في أرآان الدولة                  

 في    ة فكري و التخُلف االجتماعي السائد    و في حال االنحطاط ال    ،  العثمانية و والياتها    
 تتجه    و آانت أطماع الغرب الناهض وقتها       � و العالم اإلسالمي عمومًا     المنطقة العربية 

 .  مرة أخرى إلى شرق و جنوب البحر األبيض المتوسط       
 

 علوم الفقه و الُسنة و حفظ القرآن الكريم     محمد بن على السنوسي  درس الشيخ            
عية في المغرب    و آان لسوء األوضاع السياسية و االقتصادية و االجتما  �  ،في صباه 

و الجزائر أثر بالغ في هجرته إلى مكة الُمكرمة باعتبارها ملجًأ روحيًا و مقصدًا لكل                   
طالب علم و ملتقى و مجمعًا للعلماء و حقائق األمور و األحداث الجارية في العالم                    

�اإلسالمي     
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 قضى ُجلها    ،ربع سنوات   ستغرقت رحلة السنوسي الكبير من الجزائر إلى القاهرة أ        إ  
 حيث تعّرف و توطدت له عالقات بطلبة علم و ُعلماء في           ،بين طرابلس و برقة   

(  و تـعـّرف على أحوال البالد و العباد      ،طرابلس و زليطن و بنغازي و الجبل األخضر       

  ،  و تـعـّرف على ُعلمائه  ، و تردد على الجامع األزهر  ،إلى أن وصل إلى القاهرة      . )1
و آان قد سبق له أن دّرس علوم الفقه و الُسنة في جامع              (  �  ، م بالتدريس فيه   و قا

 و وصفوه بالُمبتدع       ، و قد أختلف معه بعض علماء األزهر     �  )  القرويين في المغرب
 و لم تعجب الشيخ السنوسي مواقف و أراء           �في الدين و هاجموا أراءه اإلصالحية      

 .  الدولة العثمانية و استقل بحكم مصر      الذي آان قد أنفصل عن  محمد على باشا 
 

 درس   � ، في الحجاز خمسة عشر عامًا  محمد بن على السنوسي  أقام الشيخ            
 و عايش   � ، ُمختلف المذاهب و علوم الدين  علىو تفقه و خبر خصائص أئمة اإلسالم  
جد و    بين ن الوهابية مع الحرآة   محمد على باشا   التيارات الفكرية و صراعات جيوش         

 و قد   � و تشّكلت له رؤى خاصة تبلورت في إطار دعوة لإلصالح  الديني               �الحجاز  
جتهاده الخاص في      و آان له ا  �  ،أصبحت له طريقة خاصة صار ُيلّقنها ألتباعه          

 و ال    ، بعد أن سلك طريق السلفية و أصبح يعتمد على الكتاب و الُسنة           المذهب المالكي 
فيه      و يؤمن بفتح باب االجتهاد لمن تتوافر ،رامه لها   مع بقاء احت ،يتقيد بالمذاهب  
  شروط االجتهاد

،�و قد ألقى بالالئمة على الذين ُيوجبون اقتصار التقليد في األئمة األربعة ؛ ألنه ال              
 ) 2(واجب إال ما أوجبه اهللا و رسوله  

 
 

على  " أبى قبيس" أول زاوية له في جبل    محمد بن على السنوسي   أسس الشيخ            
 و أصبح أحد علماء المسلمين في       ، م   1837/   هـ   1252مشارف مكة الُمكرمة سنة    

 و آتب أخرى ضّمنها         أنس بن مالك   و آان قد آتب مقدمة آتاب الموطأ لإلمام         ،عصره
 :   منها  �أراءه و أفكاره    

 " بغية المقاصد في خالصة الراصد   "  المسمى ،المسائل العشر   �
 .   بالحديث و القرآن إتعاض الوسنان في العمل �
 .  المنهل الروي الرائق في أسانيد العلم و أصول الطرائق  �
 .   الُدرر السنية في أخبار الساللة اإلدريسية   �
 .   المسلسالت العشر في األحاديث النبوية   �

 
         

 
 

                                                        
  الشيخ أحمد الشريف  ،األنوار القدسية في مقدمة الطريقة السنوسية :  راجع )1(
  راجع مصدر سابق )2(
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 و يتعرف على أحوال المسلمين و يتدارس شئونهم مع وفود             ،و آان يستقي األخبار        
 و يلقي إليهم     ، قادمين في مواسم الحج من مختلف أقطار العالم اإلسالمي      الحجيج ال

بآرائه و دعوته اإلصالحية ؛ و قد استجاب له عدد من أهالي طرابلس ممن يعرفهم و          
 و   ، و أصبحت زاوية أبي قبيس مرآزًا البن السنوسي            �  ،ممن ال يعرفهم من قبل  

 .  مقرًا يتردد عليه أنصاره و مريدوه      
 

 
  *  *        *  

 
 : مرآز للحرآة السنوسية  : برقة

 
 و تعرضه    �  ،  )1( الشيخ أحمد بن إدريس  بعد وفاة أستاذه و رفيقه ؛              

 و استجابة لدعوة أصدقائه و      �  ،الضطهاد السلطات العثمانية الُمعادية للوهابيين      
 أن يغادر    السنوسي  محمد بن على    مريديه من أهالي بالد المغرب العربي ؛ قرر األمام       

 م ؛ و منها إلى واحات سيوة و جالو         1840 - هـ    1255مكة المكرمة إلى مصر سنة   
و أوجله ثم إلى سرت حيث استقبلته عائلة المنتصر ؛ و ساروا معه إلى مصراته ثم منها       

 . قاصدًا قابس في تونس حيث سبقته إليها أسرته و بعض أعوانه بحراً      
 

السنوسي الكبير إن اإلدارة الفرنسية التي آانت قد احتلت            و في قابس علم             
 خوفًا من خطورة  باحتجازه و منعه من دخول البالد  الجزائر قد أصدرت أمرًا إلى قواتها   

دعوته التي انتشرت بين أهله و مريديه الذين شّكلوا حرآة مقاومة ضد االستعمار         
� ،الفرنسي     

 
 طرابلس و أخذ يجمع المال و السالح و األعوان      و عاد اإلمام السنوسي إلى             

فكان   ( : .. محمد الطيب األشهب  ويقول  � ،لدعم حرآة المقاومة الوطنية في الجزائر  
الرجال ما ستطاع إلى     و يعمل جهد الُمستطاع على تقوية الثورة هناك و مدها باألموال     

 أمثال ؛ الشيخ محمد    منه و قد أوفد على فترات متفاوتة عددًا من تالميذ،ذلك سبيًال 
� )بن صادق الطائفي و ُعمر الفضيل و الفضيل بوخريص الكزة    

 
 
 
 
 

                                                        
 هو الشيخ الصوفي السلفي أحمد بن إدريس مؤسس الطريقة اإلدريسية و أحد شيوخ الشاذلية ، و  )1( 

ضًا الشيخ محمد عثمان المرغنى مؤسس الحرآة من أنصار الحرآة الوهابية و من تالمذته أي
 المرغنية في السودان
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إن السنوسية هي المسئولة عن      (  :دوفرييه قوله   و ينقل األشهب عن المؤرخ الفرنسي  
 و إنها السبب في الثورات     ،التي قامت ضد فرنسا في الجزائر      جميع أعمال المقاومة  
تلمسان و صحراء الجزائر      د فرنسا آثورة محمد بن عبد اهللا في          المختلفة التي قامت ض

  )1( "  م   1851و عصيان محمد بن تكوك سنة       م 1848سنة 
 

االستفادة من النفوذ الشعبي الذي    " أشقر باشا" حاول والي طرابلس العثماني            
 و حكومة     فدعاه إلى دعم الدولة العثمانية   محمد بن على السنوسي    يتمتع به اإلمام   

غومه    "   و آانت قد تعرضت والية طرابلس آنذاك لثورة         �الوالية في البالد  
 و قد   �  ، " سرت "    في  النصر  عبد الجليل سيف في جبل نفوسه و ثورة       " المحمودي 

  ،  بقطع رأسه   عبد الجليلدّبرت سلطات الوالية العثمانية محاولة للتخلص منهما ؛ فقتلت         
 .  طرابلس   منفيًا عن غـومـهو أبعدت  

 
  ضاء في الجبل األخضر بوالية برقة         منطقة البي السنوسي الكبير  و أختار اإلمام               

 .   آانت النواة األولى للدعوة و الحرآة والجهاد       ؛ زاوية سنوسية و أسس أول  
 
 
 
 

 : البناء التنظيمي للحرآة السنوسية 
 

الية العثمانية التي آانت ترى       ُمهادنة سلطات حكومة الوالسنوسي الكبير آثر             
 و باعتبار أن      �  ، في نفوذه و آثر دعوته اإلصالحية سلبًا لسيطرتها على األهالي           

 األمر الذي يشكل   ؛ اإلسالمية ال تجوز لغير القريشي   بأن الخالفةلإلمام رأيًا يقول ؛  
 الُمباشر      و تفاديًا لعمليات الصدام    �   لذلك�   لشرعية والية السلطان العثماني   تهديدًا

 طلب اإلمام من أعوانه إنشاء زاوية سنوسية   � ،مع عناصر و أجهزة حكومة الوالية  
 المقر     ليكونوغًال بذلك إلى الجنوب الصحراوي    ُمت، ُمتكاملة في منطقة الجغبوب  

 بعيدًا عن الساحل و بعيدًا عن مراآز نفوذ و سيطرة حكومة           الرئيسي للحرآة السنوسية  
 و نادت     ، في آنف و رعاية القبائل العربية التي استجابت لدعوته     و أجهزة الوالية ؛ و   

بالحرآة السنوسية لتصبح ُسلطة تدير شئون حياتهم السياسية و االقتصادية و االجتماعية            
�  ، و حكمًا لصراعاتهم العشائرية   ،   
 

ن    بين زاوية الجغبوب آمرآز لقيادة الحرآة و بي           السنوسي الكبير  ربط اإلمام              
عناصر   (  الزوايا التي انتشرت في البالد بنظام االتصال المباشر من خالل جهاز                 

� ،بين الجغبوب و آافة المناطق األخرى       )  الُمراسلة   
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  م 1902 إلى  م 1844و قد بلغ عدد الزوايا التي أنشئت في الفترة من سنة                      
زاوية في والية     )28(  وية و   زا)  45( في والية برقة      ) 1(  )  بروشين  .  أ  . ن  ( بحسب  

 عدا ما ُأقيمت من زوايا خارج الحدود         ،)  21(طرابلس و في آل من فزان و الكفرة       
17(  فكانت  ،الليبية ُتباشر الدعوة و تؤازر اإلمام و تتصدى لبعثات التبشير االستعمارية              

  ثماني  زوايا و في مراآش بالمغرب         خمس و في الجزائر     زاوية سنوسية في تونس    ) 
زاوية في السودان الفرنسي و في الجزيرة           )  14(زاوية في مصر و       )  21(  ايا و   زو

 .   العربية 
 

آانت الزوايا تشكل الهيكل المؤسسي  للحرآة السنوسية ؛ و آانت لها ِسماتها و                           
فإلى جانب الزاوية التي تعد المقر الرئيسي إلدارة      � ،مرافقها الخاصة التابعة لها  

 يكون المنزل الخاص بشيخها اُلممثل لقيادة الحرآة و إلى جانبه تكون                  شئون المنطقة 
يتوسطها المسجد و    ) الجناح الخاص بالضيوف و الوفود و عابري السبيل( المّضيفة 
 و آان الشيخ مسئوًال مع نائبه عن مخازن المؤن و مستودعاتها إلى           �  ،المدرسة 

تجمع    و آان هذا ال ،ة التجارة   جانب مبان الحوانيت التي تؤجر لمن يريد ممارس      
 يستقطب إلى جواره مساآن شيوخ و أعيان القبائل و أغنيائها              الُعمراني بمرافقه و خدماته  

 . 
 

 شيخ الزاوية السنوسية مجلسًا يضم نائبه و وجهاء قبائل و عشائر              س أيتر           
 الشيخ من   المنطقة و آان المجلس باعتباره هيئة استشارية يختص بمناقشة ما يعرضه             

 و يقضي في األمور على أساس     ،مختلف القضايا و يفصل في الخالفات و الخصومات      
 . شرعي و طبقًا لألعراف و التقاليد السائدة و الُمتعارف عليها         

 
 إمام المسجد إلى جانب إقامة الشعائر الدينية و إجراء عقود الزواج و         يتولىو            

؛ يقوم بتعليم القراءة و الكتابة و تحفيظ القرآن الكريم              تقسيم الترآات و آتابة الوصايا         
 و في أيام الُجّمع يتلقى الطلبة التدريبات العسكرية و رآوب الخيل و رمي                     �بالمدرسة  

   )2(.السهام 
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   : سعيد إسماعيلو في مـعـرض تعريفه لمن ينتسبون للزوايا السنوسية يقول الدآتور         
�  ، و تمسكوا بوردها    ، باإلخوان و هم من أخذوا الطريقة السنوسية          آانوا ُيعرفون  (  

 )1( :و هؤالء اإلخوان ينقسمون إلى ثالث فئات    
 
 

 و    ، ) معهد الجغبوب( وس الدينية و العلمية في  فئة العلماء التي تقوم بإلقاء الدر   -1     
 و مقر    ، )مجلس اإلخوان   ( تتكون من هذه الفئة ؛ هيئة استشارية تـُعرف بإسم   

 .   هذه الهيئة يكون بالقرب من اإلمام السنوسي      
 

 .  فئة مشايخ الزوايا و غالبهم يكون من الفئة األولى      -2     
 

 تتكون عادة من صغار خريجي المعهد السنوسي و من حفظة         ،فئة احتياطية  -3     
ة القرآن و من ُمـهاجري البالد اإلسالمية و ممن يتجردون من أعمالهم الخاص   

 و تقوم الفئة الثالثة هذه بأعمال ذات بال و لها               �  ،لاللتحاق بخدمة الطريقة   
 .   أهميتها في الحقل االجتماعي   

 
 

جانب    و آانت الزاوية السنوسية بمدرستها ُتشّكل مؤسسة تعليمية متكاملة ؛ فإلى                         
فقه و الفرائض       من تفسير للقرآن الكريم و الحديث الشريف و أصول ال            العلوم اإلسالمية

و التصوف و التوحيد و النحو و الصرف و البالغة و اآلداب و العروض و غيرها    
 .  آانت تقوم بتدريب الطالب على تعُلم بعض الِحرف و الصناعات اليدوية           

 
محمد بن      أوفد اإلمام ،ينتزع اعترافًا رسميًا من سلطان الدولة العثمانية      حتى  و            

 شيخ زاوية بنغازي       عبد الرحيم المحجوب   م معاونه الشيخ    1856 سنة  على السنوسي  
 بإسم اإلمام ليحصل منه على   السلطان عبد المجيد تانة في إسطنبول لمقابلة   يإلى اآلس

 و يسمح لها بجبي األموال       مالك الحرآة السنوسية من الضرائب     ُسلطاني يعفي أ   )  فرمان(
محمد بن على    دده ولدا اإلمام  و هذا ما أبقى عليه و ج �من أتباعها و أنصارها    

حيث تفقها      بعد عودتهما من مكة المكرمةمحمد الشريف  و محمد المهدي  ؛ السنوسي
  - هـ    1276 صفر سنة    9 بعد وفاة اإلمام في     و حفظا القرآن الكريم    ،م الدين في علو
 .   م عن عمر تجاوز السبعين عامًا و دفن في زاوية الجغبوب      1861

 
 *  *  *   
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مام من مؤسسي الحرآة السنوسية و من شيوخ         إلى جانب آبار مساعدي اإل               

 قيادة العمل التنظيمي و السياسي       دي محمد المه العشائر و القبائل و أعيانها ؛ تولى السيد      
ثم من زاوية   ، )الجغبوب(الحرآة في زاوية  و إدارة شئون الزوايا من مقر قيادة   

في ظروف سياسية و إقليمية و دولية تحيط بالواقع الجيوسياسي العربي العام و     ) الكفرة(
 ذلك ما آانت تشير إليه مقدمات العجز البادئ في             �بجزئه اإلقليمي الليبي الخاص ؛      

ة القادمة من غرب أوربا       وهن اإلمبراطورية العثمانية أمام الهجمة االستعمارية التوسعي        
 و تنفيذ الُمخطط الصهيوني بإقامة دولة إسرائيل       ،لتفكيك و تقاسم الممتلكات العثمانية     

 .  العبرانية في فلسطين  
 
 
 

 حرآة غربية    منًاآان الزحف الغربي االستعماري على الوطن العربي جزء               
يع الجبري لشعوب المنطقة       تستهدف السيطرة الكاملة و التطو    سياسية توّسعية عامة 

�  ،بكاملها لتحقيق هدف التغريب الفكري و االجتماعي إلنسان المنطقة العربية          
 

آانت جحافل القوات العسكرية بآلتها الحربية الُمستحدثة متحدة في هدفها            و           
االستراتيجي العام ؛ و إن تنافست فيما بينها على األنصبة و سرعة تحقيق السيطرة و                   

األسيوية و   في المنطقة العربية (Topography)مواقع الطبوغرافية اللتحكم في أهم ا
 . األفريقية

 
 
 و  ،آانت إمبراطورية الخالفة العثمانية ُتـعـاني من تداعيات خطيرة في داخلها       •

  ...  أآثر خطورة ُتحيط بها من الخارج     مواجهات
 
 تتوغل في      و قواتها  ،ل تونس  ليا إلى احتال  و آانت فرنسا تحتل الجزائر و تسبق إيطا          •

 . أفريقيا الغربية من نهر السنغال إلى شواطئ نهر النيجر           
 
و لم تستطع الثورة العرابية في مصر و ال ثورة الحرآة المهدية في السودان أن               •

تتصديا لالستعمار البريطاني أو حتى ُتـعـيـقـا ُمخططاته البائنة في احتالل قناة                    
 للتوغل من بوابات الدولة  العثمانية في العراق و           ،دس السويس و الزحف على الق   

 .  جواره  
 
و آان االستعمار البريطاني قد تمّكن من السيطرة على الجنوب اليمني و فصله عن          •

المناطق الشمالية التي آانت ميدانًا لتنازع األئمة المحليين و قوات الدولة الُعثمانية                  
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 م و توقيع معاهدات الحماية مع     1870بعد القضاء على المقاومة المحلية سنة   
       )1( . السالطين المحليين و الخضوع لرغبات الُمقيم البريطاني في عدن       

 
و آانت المؤسسات االقتصادية و آوادر احتكار التجارة و العمل تدعم الجالية              •

�  ،اإليطالية الوافدة إلى المدن الليبية على مرأى و مسمع من حكام الوالية       
   .األتراك 

 
و آانت جماعات البعثات التبشيرية للكنيسة الكاثوليكية تعمل على االتصال المباشر              �

باألهالي والسكان في المدن و ضواحيها و في أعماق الصحراء الليبية تبشر بالرقي               
والحضارة و رغد العيش في آنف األوربيين القادمين، وقد شّكلت هاجسًا يقلق      

 .  الوطنية  األهالي  ويستنفر حرآة المقاومة     
  

 و لم تكن للحرآة السنوسية قوة    �و أصبحت األراضي الليبية ُممهدة للغزو ،           .. . 
 خارجية ُيمكن     ى  لم تكن لديها ورقة سياسية أو قو     تؤهلها ألعمال المقاومة بعد ، و     

المساومة معها أو عليها في مواجهة أطماع الحكومة اإليطالية التي تستعد قواتها لغزو     
�البالد،   

 
 انتهاج سياسة الحياد ، وُمـهادنة الحكومة       محمد المهدي  وعلى هذا ؛ آثر السيد               

 آسب وّده لقطع      تريدالتي   اتها على حدوده الشرقية  ، و هي       البريطانية الُمرابطة قو   
 و هو    �الطريق على الحكومة العثمانية من فتح جبهة حرب ُتـقـلـق قواتها في مصر،    

 غض طرفها عن نشاطات عناصر الحرآة السنوسية والتجار الليبيين       ؛ منها ُيريدالذي 
 المصرية، و ترك المساعدات المالية و المؤن و إمدادات السالح          �عبر الحدود الليبية   

 خطة عمل محمد المهدي   وضع السيد و في ظل هذه المعطيات � لذلك �تصل إليه  
يمّكنها من أداء دورها النضالي         بما    تستهدف تطوير الُقدرات الذاتية للحرآة السنوسية      

االحتالل ، إلي جانب تحقيق مبادئ          و   وطنية في مواجهة حمالت الغزو     آقوة مقاومة  
اإلصالح الديني و االرتقاء بمجتمعات العشيرة و القبيلة و حياة الترحال إلى ُمجتمعات                    

عبئ   حضرية ُمستقرة في تجمعات ُسكانية ُتحقق قيم التكافل و التعاون المشترك، وت           
 . الروحية و المدنية �اإلرادة الجماعية إلمتالك القدرة على مواجهة ما ُيهدد ُمكتسباتها      

 
و قد ترآزت مفاهيم اإلسالم آمنهج حياة في فكر مجتمع الحرآة السنوسية                         

�  اإلصالحي الذي شّكل خصائصها وتميزت به عن حرآات اإلصالح المعاصرة لها               
 . رحلة و تستجيب لتطوراتها     فكانت تستوعب معايير الم   

 
 

* * * 
                                                        

  حسن أحمد أبو طالب ،الصراع بين شطري اليمن :  راجع  )1( 



 92

 
 
 

 م   6/1902/ 2 � هـ  1313 رمضان    27 في  محمد المهدي و بعد وفاة السيد              
 قيادة الحرآة السنوسية باعتباره أقرب مساعديه بعد وفاة والده          أحمد الشريف تولى السيد 

 بإعادة بلورة       ستجاب لتطوراتها السياسية ؛     ؛ فاضطلع بأعباء المرحلة و إ     محمد الشريف 
تنظيمية الخاصة     أهداف الحرآة في خطوات عملية ُممتدة و متطورة ؛ شّكلت السمات ال        

 و دفعت إلى تحقيق إنجازات على طريق برنامج الحرآة في بناء             للحرآة السنوسية
 ، قيادات وطنية عمر المختار و   أحمد الشريفالهيكل التنظيمي الذي أفرز إلى جانب   

 .  في حرآة التحرر الوطني في ليبيا      قامت بأدوار رائدة  
 

 مسئولية الدور األعظم في تحقيق النقلة النوعية          و قد آانت للزوايا و شيوخها                    
 و آان الموقع     �لمجتمعات القبيلة في الدواخل و في الواحات و عبر الصحراء ،               

فق معايير توافق   الذي ُيختار لبناء و تأسيس الزوايا عليه ؛ يتم تحديده و    ) الطبوغرافي (
 : ستراتيجيات الحرآة و أهدافها ؛ و آانت من أولويات ذلك        شروطه التي تخدم  

 
توافر مصادر    (تحديد أماآن تأسيس الزوايا بناء على توافر أهميات  اقتصادية      •

بها من اإلمكانات الطبيعية ما     (  و جغرافية    )  المياه و األرض الصالحة للزراعة 
  أهدافها السياسية و  ،؛ تحقق من خاللها  ) شأتهايمّكنها من الدفاع عن من

 .  االقتصادية و االجتماعية و األمنية  
 

 .  و مصادر معلوماتها و وسائل اتصاالتها       حماية المراآز القيادية للحرآة    •
 

التزام مشايخ و مسئولي الزوايا بمتابعة سير و تطور األحداث السياسية و العسكرية               •
مكتوبة    )  تكون بمقدار أهميتها و سرّيتها   (على هيئة رسائل     و إعداد التقارير الدورية    

 .   أو شفهية تتناول سير األحداث في المنطقة و مستجداتها و آيفية التعامل معها          
التعاون مع أطراف القوى الوطنية األخرى بما يحقق األهداف الوطنية العامة في             •

 .  الحرية و االستقالل   
 
ذاتها و مد الحرآة بعناصر ُمقاتلة تتحمل أعباء الجهاد             إلزام القبائل و العشائر بتعبئة          �

تـقوده قيادات مؤهلة إلنجاز ُمتطلبات          )  األدوار(  في نظام عسكري ُعرف بنظام   
 .  المرحلة 
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  27  و  عندما وّجهت إيطاليا إنذارها الشهير إلى الباب العالي في                  �  و لذلك     
 و آانت قواتها الُمحملة      ، ساعة  24يبيا خالل     م باحتالل ل  1911 أيلول سنة   �سبتمبر  

 آانت قيادات    إلى طرابلس و بنغازي و درنه ؛   بحرًا متجهة عبر البحر األبيض المتوسط  
 .  المقاومة تشكل مفارزها القتالية في جميع أنحاء البالد        

 
 

ي    األهال محمد فرحات الزاوي   و  سليمان الباروني ستنفر   إففي إقليم طرابلس ؛               
 و أصدرا بصفتهما نائبين في برلمان الدولة العثمانية عن           ،لتشكيل جماعات مقاومة    

والية طرابلس أوامرهما إلى قوات الجيش الترآي بتشكيل وحدات مشترآة للتصدي             
 .  للقوات الغازية و مقاومة االحتالل     

 
 

عات من    جمامحمد بن عبد اهللا البوسيفيقاد المجاهد و في إقليم فزان ؛             
 .  المقاتلين باتجاه نالوت لدعم قوات المقاومة      

 
 

 قام الشيخ أحمد العـيـسـاوي ُممثل الحرآة السنوسية و وآيل    و في إقليم برقة ؛             
إعداد قوات من  و زاويتها في بنغازي بالتعاون و التنسيق مع شيوخ الزوايا القريبة منه        

 ، جوليانة و بنينةجمع المقاومة في منطقتي   المتطوعين و توجيههم إلى ُمـعـسكرات ت
� شيخ زاوية المرج بفرقة مقاومة صوب     ، ُعمران الصقوري آذلك توجه المجاهد 

 .  بنغازي  
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محمود    عن قدرات المقاومة و إمكاناتها في مواجهة قوات الغزو اإليطالي يذآر       و 
  3 سبتمبر و طرابلس يوم   30درنة يوم  بدأ الغزو اإليطالي بقصف (  أن الشنيطي

�مس  حتل الطليان طرابلس و درنه و بنغازي و الُخإ أآتوبر و في خالل هذا الشهر   
  في برقة و لكن  ) 2000(رجل في طرابلس و   ) 5000(و آان لترآيا حوالي  

 و في رواية إيطالية ؛ أن الجنود األتراك في  ،اميات آانت ضعيفة ناقصة العتاد الح
  ) 1(    )في برقة ) 1200(  و ،في طرابلس )  3010(  م آانوا 1911نة مايو س

  
 
 

 الذي قاد    عزيز المصري و قد آان من ضباط الجيش الترآي في برقة السيد                     
 ، ي تولى قيادة المقاومة في درنة     الذ  )2(   مصطفى آمال  و السيد  ،المقاومة في بنغازي   

 .  أنور بك   الترآية للقائد الترآي العام      و آانت القيادة العامة للقوات الليبية      
 

و آانت قوات مجاهدي الحرآة السنوسية تحمي الثغور و تستجيب من برقة                        
لمواقع القتال في الغرب و في الجنوب بكوآبة من القادة الفرسان ؛ آان على رأسهم       

شيخ الزاوية      تارالشيخ ُعمر الُمخ   قائد الحرآة السنوسيةو الُمجاهد     أحمد الشريف السيد 
 شيخ قبيلة العواقير و الشيخ عبد الحميد العبارو الشيخ ) القصور( السنوسية بمنطقة 

   صالح األطيوش    و المجاهد  بو عمر   و المجاهد الفضيل     يوسف بو رحيل المسماري   
 .  و عدد من قادة الحرآة السنوسية في ليبيا   ،شيخ قبيلة المغاربة  

 
 
 
 

*    *    * 
 
 
 

                                                        
 سابقالمصدر ال:  راجع  )1( 
 "آمال اتاتورك"الذي أصبح فيما بعد رئيسًا لجمهورية ترآيا و ُعرف بـ  ) اتاتورك (  مصطفى آمال  )2( 



 95

 
 
 
 
 
 

 نوسيةالس
 فى

  الميزان التاريخى للعاالقات الدولية



 96

 
 و   ، آل الخطأ أن ُنقّيم حدثًا ما خارج نطاق ظروفه الموضوعية         �  من الخطأ             

توقيته الزمني أو زمنه السياسي ؛ فكمن ينعت عباس ابن فرناس بالتخلف و الجنون ألنه              
 أو أن    �ث عملية الطيران    لم يدرك ضرورة توافر المعادلة العلمية و أدواتها لحدو          

�نقول ؛ لو آان جمال عبد الناصر مكان ابن فرناس ما آان فعل ذلك             
 

ن أدوات الحدث و     ا فمما ال شك فيه �ذلك عسير حتى عندما تتماثل النتائج                 
 ناهيك عن   ،لغته ليست ذاتها بفعل التطور الطبيعي للفكر و ُمتغيرات البيئة و المناخ             

 . لسيكولوجية للحدث و أطرافه   ا الُمعطيات
 
 
 

 آما هو واقع الحال في قضية  �  و ذلك هو شأنهم�هذا حال بعض العرب              
 فرغم الُمتغيرات اإلقليمية و الدولية التي أحدثتها   �  ، اإلسرائيلي �الصراع العربي   

  جورج  "  عد رئيسها   ريد بعض العرب أن تلتزم أمريكا و      العقود الخمس الماضية ؛ ي   
 م قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة      2002 حزيران سنة   � يونيو    24في   "  بوش

أرثر   "  آما التزمت حكومة صاحبة الجاللة البريطانية وعد وزير خارجيتها              ،إسرائيل  
 .    م 1917 تشرين الثاني سنة    � نوفمبر   20في  " بلفور

 
 عندما �م عرب   و منه�أو آما هو الحال مع بعض تابوهات أفريقيا                      

 فينقلب   ،معًا في نفس النتائج    ط،يستنسخون بعض التجارب و حوادث التاريخ      
� ،ستنساخ ممسوخًا على التابو و على شعبه الخاسر في الحالين      اإل    
 

 فإن  � و ال يكون   �و الحاصل قوله ؛ إذا آان استنساخ الماضي ال يجوز                    
 آما أن  � ،ى التجديد و التحديث و اإلصالح  بل لعلنا مدعّون إل�تحديثه ُممكن 

وصف الماضي بالتخلف إنطالقًا من معطيات الحاضر أمر فيه آثير من التجني على               
 .  حدث الماضي في زمنه و أطرافه    

 
 

ن أية محاولة لفهم طبيعة الدور السياسي للحرآة السنوسية في لعبة         ؛ فإلذلك           
 ال ُيمكن أن ُتفهم بمعزل عن تتبع و فهم      ؛ أو تفاوضًا    الصراع الدولي ِسلمًا أو حرباً   

المراحل المتعددة لُمـتـغـيـرات موازين القوة في عملية الصراع الدولي و تباين أثارها          
�  ،على حرآة التحرر الوطني في ليبيا        

فال يجوز أن نلغي التباين في التطور التاريخي لحرآة الفكر السياسي و                    
 أو فيما    � ، و االجتماعي من واقع الُمـتـغـيـرات الزمنية و الموضوعية      االقتصادي

 و ما يصحب     ،يفرضه هذا التباين من تناقضات في المصالح و اختالف في األهداف          
 فتتوارى المواقف و تتبدل      و التآمر في لعبة سياسة المصالح   ذلك من غلبة لروح الشك 
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 في غيبة آاملة لشرعية     � لغة الحوار   لغة التخاطب عبر مراحلها بين لغة السالح و     
�  ،دولية فاصلة    

 
 على درجة من الحيوية الحرآة السنوسية في ليبيا  ،و قد آانت مع ذلك            

التنظيمية و الثراء الفكري و الفاعلية السياسية ؛ ما أتاح لها الفرصة أن تقوم بدور بارز        
ة األهداف العامة لحرآة التحرر       في ترجيح آفة الصراع الدولي بما حقق في النهاي     

 .  الوطني الديمقراطي في ليبيا    
 

 و ما حققته     ، بما اآتسبته من شرعية نضالية و سياسية    و ألن الحرآة السنوسية            
جتماعية و إصالحية ؛ امتلكت حق إدارة         ناء مؤسسي في ظل منهجية فكرية و إ    من ب

 فقد آانت و منذ    �  ،ة و اإلقليمية و الدولية  السلطة السياسية الفاعلة على الساحة الوطني  
 و حتى إعالن استقالل ليبيا على     محمد بن على السنوسي نشأتها على يد مؤسسها اإلمام 

 محل تجاذب من آافة أطراف المصالح و       محمد إدريس المهدي السنوسي    يد الملك 
ها إلى  و آانت قيادات الحرآة السنوسية تتجنب الخوض في عملية تدفع ب   ،الصراع 

 و آانت ترصد    �صراع غير متكافئ أو تؤدي إلى احتكارها و المساومة بها أو عليها    
 و ترقب تطور العالقات       �التباين في المصالح بين الحلفاء الغربيين في لعبة التنافس       

 .  بين أطراف القوى الدولية  
 
 
 

 ؛ المحافظة على    خالل السنوات األولى من واليته    أحمد الشريف  و قد آثر السيد              
مكتسبات الحرآة السنوسية على األرض في ليبيا ؛ ثم االرتقاء بمستوى األداء العسكري              
لقوات الحرآة في مواجهة االحتالل في أعقاب غزو القوات اإليطالية لألراضي الليبية       

 .    م 1911 أيلول سنة   � سبتمبر    27في 
 

األوسط و شمال أفريقيا و     غير أن تضاريس الصراع على خارطة الشرق               
مع تصاعد وتيرة المواجهة     البلقان ما برحت تظهر على األرض بمعالم أطرافها   

 اإلستراتيجية و التكتيكية باتجاه مراآز دولة الخالفة العثمانية          ؛ و الدفاعية �الهجومية  
�  ،في البلقان    

 
 غير أن تبعث بمندوبها    ، و لم تعد أمام الحكومة العثمانية في ترآيا من مصّدات             

 تطلب منه فتح جبهة حرب مع القوات اإلنجليزية على حدود            أحمد الشريف  إلى السيد 
 األهم    ذنفالم المصرية هي   �ليبيا الشرقية في مصر و هي تعلم أن الحدود الليبية      

 آما و إنها تجعل بذلك من      ،لعمليات التموين و إمدادات السالح إلى الُمجاهدين الليبيين         
 ورقة تحّيد بها قوات الحكومة اإليطالية عن جبهات حربها مع       ،المقاومة الوطنية الليبية  

 و قد استغلت     �ن   و القوات الروسية في البلقا        ،القوات البريطانية في الشرق األوسط       
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الحكومة الُعثمانية في تحقيق ذلك ؛ المشاعر الدينية عند الليبيين و وجوب طاعة و               
 .  ة اإلسالمية التي تملك حق الوالية على ليبيا    مؤازرة دولة الخالف 

 
 و تقبل      ،و إمعانًا في تأآيد و ضمان االلتزام بأولوية محاربة اإلنجليز في مصر                         

 أحمد الشريفبتعيين السيد  ) فرماناً ( األمر بوجوب الطاعة ؛  أصدر السلطان العثماني 
 و اإلنعام عليه برتبه    طان العثماني  في أفريقيا  ًا للسل قائد الحرآة السنوسية في ليبيا ؛ نائب 

 لـُتـصبح حرآة المقاومة الوطنية الليبية عمومًا  و الحرآة السنوسية            �الوزير األول    
 .  بشكل خاص أمام مأزق انتحاري ال خيار و ال مفاضلة فيه         

 
 
 

*   *   * 
 

           
 

دت هيئة   خولها خط المواجهة ؛ أّي و د،و بتحالف ألمانيا مع الدولة العثمانية               
أنور   (   الِخطط الحربية التي وضعها وزير الحربية الترآي            ،األرآان العامة األلمانية   

 و في مصر ضد إنجلترا      عمليات هجوم قي القوقاز ضد روسيا    التي تقضي القيام ب    ) باشا
�يعاونه      )  ليننادو.ر(   و ُشكل في هيئة األرآان العامة األلمانية ؛ قسم خاص برئاسة               
 ليتولى األشراف      في القنصلية األلمانية بالقاهرة        الذي آان يعمل سابقاً       ) أوبينهام. م  ( 

على تنفيذ النشاط التخريبي في الُمستعمرات اإلنجليزية  في مصر و مراآش و في           
 .   جورجيا و في الهند  

 
انية و دخولها تحت    و آانت بريطانيا قد أعلنت انفصال مصر عن الدولة العـُثـم                 

حسين   "  و حّلت محله  " عباس حلمي " و أزاحت خديوي مصر    ،الحماية البريطانية   
 .  ليصبح سلطانًا لمصر     " آامل

 
 م بعث القائد اإلنجليزي األعلى في مصر       1915 آانون الثاني   - يناير    15في            

 :    فيها  قال  ، أحمد الشريفبرسالة إلى السيد   )   ماهون �ماك  . ج (السيد 
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"  �كم ـدوام ودّية مع سيادت ـلى ال ـع  ) مـصـر(  رـذا القطـات هـو لما آانت عالق  
الفكم   دية التي آانت لكم و ألس  و أؤآد لكم أن العالقات الوّ رأيت أن أبلغُكم وصولي

ود   ـه من قبل من الـ آما آانت علي  في هذا العهدمرـستست الكرام مع الحكومة المصرية 
�م  الـو الس"  )1 (      

 
  حسين آامل   م أرسل السلطان   1915 أيلول من نفس العام   �و في سبتمبر               

 في مهمة إقناع    محمد الميرغني  و   اإلدريسي  محمد الشريف  بإسمه ؛ آل من السيدين ؛  
بأية أعمال ُمناهضة لإلنجليز مقابل مساعدة اإلنجليز له         يقومال ؛ بأأحمد الشريفالسيد 

 . ستقالل البالد و الُصلح مع الحكومة اإليطالية      فيما يخص ا
 
 
 

*     *    * 
 
 
 

 يتربص     يـعمار الفرنسي في الشمال األفريق  ؛ آان االست ذا الوقتـفي ه            
يا آانت القوات الفرنسية          ـفي ليب و �    اومة في تونس و الجزائر و المغرب      ـبحرآات المق  
ي   ـ رنسـ الل الف ـة الُمناهضة لالحتـ مة السنوسيدودية مع المقاوـدمت في معارك حـقد اصط
لين  ـرب مع ُممث ـ ن العـوعة من الُمناضليـقت مجم ـت قد اتفـ و آان� ،يا ـ ال أفريقـفي شم

اومة    ـلى المق ـقي ع ـي في الشمال األفري   ـرر الوطن  ـاومة و التح  ـ ات المق ـعن حرآ
ان الرهان على       و آ �ريقي     ـالد الشمال األف  ـسي في ب ـمار الفرن   ـية لإلستعـالجماع

  توازن القوة في الشمال األفريقي      ثار تحالفه مع ترآيا في إعادة      الدور األلماني و آ  
جمهورية شمال أفريقيا ينضوي تحت لوائها من حدود مصر إلى          ( للُمطالبة بإنشاء   

    )2(  ) حدود بحر اُلظلمات 
  

ة سكان الشمال األفريقي       تانة في إسطنبول ُيـبلغ رغب     يو قد تشكل وفد إلى اآلس              
بالغ   و طالب وفد الخارجية الترآي ؛ إ ،جمهورية أفريقية ُمتحدة  في االستقالل و إنشاء  

ن بالد الشمال األفريقي من ممتلكات الخالفة         أعتبار  ك إلى ألمانيا و النمسا رسميًا بإ        ذل
على   حصول و ال لتقديم طلبه  فيّناللوفد بالسفر إلى برلين و  و أن يسمح �العثمانية  

و قد أبلغهم السفير األلماني في إسطنبول بضرورة             الوعود و المساعدات الالزمة ،   
إعالن الثورة و القيام بعمل ُمسلح ضد االستعمار الفرنسي الُمحتل لبالدهم و مواجهته                  

لُيسجل    " مقر محكمة العدل الدولية    "  و قد غادر الوفد متوجهًا إلى الهاي       �  ، بالقوة  
�  ،هورية شمال أفريقيا في سجالتها     طلب إنشاء جم    

                                                        
 المصدر السابق:  راجع  )1( 
  مصدر سابق ،المحيط األطلنطي :  ببحر الُظلمات  يقصد )2( 
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 و قامت آل من ألمانيا و النمسا بإمداد      �  ، ) ت بعدئو لم تكن ُعـصبة األمم قد ُأنش( 
المتاخمة للحدود     " الحـامـة"  و قامت ثورة     �  ،ُثوار الشمال األفريقي بالعتاد و السالح         

 و قد تمكنت     �  ،س  من أعيان جنوب تون    "  سعد ديان "   الشيخ  ، بزعامة الطرابلسية  
 أسفرت عن قتلى و جرحى   ،القوات الفرنسية من إخماد هذه الثورة بعد معارك عنيفة     

 األمر الذي شكل مصدر    ، و لجوء عدد آبير من المجاهدين  إلى طرابلس ،من الجانبين 
 .   قلق للقوات الفرنسية المحتلة لتونس    

 
 
 

*    *    * 
 
 
 

 الليبية في مأزق ال فكاك فيه من ضرورة االنحياز             أصبحت المقاومة الوطنية               
�  ،لطرف لن يكون بأي حال من األحوال في النهاية هو الغالب أو األقوى            

 
 قائد الحرآة السنوسية في ليبيا و نائب     أحمد الشريفو لم يكن أمام السيد            

نًا على    طراف ؛ مراه   و ُيهادن آل األ   إال أن يراوغ  السلطان العثماني في شمال أفريقيا      
 إال أن ذلك لم يرق للحكومة العثمانية التي أوفدت إليه و على             �الزمن بانتظار النتائج      

 و آان على رأسه القائد العام الترآي       ،حين ُغـرة وفدًا من ضباط الجيش الترآي   
من هيئة األرآان      في غواصة ألمانية ُمحمّلة بالسالح و الذخائر ُيرافقها          ) نوري بك  (
  و برسالة من وزير الحربية الترآية إلى قائد        ،)  ماتيان. ك .  هو  (عامة األلمانية  ال

 ُتـلـزمه بالعمل على تنظيم هجوم ُمسلح    أحمد الشريفالحرآة السنوسية في ليبيا السيد  
�، قوي بُمساعدة ُضباط الوفد من إقليم برقة على القوات اإلنجليزية في مصر          

 
 األلمانية تتجه إلي عقد ُهـدنة مع       �هدف ؛ آانت الخطة الترآية     و لتحقيق هذا ال             

 .  إيطاليا ُتـلزم المقاومة الليبية بإيقاف عملياتها ضد قوات االحتالل اإليطالي في البالد           
 

 أمام موقف ال أحمد الشريف أصبح السيد � و في واقع األمر  ،لهذه األسباب             
 أو أن � ،ة الوحيدة أمامه ؛ أن تبقى الحرآة السنوسية   و المفاضل،مجال فيه لالختيار 

 فهو فارس و  ُمـقـاتـل يـتـقـن فنون      � ،تستمر المقاومة لالحتالل اإليطالي في ليبيا      
 ، و لم يكن سياسيًا ُيجيد اصطناع الحدث لتغيير الواقع أو يتقن فن الُممكن      �  ،الحرب 

�ت الصّيت و المكانة رآة السنوسية ذافهو قائد الح ، آان في وضع ال خيار له فيه 
 .و أآبر فصائل حرآة المقاومة و التحرر الوطني في ليبيا    على الساحة 

 
 .  و هو العدو اللدود للحكومة اإليطالية و قواتها المحتلة لبالده   •



 101

 
 . هو الخصم العـنـيـد لالستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا   و  •

 
 بما وّرطته و ألزمته به حكومة       ، أفريقيا هو نائب السلطان العثماني في شمال  و  •

 . الخالفة العثمانية و وزارة حربـيـتـهـا  
 
و هو الذي تجنب التدخل في شئون مصر الداخلية و تجنب االحتكاك بالقوات       �

 و هي    �البريطانية المحتلة لها ؛ فهي البوابة الوحيدة لالتصال بالعالم الخارجي   
 و من مصر ُتدار شئون منطقة الشرق            �السالح    الممر الرئيسي لإلمداد بالمؤن و  

 فهي قاعة     ،األوسط و شمال أفريقيا من آافة األطراف المحلية و الدولية      
 .  و مرآز التخطيط و التخاُبر لكل الفرقاء   ،المفاوضات الّسرية و العلنية 

 
 األخالقي    إال أن أوآل أمره لواعزه  الديني و     أحمد الشريف فـلـم يكن أمام السيد             

ن لالحتالل اإلنجليزي في      ون  مناهض  وباط الحملة الترآية و منهم مصري      و انحاز إلى ضُ   
 :    و آان منهم � ،بالدهم 

       
  .عزيز المصري و � صالح حرب و �   عبدالرحمن عزام

 
 و تصاعدت األحداث باتجاه بروز دور السيد     � سارت األمور  �و من هنا             

 و الرجل   ، أحمد الشريف المساعد األول للسيد   هدي السنوسي محمد إدريس الم
السنوسي الثاني في قيادة الحرآة الذي تأهل للعب دور أبقى  للحرآة السنوسية و دورها                    

 .  المحوري البارز في عملية الصراع السياسي الدولي في السنوات التالية          
 

ة على القوات البريطانية في       فقبل بدء الحملة و إعالن حرب الدولة العثماني               
 باتخاذ تدابير إدارية بتحديد االختصاصات و توزيع           أحمد الشريف مصر قام السيد  

المسئوليات بما يحفظ للحرآة السنوسية آيانها السياسي و الديني و االجتماعي و قدرتها                    
 و بما     ،على قيادة حرآة المقاومة الوطنية في مواجهة قوات االحتالل اإليطالي في البالد          

�  و قد قام بتقسيم البالد إلى عدة مناطق         ،رآه مناسبًا لطبيعة المرحلة و مـُسـتـجـداتها         
 .  و وضع على راس آل منها مسئوًال لها     
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 إدارة    محمد عبيد  وتولى  .   إدارة منطقة الجبل األخضر     إدريس السنوسي  فتسلم     

 مسئولية القتال إلى       صفى الدين السنوسي  شئون منطقة فزان و جنوب طرابلس وُآـلـف      
إقليم طرابلس التي آانت تواجه في هذا الوقت قتاال شرسا في        جانب  قوات المقاومة في  

 لنفسه بإدارة شئون      أحمد الشريف   و احتفظ السيد  �مواجهة قوات االحتالل اإليطالي ،    
 وقوات المقاومة      المعارك على الحدود الشرقية للبالد إلى جانب ضباط الحملة الترآية          

 .  المصرية المناهضة لإلستعمار البريطاني داخل حدود مصر       
 

 
 
 

*    *    * 
 
 
 
 

م إلى أغسطس    1915ستمرت من ديسمبر سنة   إ (بعد معارك طاحنة و متتالية               
  ، تمكنت القوات البريطانية من إلحاق الهزيمة بالقوات العثمانية و السنوسية          )  م1918

 و لحق القائد   �،  على القوات البريطانية في مصر      األلمانية-لة العثمانية    و فشلت الحم
أحمد     و اتجه السيد  �  ، في مصراته  رمضان السويحلي  بـ    ) نوري بك  (  العام الترآي  

 و عسّكر في   ، هزّل و  هأوجل و جالو  إلى  الجغبوب غربًا بقوات المجاهدين من   الشريف
 م حيث حملته غواصة ألمانية إلى          1918  حتى أواخر شهر أغسطس  سنة    العقيله

و قد ُألقي   " محمد صالح حرب "  إسطنبول برفقة الضابط المصري  في الجيش العثماني     
عتبرته هوان عزيمته في محاربة          ما إ عليه اللوم من حكومة السلطان العثماني بسبب     

�اإلنجليز      
 
 

 .    م 1933ة و من إسطنبول إلى المدينة المنورة حيث توفى سن               
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 :  ل  ا في المنفى فق  أحمد الشريف  حياة السيد  محمود الشنيطي  صف  وو  
 
آانت حياة السيد أحمد الشريف في المنفى حافلة بالجهاد في سبيل العرب و اإلسالم     " 
 و ناصر   �  ،م 1921 ملكًا على العراق في أبريل  و قد انتخبه مجلس المبعوثان،

�  ،و حاول بعد نجاحها أن ُيـعـيـد الخالفة باآلستانة     )  اتاتورك (ال  حرآة مصطفى آم    
ثم نـزل دمشق يدعو إلى التقريب بين سوريا و ترآيا و لكن الفرنسيين أخرجوه منها         

 و أهلته مكانته الرفيعة   ، م فذهب إلى الحجاز حيث قـّربه الملك ابن سعود   1924سنة 
ر و األمام يحيي و عاش بقية أيامه بين       للتوسط في الخصومات فأصلح بين أمير عسي   

     )1( "  بعيدًا عن السياسة،آتبه 
 

و تولى السيد محمد إدريس المهدي السنوسي زعامة و قيادة الحرآة                          
 .  السنوسية في ليبيا و قبلت به آل األطراف  

 
 

 :  يقول الشنيطي            
       
 "�نتقلت السنوسية من الكفاح إلى    و بزعامة السيد محمد إدريس السنوسي ا      

محاولة إقرار الحقوق عن طريق المفاوضات و المساومة مع اإلنجليز و الطليان جميعًا         
� و قد أسفرت تلك المفاوضات عن إنشاء حكومة اجدابيا    ، (   )2 (    

                                                        
 سابق المصدر ال راجع  )1( 
 سابق المصدر ال راجع  )2( 
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 حــــــرب المـــفـــاوضــــــات
                                                                                                                           

 
 
 
 

 ال يمكنك أن تربح المباراة "                        
 دون أن تكون العبًا ضمن 

                                               )1( " الفريق 
 "   مايلز آوبالند "

 
 
 
 
 
 
 
 

اور سياسي بارع      و من  ... رجل ُمـحـنـّك  .. .  محمد إدريس المهدي السنوسي              
� و قد أثبتت األحداث ذلك و هو واقعي، ُمـفـِرط في   ، و يعرف آيف يحقق ما يريد  

� ،واقعيته    
 

 و هو يتحمل أمام      �  ،تسلم مسئولية قيادة الحرآة السنوسية في الوقت الصعب                     
ـانـيـة     ما أسفرت عنه الحملة العـثـم    السيد أحمد الشريف آافة األطراف إلى جانب سلفه    

 - : عتبارات التالية   لإلا نتج عنها    و م،على القوات البريطانية داخل حدود مصر     
 
 

  و آان على علم ،  أحمد الشريففهو القيادي للحرآة إلى جانب السيد    •
بمخاطر الحملة على أوضاع الحرآة و عالقاتها المحلية و الدولية و      

 إلى جانب القوات          إلى الُمشارآة فيها   أحمد الشريف  الظروف التي دفعت   
 .   الترآية 

 
أحمد    رسميًا بإدارة شئون الحرآة آنائب البن عمه       ف ـّلآـُو هو الذي   �

 و آان يمده بالمؤن و المعلومات على الحدود و في المواقع           ، الشريف
 .  الحربية إلى أن غادر البالد إلى إسطنبول     

 
 

            
 

                                                        
 في منطقة الشرق األوسط قبل أن يعود إلى ملية من حياته العًا آبيرًاقضى جزء:  مايلز آوبالند  )1( 

 و هو C.I.Aيآية الـ   م ليساعد في تنظيم وآالة المخابرات المرآزية األمر1949واشنطن سنة 
 " لعبه األمم " صاحب آتاب 
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 -: ئج الحملة على اإلنجليز في مصر   و قد آان من نتا  
 

 .  إقفال الحدود المصرية الليبية   •
 
أسر القوات البريطانية لعدد آبير من مقاتلي الحرآة السنوسية من أتباع            •

 . أحمد الشريف
 

 .    و قد شملت المجاعة آل البالد  ،تـعـرض األهالي لحال قحط شديد    �
 
 

ن صفوف   و مع ترّدي األوضاع االقتصادية و االجتماعية في البالد عمومًا و بي                
 و انتكاس قدرات األداء القتالي في مواجهة قوات االحتالل اإليطالي ؛ بعث                 ،المجاهدين 

 يشكو إليه فيها    ،صر  في م السيد محمد الشريف اإلدريسي   برسالة إلى   إدريس السنوسي 
حؤولهم دون وصول      و نجليز للممرات الحدودية مع مصر      و أثار إقفال اإل   سوء األحوال

 و قد أوعز   � ،لحرآة العمل و التبادل التجاري و التنقل بين البلدين         م  و منعه،المؤن 
وساطته للتفاوض مع اإلنجليز        في رسالته إلى صديقه باستعداده لقبول    إدريس السنوسي

 و تعهده بعدم اإلذعان للحكومة  ما آانت عليه قبل الحملة الترآية   لعودة األوضاع إلى 
 عبر الحدود بين البلدين تستهدف القوات البريطانية      للقيام بأية عمليات عسكرية ،الترآية 

 . 
 
 

و قد تبادل الوسيط و الطرفان االتصاالت المباشرة و الحوار المفتوح حول ما                            
و لم تكن هناك     (  �،يجب أن تتناوله المفاوضات للوصول إلي اتفاق ملزم للطرفين            

المناطق  ط التماس و إخالء  خالفات بعد انسحاب مقاتلي الحرآة السنوسية من خطو 
 غير أن الحكومة اإليطالية قد     �)    و أثار الحملة الترآية   الحدودية من مظاهر الحرب    

إدريس    دخلت على خط المفاوضات السنوسية اإلنجليزية و رفضت أي اتفاق مع               
    ال تكون طرفًا ثالثًا فيه و لحقت بها فرنسا  و ألزمتا اإلنجليز بالتوقيع معهما                 السنوسي

لتزمت بموجبها الدول الثالثة بعدم عقد أي اتفاق أو      إم 1916 مايو  31في لى معاهدة ع
 و قد اعترفت الدول الثالثة      � ،معاهدة مع السنوسيين دون موافقة الحكومتين األخريين      

 .   رئيسًا للحرآة السنوسية في ليبيا      إدريس السنوسي  ضمنيًا بالسيد  
 
 

* *      * 
 

و أستقبل الوفدين ؛ اإلنجليزي و        لشروط المعاهدة    ريس السنوسيإدأذعن               
 م في    1916 تموز   �اإليطالي معًا في أول جولة من المفاوضات الثالثية في يوليو            

� ، )   أجدابيا( قرب   ، سرت على شاطئ خليج  )ةالزويتين( 
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    م حيث أسفرت عن توقيع اتفاق الزويتينة     1917 نيسان � أبريل   16 ثم أرجأت إلى  
 و ضمن    ، التفاق  ؛ و قد صيغ هذا ا    )   شروط تمهيدية لتهدئة الخواطر     ( الذي ُعرف بأنه   

 -: البنود التالية 
 

فتح الطرق بين مصر و برقة و إتخاذ منطقة السلوم مرآزًا للتبادل بين       •
 و ال ينشئ السنوسيون زوايا في مصر على أن للطريقة          ،السنوسيين و اإلنجليز  

إلى   )  الجغبوب   (  لتبرعات ؛ و ُتوّآل إدارة منطقة          السنوسية الحق في جمع ا  
 .   بطريق الوآالة   إدريس السنوسي السيد 

 
 .    أن ينفيهم من أفريقيا   إدريس و للسيد  ،تسليم الضباط األتراك آأسرى حرب      •
 
إبعاد الُمفسدين و العابثين باألمن و عدم السماح للسنوسيين الُمسلحين باإلقامة  •

 . رها داخل الحدود المصرية     في سيو ة أو جغبوب أو غي   
 
   في الحملة الترآية   أحمد الشريف   من أتباع السيد  ،إطالق سراح الـمـُعـتـقـلـيـن    •

 . على القوات البريطانية في مصر    
 
  ، ي برقاوية   تسليم الرعايا البريطانيين الذين ُتلجئهم الظروف إلى النزول بأراض          •

 . ضمن نفوذ السنوسية 
 
لمحليين حرية التجارة و      و تؤمن للسكان ا،ي برقة إيقاف العمليات العسكرية ف   •

 . التنقل 
 
 .  يلتزم اإليطاليون نقطهم العسكرية الحالية و ال يقيمون غيرها        •
 
 .ع السالح الفائض عن حماية النفس    بنز إدريسيتعهد السيد  •
 
 و الصناعة      آما تتعهد بفتح مدارس للعلوم   ،تتعهد إيطاليا بإبقاء المحاآم الشرعية      •

  . في برقة
 
و لطالب المدارس و المعاهد السنوسية ؛      عفى البضائع المستوردة للسنوسية     ُتـ •

 .    ما عدا تجارة السالح فهي ممنوعة   ،من الجمارك 
 

 .  تلتزم إيطاليا بإعادة الزوايا التي احتلتها و ُتعفى أمالآها من الضرائب             �
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خ المعاصر لهذه األحداث ؛       يقول ؛ المؤر   ،و في معرض حديثه عن هذه االتفاقية       
    )1(   الشيخ الطاهر الزاوي

 
عتراف اإليطاليون باإلمارة السنوسية للسيد محمد إدريس السنوسي     إو... (            

 ...  )على جالو و أوجله و الكفره و الجغبوب في داخل واحات برقة     
  

إدريس   لسيد  هي أول معاهدة تعقد بين ا  ،و آانت معاهدة الزويتينة هذه                
 ... ، و بين اإلنجليز و اإليطاليين من ناحية أخرى     ، من ناحية  السنوسي

  
  ، ا  و عن ُمخططات الحكومة العثمانية و موقف ضباط الجيش الترآي في ليبي                        

 -: يقول الشيخ الطاهر الزاوي    
 

يريد    ًافريق ...  آان األتراك في مصراته فريقين في سياسة االتصال بالسنوسية ؛         ( 
االتصال بالسيد أحمد الشريف على نية أن يستخدموا نفوذه في إقليم برقة ضد إدريس      

 قائد ،و آان على رأس هذا الفريق   ...  ،  الستئناف الثورة على اإلنجليز السنوسي
 يريد قطع   ًا و فريق� ،القوات الترآية في الحملة على اإلنجليز  في مصر نوري بك      

وجه ؛ ُمكتفيًا في رأيه بما وقع من السيد أحمد الشريف من     الِصلة بالسنوسية على أي 
لمحاربة     )  األلماني  � الترآي  (ية و تردده في القبول بالمشروع     عدم موافقته منذ البدا 

 و بما عمله السيد إدريس مع األتراك من طرد لمن بقى منهم بعد          ،اإلنجليز من برقة 
  ... ) الحملة في برقة 

 
 

*     *     * 
 
 

 و يدير    ، يترأس حكومة الجمهورية    رمضان السويحلي   آان السيد  في مصراته             
لتي آانت تتمرآز  داخلها  ا" و يمتد نفوذه إلى زلطين و ساحل حامد و الخمس       ،شئونها 
 و    و يشمل نفوذ حكومة مصراته أيضًا ؛ قصر خيار          " االحتالل اإليطالي    قوات من

 .  مسالته و يمتد جنوبًا إلى سرت   
 
 م آان قد وصل إلى مصراته األمير الترآي           1918آذار سنة    -       و في مارس         
 و يرافقه البارون       ،تانة بفرمان عثماني يوليه ُحكم طرابلس       يقادمًا من اآلس " عثمان فؤاد"

 و عدد من  عبد الرحمن عزام  و معهما السيد  "  توند روف  �فون    فريد "األلماني 
 أخرى ؛ تستهدف العمل على تغذية الثورة          ) لمانية أ�ترآية    ( الضباط ؛ بخطة عمل   

 و االمتداد بها شرقًا لإلغارة على      س ضد القوات اإليطالية الُمحتلة  في والية طرابل
                                                        

 سابقالمصدر ال:  راجع  )1( 
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 أيضًا ؛    و آانت ما تنطوي عليه هذه الخطة     ...  ، اإلنجليزية مرة ثانية في مصر      القوات 
"  الحامه"امت من أجلها ثورة  التي ق  ) جمهورية شمال أفريقيا   ( العمل على إحياء فكرة 

 .  م 1915سنة 
 

 فقد ُهـزمت  الجيوش الترآية على امتداد جبهة            �          غير أن األمر لم يطل       
الحرب مع القوات اإلنجليزية التي أحكمت سيطرتها على المنطقة الُممتدة من قناة      

  ... السويس إلى شمال حلب في سوريا    
 

قوات الحلفاء في جزيرة       بتوقيعها معاهدة مع    يا هزيمتها             و أعلنت ترآ   
 م التزمت بموجبها بسحب جيوشها          1918 تشرين أول    � أآتوبر    31يوم "  موندروس"

 .  من البالد العربية  
 

التي    )  17(و مما جاء في هذه المعاهدة ؛ فيما يخص الشأن الليبي ؛ نص المادة                    
 -: جاء فيها

 
ك في طرابلس الغرب أن يسّلموا أنفسهم إلى أقرب     يجب على جميع الضباط األترا " 

 و آل صلة مع هؤالء إذا لم       جب على ترآيا أن تقطع المساعدات     و ي ،مرآز إيطالي  
    )1(   "يذعنوا و يسلموا

 
 -: )19( و أيضًا جاء في المادة             

 
     ) 2( " ُتسلم جميع الموانئ في طرابلس و مصراته إلى أقرب قائد لجيوش الحلفاء    " 

 
 .و آانت هذه المعاهدة أخر صلة لليبيا بدولة آل عثمان في ترآيا 

 
    *    *    * 

                                                        
 سابق المصدر ال:  راجع  )1( 
 سابقالمصدر ال:  راجع  )2( 
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 الت̈¨ي ية ال̈¨زويتينةم̈¨ن توق̈¨يع اتفاق̈̈ اإليطال̈¨ى ل̈¨م ي̈¨تحقق م̈¨ا آ̈¨ان يأمل̈¨ه الجان̈¨ب                  
إدريس  و ألن الط¨رف األخ¨ر ؛   � ، ) ش�روط تمه�يدية ل�تهدئة الخواط�ر       ( ُأطل¨ق عل¨يها     

 بموافقة اإليطاليين المشروطة �يك¨ن يريد منها إال أن ُتيّسر له مع اإلنجليز       ل¨م    السنوس�ي 
 و ق̈¨د اعتب̈¨رها  ت̈¨نفس الح̈¨رآة السنوس̈¨ية و غ̈¨ذائها  ف̈¨تح الح̈¨دود المص̈¨رية الت̈¨ي تعتب̈¨ر مُ  �

اتفاق¨ية هدن¨ة م¨ع اإليطالي¨ين إلى أن تستقر له األمور على وضع ما يتيح له إعادة حساباته           
 على األرض أحداث الحربحدي¨د أهداف¨ه لم¨رحلة جدي¨دة ُتمليها     و وض¨ع إس¨تراتيجياته و ت     

 ث̈¨م إن اإليطالي̈¨ين ل̈¨م يس̈¨تقر له̈¨م الح̈¨ال ف̈¨ي ب̈¨رقة ؛ فه̈¨م يواجه̈¨ون ف̈¨ي آ̈¨ل ي̈¨وم    و ن̈¨تائجها
"  فلم تحقق اتفاقية � ،مص¨اعب ت¨ؤآد لهم أن الوضع األمني قابل لالنفجار في أي وقت    

̈¨ا أس̈¨تهدفه الط̈¨رفان  " جب��ر الخواط��ر  ̈¨نها  " الليب��ياإليطال��ي و  " م ̈¨بل ح¨¨رآة   ،م ̈¨م تق  و ل
 . المقاومة الوطنية الليبية االحتالل الطوعي لبالدها آما آان يأمل اإليطاليون 

 
*     *     * 

   
  إدريس السنوسي    استبق ، المشحون بالتوتر و الترقب     على هذا الوضع             

تهدف عزل     و عمل على شل ما رأى أنه ُمخطط إيطالي يس      ،المرتقب من األحداث  
فقد بدأ ...  و تهميش دورها السياسي في البالد ؛  ،الحرآة السنوسية عن األحداث 

 أو   لإلدريس اإليطاليون بتشكيل إدارة مدنية ٌيخضعون بها البالد لسيطرتهم دون الرجوع          
  ر بها  ذّآُيذ جملة من التدابير العملياتية   باتخا إدريس السنوسي فبادر ،التشاور معه 
الخيار    فبادر بإبراز   الطرف المهم في معادلة السلم و الحرب في ليبيا    أنه  ب اإليطاليين
و        الشليضم  و  أجدابيا للحرآة السنوسية ؛بدعم ُمعسكراتها في مناطق ؛     العسكري
  " أدوار" و هي المعسكرات التي ُتشكل       عكرمه ؛   و      تاآنس  و   األبيار   و   حوالن   

 و أحدث تقسيمًا إداريًا في          � ،ل ُمعسكر قائمقام     القبائل المحلية في مناطقها و عّين لك      
 فكان �  ، الغربي و األوسط و الشرقي   � ،المناطق الخاضعة لنفوذه إلى ثالثة أقسام    

 ؛ الشيخ ُعمر المختار و الشليضم و  أجدابيا ؛ ناظرًا لمنطقتي على باشا العابديه السيد 
عكرمه ؛ صفي     حوالن  و   ادة  و  مرو تولى نظارة   تاآنس و  األبيار ناظرًا لمنطقتي  
 .   الدين السنوسي 

 
 فالمقاومة الوطنية    �و صارت األمور على غير ما آان يتوقع اإليطاليون               

عتبارها     إساباتها عندما قررت غزو ليبيا و     الليبية التي أسقطتها حكومة إيطاليا من ح  
يمة رغم شح    رادة و قوة العز    بصالبة اإل  تنبعث في آل ليبيا   ، إمتدادًا للوطن اإليطالي  

�  ،و في وقت أخلت فيه الحكومة الترآية طرفها      ... ،الدعم و قلة السالح    
 

�  و لم تقو حكومة إيطاليا على بلعها،و لم تكن اللقمة سائغة �. 
*    *    * 
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 )   في مراحل سياسة األمر الواقع  ( رأت إيطاليا أن تلعب بورقة الهدنة و التفاوض        

 ملك إيطاليا ؛ مرسومًا بتاريخ األول من يونيو          فيتوريو عمانوئيل الثالث  بإسم فأصدرت  
بقسميه ؛     )  دستور  (   م يقضي بإصدار القانون األساسي         1919 حزيران سنة    �

اقتضته طبيعة "   إال فيما،ك خالف بين القسمين    و لم يكن هنا ،الطرابلسي و البرقاوي   
  .  محمود الشنيطي   يقول    آما  )1(   " السكان في برقة

 
بموجب    م 1919 حزيران سنة   -يونيو   13ضي القانون األساسي الصادر في      يق            

ُينّصب من قبل ملك    بأن يكون للبالد حاآم   : س الشهر  المرسوم الصادر في األول من نف 
 يدخل في دائرة    إيطاليا ؛ يتولى األشراف على السلطتين المدنية و العسكرية مماً   

م اإليطالي   اآو إلى جانب الح ...  ، الموآلة إليه بمقتضى األحكام المتعلقة بذلك  حيةالصال
   مجلس محلي للنواب  القانون ؛ بأن ينتخب أهل البالد   الذي يترأس حكومة اإلقليم يقضي 

 يستحقون   �  دون تعريف لهؤالء األعضاء       �  يكون فيه عدد محدود من أعضاء  
�(  صل الثالث عشر من هذا القانون     أضاف الف   و �  ،الجلوس فيه بمقتضى وظيفتهم     

أن رؤساء الدوائر الرئاسية للحكومة يستحقون الجلوس في مجلس النواب المحلي؛       
  )  .  بمقتضى وظيفتهم و لهم صوت قراري  

 
 

*    *    * 
 
 

 بقدر   ، لم تكن تصف احتاللها لليبيا ؛ إستعمارًا لبلد أجنبي  ،          و ألن دولة إيطاليا  
 لتصبح جزءًا من إيطاليا باعتبارها           ، لضم ليبيا بالكامل      ستعمل القوة و السالح    ما ت

�،المائية و اليابسة    )  التاريخية( و آإمتداد لجغرافيتها   لها  ) الشاطئ الرابع(   
 

)    للقطر الطرابلسي  ،القانون األساسي   (نص الفصل األول من        ،           و تقنينًا لذلك      
       ) 2(  : على أنه 

 
 ُيعتبر وطنيون إيطاليون ؛ المولودون في القطر الطرابلسي حين تاريخ هذا القانون       (

 أجنبية حسب القوانين  أو صفة ؛ تبعية نبأينما أقاموا إذا لم تكن لهم صفة وطنيين أجا
 .)اإليطالية

 

                                                        
 جهاد األبطال في طرابلس ؛ للشيخ الطاهر الزاوي : النص الكامل للقانون األساسي في آتاب :  راجع  )1( 
 و آان اسم طرابلس � ،) برقة و طرابلس و فزان ( هـنا يشمل آل ليبيا بأقاليمها الثالث  المعني بالقطر الطرابلسي  )2( 

 . يطلق على آل ليبيا 
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 آل من ُولد في القطر الطرابلسي إذا آان والداه         ًايعتبر إيطالي (   �و آذلك              
 ).   أو  لم تكن لهما وطنية إيطاليا و ال وطنية دولة أخرى أو تبعيتها    ،ين  مجهول

 
 من خالل ما أقامته     ،حتالل ليبيا و أعدت له     و آانت دولة إيطاليا قد مّهـدت إل               

 و ما أقامته من صالت اقتصادية و ثقافية         ،من مؤسسات مالية و صناعية و زراعية      
ت تشجعهم على الهجرة إلى ليبيا و اإلقامة فيها بما تقدمه           عن طريق المهاجرين الذين آان   

 و بما أعدوه هم من بنية أولية في وسائل االتصال و مكاتب البريد و                  ،لهم من تسهيالت  
 و   ،الخدمات البحرية على مرأى و مسمع من حكومات الوالية العثمانية المتتالية              

فظة على مصالح    العثمانية بالمحا  بموجب معاهدات و اتفاقات التزمت بموجبها الحكومة          
   آما أعطت الحكومة العثمانية إلى جانب االمتيازات     ، و حماية مواطنيها   إيطاليا في ليبيا 

ما تراه من تدابير لحماية مصالح مواطنيها        في إتخاذ    الحق لحكومة إيطاليا   ،الخاصة 
  .في ليبيا 

 
 

*     *    * 
 
 

            �اإلستراتيجي     لمخططات السياسية للفكر    بعيد عن الم يكن آل ذلك ب و
االحتالل إلى منطقة      ربي و المتسلل عبر حمالت الغزو و        الصهيوني النافذ في الغرب األو     
في  )  إسرائيلي�عبراني  (   و تمهيدًا لترسيخ نفوذ  �  ،الشرق األوسط و شمال أفريقيا   

صوغ القانوني      المأعطى القانون األساسي اإليطالي في ليبيا ؛  ؛ مستقبل ليبيا السياسي  
 ُتحدث خلًال في الترآيبة الفكرية و السياسية في    � يهودية متميزة  لوجود أثنية عرقية

 و تهيئ لدور يهودي آان له أثره فيما تال على ليبيا من            ،المجتمع الوطني في البالد  
      )1( ... و ما أمتدت به وقائع التاريخ حتى اآلن      ،أحداث محلية و دولية 

 
 :  نص الفصل الثالث      " الدستور " من هذا القانون    ) شروط الوطنية (  ففي             

 
تكون   " سجل مدني    "  على أن إثبات حق الوطنية و إلى حين تأسيس دائرة نفوس      (   

ى   ي الفصل األول ؛ صادرة عن مختار   الشهادات الالزمة إلثبات الشروط المذآورة ف  
ق عادًة ؛ بتصديق المحكمة الشرعية    المحالت أو القبائل التي يسكن فيها صاحب الح

�فيما يخص اليهود  " محكمة االحبار   "  و بتصديق� ،فيما يخص المسلمين    (  
 

        
 
 

                                                        
 . تحت اإلصدار )  اإلسرائيلية �خفايا العالقات الليبية (  ذلك ما يتناوله الكاتب بأحداثه و وقائعه و وثائقه في آتابه  )1( 
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 و قد جازت     ، و من المالحظات السياسية والقانونية التي تلفت االنتباه في هذا القانون                      

  ع اإليطالي المحتل   رلمش ألبسها ا و أنطلت على العامة و الخاصة في ذلك الوقت ؛ و قد   
  فيما صاغه من بنود هذا القانون التي أراد من خاللها    اء الحرية و العدالة والمساواة  رد

 و محاولة ثانية منه إلذابة الشك الذي آان     ،التورية لحقيقة مقاصد حكومة االحتالل   
حظات فيما     و أول هذه المال، ا و مشروعاته  ن إزاء نوايا الحكومة اإليطالية  ينتاب الليبيي  

"   ؛ بروز ظاهرة الترآيز على وجود أثنية عرقية         " الدستور " ُسمي بالقانون األساسي    
 تستحق أن تنال حقوقها و تتقاسم الوطنية     ) من غير طينة الليبيين  (  في ليبيا   " مواطنة

 .   )1(  في ليبيا مع شعبها   
 

في     ) إسرائيليين (  �ليهود             ثم أن الترآيز على حقوق سياسية و إنسانية و دينية             
بضعة   و هم ليسوا أآثر من  (  العرب فيها  � و مساواتهم بحقوق المسلمين  ،ليبيا وقتذاك 

لم يكن إال إآراه الليبيين     ..  ) من اليهود الحائزين في األصل للجنسية اإليطاليةئاتم
ي و مقدمه      يشكل نسجًا في المجتمع الليب      إسرائيلي -يهودي     على اإلقرار بوجود آيان    

و يؤسس للعب دور صهيوني في مستقبل ليبيا             "   اجتماعي �سياسي   "  لخلق آيان 
 .   السياسي 

 
   *    *    * 

 
 
 
 
 
 

                                                        
 3ذآر في جلسة  "  Petlweig" ألمم المتحدة ؛ أن مندوب الجالية اليهودية في طرابلس  تذآر وثائق المنظمة الدولية ل )1( 

أن يهود طرابلس يبلغون (،  " استقالل ليبيا"  م أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة حين مناقشة قضية 1949مايو سنة 
 إدارة تقرها هيئة األمم ه األقلية تحت أية و يطالب بحماية هذ، ألفًا و أنهم عاشوا أجياًال مع العرب في البالد 30

تحدث هو )  "  Gellabi" رابطة المحاربين القدماء في ليبيا (  وآذلك تشير هذه الوثائق إلى أن مندوب �) المتحدة
أن :  " و أضاف" على حين يمثل المتكلمون قبله األقليات ؟!�أنه يمثل أغلبية السكان : " أيضًا في هذه الجلسة و قال 

 و أنكر سوء ،)  إيطاليا يةرض الوصاية فالرابطة ترحب  بوصا و إذا قررت الهيئة ف،عب ليبيا يريد االستقالل ش
 . و زعم إنها آانت تتوخى دائمًا مصلحة السكان ،اإلدارة اإليطالية 
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 ي إدريس السنوسـ
 يشترط ملحقًا للقانون األساسي 

 
 

             
 طرابلس و برقة ؛ القبول بما      ،رفضت قوى المقاومة الوطنية الليبية في آال  اإلقليمين      

 التفاوض حول جملة من    إدريس السنوسي  و أشترط  ، " القانون األساسي" ى ُسم
 .  المطالب األساسية للمقاومة الوطنية و إقرارها في اتفاقية ُتلحق بهذا القانون          

 
 

و قد عجزت سلطات االحتالل اإليطالي ؛ أن ُتحِدث خرقًا في واقع حال                         
 قوات    اصرة   و هي المح  �  ،ق و أقاليم ليبيا    المقاومة الوطنية الشعبية في آافة مناط    

 و خفقت الحكومة اإليطالية في تحقيق أهدافها بقوة           �احتاللها في المدن الرئيسية    
 لذلك لجأت الحكومة اإليطالية للتفاوض مع     � ،الضغط و التهديد و استعمال العنف 

سية في إقليم    زعماء الجمهورية الطرابلسية في إقليم طرابلس  و مع قادة الحرآة السنو         
 و منح األهالي     ،برقة لتقنين احتاللها و االعتراف بحرآة المقاومة الوطنية في البالد      

 "  تارديني" آان قد طلب الجنرال ، و على هذا �  ،بعض حقوقهم السياسية و المدنية 
 عقد ُهدنة و وقف إلطالق النار     ، من قيادة المقاومة الوطنية في آل من طرابلس و برقة      

  إدريس السنوسي إال أن . السابق ذآره   ) القانون األساسي ( هيدًا لتشريع الدستور  تم،
قد انتابته الشكوك حيال نوايا السلطات اإليطالية التي لم تأت على ذآر الحرآة السنوسية                  

 األمر الذي جعله    ، و قد تغاضت عن اتفاقاتها السابقة معه    ،في القانون األساسي لبرقة   
ستجابة إلى مطالبها لتطبيق القانون األساسي قبل التفاوض معه و               يدعو إلى عدم اال

 .      إلحاق مطالبه بالقانون األساسي للتنفيذ في برقة      
 
 

 م  الحكومة    1920 تشرين األول سنة    -و قد استجابت في األول من أآتوبر                   
ته مع الحرآة    في برقة إتفاقًا وقع    " الدستور" اإليطالية و ألحقت بالقانون األساسي     

 و إعطائه     إدريس السنوسي   م اعترفت فيه بإمارة السيد       25/10/1920السنوسية في  
  "  اتفاقية الرجمة" حق اإلدارة فيما ُعــرف بـ  

 
 
 

* * * 
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 نـص اتـفـاقـيـة الـرجـمـة
 

ام دة إلى إتمبالعو) تفاق الزويتنة  إ (ليه الطرفان فيوفاء بالوعد الذي وافق ع"           
 - :تفاق الرجمة و هذا نصهإ فقد ُعقد ،األمور 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم  
 

 رب العمومية ـناء الحـربة أثـرفت بالتجـية قد عـومة اإليطالـبما أن الحك 
 الد ـعي وراء راحة البـوسي في السـس السنـمد إدريـد محـناية السيـع؛ 
 " األمير السنوسي" بة ـتنحه رـنها ستمإ ف،يها ـلها و رقـام شغـو انتظ، 
  -:رر ما يليـد تقـو ق

 

 : ات ـاسة وإدارة واحـوسي رئـسنـس الـى إدريـوض إلـفـومة تـالحك -أ       
 ه أن ـ و ل،ليًا ـلة داخـوب المستقـبـرة و الجغـفـو و الكـله و جالـأوج     
 . ورة ـات المذآـزًا إلدارة الواحـيا مرآـذ أجدابـيتخ     

 

 واب ـددًا من نـدم للحكومة ؛ عـق بأن يقـ الح،س ـر إدريـون لألميـيك -ب    
 ال  ،نواب ـلس الـانها في مجـبة سكـ بنس،ورة ـواحات المذآـي الـأهال    
 ، تهمـدرجـتهم آـ  و درج �،ن ـريـواب اآلخـن النـنهم و بيـرق بيـف    

 . فتهم ـتهم آصـوصف    
 

 ا إذا ـرهـي أوامـر فـيـرأي األمـذ بـة األخـكومـلى الحـبًا عـون واجـيك -ج       
 ) .ًال ـة مثـونيـظمة القانـآاألن( ات ـبـواجـلق بالـتعـر تـدرت أوامـأص           

 

 .ق في التشريفات و األشعرة و النعوتـوسي الحـر السنـكون لألميـي -د        
 
 صدر في منطقة الرجمة بإقليم برقة في       

 )1( م1920 تشرين أول � أآتوبر 20يوم األثنين                 
 
 

تفق بموجبه الطرفان على عدم إقرار     إنت اتفاقية الرجمة هذه ملحقًا ؛   ضم          
الضرائب إال بقانون يبحث في مشروعيته مجلس النواب و آذلك إعفاء األهالي من أداء          

سيس مدارس ابتدائية و إعدادية ُتدّرس     و العمل على تأ � ،الخدمة العسكرية اإلجبارية  
 .   العربية و اإليطالية   ،باللغتين  فيها جميع العلوم الدينية و الفنون العصرية     

 
 
 
 .سابقالمصدر الراجع ) 1(



 115

 حرآة المقاومة 
 توّحد إرادتها و قيادتها 

 
  أن تحول دون انعقاد مؤتمر   مة اإليطالية و قواتها المحتلة              حاولت الحكو   

في ظل    لس ؛ الذي جاءت الدعوة إليه للمقاومة الوطنية في إقليم طراب  "غريان"
مستجدات محلية و دولية بالغة األثر على ساحة الصراع الوطني في مواجهة مخططات      
سلطات االحتالل و قواتها الجاثمة على ليبيا تتربص بالمقاومة و تمارس اعتداءاتها و                 

 لتوحيد   لبالد قياداتها  الساعية في مناطق و أقاليم ا    تعوق تحرآات عناصرها و وفودها و       
 .   الكفاح و وضع برامج العمل و تنسيق الجهود     

 
 و قد آانت هناك عـدة عـوامل تدفع بالـمـقـاومـة و تستنهض هممها ؛ للتعجيل              

�نعقاد هذا المؤتمر  إب   
 

  ا سلطات االحتالل اإليطالي    م به  التي تقو المساعي الحثيثة و الدسائس الخبيثة   : اـهـأول
 .  ول دون انعقاد مؤتمر غريان    ؤ و الح،للتفريق بين عناصر و قيادات المقاومة      

 
المجاهد     و قائد حرآة المقاومة في إقليم طرابلس   إستشهاد الُمناضل الوطني  :ًاـــيـثان

 و ما أحدثه إستشهاده من إصابة بالغة الخطورة         ، رمضان الشيتوي السويحلي  
 .    في موازين الصراع   و الخلل

 
المتغيرات الدولية التي صاحبت قيام الثورة البلشفية في روسيا و دعمها        :ًا ــثـالـث

 .  لحرآات التحرير و قضايا تقرير المصير          
 

 م في مواجهة     1919أصداء الثورة الوطنية التي قادها سعد زغلول سنة         :  ًاــعـراب
 . ز و استقالل مصر     تطالب بجالء اإلنجلي  ،القوات البريطانية    

 
الحرب العالمية         في أعقاب نهاية م1920سنة  " عصبة األمم" إعالن تأسيس : ًا ـسـخام

 إعالن مبادئ الرئيس     التي آان من نتائجها ،دة الصلح األولى و توقيع معاه 
حق الشعوب في تقرير    (األمريكي ويلسون األربعة عشر التي تنص على     

 )  هدات الّسرية مصيرها و عدم االعتراف بالمعا 
 

  ، اآلثار السيئة  التي أصابت الحكومة اإليطالية جّراء إعالن مبادئ ويلسون          : أخيرًاو
التي أعاقت نيلها للمكافأة التي وعدتها بها آل من فرنسا و بريطانيا في معاهدة                 

  م   1915لندن الّسرية سنة  
*     *     * 
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ت بالدعوة إلنعقاد مؤتمر للمقاومة الوطنية في إقليم         تلك آانت هي العوامل التي عّجل          

 ،آيان وطني مُوحد  و يؤسس لقيام ،طرابلس يحدد أولويات النضال في هذه المرحلة   
و في     ، و يحقق الغايات في ظل الُمعطيات و المستجدات المحلية و الدولية     ُينسق الجهود

  �األول من شهر نوفمبر   في النصف   أعقاب توقيع اتفاقية الرجمة في إقليم برقة
  ،  الشيخ أحمد بك المريض   برئاسة المجاهد    ، "   غريان " م بمدينة  1920تشرين الثاني   

� لغياب المغدور الشهيد   ، الحزن الشديد المشوب بالغضب ، و قد خّيم على المؤتمر 
الشيخ سليمان    و أيضًا لألسباب التي حالت دون حضور   � ، رمضان السويحلي

  . الباروني
يها روح اإلرادة الوطنية     ستمر المؤتمر منعقدًا في خمسة عشر جلسة ؛ سادت ف  إ           

 و تحدت القرارات الجماعية      �ت المحنة صفوف المقاومة الوطنية     وّحد قدوالصلبة 
ي ضّمنها بيانه      و اتخذ المؤتمر قراراته و توصياته الت     ،للمؤتمر مخططات العدو المحتل   

 : الختامي التالي  
 

              )� إن الحالة التي آلت إليها البالد ؛ ال يمكن تحسينها إال بإقامة حكومة         
 بزعامة رجل     ا يحقق مقاصد الشريعة اإلسالمية    وطنية قوية و قادرة و مؤسسة على م     

 و تكون له     جة شرعية و قرار من مجلس النواب          و ال ُيعزل إال بح     ،ُينتخب من األمة   
  ، لها بموجب دستور تقره األمة الليبية بواسطة نوابها       السلطة المدنية و العسكرية بأآم  

    )1(  ) و أن يشمل حكمه جميع البالد بحدودها المعروفة      
 

 و    ،          و أوصى المؤتمر بالسعي لتوحيد حرآة المقاومة في آافة أرجاء ليبيا                  
وضع خطط للعمل المشترك بين إقليمي طرابلس و برقة و قد توافق اإلجماع  على   

 "  هيئة اإلصالح  المرآزية " خاب حكومة وطنية في أقليم طرابلس ؛ أطلق عليها اسم    إنت
 :  مكونة من 

 سًاــيـــرئض          ك المريـأحمد ب
 مستشارًا     عبد الرحمن عـزام      

 
 : و عضوية آل من  

 محمد فرحات الزاوي    ــر  ن جــابـــحـــــسين ب داوي ـــر الـسعـ بشـي
 يتوني   ـي الخ الـصـويع  محمد صادق بن الحاج   ار  محمد مختار آعب 

 ن زبـيـده   عبد الرحـمـ  الحاج محمد فـكــيـنــي   عثـمــان الـقـيزانـي  
ــ   مــر بــــودبـــوس  ـعــــ د التـــايـــــب   ـمـمح  ـــاح  ـســالــم البـــحب
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شئون المنطقة التي يمثلها        و آلفت الهيئة المرآزية آل عضو من أعضاءها بتولي إدارة         
؛ " مرآـتـيـلي" آما قام رئيس الهيئة بإبالغ الحاآم اإليطالي في مدينة طرابلس ،

 .  بقرارات المؤتمر و توصياته على أن يتولى إبالغ حكومته في روما بذلك           
 

 إلى أن نفوذ سلطات  االحتالل اإليطالي و قواته في هذا         ،و تجدر اإلشارة هنا               
 .   قت لم تكن تتجاوز منطقة زواره و مدينتي طرابلس و الخمس        الو
 
 
 

مارست مهامها في مناطق    و ،ّلت حكومة هيئة اإلصالح سلطاتها              و قد تو 
نفوذها في إقليم طرابلس ؛ متأهبة لما يمكن أن تسفر عنه سلطات االحتالل العسكري من                 

وفد يتولى التفاوض و التنسيق مع          و قامت بتشكيل    ،ممارسات تستهدف مناطق سلطاتها     
 : مكون من،نوسية في إقليم برقة  قيادة الحرآة الس 

 
 زام  ــــن عـمـرحـد الـبــع ي                ــ لــحــويــ ســد الــمــأح     
ــ مــــع       داوي   ـعسوري الـد نـمحم وس                  ـــــــودبــ ر بـ
ــ ن ســوي ب ـــتـشـي ـال       ي    ـونـتـ يـي الخـ عــويـالصـ               م  ــالـ

 و الحاج صالح بن سلطان    
 
 
 

          و قد أسفرت اتصاالت الوفد ومساعيه عن عقد اجتماع بمنطقة سرت في          
 ممثًال للحرآة    ، حضره عن الجانب البرقاوي   ،م 1921 آانون أول سنة  �ديسمبر 

 :  السنوسية آال من 
 

ــ خ نـ الشي وش                    ـ يـح األطـالـخ صــ الشي       ى  ـمـــر األع ــــصـــ
 ي الشيخ صالح السنوسي البران      ـيـصـه                    ــ د الـقــالخ خـــ الشي     

 
                          

 تمكن الوفدان من استعراض   ،و في الجلسات التي ُعقدت خالل هذا  االجتماع                  
لتي تمر بها القضية الوطنية الليبية و ما تتطلبه المرحلة من       آافة الظروف و معطياتها ا

 .  جهود وطنية مشترآة لتحقيق األهداف و الغايات الوطنية العامة      
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و اتفق الوفدان على خطة عمل مشترآة تحقق التعاون و التنسيق ؛ وصوًال إلى                 

 :   وحدة المقاومة و القيادة ؛ صيغت في الوثيقة التالية       
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  أّلف بين قلوب المسلمين   ، الفّعال لما يريد   ،الحمد هللا الُمبدئ الُمعيد   (
 والصالة و السالم على رسول الهدى       ، و جعلهم خير أمة للعالمين  ، 

  و يعلمنا آيف نقاتل     ،زة و اإلباء   ـ ة الذي جاء يدعونا إلى الع  ـو الرحم
 .. . دـ و بع�األعداء 

 
 وضين من قبل   ـ ؛ المف دةـين على هذه المعاه  ـنا نحن الموقعـد إجتمعـفق  

  ،ةـيـواد اآلتـم ـ ال، كر ـة الف ـداولـد مـا بعـ ررن ـو ق ،رقة ـس و ب ـلـرابـط
 لى اإلتحاد و التعاون    ـاوي عـسي البرق  ـإتفاق القطر الطرابل    المتضمنة

  : في السراء و الضراء  
 

 نا ضد عدونا الغاصب لبالدنا و ضد      ـد آلمت ـوّحـب أن نـ يج:  )1 ( مادة
 . نـالمفسدي   

 
 .ًادـنا واح  ـقـ  و صديًادـدونا واح ـون عـب أن يكـ جـي  : )2(  مادة

 
 .ربان ـن الع ـة بي ـان في الُمسامحـعى الطرف ـب أن يس ـيج  : )3(  مادة

 
 ة ـيـاألجنب سـائـدسـدس الـيو ،ماعة ـف الجــن يخالـل مـآ:  )4(ة ماد

 ادرة ـصـدامه و مـم إعـيت اـلمنسوب إليهومة اـلى الحكـع
 . يةـة اإلسالمـب الشريعـه حسـأموال

 
 رورة الدفاع عنه   ـان أن مصلحة الوطن و ض ـ رى الطرف ـ ي:  )5(  مادة

 ضي بتوحيد الزعامة في البالد ـ تق،دو المشترك ـد العـض    
  ،لمـر مسـخاب أميـإنت ،ان غايتهما ل الطرفـك يجعـذلـو ل،    
 ور ـتــل دســة داخـيـة و المدنـيـدينـة الـطـالسل هــون لــكـت    
 .اه األمةـرضـت    

 
 اية   ـذه الغـق ه ـيـقـة لتح ـالزمـل ال ـائ ـوسـان الـ رفـذ الطـتخـي  :)6(  مادة

 ية األمير ـون تولـكـوأن ت ،سة ـادة الخامـورة في المـذآـمـال                     
 .ةـإرادة األمـب                     
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 تابع بنود الوثيقة
 

 بــ يج،سة ـذآورة في المادة الخامـاية المـت الغـقـقـتى تحـم: ) 7(مادة 
 األساسي  القانون إنتخاب مجلس تأسيسي من الفريقين لوضع                       
 يدًا ـو تمه ، بل ذلكـو ق �،الد ظم الالزمة إلدارة البـ و الن،                       
 هما مندوبًا ل مرسل آ أن ُينيـالفريق ىيجب عل،اللهذه األعم     
 ر ـالد و التدابيــبـة الـاسـيــي سـا فـرآـتـل أن يشـن ألجـللبلدي     
 .للدفاع عن الوطنه اتضـالُمق    

 
 من سلطة و أن يمنعوه ـوا للعدو بـرفـرفان بأال يعتـتعهد الطـي : )8(مادة 

              فى و.. ، ن فيها اآلنمن بسط نفوذه خارج األماآن الُمتحّص             
 ..  ، دويتضافر الفريقان على محاربة الع رب ،حالة وقوع ح

 .معًا ينـالفريق ةـقدنة إال بموافـًا أو هـقدوا ُصلحـأال يع و
 

  وجـب   ، اتهة من الجه جمًا  ُمهاج إذا خرج العدو من حصونه  :  )9( مادة 
 بفتح   " مـد الُمهاجَ ـتم أن، رى ـة األخـلى الجهـع ب ـوج               

 و أن تنذر العدو  ، ال و الرجال    بالمهمات الحربية و الم    "الجيم               
 .  تهاجمه هي بدورها  ، و إذا لم ينّكف ،بالكف عن التجاوز                   

 
 مرتين  رقة ـس و بـ رابل ـي طـ الـن أهـبة م ـخـتـة منئـ يـ تجتمع ه :) 10( مادة 

 مصالح  فىرم و رجب للنظر ـُمحى رـي شهـف ،ة في آل سن              
 .البالد  
 

  برقة  آل من حكومةدةـذه المعاهـلى هـق عـوافـترط أن تـيش: )11(مادة 
 .سـرابلـة طـة في جهـرآزيـئة المـ و الهي،             

 
 و ،ن الطرفي نالعالئق الوّدية بيد ـيـتأيورة مذآـمهمة الهيئة ال: )12(مادة 

 .يةـاقـذه االتفـد هـتأيي              
 

 اد األولـ جم22ت ـوم السبـي يـرت فـس صرـق: در من ـص
 )1( . ) م 1922 يناير سنة 21/ هـ 1340سنة 
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و تعبيرًا عن صدق النوايا و إلتزامًا بالعهد و تأآيدًا لوحدة المصير و الهدف  ؛                                
 فأرسلت    �ع آل من الطرفين بإرسال مندوب له لدي حكومة الطرف األخر؛      أسر

 و إنتدبت    ، مندوبًا لها في حكومة برقة    السيد بشير السعداوي حكومة هيئة اإلصالح  
 .    لتمثيلها في حكومة طرابلس   عبد العزيز العيساوي حكومة برقة السيد 
 

 :  يؤرخ  محمود الشنيطي لذلك فيقول    
 

 "� في تنظيم الكفاح المشترك ؛  هي توحيد الزعامة في    ،طوة التالية ثم آانت الخ 
 و قد اتجهت نية رجال هيئة اإلصالح المرآزية في إقليم       � ،البالد الليبية آلها 

�  طرابلس إلى مبايعة السيد محمد إدريس المهدي السنوسي باإلمارة    "  )1(    
 

 :  إختارت هيئة اإلصالح المرآزية السيدين                 
األمير    إلى  " آتاب البيعة"  ؛ لحمل  الصادق بن الحاج القره مانلي و عبد الرحمن عزام  
 تشرين الثاني سنة    � في نوفمبر  ، بمقر حكومة برقة في أجدابيا  إدريس السنوسي

 :  و نصه األتي   ،  م 1922
 بسم اهللا الرحمن الرجيم

 

  و رعاه   إلى سمو األمير الجليل السيد إدريس السنوسي ؛ حفظه اهللا     (   
�د  ـ وبع�  ،ع ـي المني ـع و الجناب األسن  ـ ام الرفيـ ق بالمق ـه تليـتحي  ،             

 

بين الحكومة أن الخالف لم يزل قائمًا بيننا و،وآم فإنه غير خاف على سم
 نا ؛ــوقـيع حقـبث بجمـا إلى العـهـزمـت عـجه و اهنك ألـ و ذل،ية ـاإليطال
ن قوتها مبررًا للتصرف في ـ و جعلت م،ها يها و إداريـيها و سياسـشرع
 ال نتحمل لناس ؛ة و نحن خير أمة ُأخرجت لـعيـنا الطبيـوقـرنا و حقـمصي

 لل إلى ـطرق الخـ و ال أن يت،نا ـتـل شريعـضمحـى أن تـضيمًا و ال نرض
ار و ـطـوب األخــلى رآـذي حملنا عـ ؛ األمر النا آاـنًا مـديننا القويم آائ

ر ـى أن نظفـق إلـالح وةــلى قـن عـديـتمـ مع،ية ـوالـروب المتـالحام ـتحـإق
س حكومة دستورية ؛ يرأسها أمير ـهي تأسيية ؛ أال وـبتحقيق أمانينا القوم

  ،نا ـنـيا وطـيح و بهذا � ،م مع مجلس نيابي تنتخب األمة أعضاءه ـسلـم
نا و عنعنة ـ شرعفظـو ُيح ،نا ـضائـصلح أحكام قـو ت ،نا ـر دينـتم  أمـو ي

 ما دأبت عليه في خطب  و،يا ـما تدعيه إيطال وهذا ينافى ،تاريخنا الباهر 
 و إنما ساقتها دواعي ،ة االستعمار ـبني تل ديارناـن إنها لم تحـرجالها ؛ م

 ت صادقة في دعواها هذه ـ و لو آان .ر المتوسطي البحـة فـالسياسة الدولي
 
 
 

                                                        
 سابقالمصدر ال راجع  )1( 
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 آتاب المبايعةنص / تابع 
 

 ستعمال دهائها و قدرتها إدنا للخراب بتوالي المهاجمات وعّرضت بالما ل
ض بُطرق ـصل األمة بعضها عن بعـد حاولت فـو ق. للتفريق و الفوضى 

 بأن يلتفا حول ،أن يجمع آلمة القطرين الشقيقين و أبى اهللا إال  ،ُمختلفة 
 .أمير واحد يرضيانه

 
 كم  ـمع في ذاتـت مع ما تج  ـ م بيرـ ة و أآـرف عائل ـوآم من أشـث سم ـيـو ح
هيئة اإلصالح "إن ـ ف، ةـليلـاألوصاف الج ية وـزايا العالـة من المـريفـالش

الذي ُيمثل األمة  "مؤتمر غريان" الحائزة للوآالة الُمطلقة من" ةـالمرآزي
  أميرًا حازمًا ،وآم ـدت في سمـد وجـها ؛ قـع منـتخاب واقـية بإنـالطرابلس

 فهي لذلك تبايع ، وحائزًا للثقة العامة وبًاـ محب،مع األمة ـلى جـادرُا عـو ق
 وآم أمير للقطرين ؛ طرابلس و برقة ؛ على أن تقودهما إلى ما يحقق ـسم

 . أمانيها الشريفة اإلسالمية المنوه عنها 
 

 ن  ـاد بيـع اإلتحـذ وق ـس من ـل نف ـي آـرة ف ـ ت مضمـ تكم آانـ ى أن مبايعـعل 
لك ـقها تـيـقـر تحـأخيـب في تـآان السب و "سرت"ن في ـريـدوبي القطـمن
 ضاء الهيئة و رجال القطر في ـد من أعـت بكل واحـوارئ التي طّوحـالط
 .يةـق الحربـعة من المناطـة شاسـمنطق

 
بوب للقطرين ـر المحـوآم ، األميـح سمـاء اهللا أصبـة إن شـذه المبايعـو به

 بة األمةـسب رغـحشريفكم  إيانا ـد تسنحت الفرصة عنو متى .المبارآين 
 .ق بسموآمـب الئـيعة في موآـذه البـلك مظاهر ه امـ ُتق، 

 
  و يجعل البرآة في البيت،نده ـن عروح مـدآم بـو اهللا سبحانه و تعالى يم

 ) وى و الصالح السنوسي المؤسس على التق
 

   م 22/11/1922 - هـ  1340 ذي الحجة سنة 3في      
 

 ة ـئـيــهـار الـشــتـســم             هيئة اإلصالح المرآزي     رئيس   
 عبد الرحمن عزام                  أحمد المريض                                                 
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 نص آتاب المبايعة/ تابع 
 

  :األعـضـاء
 داوي ـــسعـر الــيـشــبوني                          ـيتـعي الحنـويـصـال
 يـزانـيـقـان الـمــثـــر                         عــــمـــن عــد بـــمــمح
 ر ــابــن جــن بـيــسـح وس                         ــــودبــــر بــــمــع

 محمد فرحات الزاوي                         ن الحاج  ـمحمد صادق ب
 يدة ـن زبـمـد الرحـبـع        بار ـار آعـتـخـد مـمـحـم
 ب ـــايـتـد الــمـــحـــم         ي ــــــنــيـكــد فــمــحــم

 احـبــــحــبـــم الــــســال            
 

  :األعيان
 ي ـاضــقـات الــــرحـــف        بـد الديـمـمح
 ي ــنــرقــقــد الــمــحــوف                                    مـد سـمحم
 ـي ــنــــســـد الــــمــــأح     ء                           اــر ضيـمـع

 وفـيـمع نـدادي بـبغـال      و حبيل                             ـعلي ب
 المرّيض  محمد الّصغيرأحمد الشتيوي                                   

 محمد سعدون السويحلي : و قائد الجيش الوطني          
 

* * * 
 
 

يقول فضيلة الشيخ الطاهر الزاوي ؛ شاهد العيان و مؤرخ هذه المرحلة و                         
 :  موثقها  

 
و قد قبل السيد إدريس البيعة مغتبطًا و  قرأ آتابها ؛ فوجده موقعًا عليه من ستة و     " 

 ، عشرين رجًال من رجاالت طرابلس و أعيانها و أعضاء حكومتها و قواد جيوشها      
ود و المواثيق على نفسه بالقبول و بالعمل بمقتضاها بكل ما بلغته قوة       فأعطى العه

   )1( " إنشاء الكاتب و تحبيره 

                                                        
 سابق الصدر مال:  راجع  )1( 
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 : و قد أجاب السيد إدريس السنوسي عن آتاب البيعة هذا بما نصه األتي       
 إلى   ؛يـوسـسنـدي الـس المهـمحمد إدري ة ـميالـلة اإلسـادم المـن خـم

ة اإلصالح المرآزية و أعضائها و عموم رئيس هيئ ؛ادة ـأصحاب السع
  ،طرابلسيينوش و آافة األعيان و األهالي الـاء الجيـين و رؤسـوظفـالم

  و بعد. � ،السالم عليكم و رحمة اهللا و برآاته 
 د تناولت بيد الشكر عريضتكم التي أظهرتم فيها رغبتكم الخالصة فيـفق

 دتم لها ـ و جاه"غريان"ر ؤتمـتم عليها في مـ التي أجمع،تحقيق غايتكم 
  أن يحققً فأخذتها داعيا،ادقًا باألنفس و الثمرات في شخصي ـجهادًا ص

 . و يكلل مساعيها آلها بالنجاح،أمال هذه األمة 
 

 يت إليها ـة التي طالما سعـما الغايـته هـن و سالمـتحاد الوطإا آان ـو لم
 ية ـمل المسئولـن أتح و أ،بول ـبي أن أتلقى طلبكم بالقـدت من واجـو ج،
  أن أعمل بجد معكم ،فعلّى إذن �،ظمى التي رأت األمة تكليفي بها الع
 .مكم و جّدآم ال قدرة لي على شئو لكن ال تنسوا انني بغير إقدا،
 

 مال ـك األعـو آذل ،راد ـفلألم ال ـملألي ـدة هـة الخالاـيـلم أن الحـإني أع      
 فلذلك أدعوه  ،يع ح الجمـرف إلى صالـنصـتي ـي التـية هـيمة الباقـالعظ

 .سبحانه و تعالى أن يهدينا إلى آل عمل ثمرته لألمة 
 

  والناس منذ نشئوا أحرارًاو،ل شعب أن يسيطر على شئونهإن من حق آ      
 غاليةفدفع مهورها ،ته للحرية قد أظهر شعبنا في آل أدواره مقدار محب

 قاعدتها وسأعمل على،أساس ديننا هي وو قد إشترّطتم علّي الشورى ؛،
 

 لى ما هي عليه حتى تجتمع جمعية ـور عـر األمـت أن أقـد رأيـذا و قـه      
 يئة المرآزية لما أبدت ـذلك ُأوآل إلى الهـ فل،ظام البالد ـية لوضع نـوطن
ر ـطـقـون الـئـإدارة ش لىـمر عـتـة أن تسـدل و الدرايـية و العـن الحمـم
  /ازمـحـطل الـيسها البـة رئـيمة في حكمـثقة العظـي الـول ، سيـرابلـالط

 الرؤساء الكرام الذين أيدوا مساعي الهيئة يض و رفقائه وأحمد بك المر
 ائم البناء الوطني الذي     ـعثبيت د ـ ت لرـ  بصب وليةـاق المسئ ـتحملوا مشـأن ي
 . شيدوه

 ر ــقهـدام و يـت األق  ـثب ـن يوأ ،ته ـيع بعناي  ـد الجمـى أن يم ـالـ ه تعـالـو أس         
 . األعداء و يمن بالنصر الموعود ؛ إنه على ما يشاء قدير       

  هـ1341 ربيع األول سنة 23في 
  م1922مارس 

                                   اإلمضاء
 محمد إدريس المهدي سنوسي                                             
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 لقضية الليبية ا
 بين

   الـدولـنـة و الطـلـيـنـة
 
 
 
 
 
 
 

  هو ابن  لهذه األرض قبل أن تطأها أقدامكم،إن هذا الرجل 
  ، لهًاو هو يعتبر آل من أحتلها عنوة عدو

  ،و من حقه أن يقاومه بكل ما يملك من قوة
  )1(    هذا حق منحته إياه الطبيعة و اإلنسانية � ، حتى يخرجه منها أو يهلك دونها 

 
                           

   "روبيرتو لونتانو " 
 
 
 
 
 

  *     *    * 
 
 
 
 
 

                                                        
المجاهد عن الذي انتدبته المحكمة العسكرية اإليطالية للدفاع (Roberto Lontano) فقرة من مرافعة المحامي اإليطالي  )1( 

  . ر؛ لألستاذ عمران بورويس المحاميوقائع و أسر و محاآمة و شنق عمر المختا " آتاب عن الشهير ُعمر المختار
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على السلطة و مقاليد األمور       " بونيتو موسوليني    "  استولى زعيم حرآة الفاشية                 
   م آقائد لحرآة الفاشيست  1922  تشرين أول سنة- أآتوبر   28 في ،في إيطاليا 

،    و طالبت بإرث األجداد فيها   ،العنصرية التي نادت بإحياء األمبراطورية  الرومانية            
� و آانت من أولويات القضايا الهامة في البرامج السياسية و العسكرية لحكومة            

قت آانت تتقاسم فيه     بيا في و موسوليني ؛ تحقيق النزعة العنصرية و التسلطية في لي     
التوسع في     و  إرث اإلمبراطورية العثمانية   -الحرة   -مع فرنسا   -ظمى   الع-بريطانيا   

فكانت    ... ستنشاق عبق تاريخ األجداد فيها  ن بالده أحق بإامناطق يعتقد موسوليني  
تها حكومة   لتي أبرم  و االتفاقيات ا   هود أوامره الصارمة إلى قواته في ليبيا بإلغاء آافة الع         

سواء مع هيئة اإلصالح المرآزية في طرابلس أو مع إدريس السنوسي            روما السابقة ، 
و شن حرب      و مواقع حرآة المقاومة الوطنية       و الزحف على المدن و القرى      ، في برقة 

     ...إبادة تختصر الزمن بسرعة لبسط نفوذ قواته على آافة أرجاء ليبيا      
 

            �،  من إستيالء األيطاليين الفاشيست على الحكم في روما         فبعد عشرين يومًا  
� م آانت جحافل قوات االحتالل     1922 تشرين الثاني سنة  -ر   نوفمب 17 و في يوم 

هيئة اإلصالح    " معقل حكومة طرابلس  "غريان"ًا على مدينة  تشن هجومُا شرس
 و وآيلها في     قادها عضو الهيئة  نة بعد مقاومة شعبية     و قد استولت على المدي  "  المرآزية
 الذي وقع أسيرًا بعد بضعة أيام من استيالء القوات         ، الشيخ الهادي آعبارغريان 

 و قد ُنقل ُمكبًال باألغالل إلى مدينة الخمس و منها إلى مدينة             �،  اإليطالية على البالد  
أمام حشد من    لساحة العامة  مصراته حيث ُأجريت له محاآمة عسكرية صورية في ا        

 . فذ فيه الحكم باإلعدام شنقًا و نُ "ساء و أطفال و شيوخ    ن"  �األهالي  
 

 
*     *     * 

 
 
 

 ، و زاد الحال سوءًا بالمقاومة الوطنية في إقليم طرابلس    �،تردت األوضاع              
� و آانت الحمالت العسكرية المجحفلة بالعتاد و األسلحة الثقيلة تزحف خلف نيرانها                  
 م بعد محاصرتها برًا بالجيوش         1923 شباط سنة   -فبراير     26 في مصراته تحتل مدينة  ل

 و بحرًا آان يحاصرها األسطول البحري اإليطالي بمدافعه من           �   ،زليطن الزاحفة من 
 آانون أول واصلت قوات اال حتالل زحفها            � ديسمبر   27 و في   � ،   ميناء قصر حمد 

الحاآم اإليطالي     ) دوليو بياترو با   "  (الفاشيستي    "   و قد أصدر المشير   ، أورفله بإتجاه  
العسكرية    تولي قيادة العمليات     " بون جيوفاني   "ليبيا ؛ أمرًا بتكليف الجنرال          العام على  

 . في إقليم برقة و سحق حرآة المقاومة فيها   
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 ،و أعلنت حرآة المقاومة الوطنية في برقة حال التأهب و اإلستعداد لمواجهة العدو       
�  صالح األطيوش    و  عمر المختار سكرية للحرآة السنوسية بقيادة       و عكفت القيادة الع    
 على إعداد قدراتها    صفى الدين السنوسي  و قطيط بن موسى    و عبد الحميد العبارو 

  وآانت قد ضاعفت قوات      ،الذاتية لمواجهة الحملة العسكرية الشرسة على البالد    
   . االحتالل من عملياتها في إقليم طرابلس  

 
 ممثل الهيئة المرآزية الطرابلسية في     ،إقتراح من السيد بشير السعداوي ب            و 

 في وضع   "هيئة اإلصالح الوطنية الليبية  " برقة ؛ آان قد شكل إدريس السنوسي 
 و آلف صفي الدين السنوسي بقيادة          )1(  "غدامسىمختار ال "حكومة حرب برئاسة الشيخ   

   . نب المقاومة في إقليم طرابلس   حملة عسكرية لمقاومة قوات االحتالل إلى جا   
 

  السيد محمد الرضا السنوسي     ؛ إليه " بون جيوفاني " و عندما إستدعى الجنرال              
إدريس     بسبب سفر  )  بصفة مؤقته   (  الذي آان يتولى وقتها مهام قيادة الحرآة السنوسية          ( 

قات المبرمة مع      أبلغه أن جميع االتفا   )  السنوسي و لجوءه إلى مصر بمساعدة اإلنجليز         
إدريس السنوسي و الحرآة السنوسية و التي آانت قد وافقت عليها و وقعتها الحكومة                 

 و طالبه بسرعة العمل على تصفية معسكرات المقاومة           ،اإليطالية السابقة ؛ تعتبر الغية  
  و ألن ذلك لم يحدث     . و تسليمها لقيادة قوات االحتالل     سلحة في برقة لمراآز الم  و جميع ا

 م بمهاجمة معسكرات      1924حتالل في السادس من مارس  آذار سنة        اإلامت قوات  ؛ ق
لقي القبض على المقاتلين بعد       و أ    عكرمه  و  المخيلي و  سلّنطه   و  تاآنس و األبيار

معارك عنيفة في مواقعها استشهد فيها عدد آبير منهم و لجأت أعداد أخرى إلى الحدود           
 من عبور الحدود إلى مصر   الشيخ عمر المختار  هد المجا و قد تمكن ،الليبية المصرية  

للتشاور مع إدريس السنوسي في إعداد خطط الحرب و تنظيم المقاومة و دعمها من          
 .  األراضي المصرية   

 
 في حرب الجهاد المختاريةاندلعت  ، و بعودة المقاتل الشيخ عمر المختار              

 . تالل اإليطالي للبالد مرة أخرى    مواجهة االح
 

و إلى أن إستشهد أسد الصحراء الليبية ؛ المجاهد العظيم عمر المختار على                    
 لم تتمكن قوات   ، م 1931 أيلول سنة   � سبتمبر   16أعواد مشانق الفاشيست يوم   

 فقد أفشل عمر المختار      � ،  االحتالل اإليطالي من بسط آامل سيطرتها على البالد        
د المدرسة العربية األولى في القرن العشرين       ليبيا و أسس قواع  )  طلينة  ( مشروع 

�   ،للمقاومة و التحرر الوطني على امتداد الوطن العربي        
 
 

                                                        
هو عالم دين معروف و قاضي مدينة أجدابيا الشرعي و هو أحد أهم العناصر القيادية في  الشيخ مختار الغدامسى ؛  )1( 

 . الحرآة السنوسية 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 }َتْشُعُروَن َوَال َتُقوُلوْا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسبيِل اهللاِّ َأْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلِكن الَّ{

 154سورة البقرة  اآلية     
 

 يد عمر المختار مكبل باألصفاد و محاط بالفاشيستالشه
--------- 

  ، ب الطغاةـرعـه تـرتـت سيـو ما زال  
 ،فهو الرمز العربي للجهاد اإلسالمي   

 و هو الفيصل الشرعي و القانوني
 ـوـلـو    الــغــ  ة  احـالسمبين 
 رفـطالتـ و     ة  يـن الوسطيب

 اباألرهـ  و   اد   هــــبين الج
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 الفصل الثالث

 
 
 
 

 حرآة التحرر الوطني في المهجر 
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 ر هجمى مدخل إل
 
 

 
 أخر طريق يسلكه المناضلون بعد       لم تكن الهجرة و النضال من المهجر إالّ                 

  ...     ،إشتداد الكرب في الداخل 
 

لحرآات     و أصبحت سمة غالبة      " ُمحمد صلى اهللا عليه و سلم   " و تلك ُسنة               
 .  التحرر الوطني عبر تاريخ مقاومة قوات االحتالل و حكومات االستبداد          

 
 
 
 

 م،1931 أيلول سنة � سبتمبر 16 فإستشهد الشيخ عمر المختار يوم �ُأعدم 
 

ت روحه زادًا روحيًا و وطنيًا و        فإنبعث ،ما آان للمقاومة الوطنية أن تخمد     و           
 قائدًا    رحيل المسماري الشيخ يوسف بو   أقرب مساعديه  قه وختار رفاقه من بعده رفي  إ

للمجاهدين يقاوم طغيان قوات االحتالل الفاشي و يحطم نشوة النصر بإستشهاد المختار           
 و قوات االحتالل تسوق األهالي إلى معسكرات            �   ، فلم ينقطع القتال    �في قلوبهم  

 و    �، الصحراء   إعتقال جماعية و تطارد المناضلين عبر الجبال و الكهوف و في         
لمحاصرتهم و قطع اإلمدادات عنهم آثف العدو قواته و شدد حراساته على إمتداد          
األسالك الشائكة التي أقامها بإمتداد الحدود الليبية الشرقية المتاخمة لحدود مصر الغربية            

(  شماًال إلى جنوب الجغبوب بطول   من شاطّئ البحر المتوسط بمرسى البرديةًأ إبتد، 
و قد ُدّعم )  م1.6(عشرة أمتار على األرض و إرتفاع       و متر تقريبًا و بعرض      آيل ) 300

 .  هذا الحاجز بقواعد حراسة رئيسية ثالث في مساعد و الّشَفة و الجغبوب       
 
 
 

 ،  اصرت قوات العدو   حم1931انون أول سنة  آ � ديسمبر  19          و في يوم  
 في نحو    الشيخ عبد الحميد العبار   و تمكن  � ،   رحيل و ثالثة من رفاقه   الشيخ يوسف بو  

 من خمسين مجاهدًا من عبور الحدود إلى مصر بعد إصطناع ثغرة في األسالك الشائكة       
 .  أقصى الجنوب الشرقي   
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 -: العسكري لقوات االحتالل ما يلي       و قد جاء في البالغ       

 
 حتى سكت البارود من     و قد أظهر يوسف بو رحيل و رفاقه الثالثة مقاومة عنيده      ...  (

فوجد فيها     " برنيدز "  فتقدم نحوها المالزم  جهة المغارة التي آانوا يتحصنون بها 
    )1(  " أربع جثث لم تزل بنادقهم حامية في قبضة آل منهم   

 
 
 
 

تالمذة مدرسة  الجغبوب و رفيق      و هكذا أستشهد البطل يوسف بو رحيل أحد                
المهجر     إلى لحق عبد الحميد العبار و من معه بمن سبقوه     ر المختار و مستشاره  و     عم

من أجل تحريرها و إستقاللها و     ن مراحل النضال الوطني في ليبيا     لتبدأ مرحلة أخرى م
 .   وحدة أراضيها  

 
* * *
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 حرآة التحرر الوطني في المهجر
 
 

خالف لألخر     ُمو آل منهما يحمل معنً  المنفى   و بالتأآيد هناك فرق بين المهجر               
تفسير الظاهري لكالهما ؛ يعني الحياة     ال و لكن في معطياته و إن آان ليس في مضمونه

ا    أي خارج نطاق إرادة اإلنسان الطبيعية التي يحقق فيه           ؛خارج نطاق اإلرادة الوطنية     
و إنتماءاته االجتماعية حتى و إن خالفها داخل حدود         ه  ءذاته و إرادته و حريته و غذا  

 .  وطنه 
 
 

 فأن المنفى يغلب فيه معنى اإلجبار    ،          و إذا آان المهجر تغلب فيه روح اإلختيار  
 . رهًا أو إختيارًا    آ؛ سواء 

 
 

 ،    إذا جاز لنا التعبير أ ن نصفها "آرها إختياريًا " و قد آانت هجرة الليبيين              
ية و العسكرية و     تواصل لحرآة المقاومة الوطنية بأدواتها السياس         فهي إمتداد و

قد لعبت حرآة التحرر الوطني الليبي       و� ،عناصرها القيادية السياسية و االجتماعية   
في المهجر دورًا رياديًا عبر مراحل النضال السياسي و الكفاح الشعبي منذ إندالع حرآة      

تعاملت مع آافة     و�،م 1911اجهة االحتالل العسكري سنة  المقاومة المسلحة في مو
تضاربها و أسباب     و توافق المصالح و لصراع الدولي بموازين القوة فيه   امعطيات 

هدف   و  مرآز من مراآز المبادرة       آانت تدرك بوعي سياسي أن ليبيا        الصراع و نتائجه و   
 .  طقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا    من من أهداف التنافس الدولي في 

 
 

يدًا في مصر ؛ ُتشّكل مجتمعًا        و تحد  ،انت الجماعات الليبية في المهجر                   و آ  
 و تجمعًا سياسيًا في نسج من المشاعر و الرغبات و الدوافع التي أحدثت             �وطنيًا  

 .  التوافق بين غالبيتها حول مطلب جالء المحتل و إستقالل ليبيا و وحدتها           
 

لما آنا نحن    ( :            و آان الشعار الشعبي العام الموحد للفعل الجماعي يقول          
يبيون جميعًا مضروبين بعصاة واحدة فال خالف أننا جميعًا نريد و نسعى لكسر هذه    الل

�العصاة  (  
 

  ،           و من هنا تبرز أهمية الفعل الجماعي المتمثل في العمل الوطني المشترك                   
 و يبقى اللقاء الوطني حول     �الذي تتجاوز به الجماعة آافة العوائق الفكرية و اإلقليمية  

 "  و اإلنتماء الوطني و القومي    ،العقيدة الدينية   " لذي ال يتحول  الثابت ا 
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 و قد تجاوزت عناصر حرآة التحرر الوطني          ي هذا آان يتمحور الخطاب السياسي     و ف

 .  هدف و المصير   الالليبي آل التناقضات الثانوية أمام وحدة       
 
 
 

في متغيراتها المحلية و     و ليس ثمة شك فيما أآدته األحداث  و وقائع المسارات                  
ها قوى حرآة التحرر الوطني الليبي      ه آانت تواج ًا و أن هناك عواقب و ظروف الدولية 

في المهجر ؛ و آانت تحكم مساراتها بفعل عوامل الصراع الدولي و معطياته عبر           
بداية الغزو اإليطالي     م 1911المسلح و النضال السياسي من     أربعين عامًا من الكفاح  

تاريخ إنتصار اإلرادة الوطنية و إعالن إستقالل ليبيا و على عدة جبهات                  م 1951إلى 
 العامل    �داخلية و إقليمية و دولية  إلى جانب العاملين األساسيين في جدلية الصراع       

ط   المحلي الذي يتمثل على األرض في الصراع الدائر بين قوات االحتالل التي تريد بس         
بين حرآة المقاومة الشعبية      ؛ و  ) أرضًا و شعبًا      (سيطرتها و نفوذها على البالد     

 المتمثل في عالقات أطرافه بالمسألة الليبية مع        و العمل الدولي   الرافضة لهذا االحتالل
 و حكومة    ،طرفي الصراع المباشر فيها ؛ حرآة المقاومة و التحرر الوطني الليبية         

 .  ليبيا  االحتالل العسكري اإليطالي و أطماعها االستعمارية في      
 
 

          و لما آانت الغلبة لروح الفعل الجماعي التي سادت بين قوى و جماعات حرآة                  
 اإلرادة "المكانية و الزمانية" و جّسدت في مرحلتيها    ،التحرر الوطني في المهجر    

الوطنية الجمعية ؛ فإن الدور الريادي لعناصر قياداتها السياسية و رموزها الوطنية آان                   
 بل أن هناك     ،و في آل الساحات     الغ في مسارات الصراع و على آافة الصعد     ذا أثر ب 
و آانت   " العربي و اإلسالمي "  آان لها الدور السياسي اإلقليمي   يبية وطنية ل ًارموز

 آما آانت    � ، تتواصل فكريًا و عمليًا مع حرآة النهضة العربية و اإلصالح الديني        
حتالل و في مواجهة األطماع اإلستعمارية تجربة          ساحة الصراع الوطني في ليبيا ضد اال     

  .  غنية بآثارها و معطياتها لعدد غير قليل من رموز حرآة النهضة و الثورة العربية           
 
 

     *     *     * 
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 :  ن عبد اهللا الباروني سليما
 

ل   هو من رموز حرآة التحرر الوطني في ليبيا منذ مطلع شبابه األول في جب                        
لى أن    مراحل دراساته و آتاباته و مهجره ؛ إ   لى؛ إ" جنوب غرب طرابلس   " نفوسه 

 .  م1940وّدع شاطئ الحياة سنة   
                     

 و آان سياسيًا      � ، و آان مناضًال وطنيًا مخلصاً                آان آاتبًا و أدبيًا و شاعراً         
 . بارعًا

 
مذهب التشريعي      تخصص في تاريخ ال و،هتم بدراسة الحضارة و التاريخ         إ      

 األزهر     و آان أحد شيوخ هذا المذهب ؛ و التحق بالجامع   "األباضية"الذي ينتمي إليه  
 و آان من المثقفين الذين مارسوا تجربة عميقة في المجال        �م  1895بالقاهرة سنة    

 .  السياسي و االجتماعي 
 

 التي قامت بالثورة         )تحاد و الترقي جمعية اال (          آان سليمان الباروني عضوًا في        
 للسيد مصطفى     و آان صديقًا شخصياً   �   ، و أنهت حكم السلطان عبد الحميد  في ترآيا 

و   )   جمعية العهد الّسرية  ( اشترك في   و قد �  ،و السيد عزيز المصري     " اتاتورك  "آمال 
طة الّسرية   قابة الشر ُحكم عليه باألشغال الشاقة المؤبدة ثم صدر العفو عنه و لبث تحت ر   

 . في طرابلس
 

ن سليمان الباروني من القيادات العربية التي آانت تناضل من أجل االستقالل                 إ        
 - : يذآر األستاذ محمد حسنين هيكل أن   و في هذا الخصوص  �العربي عن ترآيا    

 
 بعضها لمدة خمسة و سبعين عامًا و     �الوثا ئق البريطانية التي فرضت عليها الّسرية         (  

"   المعنونة     ) -  731 �  21   /  46261(  و بينها الوثيقة     -بعضها لمدة مائة عام     
بمكتب المستشار الشرقي      "  راسل  .م.أ .حديث بين الكولونيل عزيز المصري و المستر ر          

 تكشف عن    ،  م 1914أغسطس سنة   16بتاريخ     لدار المعتمد البريطاني في مصر     
بية التي آانت تبحث عن الحرية و         تفاصيل بالغة األهمية بخصوص القيادات العر      

ون مع بريطانيا لتحقيق هذا       و تتصور أنها تستطيع أن تتعا  ،االستقالل بعيدًا عن ترآيا 
�  ،الهدف (   )1(       

 
بعد لقائه بـ     " راسل "و يورد األستاذ هيكل ما تناولته هذه الوثيقة التي آتبها                      

 -: على النحو التالي   " زيز المصري ع"
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             )� و هو     ، أغسطس جاء إلى مقابلتي الكولونيل عزيز المصري   16 اليوم 
أن تُأخذ أقوالها باهتمام و توضع للدراسة            شخصية لها مكانتها في العالم العربي و يجب        

و قد خدم ،  ألن عزيز المصري هو أحد القادة البارزين لثورة ترآيا الفتاه         �بعناية  
رآي و هو أيضًا ضابط عربي قومي شديد اإليمان بأفكاره و              بإمتياز آضابط بالجيش الت     
 أشترك   ،" العهد "  اسمها جمعية ، م  جمعية ّسرية 1914قد ألف في بداية هذا العام 

�عدد من زمالئه الضباط العرب في الجيش الترآي و هدفهم إستقالل العرب              مع  فيها   
 .  ) و الكفاح من أجل تحقيقه  

            
 آنا   � آنا نعرف آثيرًا عن هذه الجمعية         - ال نحن و ال األتراك       �إننا    (             

نعرف اسمها من خالل معلومات غير مؤآدة ترددت في أوساط إسطنبول و دمشق لكننا                   
ما أدى إلى القبض    و منذ فبراير هذا العام تابعنا إهتمام الحكومة الترآية بهذه الجمعية     

 و حكم   ،سًا عسكريًا ُشّكل لمحاآمته في أبريل      ثم علمنا أن مجل،على عزيز المصري   
 فإن  ،و نظرًا لحقيقة أنه مصري     ، و نظرًا لنفوذه بين الضباط النشطين    . عليه باإلعدام 

� منفيًا في حقيقة األمر    ،مصر  :  الحكم لم ينفذ و ُأآتفي بترحيله إلى وطنه األصلي      ( . 
 

 - : و يضيف راسل  
 
             )� و قد أراد أن ،هني استقبلت عزيز المصري اليوم       بهذه الخلفية في ذ

 و لكنه لم يعطني تفاصيل آافية عن جمعية العهد و ال عن           ، يحدثني عن أهداف جماعته  
اللجنة التنفيذية     "  و إنما إآتفى بأن قال لي أنه يجيء إلّى ُمفوضًا مما أسماه            ،رفاقه فيها 

إحتمال قيام دولة عربية     ريطانية تجاه   بقصد إستكشاف نوايا الحكومة الب    " لجمعية العهد 
 عن ترآيا و عن آل القوى األجنبية مع رغبتهم في إيجاد عالقة خاصة بينهم و             مستقلة

إن عزيز المصري عرض     �بين الحكومة البريطانية في مجال السياسة الخارجية    
ددها   أمامي تصوره لحدود الدولة العربية المستقلة التي يفكر فيها هو و رفاقه و قد ح            

)   جنوب ترآيا على شمال البحر األبيض     ( بخط يمتد شماًال ما بين ميناء االسكندرونه 
و هو و رفاقه يعتبرون أن قلب هذه الدولة            ؛  إمتدادًا إلى حدود فارس   و والية الموصل   

و هم ال    . و مكمن قوتها سوف يكون المثلث ما بين بغداد و الحجاز و نجد و سوريا          
ألن هذه المنطقة ممزقة   ) اليمن و عسير   (  شبه الجزيرة العربية    يفكرون اآلن في جنوب

 يفكر    بالصراعات في الوقت الحالي و غير قادرة على اإلسهام في المشروع العربي آما                
  ) فيه عزيز المصري و رفاقه  

  
سألت عزيز المصري عمن يكون قائد هذه المجموعة ؟ و لم يفصح لي عن                         

�،  جواب    
 

هو بيان     (ن آل ما يريدونه هو     أ عن ، معي بصراحة   دث إن عزيز المصري تح              
 بالحياد في حالة تحرآهم للعمل فعًال     ، بريطاني بإعالن حسن الّنية تجاه األمة العربية    

و قد سألته عما إذا آان يريد منا مساعدات عملية إلى    ، في طلب الحرية و االستقالل 
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تقديره إن أي مساعدة نستطيع تقديمها على شكل           جانب التأييد المعنوي ؟ و آان     
و في   .   سوف تكون موضع تقديرهم      - خصوصًا يالسالح و الذخيرة          �مساعدات مادية   

هذه الحالة فأنه يطلب توصيل األسلحة و أية مساعدات أخرى سرًا إلى مكان معين         
المصري      و في مقابل ذلك فأن عزيز      ،موجود في العراق أو أي مكان أخر نتفق عليه         

 العربية المستقلة بعد تأسيسها تتعهد لنا باحترام      ةآان فخورًا أن يقول لي بأن الدول
 و أن توفر لنا معاملة تجارية تفضيلية من خالل             ،في فارس    مصالحنا في الهند و أيضاً    

       ) 1(  . معاهدة مع دولة عربية مستقلة قادرة على النمو بسرعة     
             

 
* * * 
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 بالشام  جمعية الدفاع الطرابلسي
 " بشير السعداوي " 

-------------- 
 

مقاومة و التحرر الوطني الليبي     ختارت جماعة من قيادات و عناصر حرآة ال    إ          
 الذي لعب دورًا نضاليًا رائدًا داخل ليبيا          السيد بشير السعداوي  دمشق مهجرًا لها بزعامة  

لى إتصال وثيق بالسيد إدريس السنوسي و أحمد الشتيوي في              و آان ع �و في المهجر   
 و آانت دمشق مرآزًا سياسيًا هامًا في المشرق العربي و على حدود ترآيا و           �مصر  
 .  العراق

  
البرقاوى  جمعية الدفاع الطرابلسي  "  م تأسست في دمشق  1928و في سنة             

 الليبيين و انصار القضية الليبية من      برئاسة بشيرالسعداوي و عضوية عدد من "بالشام 
آامل     و  فوزي نقاش  و عمر فائق شينب  السيد و آان من أعضائها الحرآيين ؛    ،العرب  

 .  و غيرهم ...   بكري قدوره   و ن شعبان بخليفة  و  منصور بن قداره و عياد 
 

             
ليبيا و وحدة      تها السياسية في دعم قضية استقالل      او قد مارست الجمعية نشاط               

و بعد   �  ، أراضيها لدى المنظمات و الهيئات المحلية و الدولية و في المحافل الدولية            
قيقها ؛ صاغتها     عام من إعالن تأسيسها أعلنت الجمعية ميثاقًا ضمّنته أهدافًا تسعى إلى تح         

 -  : علىالنحو التالي 
 

 .  ألمة   تأليف حكومة وطنية ذات سيادة قومية يرأسها زعيم مسلم تختاره ا     (1)
 .   دعوة جمعية تأسيسية لسن دستور البالد      (2)
 .  انتخاب األمة مجلسًا حائزًا على الصالحية التي يخولها إياه الدستور     (3)
 . عتبار اللغة العربية لغة رسمية في دواوين الحكومة و التعليم    إ  (4)
 .   المحافظة على شعائر الدين اإلسالمي و تقاليده     (5)
 .  من قبل لجنة إسالمية   العناية باألوقاف و إدارتها  (6)
  العفو العام عن جميع المشتغلين بالسياسة داخل القطر و خارجه      (7)
وية و الدولة اإليطالية    ا البرق-م العالقة بين األمة الطرابلسية      تنظي (8)

    )1(  . بمعاهدة يعقدها الطرفان و يصدقها المجلس النيابي 
 

* * * 
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 و لم   ، الشام بمعزل عن األحداث الدائرة في بالده    لم يكن بشير السعداوي و رفاقه في   
يكن بمعزل عن الجماعات الليبية و قوى المقاومة و حرآة التحرر الوطني في بقية بالد                    

ُمكمل لبرامج     ء  جز" ة الدفاع الطرابلسي البرقاوي     جمعي"  بل آانت نشاطات       �المهجر  
يؤآد شهود العصر و      و على هذا   ،العمل السياسي في داخل الوطن  و في المهجر      

ُموثقّي أحداث القضية الليبية ؛ أن برامج العمل و التنسيق و التكامل آانت قائمة بين          
 و قد   �  ،بشير السعداوي رئيس الجمعية في دمشق و السيد إدريس السنوسي في مصر            

برئاسة    م 1930 للجمعية سنة بإنشاء فرع   تونسقام جمع من الليبيين المهاجرين في 
 ؛ الموالي للسيد إدريس السنوسي و بالتنسيق مع بشير               عريقيب الزليطني  السيد محمد 

� ،السعداوي في دمشق    
 

الصادر في دمشق يقول       "جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي  "و عن ميثاق             
    )1(  " . قضية ليبيا   " السيد محمود الشنيطي في آتابه  

 
  ، " سرت  " و اتفاق " الرجمة "  من معاهدة  واضح من ميثاق جمعية الدفاع أنه مستمد ( 

و قد آانت الجمعية في دمشق تعمل تحت رعاية السيد إدريس السنوسي و تلقى منه                 
  باألمير شكيب ارسالن الداعية الكبير للرابطة اإلسالمية        الدعم و قد استطاعت أن تتصل    

 )  قضية ليبيا و استعمار إيطاليا      فأخذ يكتب المقاالت عن 
 

 في دمشق و القاهرة و اإلسكندرية و         ،و قد قام أعضاء و أنصار الجمعية                
 بنشر و تعميم الميثاق بمقدمة خاطبت فيها الليبيين في بالد        في أوساط الليبين  تونس  و

 :  المهجر جاء فيها  
 
يم    إن الواجب يقضي عليكم أن تعملوا لخير بالدآم و ذلك بتنظ        ،أيها األخوة األعزاء    ( 

كم و تجمع     شعث في آل قطر تسكنونه جمعية تلم        و أن تألفوا  ،جمع آلمتكم  صفوفكم و  
 فاهللا ال يضيع �  شملكم و أن توطنوا أنفسكم على التضحية و القيام بالواجب الوطني 
 البائسة من مظالم    أجر من أحسن عمال  و أرفعوا أصواتكم بالشكوى مما تالقيه أمتكم           

و   ،  و الفضاء باألحتجاجات وانشروا النشرات    ،  ملئوا الصحف بالمقاالت اإليطاليين و إ 
  ، نتهزوا الفرصة و فكروا فيما يعود على وطنكم بالنفع     ادث بالمرصاد ، و إقفوا للحو

 ثم ربوا نشأآم على حب  ،عث فيها اليقظة و االنتباه و تبكون األمم فالفكرة الناضجة ُت
�الوطن و الحرية و االستقالل           

 فرمبادئ و انقشوها في صدورهم منذ عهد الصبا و نعومة األظا رضعوا أوالدآم هذه الأ
نها تبعث في   بطال التاريخ و الفتح اإلسالمي فإ  و أ علموهم مناقب الخلف الصالح  ،،

 و ليكن شعارآم االستقالل و   ،نفوسهم علو الهمة و روح الشهامة و مبادئ الوطنية    
 في الوسائل التي تقربكم من       ونليبيو فكروا أيها األخوة ال   .  ل تخليص وطنكم من األغال    

هذه الغاية الشريفة ؛ فإن الدولة اإليطالية مهما اشتد بها الصلف و الغرور ؛ إذا رأتنا     
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 تحارب الظلم و االستبداد   ، واقفة لها بالمرصاد ،أمامها ُأمة ناهضة منتشرة في اآلفاق   
؛ لميثاقنا القومي نا الحقة بد أن تذعن لمطالب     ال،دين لسنن االستعمار و االستعباد     و ال ت 

        )1(  " ) و اهللا مع الصابرين  و النفيسالذي عاهدنا اهللا على تحقيقه ببذل النفس  
 

ع ليبيو المهجر في      ـّعندما وق  م و 1939 تشرين أول سنة    � أآتوبر    23و في             
اسم    أصدر السيد بشير السعداوي ب   )2( مصر وثيقة التفويض للسيد إدريس السنوسي   

حققت   "  : الجمعية من دمشق بيانًا وصف فيه التفويض و ما رافقته من قرارات بأنها          
رغبات الليبيين الصادقة في توحيد الكلمة و برهن على ثبات هذه األمة في المطالبة     

توقيعات من بأيديهم   (    :التفويض بأنها   آما وصف الموقعين على  وثيقة� "بحقوقها 
 الطرابلسي البرقاوي من األحرار الذين عاهدوا اهللا على الدفاع    الحل و العقد في القطر

�" عن الوطن و حقوق األمة    
 
 

 
* * * 

 
 
 

�ُعرف بشير السعداوي بالسياسي البارع و المتحدث اللبق و الوطني الملتزم                          
ي    و شارك ف   � ،وطن في قلبه و عقله و بين ذراعيه    طاف بالد عديدة يحمل قضية ال  

 ليبيا و دافع عن استقاللها في األمم المتحدة  ل مّث� ، فصائل و تنظيمات سياسية    تأسيس
 خاض معترآات التفاوض و الحوار فكان نقطة التوافق و     � ،أمام لجان العمل الدولية 

 . االلتقاء لكافة األطراف الليبية في حرآة التحرر الوطني       
 

 و عمل على وحدة الهيئات و   ،  بشير السعداوي إلى ليبيا  عادو من مصر             
 مناضًال من أجل      ، و صار رئيسًا له      "المؤتمر الوطني   " الفصائل الوطنية في تجمع     

 .  استقالل ليبيا و وحدة أراضيها      
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ستقبل بشير السعداوي في مدينة طرابلس           م إ1949يران سنة   ز  ح�و في يونيو      
حزب    د إدريس السنوسي و من شرفة مقر   عاصمة اإلقليم الغربي للبالد األمير محم 

 -  :  خاطب الجماهير المحتشدة   لوطنيالمؤتمر ا
 و أننا نضحي   ،نا و وحدتنا   أننا نطالب  باستقالل،لم الدول األجنبية و هيئة األمم    لتع(  

  ا  بل سننتزعهم    و أننا ال نريدهما من هيئة معينة      ،  في هذا السبيل بكل ُمرتخص و غالً 
 ).إنتزاعًا 

 
 :  رد األمير إدريس بكلمة جاء فيها  وقد
نا   ءوسفكنا دما .. قد ضحينا في سبيله  ف.. نعم سننتزع استقاللنا  انتزاعًا    .. نعم  (    

� وسيتم لنا هذا بوحدتنا و تعاضدنا �مدة طويلة من الزمن    (  
*    *     * 

 
 وىاالسيد بشير السعد/ المناضل الوطنى 
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 حرآة التحرر الوطني الليبي
  مصرفي

------------ 
 

 بح̈¨رآة المقاوم̈¨ة و التح̈¨رر الوطن̈¨ي الليب̈¨ي إرت̈¨باطًا وث̈¨يقًا مباش̈¨راً  ت̈¨رتبط ح̈¨رآة           
تداد الجغرافي و  ليس بفعل اإلم؛سياس¨يًا و اجتماع¨يًا   لوطن¨ي ف¨ي مص¨ر فك¨ريًا و        التح¨رر ا  

ل̈¨ق الغة الخط̈¨ورة الت̈¨ي ُيط  و ل̈¨يس لألهم̈¨ية السياس̈¨ية و العس̈¨كرية ال̈¨ب  االجتماع̈¨ي فحس̈¨ب 
 و لكن إلى جانب آل ، و ل¨يس ل¨وحدة اللغ¨ة و ال¨دين     ،فق¨ط   "العم¨ق اإلس¨تراتيجي     " عل¨يها   

 الدول¨ي م¨نذ ذلك   "التنف¨يذي "  يك¨ون ذل¨ك المرآ¨ز اإلس¨تراتيجي      �ذل¨ك و م¨ا يت¨تابع عل¨يه          
 إلى ما ه أو يع¨ود إل¨يه المه¨تم و الباحث   ال¨زمن الم¨وغل ف¨ي ال¨تاريخ  ال¨ذي يمك¨ن أن يتذآ¨ر        

 ،ات الثالث ؛ اليهودية و المسيحية واإلسالم و إنتشارها من مصر قبل ظهور الديان
مس¨اراتها الت¨ي ق¨درها اهللا ف¨ي تاريخ تجّذرها اإلنساني على األرض منذ آلم اهللا موسى          و

 )اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى( ل¨يه أمر التكليف بالذهاب إلى مصر عل¨يه الس¨الم و أص¨در إ       
 يوسف  ال¨رحلة المقدس¨ة لعيسى اليسوع بين يدي مريم العذراء و  ث¨م آان¨ت   -24 ط¨ه أي¨ة     -

  - 5 آية الجمعة � الَّ�ِذيَن ُحمُِّل�وا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوَها  (  الطغ¨اة شال¨نجار لج¨وءًا م¨ن بط̈       
  . )محمد صلي اهللا عليه و سلم ( و لتصبح مصر منارة لدين  .. 
 

 المرآزية بشموليتها السياسية و العسكرية و            تتميز بهذه   رو إذا آانت مص               
الفكرية و الدينية في محورية تفاعلية ؛ فإن هذه الميزة و الخصوصية الكونية لم تكن         

 فقد آانت مصر محط أنظار آل من رجحت له         صر نعمة في آل األحوال على شعب م  
  ، األولى و الثانية     ،فرعونية إلى الحربين العالميتين     آفة موازين القوة في عالم ما بعد ال    

� الذي هو إنعكاس لبعض خفايا         -  ة و مشروع الشرق األوسط الكبير      إلى زمن العولم  
  .  م 1798 في العصر الحديث ؛ منذ حملة نابليون سنة     -هذه األنظار    

 
 المحجوبة عن الشعوب ؛ و   � لكر السنين أو لسرّيتها     �مهما غابت األسباب     و             

ن  ؛ فإ ي بعض حوادث التاريخ التي غيرت مساراته أو شكلت حقباته               منعها من التداول ف  
 قبوًال أو رفضًا    � االجتماعي  وجدانلى األرض و غائصة في أعماق ال   النتائج باقية ع 

� .  نكرانًا أو تسليمًا    
 

 ترتبط ارتباطًا وثيقًا و مباشرًا بدول           ،و لما آانت أثار ذلك من و على مصر                 
  �معابره و ترابطها األفريقي         ا على البحر األبيض و ممراته و     لهجوارها و ساح  
الليبية آانت     و  اإلسرائيلية  و السودانية  � فأن حدودها الثالث ؛ الفلسطينية  األسيوي  ؛

ذلك الذي يشكل الخير و النماء و االستقرار في           .ا زالت و ستبقى قدرها و قدر مصر         و م
 آما يشكل بسوءها مصادر الخطر و القلق و       � ،ظل وحدة النوايا الحسنة لحكوماتها   

 .  عدم االستقرار لشعوبها  
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و قد تأثرت القضية الوطنية الليبية و عبر مسارتها التاريخية الحديثة بما يجري                            
في  مصر من أحداث محلية و دولية شكلت خاصية متميزة لحرآة التحرر الوطني في               

   .ية الثالث مع مصر     و آانت إحدى العالقات القدر   �ليبيا  
        

فعندما آانت حرآة المقاومة و الجهاد تخوض القتال و تكتب تاريخ استقاللها                                
قوتها و صمودها عبر حدودها      فيها  بدماء أبطالها في أشرس حرب شعبية ؛ آانت تستمد      

 الخناق   الفاشيون بعتادهم و أسلحتهمق  و عندما ضّي�مع مصر سالحًا و مؤنًا و عتادًا  
 ساحة المعترك السياسي ألشهر قضية     عليها و أرادت التقاط أنفاسها ؛ آانت مصر هي   

 .  شعب يطلب استقالله و حق تقرير مصيره في هيئة األمم المتحدة         
 
 
يؤرخ الملك إدريس السنوسي لعالقات حرآة التحرر الوطني الليبي في مصر                       

       )1(  : بقوله 
 
ن قدومي إلى مصر ؛ أبلغني الوزير اإليطالي المفوض في القاهرة        بعد بضعةأشهر م  ( 

و   (  ، المواثيق المعقودة مع السنوسيين  ؛ بإن حكومة موسوليني ألغت آافة العهود و    
 و آان اإليطاليون قد ألقوا القبض على السيد عمر باشا   ، ) 1923آان ذلك في مايو 

في بنغازي ثم نقلوه إلى معتقل في      الكيخيا بتهمة التواطؤ في هروبي فسجنوه أوًال     
ن الحكومة اإليطالية قد طلبت من الحكومة    اا بشهور قالئل علمت   و بعده�إيطاليا 

�   )المصرية تسليمي إليها 
 

 :   و يضيف الملك إدريس ُمحدثًا دى آاندول                
 
 إيطاليا   شعرت بالخطر المحقق نظرًا ألن الملك فؤاد آانت أمه إيطالية و قد تربى في     ( 

تصلت  و تربطه باإليطاليين عالقة حميمة ربما تدفعه إلى تلبية طلبهم و لذلك ا      
يعمل   " المستر آالرك آير  "  و آان شخصًا يدعى   ،بالمندوب السامي البريطاني 

قابلة  فذهب آير هذا لمإجازة،الذي آان وقتها غائبًا في "  بالنيابة عن اللورد اللنبى 
 حيث شاءت الُصدف أن يلتقي بعلي باشا إبراهيم رئيس     ،ين  الملك فؤاد في قصر عابد

 و لحسن الحظ     �الوزراء و هو في طريقه لإلجتماع بالملك حول نفس الموضوع    
 فتقرر منحي حق    ،تمكن مستر آير من إقناع على باشا بتزآية وساطته في الخصوص   

م اإليطالي    اللجوء السياسي شريطة التعهد بعدم المشارآة في أي نشاط مناهض للحك  
 أما رفاقي الليبيون فلم يسمح لهم       �في ليبيا و عدم الخروج من منطقة دلتا النيل         

 فيما عدا  ، بل آان عليهم أن يهاجروا إلى بلدان عربية أخرى  ،بالبقاء في مصر
 و انتقل علي باشا العابدية لإلقامة في فلسطين  ،مساعدي الشخصي إبراهيم الشلحي   

                                                        
  حياته و عصره ،الملك إدريس عاهل ليبيا "  آتاب ،دي آاندول .ف.أ.ئى:  راجع  )1( 



 142

عوا إلى برقة  ذين لحقوا بنا فيما بعد و فيهم عمر المختار رجآما أن بعض اإلخوان ال
 )لمواصلة المقاومة 

 
و هنا يهمش دي آاندول في صفحة آتابه معلقًا بما آان على علم به من              .. . 

 :   الوطيدة بالملك إدريس ؛ بقوله    عالقته الشخصية خالل 
 
ته لإلمكانيات و اإلحتماالت  و دراس،بعد مكوث السيد إدريس بضعة أشهر في مصر ( 
ده السياسية أي ثقل و لن يكون لها       و لن يكون لجه   ال شك أنه وصل إلى القناعة ؛ أنه  ،

 و قد   �  ،أي تأثير في األحداث العالمية ما لم يكن له قوة ضاربة في داخل البالد       
  و   واستعداداتهلك الدور الذي يتناسب مع شخصيته تطوع السيد عمر المختار للقيام بذ 

 و من الواضح أن السيد عمر ما رجع إلى ليبيا إال بعد اإلتفاق التام بينه و بين   ،ميوله 
    )1(   )السيد إدريس على تفاصيل الخطة الواسعة بجميع حلقاتها   

 
 

*     *     * 
 
 

 
 بل وّسع دائرة نشاطه دعمًا للمقاومة و    ،لم يتوقف السيد إدريس عن مساعيه            

 حتى إذا ما حصلت مصر    � ، يترقب األحداث و يتفاعل معها   � ،تقالل  طلبًا لإلس
 فبراير       28ي بموجب التصريح الذي أعلنته حكومة بريطانيا ف   " الشكلي" على إستقاللها 

ادة على أراضيها ؛ األمر الذي       ي  و أصبحت تتمتع دوليًا بحق الس       م1922 شباط سنة   -
 في السنوات التالية الحكومة اإليطالية بإدعاء         أتاح الفرصة للحكومة البريطانية أن تناور      

عدم تمكنها و في غير سلطاتها ضبط تحرآات رجال المقاومة الليبية داخل مصر و على                  
  مر المختار  ع  بالسيد  و آان السيد إدريس السنوسي على اتصال    �  ،حدودها الغربية 

� ،حدود يوخ و أعيان القبائل التي تستوطن مناطق ال     ة ش عبر الحدود و بواسط    
 

السياسة و أصحاب      اتصال وثيق و دائم برجال الفكر و      و آان السيد إدريس على               
عمر    فقاد األمير   �  ،النفوذ في مصر ؛ يلتفون حوله و يدعمون نشاطاته و مساعيه          

ينشر بيانات المقاومة و            �  المقطم القاهرية حمالت إعالمية في صحيفة     طوسون  
ت المقاومة و يدعو إلى مؤازرتها ،      يعاضد نشاطا  �في ليبيا    مشاريع التحرر الوطني    

� لمساعدة السيد  مع اإلنجليز يواصل وساطته   السيد عبد الرحمن عزامآما آان 
 و   سوريا ، و آانت جماعات المقاومة و التحرر الوطني في بالد المهجر            �  ،إدريس 
سانداتها    م تواصل نشاطها و   تونس  و في  الحجاز  و في  عمان  و  ترآيا و  فلسطين

آانت أعمال القمع       و�،لمساعي السيد إدريس و استقطابًا للرأي العام العربي و الدولي           
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بيا تثير مشاعر العرب في آل مكان      و اإلبادة التي شنتها قوات االحتالل الفاشيستية في لي     
�    

*      *     * 
 

وسط معلنًا نّدية   آان موسوليني يرسم سياسات بالده التوسعية بإتجاه الشرق األ                 
   و آانت أطماعه تلوح لإلنجليز فى  � بريطانيا و فرنسا   ،إيطاليا للقوتين العظمتين  

إعالنه عن مساعي قوات بالده للسيطرة على البحر األبيض المتوسط و تحويله إلى             
يجب     (:  مخاطبًا القوات اإليطالية   - م  1926بحيرة إيطالية بقوله في خطاب له سنة   

وق عليه سرعًة      ف فيجب أن يت ،ملك أسطوًال إن قل عن أسطول بريطانيا عددًا          علينا ان ن
، � آما يجب أن نملك أسطوًال جويًا يطغى أزيزه علي أي صوت أخر في شبه           

 إن البحر األبيض  � ،الجزيرة اإليطالية و تحجب أجنحته ضوء الشمس في بالدنا    
�ا  هو بالنسبة لنا الحياة نفسه،الذي هو طريق لغيرنا   (   )1 (    

 
*      *      * 

بعد حرب اإلبادة البشعة التي ارتكبتها قوات االحتالل الفاشي اإليطالي في                               
 و سوقها القبائل و العشائر إلى معسكرات اإلعتقال الُمسّيجة باألسالك الشائكة في          ،ليبيا 

فوت صوت المقاومة       خلمختار و   وبعد استشهاد المجاهد الشيخ عمر �  ،الصحراء الليبية  
و الغربية   إآتظت مصر بالالجئين الليبيين من حدودها الغربية   ؛ المسلحة في الداخل 
 و وصل    �ية و البحيرة و الفيوم و القاهرة      اإلسكندر و لعامرية  واالجنوبية إلى مطروح  

هم على مواصلة الكفاح و      نيعدد المهاجرين إلى أآثرمن عشرين ألفًا يبحثون عن مالذ يع     
 ، ون فيه و منه أصواتهم مخاطبين العالم بإصرارهم على مناهضة الغاصب لبالدهم             يرفع

 .  و العودة إليها مستقلة   
      *     *     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .الدآتور هنري ميخائيل ، العالقات اإلنجليزية الليبية :  راجع  )1( 



 144

 مهجر المجاهد
 الشيخ أحمد السويحلي

 
 إتخذ   ،و مع نخبة وطنية مجاهدة     ، وسط تجمعات الالجئين الليبيين و عائالتهم                
 يدير    ، موقعه القيادي في مدينة اإلسكندرية و البحيرة       أحمد السويحلي  الشيخالمجاهد 

الشئون العامة و يواصل مساعيه بعالقاته العربية و بأنصار الجمهورية الطرابلسية          
 ينظم الجمعيات و يقيم      نضال الوطني السياسي و االجتماعي     للتصعيد من حاالت ال 

ن عناصر و قيادات حرآة المقاومة و       و يواصل الحوار مع آافة األطراف م   ،الروابط 
 .    التحرر الوطني في المهجر  

 
 بعد إثارة السلطات اإليطالية و أجهزتها           ،رغم التحذيرات التي تلقاها      و            

 إجراءات إدارية و أمنية         ،اإلستخباراتية التي فرضت بالضغط على الحكومة المصرية           
 إال أن � ؛ "حماية إيطالية  " بهتعني بشئون الليبيين تحت ُمسمى ما اعتبرتهم   

نشاطات أحمد السويحلي و مساعيه لم تتوقف عن فضح الممارسات الفاشية و انتهاآات         
قوانين الحرب بإعتقال النساء و األطفال و قتل األسرى و سلب المواطنين أراضيهم و             

�  ،مزارعهم و منحها للمستوطنين اإليطاليين      
 

 أسلوب النشر و إصدار البيانات سبيًال إلطالع الرأي       و إتخذ السويحلي من            
 و ما تدعو إليه و تطالب به حرآة المقاومة و التحرر          ،العام على ما يدور في البالد   

 و طلبه حق    ،الوطني الليبي من حق مشروع لشعبها في التصدي لإلحتالل و مقاومته          
 . عليها الليبيون  تقرير مصيره و إعالن إستقالله في ظل حكومة وطنية ُيجمع       

                   
 :   و من منشورات الشيخ أحمد السويحلي   

 
  )يـالمــم اإلسـالــعـى الــداء إلــن( 

 
  )فجيعة العرب في طرابلس الغرب(

 
  )هاضـنـتـإس"وان  ـنـعـداء بــــن( 

  
ال     يتحينون الفرص لإلنتق    ،و آان السويحلي مع آل المناضلين و المجاهدين                      

 .    و تالحم وطني أقوى  �إلى نطاق أوسع و صوت أعلى     
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صورة لبعض عناصر و قيادات المقاومة الليبية بمدينة اإلسكندرية بمصر و تضم            
الواقفين من اليمين السيد محمد البدري ثم الشيخ الفيتوري السويحلي و السيد مفتاح على     

   ،مفتاح و األستاذ محمود الشويهدي  
األستاذ محمد المسالتي و الشيخ أحمد السويحلي ثم السيد عبد   . ن من اليمين يالجالسو -

 . اهللا باشا لملوم شيخ قبائل السعادي و الشيخ سليمان الزوبي و األستاذ مختار القماطي           
 
 

 *     *     * 
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 ي نحــرر الوطتحرآة ال
 ي تبين لعب
 ربحلالسياسة و ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عيش في منطقة مستهدفةو يجب أال نذآر أننا ن.... 
 تمثل مرآز أطماع تاريخية ال سبيل إلى تجاهلها 

 التراث الروحي و الموقع الجغرافي و الموارد الطبيعية  بحكم
 لكل الدعاوي الدينية   و هو أمر جعل بالدنا ِقبلة للطامعين و هدفًا،

 .و المغالطات التاريخية 
 

  )1(  "دآتور مصطفى الفقي " 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  "ي غيرنا فالعيب آله ليس "  م مقال الدآتور مصطفى الفقي 2004/ 6  /29 راجع صحيفة الحياة بتاريخ  )1( 
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 و تشعر ،بدأت بريطانيا و بعض دول أوربا تنتبه إلى ما يجرى في ليبيا            
بمساعي موسوليني الحثيثة ليجعل من ليبيا قاعدة إنطالق نحو شرق البحر األبيض 

 :  و في هذا قال موسوليني � ،المتوسط 
 
 )�س بحرية   و لكننا ننزل إليها لكي نتنف،ليست جنة عدن " ليبيا " نها أ إننا نعلم 

�نق بين ممتلكات و قواعد بريطانيا  نختدنا لقد آ�في البحر األبيض المتوسط   ( )1(     
 
 
 

 و قد شعرت األخيرة ؛ أن      ،آانت أجواء التوتر تتصاعد بين بريطانيا و إيطاليا                         
بريطانيا قد خذلتها عندما امتنعت عن تنفيذ وعدها بمنحها جائزة االنتصار في الحرب              

يازها إلى جانب الحلفاء ضد ألمانيا و النمسا ؛ و منحها ليبيا بالكامل  و ذلك عندما          إلنح
التزمت الحكومة البريطانية بمبدأ حق تقرير المصير و عدم االعتراف باالتفاقات و               

 .   المعاهدات الّسرية  
 

من   ) 16( و أيضًا ُأصيبت إيطاليا في مقتل عندما طالبت بريطانيا تطبيق المادة                     
عهد عصبة األمم ؛ و توقيع العقوبات االقتصادية على إيطاليا إبان أزمة غزو جيوش               

 ثم إن الحكومة البريطانية قد غدت تعيق برامج و         م ، 1935  سنة   ) 2(  موسوليني للحبشة  
قواتها في ليبيا بموقفها المؤازر للمقاومة       ستقرار أوضاع   إكومة اإليطالية ومخططات الح
فقد شعرت منذ استيالء الحزب الفاشيستس           "   رمص"في مستعمرتها    اتها  الليبية و نشاط  

بقيادة موسوليني على الحكومة و الجيش في إيطاليا و بما عّبر عنه موسوليني بنزعته         
� آمرآز خطر داهم على مصالحها    بأهمية ليبياالفاشية المارقة ؛     

 
ة قد فشل في إعاقة مرور           و آان األسطول البريطاني المتجمع في اإلسكندري    

 تلك المملكة الواقعة في شرق أفريقيا و      �السفن اإليطالية المتجهة إلى احتالل الحبشة    
 و التي يحكمها صديق   ، و المجاورة للسودان البريطاني   �المطلة على البحر األحمر  

 .  م  1930الذي تولى الحكم فيها سنة   "  هيالسيالسي " ريطانيا اإلمبراطور    ب
 

      *   *         *    

                                                        
 سابق المصدر ال:  راجع  )1( 
 . على دولتي أثيوبيا و أريتريا اآلن " الحبشة "  آان ُيطلق  )2( 
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 مسرح السياسة البريطانية

 في الشرق األوسط 
 من القاهرة 

 
 
 

 و ان¨تقلت والي¨ة ع¨رش مصر إلى ولي    م1936س¨نة  " ف¨ؤاد   " ما م¨ات المل¨ك      ع¨ند           
 ف¨ي موازين عالقات القصر الملكي  ًاو ح¨دث م¨ا يمك¨ن أن نس¨ميه إنقالب̈        " ف¨اروق   " عه¨ده   

̈¨ومة الب¨¨ريطانية     ̈¨ي مص¨¨ر بالحك ̈¨ية طل¨¨ب مص̈¨ر  األخي¨¨رة  س̈¨ارعت  و،ف القلق¨¨ة عل¨¨ى     بتلب
̈¨يا      بإب̈¨رام معاه̈¨دة   أوض̈¨اعها ف̈¨ي الش̈¨رق العرب̈¨ي المتوت̈¨ر عل̈¨ى ح̈¨دودها الغ̈¨ربية م̈¨ع ليب

 .م1936حالف و التوقيع عليها سنة الصداقةو الت
 
 

 و ساندت بريطانيا تكتل دول العراق  أيدت،تحص¨ينًا لم¨وقعها و دعمًا لحلفائها     و            
 . م1937سنة ) سعد أباد (  في تحالف  وإيرانو ترآيا

 
 
 
 

مسارات أحداثها  آان الجو مواتيًا لحرآة التحرر الوطني و عل¨ى ه¨ذه األوض¨اع               
الليب̈¨ي  و ق̈¨د إلته̈¨بت مش̈¨اعر الش̈¨عوب الع̈¨ربية ف̈¨ي م̈¨واجهة الُمخط̈¨ط الص̈¨هيوني العالم̈¨ي  

̈¨يادة    �بتقس̈¨يم فلس̈¨طين    ̈¨ورة الش¨¨عب الفلس̈¨طيني بق   الح��اج أم��ين الُحس��يني    و ان¨¨دلعت ث
 و قامت عمليات مقاومة ،و تش¨كلت لج¨نة وطن¨ية فلس¨طينية ُعل¨يا للمقاومة         " مفت¨ي الق¨دس   "

�ُمسلحة قادها الشيخ عز الدين القّسام  الذي استشهد في أحد معارآها   
 
 

           
ن طريق و آان¨ت ال¨ثورة الفلس¨طينية ؛ مفاجأة للسلطات البريطانية التي تسيطر ع                     

اإلن¨تداب الدول¨ي عل¨ى إدارة ش¨ئون فلسطين ؛ و هي التي تسعى إلى تحسين أوضاعها في          
الم̈¨نطقة إس̈¨تعدادًا لخ̈¨وض غم̈¨ار الح̈¨رب القادم̈¨ة الت̈¨ي ب̈¨دأت تل̈¨وح ف̈¨ي األف̈¨ق م̈¨ع ألمان̈¨يا     

̈¨ثورة ف̈¨ي       � ،الهلت̈¨رية  ̈¨ريطانية بلج̈¨نة تحق̈¨يق ؛ لتقص̈¨ي أس̈¨باب ال  و بع̈¨ثت الحك̈¨ومة الب
 يهودية ةالت¨ي أص¨درت توصيتها بتقسيم فلسطين إلى دول   ) ب¨يل   ( فلس¨طين برئاس¨ة الل¨ورد       

 ع¨ربية ي¨تم دمجه¨ا م¨ع ش¨رق األردن ؛ عل¨ى ان يس¨تمر األنتداب البريطاني قائمًا        أخ¨رى و  
 و طالبت بإنشاء  الفلسطينية اقتراح التقسيم هذا و ق¨د رفض¨ت قيادة الثورة   ،فتين  عب¨ر الض̈   
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ش¨¨روعة لل¨¨يهود و األقل¨̈¨يات    و الحق¨¨وق الم دول¨¨ة فلس¨¨طينية واح¨¨دة مس¨¨تقلة توف¨̈¨ر الحماي¨¨ة     
 و ق̈¨دم الش̈¨عب الفلس̈¨طيني  ته̈¨ز فلس̈¨طين ل̈¨ثالثة س̈¨نوات آامل̈¨ة و اس̈¨تمرت ال̈¨ثورةاألخ¨رى 

ل¨̈¨وقت ع¨̈¨دد م¨̈¨ن   و آ¨̈¨ان ف¨̈¨ي فلس¨̈¨طين ف¨̈¨ي ه¨̈¨ذا ا �،خمس¨̈¨ة آالف ش¨̈¨هيد ف¨̈¨ي معارآه¨̈¨ا  
مصر ليواصل جهاده لتحرير   و منهم من عاد إلى  م¨نهم م¨ن ُاستشهد      المجاه¨دين الليبي¨ين   

 .ليبيا
 
 
 
 

زاد التوت̈¨ر البريطان̈¨ي بال̈¨تقارب الخطي̈¨ر ه̈¨ذا الج̈¨و المش̈¨حون بالت̈¨رقب الع̈¨ام     ف̈¨ى       
 هذا التقارب الذي شكل قوة مخيفة � ، الهلترية و إيطاليا الفاشية  اال¨ذي ح¨دث ب¨ين ألمان¨ي       
 و ي̈¨توعد بال̈¨زحف عل̈¨ى  � لمالح̈¨ة ف̈¨ي البح̈¨ر األب̈¨يض المتوس̈¨ط ته̈¨دد وس̈¨ط أوروب̈¨ا و ا

 و الق¨̈¨وات � ،الق¨̈¨وات األلمان¨̈¨ية م¨̈¨ن الش¨̈¨مال ع¨̈¨ن ط¨̈¨ريق ت¨̈¨رآيا  ... ،س¨̈¨ط الش¨̈¨رق األو
  و ل¨م يك¨ن ذل¨ك من أسرار وزارات الحرب   � ،اإليطال¨ية م¨ن الج¨نوب ع¨ن ط¨ريق ليب¨يا             

خطة ) شيانو(واياها حينما قدم الكونت  و لك¨ن أفصحت إيطاليا عن ن � الفاش¨ية و ال¨نازية   
 و آانت الخطة �؛  هتلرلمان¨ي أدولف  موس¨وليني تج¨اه الش¨رق األوس¨ط إل¨ى الفوه¨رر األ            

 - : )1( تشتمل على 
 

 .  و تحل إيطاليا محل بريطاني سياسيًا و عسكريًا هناك ،تالل مصر و السودان  إح-1
 
 .حالل حكومة خاصة لمنطقة القناةإإنهاء شرآة قناة السويس اإلنجليزية و  -2
 
 . االعتراف باستقالل سوريا و لبنان  -3
 
 . مراآز اإلستراتيجية في فلسطين و األردن و إبرام معاهدة تحالف معها حتالل ال إ-4
 
 . احتالل عدن و التمرآز فيها عسكريا  -5

 

                                                        
 سابق المصدر ال راجع  )1( 
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من اليسار شمبرلين .  م 1938 أيلول � 30ن على اتفاقية ميونخ والموقع
و ) ألمانيا (  ثم هتلر ،  و الرئيس الفرنسي داالبييه ،رئيس حكومة بريطانيا 

 )1( ) إيطاليا ( وليني بجواره و زير خارجيته الكونت شيانو موس

                                                        
̈¨ية   ع̈¨ن الص̈¨ورة  )1(  ̈¨دد ، ج̈¨ريدة الح̈¨ياة اللندن ̈¨تاريخ 14813 الع ̈¨نازل      م الت14/10/2003 ب ̈¨ي أق̈¨رت ت ̈¨يونخ الت ̈¨ية م فاق

 و قد عجلت آل ،جتياحها بإتشيكوسلوفاآيا  ُمرغمة عن جزء من أراضيها و مواطنيها إلى ألمانيا تحت التهديد الهتلري 
 اإلذعان له في محاولة ألبعاد شبح الحربو ل على  تشيكوسلوفاآيا للقبول به  التنازم¨ن ب¨ريطانيا و فرنس¨ا برعاية هذا     

 . بعد أحد عشر شهرًا من توقيع هذه األتفاقية التي أندلعت 
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و ية للمجاه̈¨دين الليبي̈¨ين و ألن الق̈¨وات اإليطال̈¨ية آان̈¨ت ق̈¨د خب̈¨رت الع̈¨زيمة القتال̈̈            
و ه¨ي ت¨درك أيض¨ًا  أن تفوقها و سيطرتها لم    ،  م عل¨ى مقاوم¨ة اح¨تاللها ل¨بالدهم          إص¨راره 

ا آ¨ان بسبب قلة السالح و توقف اإلمداد عن  يك¨ن بس¨بب ق¨وتها و احت¨راف ج¨ندها بق¨در م̈               
ألن األم¨ر آ¨ذلك في نفوس آل الليبيين فإن أجواء الحرب العالمية        و �الليب¨ين ،  المقاتل¨ين   

زتهم عل̈¨ى ّف̈¨ و ح الليبي̈¨ينع̈¨زائمم̈¨ن الثان̈¨ية الت̈¨ي ب̈¨دأت تل̈¨وح ف̈¨ي األف̈¨ق الق̈¨ريب ق̈¨د ش̈¨دت  
س̈¨باب ل̈¨م ُتس̈¨ِقط الحك̈¨ومة   و له̈¨ذه األ� ،الق̈¨تال ض̈¨د الفاش̈¨ية العس̈¨كرية المح̈¨تلة ل̈¨بالدهم  

 و ق̈¨د تلق¨ت حك̈¨ومة روم̈¨ا  ،اإليطال¨ية المقاتل̈¨ين الليبي̈¨ين م¨ن حس̈¨اباتها ف̈¨ي الح¨رب القادم̈¨ة    
̈¨ية   تقاري̈¨ر أجه̈¨زة إس̈¨تخباراتها العس̈¨كرية ف̈¨ي مص̈¨ر و ه̈̈    ي ت̈¨ؤآد مش̈¨اهدتها للح̈¨ال الوطن

 ثق�ة ف�ي ال�نفس و نبذاً    �السياس¨ية و العس¨كرية الت¨ي س¨ادت أوس¨اط المهاج¨رين الليبي¨ين          
 و آانت قيادات حرآة المقاومة و عناصر التحرر الوطني � ،للخ�الف و دع�وة للوحدة     

لن يأتي  تحرير ليبيا من االحتالل الفاشيف¨ي ليب¨يا و ف¨ي ب¨الد المهج¨ر ؛ تعل¨م و تدرك أن               
� ،إال من خالل حدث دولي آبير   

�و هـــا قـد جـــاء الـحـدث    
 

*     *     * 
         � -رب العالم¨ية الثان¨ية بغ¨زو ألمان¨يا لبول¨ندا ف¨ي الفاتح من سبتمبر             ان¨دلعت الح̈    

 و في اليوم الثالث منه ؛ أعلنت بريطانيا و فرنسا الحرب على � ، م 1939أيل¨ول س¨نة     
̈¨يا  ̈¨تابع دخ̈¨ول دول الع̈¨الم المع̈¨رآة   �ألمان ̈¨ب  � و ت دول  �ن ؛ ا و أص̈¨بح للح̈¨رب جان
ريطانية و فرنسا و مستعمراتها و اإلتحاد  و تش¨مل ف¨ي المقدم¨ة اإلمب¨راطورية الب̈           الحلف�اء 

 و أعل¨¨نت ال¨¨واليات الم¨¨تحدة األم¨¨ريكية ف¨¨ك ع¨¨زلتها و دخ¨¨ول        � ،الس¨¨وفيتي و الص¨¨ين   
̈¨ريطانية     ̈¨يادة الب ̈¨يادتها إل̈¨ى جان̈¨ب الق ̈¨وده    و ف̈¨ي ا� ،الح̈¨رب و ق لجان̈¨ب األخ̈¨ر ال̈¨ذي تق

  .بالمحور و قد ُسمّي �آانت اليابان  و إيطاليا ؛ ألمانيا 
 

آ̈¨ان الليب̈¨يون ف̈¨ي حاج̈¨ة إل̈¨ى ق̈¨يادة ُتَخ̈¨ّول له̈¨ا ص̈¨الحيات ال̈¨تفاوض و الح̈¨وار و              
̈¨رآة     ̈¨ر المع ̈¨رتيبات و تدابي ̈¨ان �وض̈¨ع ت  ه̈¨و الشخص̈¨ية  الس��يد إدري��س السنوس��ي   و آ

 و هو الرمز السياسي الذي تعترف ،الق¨يادية المؤهلة للعب هذا الدور بإتقان و عن جدارة       
�به آافة األطراف و تتعامل معه   

 ف¨̈¨ي مدي¨̈¨نة اإلس¨̈¨كندرية ؛ و ق¨¨د أس¨̈¨فرت مس¨̈¨اعي و ح¨̈¨وارات الق¨̈¨يادات الوطن¨̈¨ية           
اجتماع يقررون فيه لغالب¨ية م¨ن الليبي¨ين ف¨ي داخ¨ل ال¨بالد و في المهجر على عقد          لالمم¨ثلة   

 ذلك الهدف � و وضع برامج العمل و خطط التحرك بإتجاه تحرير ليبيا     توح¨يد جهودهم  
� عليه اثنان من الليبيين الوطني السامي الذي لم يختلف  

 
و بع¨د ح¨وارات مك¨ثفة و متواص¨لة قام¨ت به¨ا شخص¨يات ق¨يادية عدي¨دة آان على                       
 و إدري��س السنوس��ي و الس̈¨يد ع��بد الس��الم الك��زة و الش̈¨يخ الش��يخ أحم��د الم��ريضرأس̈¨ها 

الشيخ  و الش�يخ توف�يق الغرياني   و الش�يخ ع�بد الحم�يد الع�بار     و الس�يد أحم�د الس�ويحلي    
  إبراهيم السنوسي و عون سوف و صالح األطيوش و آل من ، مد العيساويمح
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 م 1939 تش̈¨رين األول س̈¨نة � أآتوب̈¨ر 19ح̈¨يث ت̈¨وافقت اآلراء عل̈¨ى عق̈¨د اج̈¨تماع ي̈¨وم  
بمن¨زل الس¨يد إدري¨س السنوس¨ي في ضاحية فكتوريا بمدينة اإلسكندرية ؛ حضره أآثر من             

 و قد استمر �ألقال¨يم ليب¨يا ال¨ثالث    خمس¨ين شخص¨ية ق¨يادية م¨ن رم¨وز و أع¨يان الليبي¨ين          
 أسفر عن إصدار جملة من القرارات و التوصيات �االج¨تماع لم¨دة ثالث¨ة أيام متواصلة      

  -:و الموقعة من الحاضرين جميعًا  )1( التي تضمنتها الوثيقة التالية 

                                                        
 . الدآتور محمد فؤاد شآري" السنوسية دين و دولة " آتاب :  راجع  )1( 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 . الصالة و السالم على رسول اهللابعد حمد اهللا و    
 
لس���ية الب���رقاوية ؛ق���د اج���تمع زعم���اء و مش���ايخ الجال���ية الطراب ( 

رمضانالمهاج�رون بال�ديار المص�رية ال�يوم ؛ الس�ادس م�ن ش�هر
باإلس��كندرية ؛ و تش���اوروا م 19/10/1939 - ه���ـ  1358س��نة

ف�ي حال�تهم االس�تقبالية و ق�ر ق�راراهم على انتخاب من يمثلهم في
 و ب�ذلك وض�عوا ثقتهم في سمو،آ�ل األم�ور و ُيع�رب ع�ن آرائه�م

المهدي السنوسي الذي يمثلهم تمثيُال حقيقيُااألمي�ر محم�د إدريس
بم��ا ل��ه م��ن مكان��ة رف��يعة ف��ي نفوس��هم ح��يث ي��رونه أحس��ن ق��دوة

 و ق�د قبل منهم ذلك على أن تكون هيئة منتخبة منهم،ُيف�تدى به�ا
 ل�تكون اإلدارة المعب�رة عن، م�ربوطة ب�ه و م�ربوط به�ا        ،ش�ورية

ن م��نها وآ��يًال ل��همنتخب��يها و ه��ي الت��ي تم��ثلهم جم��يعًا ؛ و أن ُيع��يّ  
 و يكون للهيئة الحق في،يق�وم مقام�ه ف�ي ح�ال الغياب و المرض

 . تثبيت هذا الوآيل أو رفضه بأغلبية األصوات 
 

 و،البرقاوية وقيع رؤساء القبائل الطرابلسية و عل�يه ح�رر هذا بت     
اهللا س��بحانه و تعال��ى ول��ّي التوف��يق و يوف��ق الجم��يع ف��يما يح��به و

  )1( ) .  يرضاه
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عب الليبي  األثر في نفوس أبناء الشغآ¨ان له¨ذه الوث¨يقة و ق¨راراتها ؛ ص¨داها ال¨بال                     
̈¨بالد و خارجه̈¨ا   ف̈¨ي داخ̈¨ل  ̈¨يد و الم̈¨ؤازرة م̈¨ن     �ال ̈¨يانات التأي   و ق̈¨د ت̈¨والت ب̈¨رقيات و ب

 و � و م̈¨ن زعام̈¨ات و شخص̈¨يات ع̈¨ربية داعم̈¨ة   ،د المهج̈¨ر األخ̈¨رى  الليبي̈¨ين ف̈¨ي ب̈¨ال 
̈¨ور مه¨¨ام مس¨¨ئولياته         "  و اج¨¨تمع بالجن¨¨رال   ،باش̈¨ر األمي¨¨ر إدري¨¨س السنوس¨¨ي و عل¨¨ى الف

طانية ف¨ي مص¨ر و أبلغ¨ه قرارات اإلجتماع الوطني لليبيين      قائ¨د الج¨يوش الب¨ري   "ويلس�ون   
 و ال�زحف م�ع جيوش الحلفاء لتحرير بالدهم  و إس¨تعدادهم لل¨دفاع ع¨ن الح¨دود المص¨رية          

 و لم تكن إيطاليا قد أعلنت وقتها  الحرب -ف¨ي ح¨ال إع¨الن إيطال¨يا الح¨رب على الحلفاء             
 إال إنها أعلنت دخولها الحرب ،ذلك  و آان¨ت هناك مساع دولية لثنيها عن    ،عل¨ى الحلف¨اء     

    .م1940 حزيران سنة - يونيو  10 إلى جانب ألمانيا و اليابان في
 
 
 
 

*      *      * 
 
 
 

ع̈¨ندما أعل̈¨نت إيطال̈¨يا إنح̈¨يازها ل̈¨دول المح̈¨ور و إع̈¨الن دخ̈¨ولها الح̈¨رب ؛  نق̈¨ل              
 على التخوم "آرداسة"قام¨ته م¨ن اإلس¨كندرية إل¨ى منطقة      األمي¨ر إدري¨س السنوس¨ي مق¨ر إ        

و دخ̈¨ل ف̈¨ي مفاوض̈¨ات ادة العل̈¨يا لج̈¨يوش الش̈¨رق األوس̈¨ط  ح̈¨يث مق̈¨ر الق̈¨يالغ̈¨ربية للقاه̈¨رة
؛ تناولت التفاصيل و الترتيبات الدقيقة إلنشاء    مباش¨رة م¨ع الس¨لطات العس¨كرية الب¨ريطانية         

ا و ق¨وة عس¨كرية ليب¨ية تعم¨ل جن¨بًا إل¨ى ج¨نب مع القوات البريطانية إلسترداد إستقالل  ليبي             
 . طرد الغزاة الفشست من أراضيها 

 
حرآة المقاومة لدعوة إلى قيادات و عل¨ى الف¨ور ق¨ام   إدري¨س السنوس¨ي بتوج¨يه ا                 

ارئ توضع و التح¨رر الوطن¨ي الليب¨ية ف¨ي المحافظات و المناطق المختلفة لعقد اجتماع  ط       
داتها العسكرية ؛ و إطالعهم لتش¨كيل الق¨وات الوطن¨ية المقاتل¨ة و قيا        ف¨يه الت¨رتيبات النهائ¨ية     

 . على ما أسفرت عنه مباحثاته مع قيادة القوات البريطانية 
 

 
* * * 
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 الجمعية الوطنية الليبية 
 
 
 
 

 و ق¨دم األمير إدريس السنوسي تقريرًا مفصًال عن إتفاقاته مع      �ُعق¨د االج¨تماع               
 شرح الكيفية التي سيتم بها تشكيل  آما� وشها العسكريةالس¨لطات الب¨ريطانية و قيادة جي   

̈¨ى جان̈¨ب         ̈¨ا ف̈¨ي المع̈¨ارك إل ̈¨ية و مهامه ̈¨ية الليب ̈¨وات العس̈¨كرية القتال ̈¨دريب و إع̈¨داد الق و ت
 و آذلك إختيار و إعداد الضباط  �ج¨يوش الحلف¨اء في مواجهة قوات المحور بإتجاه ليبيا    

 و النخوم و الثغور الليبي¨ين لق¨يادة الف¨رق الليب¨ية بم¨ا له¨م م¨ن خب¨رة في الصحراء و الجبال            
�الليبية � 

 
 
 

آم¨ا أش¨ار األمي¨ر إدري¨س إل¨ى ان المعل¨ومات االس¨تخباراتية العس¨كرية ؛ تؤآد أن                       
 من الليبيين الغير ُمدربين ليكونوا ًا آبيرًاعددقد أجبرت س¨لطات العدو اإليطالي في البالد       

الضباط الوطنيين في قوات  و أن من مهام ،ف¨ي مقدم¨ة ق¨واتهم ال¨زاحفة ش¨رقًا على مصر           
التحري¨¨ر العم¨¨ل عل¨¨ى أن تق¨¨وم ف¨¨رق اإلس¨̈¨تطالع م¨¨نهم باالتص¨¨ال به¨¨م و ض¨¨ّمهم لق¨̈¨وات          

 .المقاومة الوطنية و تكليفهم بمهام عسكرية بين صفوف قوات العدو 
 
 
 
̈¨ر إدري̈¨س                  ̈¨ر األمي ̈¨ي تقري ̈¨ا ج̈¨اء ف ̈¨اقش الحاض̈¨رون م ̈¨ة م̈¨ن   ،ن  و ص̈¨درت جمل

الجمعية "  و ت¨م تش¨كيل تجم¨ع سياس¨ي ُأطل¨ق عل¨يه اسم        �ية  التكل¨يفات و الق¨رارات الس¨رّ      
  -: عن االجتماع الوثيقة التاليةرو صد" الوطنية الليبية 
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 ذي الحجة 3ه¨نا اإلشارة إلى المبايعة السابقة للسيد إدريس السنوسي باإلمارة في أعقاب مؤتمر غربان المؤرخة في      )1(

 .هـ  و الوارد نصها سابقًا1340ة سن
 . الجيش الوطني الليبيس أغسطس عيدًا يحتفل به لتأسي9وقد أصبح يوم ) 2(

 بسم اهللا وحده
 

اوية ؛ المك��ونة م��ن الرؤس��اء و ال��زعماءعق��دت الجمع��ية الوطن��ية الطرابلس��ية الب��رق   
8الت�ي له�ا الح�ق وح�دها ف�ي تقري�ر مص�ير الوطن ؛ جلستها يومي الخميس و الجمعة           

 و بعد البحث و التفكير في المستقبل و درس الحالة� ، م1940 أغس�طس سنة     9و  
 و،و الموق�ف الحاضر و النظر للفائدة السامية التي ضحت في سبيلها بدماء الشهداء       

  -: هاجرت من أجلها بسبب الظلم و اإلضطهاد قررت باإلجماع ما يلي 
وض�ع ال�ثقة في دولة بريطانيا الُعظمى التي مّدت يد المساعدة لتخليص الوطن -1

 . الغاشممن براثن االستعمار اإليطالي
و وض�ع ال�ثقة ال�تامة باألمي�ر محم�د إدريس المهديإع�الن اإلم�ارة السنوس�ية        -2

 )1(. اإلمارة على القطرين سنوسي المبايع له ب
 و تكوين مجلس شورى لألمير قة طرابلس و بر،رين تعيين هيئة تمثيل القط -3

 . المشار إليه 
خوض غمار الحرب ضد إيطاليا بجانب الجيوش البريطانية و تحت علم  -4

 .اإلمارة السنوسية 
 . تعيين حكومة سنوسية تدير الشئون الالزمة في الوقت الحاضر مؤقتًا  -5
 .   ة  تعيين هيئة تجنيد يكون مقرها ضمن مقر الحكومة السنوسي -6
السعي لدى الحكومة البريطانية بواسطة األمير لطلب المخصصات الالزمة  -7

 ميزانية خاصة و نظام مؤقت ُمستمد و وضع ،للتجنيد ؛ و إلدارة الحكومة 
 . الميثاق الوطني و حسب عوائد و تقاليد العرب من 

تفويض سمو األمير إدريس السنوسي بمراجعة الدولة البريطانية و عقد  -8
قات و المعاهدات السياسية و الحربية التي توفي هذه الغاية و تضمن االتفا

 . للوطن حريته و استقالله 
 و ، و ُوقع عليه من ِقبَّلنا،ُتلي هذا القرار المحتوي على ثمان مواد بعد آتابته 
 األمير محمد إدريس عاهدنا اهللا على تنفيذه و العمل بموجبه تحت رعاية

  .السنوسي
 )2( . م1940 أغسطس سنة 9رًا في ي  تحر        
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السيد إدريس السنوسي باللباس العسكري و هو يشير بعالمة النصر لقوات التحرير 
دينة القاهرة في الوطني الليبي أثناء عمليات التدريب بمعسكر أبو رواش غرب م

 . م 1940أغسطس 
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 القوات الوطنية الليبية 
 تسترد بالدها
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 و ، م ُأفتتح أول مكتب ليبي للتجنيد بالقاهرة 1940 أغسطس آب سنة 12في            

هو ضابط االتصال البريطاني المكلف إلى جانب " أندرسون " قد آان الكابتن اإلنجليزي 
 و خصص للتدريب أربعة ضباط ، عمر فائق شنيباليوزباشي ضابط االتصال الليبي 

ن تصدر  األوامر إلى لي أالتفاق السنوسي البريطاني ينص ع و آان ا�إنجليز 
الضباط و الجنود الليبيين باسم األمير محمد إدريس السنوسي بإعتباره قائدًا عامًا للقوات 

 . الليبية 
 

ط ف¨ي الق¨وات الوطن¨ية لتحرير ليبيا و العودة إلى    و ت¨زاحم الليب¨يون عل¨ى اإلنخ¨را                  
̈¨ديار الُمغتص̈¨بة   ̈¨و رواش بمرآ̈¨ز إم̈¨بابة يس̈¨تقبل المتطوع̈¨ين و     � ،ال  و آ̈¨ان معس̈¨كر أب

 و ق¨د آانت هذه القوات هي طليعة القوات المسلحة الليبية و   � ،يع¨دهم للح¨رب و الق¨تال        
 . جيشها 

 
 من ًا ليبيشر ألف مقاتًالأربع¨ة ع )  14.000(تش¨كلت الق¨وات الوطن¨ية الليب¨ية م¨ن                     
 . مائة و عشرين ضابطُا من الليبيين ) 120(الجنود و 

 
̈¨وات الجن¨¨رال                    ̈¨ذه م¨¨ع ق ̈¨ية الليب¨¨ية ه ̈¨د اش̈¨ترآت الق¨¨وات الوطن ̈¨" و ق ف¨¨ي  " ل ويف

 و واص̈¨لت � م 1940 آان̈¨ون أول س̈¨نة  - ديس̈¨مبر  10 مالهج̈¨وم عل̈¨ى ق̈¨وات الع̈¨دو ي̈¨و  
 م  اس̈¨تولت الق̈¨وات 1941يناي̈¨ر س̈¨نة  5 و ف̈¨ي �ها بإتج̈¨اه ب̈¨رقة الق̈¨وات المهاجم̈¨ة تق̈¨دم 

و واص̈¨لت زحفه̈¨ا إل̈¨ى طب̈¨رق و درن̈¨ه إل̈¨ى أن دخل̈¨ت  "  الب̈¨ردية"الب̈¨ريطانية عل̈¨ى م̈¨نطقة 
̈¨يم ب¨̈¨رقة ف¨̈¨ي    ̈¨نغازي عاص¨̈¨مة إقل¨ ̈¨نة �فبراي¨̈¨ر  7ب¨ ̈¨باط س¨ ̈¨رال   إم و1941 ش¨ ̈¨لم الجن¨ ستس¨

ن المقاتلين الليبيين  و ف¨ي نف¨س ه¨ذا ال¨وقت آان¨ت ق¨وات م        �" ب¨رجو نزول¨ي     " اإليطال¨ي   
 و قد زحفت من السودان ع�بد الجل�يل س�يف النص�ر تشترك مع قوات فرنسا الحرة      بق¨يادة   

 . فزانالغربي تشق طريقها عبر واحات الكفرة و الجغبوب بإتجاه 
 

عارك يقول و ف¨ي مع¨رض وص¨فه لل¨دور البطول¨ي ال¨ذي ق¨ام به الليبيون خالل الم                      
 - :"فؤاد شكري"الدآتور 

 
يادة العس¨كرية من الجنرال  الق̈ "  أوآ¨نلك  "رال ن̈ تس¨لم الج م 1941يول¨يو ع¨ام     11ف¨ي   (  ...
̈¨ية استكش̈¨اف واس̈¨عة ال̈¨نطاق خل̈¨ف خط̈¨وط الع̈¨دو        ؛" ويف̈¨ل" و آ̈¨ان الب̈¨د م̈¨ن الق̈¨يام بعمل

أرسل   الشروع في القيام بأي عمل هجوميللوق¨وف عل¨ى م¨دى اس¨تعداداته العس¨كرية ق¨بل       
 . )عبد الجليل سيف النصرية فدائية اشترك فيها سيارات مصفحة تحمل قوات ليب

̈¨ين     ط��رابلس ؛ و ف��ى             ̈¨ين المتحاربت ̈¨ين القوت ̈¨اء و " اش̈¨تد وط̈¨يس الح̈¨رب ب الحلف
و قد فشلت آل محاوالت القوات اإليطالية و األلمانية في االحتفاظ بالمدينة إلى     " المح¨ور   

 .  م 1941انون أول سنة آ- ديسمبر  22يوم  " النيوزيلندية"أن دخلتها القوات 
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ع¨ن ال¨دور البطول¨ي ال¨ذي لعب¨ته الق¨وات الوطن¨ية و قبائل و عشائر الشعب الليبي                       
 - :راحل المختلفة لهذه الحرب ؛ يقول الدآتور شكريمفي داخل البالد إّبان ال

 
 كيل الج¨̈¨يش الليب¨̈¨ي لل¨̈¨زحف إل¨̈¨ى جان¨̈¨ب  ل¨̈¨م يك¨̈¨تف األمي¨̈¨ر إدري¨̈¨س السنوس¨̈¨ي بتش̈̈̈   ( ...

طانيين ف¨ي حمل¨ة ليب¨يا ؛ ب¨ل أن س¨موه س¨رعان م¨ا ص¨ار ُيرس¨ل الُرس¨ل إل¨ى القرى و                الب¨ري 
� و فضًال عن ذلك � وعرضها أوامر األميرم¨واطن ال¨بادية ينشرون في طول البالد      

و  � ،فق¨د وّق¨ع س¨موه عل¨ى النش¨رات الت¨ي ص¨ارت تلق¨يها الطائ¨رات عل¨ى الشعب الليبي              
يش�ه الوطني و قوات التحالف من محطات  ستص�رخ األمي�ر إدري�س الش�عب لمناص�رة ج         إ

 آ̈¨ل يعم̈¨ل عل̈¨ى ق̈¨در  � رج̈¨اًال و نس̈¨اًء   فه��ب الش��عب الليب��ي ع��ن بك��رة أب��يه  ،اإلذاع��ة 
اس¨تطاعته خل¨ف خط¨وط األع¨داء ف¨ي مس¨اعدة ضباط االستعالمات و تمريض الجرحى و         

   )1( .)  وقعوا في قبضة األعداء و إبالغهم مأمنهم نالجنود البريطانيين الذي
 
 
 
 

 و بس���واعد الليبي���ين و دم���ائهم و إرادته���م ط���ويت ص���فحة  � ،          ب���ذلك 
االس�تعمار اإليطال�ي الغاش�م ف�ي ليبيا بعد احتالل دام و لم يستقر اثنان و ثالثون         

� ،سنة   
 

 .لتبدأ مرحلة التحرر الوطني اليمقراطي من اجل االستقالل 
 
 
 

*        *      * 

                                                        
 سابق المصدر ال راجع  )1( 



 160

 و لم تآن � ، نتائجھا نات عديدة حول الحرب ورها  آثيرة وآانـت هـناك مالبسـات              
و شمال أفريقيا تخضع   الشـعوب العـربية فـي الشرق األوسط   حسـابات بعـض الحآـومات و     

 و لـم تآـن  قـد ِصيغت و اآتملت منظومة    �لمعاييـر السياسـة و األمـن فـي الشـأن العربـي            
آـيم و الـتفاوض أو إقـرار العقوبات و      القوانـين و المواثـيق الدولـية الُملـزمة ألطـرافھا بالتح           

 بل و انقسم الشعب � و لـذلك انقسمت الشعوب  �اإلذعـان لإلجمـاع و الشـرعية الدولـية           
 و حتـى المـنظمات و األحـزاب و الھيـئات اإلقليمية و القيادات            �الـواحد فـي الـبلد الـواحد         

 هناك انقسام و  آان� ، و أيضـًا الصـحافة و ناقلـي أخـبار الحرب و المعارك         �السياسـية   
�اختالف و تفاوت في اآلراء و المواقف في قرار اإلنحياز في الحرب   

 
̈¨ى                  ̈¨تهب ني̈¨رانها ف̈¨ي الش̈¨رق األوس̈¨ط و عل ̈¨ا تل آان̈¨ت س̈¨احات الح̈¨رب و معارآه

 و جاءت النتائج األولية للحرب تؤآد � ،رم¨ال الص¨حراء الغ¨ربية ف¨ي ليبيا و في مصر         
̈¨ية ف̈¨ي   إنه̈¨يار فرنس̈¨ا و استس̈¨الم جيو   ̈¨يو   17ش̈¨ها األوروب ̈¨ران - يون  و ، م 1940 حزي

 و بزحف الجيوش اإليطالية في ليبيا بقيادة المرشال ،األلمان¨ية  " الفوه¨رر  " ب¨تفوق ق¨وات    
 م¨يًال من  56نح¨و الش¨رق ؛ عب¨ر الح¨دود المص¨رية و تمرُآ¨زها عل¨ى بع¨د             " جرازيان¨ي   " 
 " السلوم"
 

ع م¨ن حسابات القوة و موازينها أو عوامل الطبيعة    ل¨م يك¨ن اإلنح¨ياز و التأي¨يد ناب̈                    
 آم¨ا ل¨م يك¨ن اإلنح¨ياز للق¨وى الق¨ادرة عل¨ى م¨نح الش¨عوب استقاللها و حقها            � ،و غلب¨تها    

 ال مج̈¨ال له̈¨ا ف̈¨ي حس̈¨ابات  ،ف̈¨ي تقري̈¨ر مص̈¨يرها بق̈¨در م̈¨ا آان̈¨ت تخض̈¨ع لع̈¨وامل أخ̈¨رى    
� ،ابات بعضنا  آانت حس�الح¨رب و قواعد السياسة و تبادل المصالح و اإلقرار بها           

� ،و بعضنا األآثر في هذا الوقت ؛ تخضع لعوامل االنفعال النفسي    
 

 آان¨ت الحال¨ة الس¨يكولوجية الع¨ربية تن¨بع م¨ن معط¨يات الخوف المرضي الُمزمن                    
(Phobia)            الت¨ي أحدث¨تها ب¨ال ش¨ك ص¨دمات ال¨تاريخ العرب¨ي ف¨ي الفك¨ر و السياس¨ة و حال 

 . العيون و قطع األلسن و الرؤوس القمع و اإلرهاب و فقع 
 

̈¨تقاطعة              الت¨̈¨ي عان¨̈¨ت م¨̈¨ن  مص¨̈¨ر فف¨̈¨ي ،آ¨̈¨ان ه¨̈¨ناك خل¨̈¨يط مت¨̈¨باين الخط¨̈¨وط الم¨
̈¨ي ؛ تع¨¨ددت اآلراء و تض̈¨اربت المواق̈¨ف      ه̈¨و م̈¨ن ناص¨¨ر   فالوطن��ي   ؛االح̈¨تالل البريطان

 ه̈¨و م̈¨ن ناص̈¨ر اإلنجلي̈¨ز أع̈¨داء  العم��يل و تقام م̈¨ن اإلنجلي̈¨زي المح̈¨تل ل̈¨بالده المح̈¨ور لإلن̈¨
   (Holocallst)ع¨روبة ف¨ي فلسطين  و من دعى بهزيمة هتلر و ُيدين الهلوآوست          ال

قد قبل بفكرة  م¨ن حاب¨ى اإلنجلي¨ز ض¨د ألمانيا ف    فلس�طين آم¨ا ف¨ي     ،   للص¨هيونية    فه¨و مح¨اب   
   .التقسيم 

                
يس السنوسي تهم السيد إدرُأ فقد � ، عن الحال العربية الليبيو ل¨م يشذ الجانب             

) ه̈¨اءـبكس̈¨ر ال( الط̈¨رف األخ̈¨ر الم̈¨تِهم   ول̈¨م يك̈¨ن ل̈¨دى  � ،بالخ̈¨يانة و العمال̈¨ة لإلنجلي̈¨ز  
�البديل لتحرير ليبيا في حرب عالمية ساحتها األآثر لهيبًا بالده  .. 
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و م¨ن المفارق¨ات المؤس̈¨فة أن اإلع¨الم ال̈¨ثوري الرس¨مي و م¨ا يؤم̈¨ر بكتاب¨ته زيف̈¨ًا                 
دون أن ُيس��مح  ،لسنوس̈¨ي ف̈¨ي خان̈¨ة العم̈¨الء ال̈¨ذين باع̈¨وا أوط̈¨انهم  يض̈¨ع المل̈¨ك إدري̈¨س ا

 الق��يادي ف��يها بتج��رد و موض��وعية و ف��ي ظ��ل  ة المس��ألة الليب��ية و دور اإلدري��سبدراس��
 و قد أثبت التاريخ و أحداثه ؛  � ،المعط�يات المحلية و الدولية و في مرحلتها الزمنية  

ت الحرب و موازين القوة  ؛ أن إدريس و تط¨ورات عل¨وم الفك¨ر و السياس¨ة و إس¨تراتيجيا             
 و التوازن النفسي في مواقف الحسم ،السنوس¨ي آان يمتاز بالحكمة و ُبعد النظر و الدهاء     

�و القرار   
 
 

� .  و قد آان مدرسة التحق بها في زمن العولمة من أدنوه في زمن التحرير 
 
 
 
 

  *      *      * 
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 ع بالفصل الرا

 
 
 
 

ياسي لألحزاب و الهيئات النشاط الس
 الوطنية قبل االستقالل
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 " ن كالمم"ن ف
 ن ــيــب
  استقاللهإ و اتقسيم ليبي

 
 
 

 
تلك  ... ؛ ليب¨يا أع¨نف مع¨رآة من معارك القتال في الحرب العالمية الثانية         ش�هدت           

 و الت̈¨ي ب̈¨ّدلت ف̈¨ي م̈¨وازين الق̈¨وى الدول̈¨ية ؛ ل̈¨ُيعاد تقس̈¨يم خ̈¨ريطة م̈¨نطقة الش̈¨رق األوس̈¨ط    
و م̈¨ا تعرض̈¨ت ل̈¨ه ال̈¨نازية األلمان̈¨ية و   ...،ش̈¨مال أف̈¨ريقيا بم̈¨ا يتناس̈¨ب و حج̈¨م الت̈¨راجعات  

̈¨ية م̈¨ن ه̈¨زائم   و أص̈¨اب فرنس̈¨ا م̈¨ن أنتكاس̈¨ات ت̈¨راجعت م̈¨ن ج̈¨ّرائها ع̈¨ن      الفاش̈¨ية اإليطال
مرآ¨زها ف¨ي الس¨باق الماراثون¨ي نح¨و القم¨ة و جعل¨تها تنظ¨ر م¨ن أس¨فل درج¨ات الس¨ّلم إلى                 

  بيكو-سايكس س¨ك ب¨يدي ب¨ريطانيا القابض¨ة عل¨ى خ¨ريطة       ح¨يث ت¨ربعت أم¨ريكا و ه¨ي تم     
 ق̈¨د اس̈¨تجابت ل̈¨دورها ف̈¨ي الح̈¨رب و   أم��ريكاالقديمةبلون̈¨يها ؛ األزرق و األحم̈¨ر  و آان̈¨ت  

 ال̈¨ذي ق̈¨اد   )1( " أي̈¨زنهاور " تطهي̈¨ر س̈¨احات المع̈¨ارك م̈¨ن فل̈¨ول المح̈¨ور بق̈¨يادة الجن̈¨رال    
ات األلمانية و أنتحر  حت¨ى استس¨لمت الق¨و    تحري¨ر فرنس¨ا ع¨ن ط¨ريق بح¨ر الم¨انش         مع¨رآة 

 .م1945 أيار سنة - مايو 7هتلر في 
 

و رغ̈¨م أن أم̈¨ريكا ه̈¨ي الت̈¨ي حس̈¨مت نهاي̈¨ة الح̈¨رب م̈¨ع ال̈¨يابان بق̈¨ذفها للقنبلت̈¨ين                
الذريت¨ين عل¨ى هيروش¨يما و ناجازاآ¨ي غي¨ر أنه¨ا ل¨م ت¨دخل الح¨رب و لم تخطط لها إال في               

 م¨ن ان¨دالع مع¨ارك الحرب ؛ و     أي بع¨د عام¨ين  م1941 آان¨ون أول س¨نة     �ش¨هر ديس¨مبر     
ع¨ندما اش¨تدت ف¨ي م¨نطقة العلم¨ين المص¨رية ف¨ي الصحراء الغربية  و عندما الحت بوادر         

م¨ع ص¨يحات يه¨ود العالم رعبًا من زحفه نحو قناة السويس      و   ،" روم¨يل   " تق¨دم الجن¨رال     
̈¨ى مس̈¨رح الح̈¨رب ف̈¨ي الش̈¨رق األوس̈¨ط      ،قاص̈¨دًا فلس̈¨طين    ظه̈¨رت الق̈¨وات األم̈¨ريكية عل

إلى وجودها إلى أمد ن ه¨ذه الم¨نطقة البك¨ر تح¨تاج     أش¨ف أم¨ريكا   ت و لتك  �الح¨رب   لتحس¨م   
 ؛ فهي الُمستنجد بها  و هي هاوجودريكا تحتاج إلى أسباب تبرر بها و ل¨م تكن أم ، ط¨ويل   

 . و قد صنعت الظروف المالئمة لذلك ، لوريث لإلمبراطورية البريطانية ا
 

ة الثان̈¨ية بس̈¨طوع نج̈¨م أم̈¨ريكا ف̈¨ي ع̈¨الم جدي̈¨د ؛    و ع̈¨ندما ان̈¨تهت الح̈¨رب العالم̈¨ي           
̈¨ي   ُت ̈¨ه الدول ̈¨واعده و نظام ̈¨ت ترس̈¨ي ق ̈¨م حص̈¨ارًا عس̈¨كريًا و دبلوماس̈¨ياً    و آان ̈¨تطويق حك  ل
آان¨ت أنفاس¨ها الط¨ويلة الداف¨ئة ترع¨ى في خفاء بعض      ،  " االس¨تاليني   " تح¨اد الس¨وفيتي       اإل

   .سين عامًا  و تعولمه بعد خمدد بهم النظام العالمي مرة أخرىلتجأطفاله ؛ 
 

                                                        
  و ُأنتخب رئيسًا،دواي¨ت أيزنهاور ؛ القائد األمريكي لقوات الحلفاء إّبان الحرب العالمية الثانية في شمال أفريقيا  :  ه¨و    )1( 

  م 1956 م و أعيد انتخابه في سنة 1953للواليات المتحدة ؛ فكان الرئيس الرابع و الثالثون ألمريكا سنة 
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ت¨ربعنت أمريكا على عرشها و هي تحرك خيوط األحداث بما يحقق مصالحها و                    

 و تعمل على تفوقها و الحفاظ عليه سياسيًا و عسكريًا و اقتصاديًا و    � ،مص¨الح حلفائها    
الم̈¨ية  و وض̈¨عت أم̈¨ريكا مخلف̈¨ات الح̈¨رب الع �تكنولوج̈¨يًا ؛ عل̈¨ى األرض و ف̈¨ي القم̈¨ر  

صيرها على الثان¨ية و تداع¨ياتها م¨ع قض¨ايا تص¨فية االس¨تعمار و حق الشعوب في تقرير م              
و ق̈¨د نال̈¨ت المس̈¨ألة ، قض̈¨ية الليب̈¨ية ف̈¨ي مقدم̈¨ة القض̈¨ايا  و آان̈¨ت ال، طاول̈¨ة األم̈¨م الم̈¨تحدة 

الليب¨ية قس¨طًا واف¨رًا م¨ن الص¨راعات الدول¨ية بش¨أن ح¨ق شعبها في تقرير مصيره و إعالن            
 و آانت ساحات األمم المتحدة و ان و م�ا زال لع�اب الطامعين يسيل عليها  و آ� ، اس¨تقالله   

̈¨ية تس¨¨تهدف          ̈¨ارك سياس̈¨ية دول ̈¨د ش̈¨هدت مؤام̈¨رات و مخطط̈¨ات و مع ̈¨ئاتها المخ̈¨تلفة ق هي
 . ي نيل استقالله و تولي أمور نفسهالوصاية على ليبيا و تأجيل أولويات شعبها ف

 
مصالح أصحاب النفوذ في تحريكها خاض و بفه¨م واقع¨ي لمك¨امن خ¨يوط اللعبة و                 

̈¨ة المفاوض̈¨ات و م̈¨ن تح̈¨تها          ̈¨ى طاول ̈¨راعة عل ̈¨رآة السياس̈¨ة و الدبلوماس̈¨ية بب ̈¨يون مع الليب
 . ليحققوا استقاللهم على جغرافية ليبيا الموحدة 

 
و ق¨د لع¨بت الت¨يارات و األح¨زاب السياس¨ية عل¨ى اختالف ُتوجهاتها الفكرية دورًا                         

 . ائدًا في ساحات المعارك السياسية بتوافق الثوابت و وحدة األهداف وطنيًا تحرريًا ر
 

فع¨ندما دخلت جيوش الحلفاء من حدود ليبيا الشرقية تمشيطًا إلى حدودها الغربية              
 آانت القوات البريطانية تتمرآز في المناطق �م¨ع ت¨ونس ُتط¨ارد فل¨ول ق¨وات المحور ؛       

 .ها عليها و تدير شئونها ط سيطرتو األقاليم المحررة تبس
 

ت االحتالل  بع¨د تحري¨ره م¨ن قوا   ف�زان و آان¨ت الق¨وات الفرنس¨ية ق¨د دخل¨ت إقل¨يم                  
؛ و عل¨ى ه¨ذا وض¨عت القوات الفرنسية    م 1943 آان¨ون ث¨ان س¨نة      -ر  يناي̈  3 اإليطال¨ي ف¨ي   

 الت¨ي  ي¨دها عل¨ى إقل¨يم ف¨زان و ت¨ولت إدارة ش¨ئونه ؛ آم¨ا ه¨و الح¨ال م¨ع الق¨وات الب¨ريطانية            
 . تولت إدارة شئون إقليمي برقة و طرابلس بإدارتين منفصلتين 

 
ق¨̈¨رارات و ين الح¨̈¨رب و تقال¨¨يدها عل¨̈¨ى األرض   ؛ و بم¨¨وجب قوان̈̈̈ و عل��ى ذل���ك           

األراض¨ي الليب¨ية بالنسبة لقوات الحلفاء   تعتب¨ر ف¨ي ه¨ذه الح¨ال       م  1907مؤتم¨ر اله¨اي س¨نة       
طرة عليها و اليجوز التعامل معها على غير م¨ناطق ح¨رب الع¨دو و ق¨د تم احتاللها و السي       

ذل̈¨ك إل̈¨ى ح̈¨ين توق̈¨يع اتفاق̈¨ية ُص̈¨لح ُتنه̈¨ي ح̈¨ال الح̈¨رب ب̈¨ين أط̈¨رافها الم̈¨تحاربة ؛ و وفق̈¨ًا    
 ش̈¨أنًا دول̈¨يًا ؛ ت̈¨تخذ  ف̈¨ي ليب̈¨يا لتص̈¨بح المس̈¨ألة الليب̈¨يةلب̈¨نودها تت̈¨نازل إيطال̈¨يا ع̈¨ن س̈¨يطرتها

̈¨رارًا ُيح̈¨دد الو      ̈¨تحدة ق ̈¨ية لألم̈¨م الم ̈¨نظمة الدول ̈¨ي   ض̈¨بش̈¨أنه الم ̈¨بالد ؛ و بالتال ̈¨ي لل ع القانون
  تقرير مصيره و إعالن استقالله وضعها تحت الوصاية الدولية أو منح شعبها حق

 . و آانت تلك ذريعة آل من بريطانيا و فرنسا في ليبيا 
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̈¨دًا حل̈¨يفًا و ل̈¨يس أرض̈¨ًا معادي̈¨ة ؛ و ق̈¨د    ب��رقةغي̈¨ر أن ب̈¨ريطانيا اعتب̈¨رت إقل̈¨يم              بل

إل̈¨ى وزارة ) البريجاديراإلنجلي̈¨زي آوّمي̈¨نج ( لمذآ̈¨رة  الت̈¨ي وجهه̈¨ا  اس̈¨تجابت ف̈¨ي ذل̈¨ك  ل 
 م التي يوصي فيها بإقامة عالقات أآثر 1942 أي¨ار س¨نة   �الخارج¨ية لب¨ريطانية ف¨ي ماي¨و        

 آما أقترح إنهاء � ،ليب¨رالية م¨ع إقل¨يم ب¨رقة م¨نها م¨ع غي¨رها من المستعمرات اإليطالية             
 و تصفية القوانين ،تبار سكانها مواطنين إيطاليين الحماي¨ة اإليطال¨ية عل¨ى ب¨رقة و عدم اع          

 و ق¨̈¨د أّي¨̈¨دت وزارة الخارج¨̈¨ية � ،و المح¨̈¨اآم اإليطال¨̈¨ية و اس¨̈¨تبدالها بمؤسس¨̈¨ات جدي¨̈¨دة 
 لك̈¨نها ف̈¨ي ال̈¨وقت نفس̈¨ه أآ̈¨دت ض̈¨رورة أخ̈¨ذ ق̈¨رارات   ،اإلنجلي̈¨زية م̈¨ا ج̈¨اء ف̈¨ي التوص̈¨ية  

 .    مؤتمر الهاي بعين اإلعتبار 
رارات ــي و قـدولـون الـية القانـة بحرفـطاليـإلياومة ـت الحكـد تمسكـق و         

. ر الهايـمـؤتـم  
  
 

ن الس̈¨يد إدري̈¨س السنوس̈¨ي يحم̈¨ل لق̈¨ب أمي̈¨ر ب̈¨رقة بمقتض̈¨ى  إ          و ف̈¨ي جان̈¨ب أخ̈¨ر ف̈¨
 م و أيض¨ًا م¨ا يش¨ير ل¨ه اإلتف¨اق الذي عقدته الحكومة البريطانية      1920اتف¨اق ال¨ّرجمة س¨نة     

ك و قائ¨دًا أعل¨ى لق¨وات التحري¨ر الليب¨ية الت¨ي ح¨ررت البالد        مع¨ه ف¨ي القاه¨رة بإعت¨باره آ¨ذل        
 . إلى جانب قوات الحلفاء في الحرب 

 
 
 

   *       *       * 
 
 
 

مع¨رآة أخ¨رى م¨ن مع¨ارك استقالل ليبيا و وحدة أراضيها ؛ قادت لواءه         و ب�دأت              
المجتمع الدولي ؛   و أمام،ح¨رآة التح¨رر الوطن¨ي الديمقراط¨ي ف¨ي ساحات األمم المتحدة            

نص¨̈¨وص القان¨̈¨ون و الق¨̈¨رارات و المواث¨̈¨يق الدول¨̈¨ية المس¨̈¨تحدثة بح¨̈¨ق   س¨̈¨الحها ف¨̈¨ي ذل¨̈¨ك 
 و خصائصها السياسية ؛ دبلوماسية فن التفاوض و قدرة �الش¨عوب ف¨ي تقرير مصيرها     

) الجديد (  ذل¨ك في وقت لم يكن قد اسُتكمل فيه النظام السياسي الدولي       �انت¨زاع الق¨رار     
̈¨ا ه̈¨ي مح̈¨وره عل̈¨ى م̈¨دى ق̈¨رون     تج̈¨ّوله م̈¨ن ن  ̈¨يه  ،ظ̈¨ام آان̈¨ت أوروب ̈¨نازع ف ̈¨ى نظ̈¨ام تت   إل

الس¨̈¨يطرة و الم¨̈¨بادرة ف¨̈¨ي " اإلتح¨̈¨اد الس¨̈¨وفيتي " ال¨̈¨واليات الم¨̈¨تحدة األم¨̈¨ريكية و روس¨̈¨يا 
 . الشرق األوسط و أفريقيا و جنوب شرق آسيا آمراآز و أهداف للتنافس الدولي 

 
 

 زابها مع القضية الوطنية الليبيةيئاتها و احوق¨د تفاعل¨ت دول المنطقة العربية و ه                
ف¨ي وق¨ت آانت تتنامى فيه مشاعر اإلنتماء القومي ؛ و ُتبَذل فيه مساعي اإلستجابة إلنشاء     
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آ¨يان عرب¨ي ُيوّحد أهداف األمة و يخوض معارك تحريرها في األمم المتحدة و منظماتها           
̈¨تو       و ،ًا سياس̈¨يًا رة مرآ̈¨ز و آان̈¨ت القاه̈̈ � ،و م̈¨ع الق̈¨وى الكب̈¨رى و أص̈¨حاب ح̈¨ق الفي

 و آان̈¨ت القاه̈¨رة س̈¨احة � و ق̈¨ناة اتص̈¨ال دول̈¨ي يس̈¨تقطب آاف̈¨ة األط̈¨راف  منب̈¨رًا إعالم̈¨يًا
إقليم¨ية هام¨ة ف¨ي مع¨رآة التح¨رر الوطن¨ي الليب¨ي ف¨ي م¨رحلة حاسمة من مراحل نضاله و               

 .  نيل استقالله و إقامة دولته 
 

 
 
 

      *       *      * 
 
 
 
 

رة الب¨ريطانية بالوض¨ع السياس¨ي الخ¨اص و بالس¨يد إدريس السنوسي            ه¨تمت اإلدا   إ         
 و ما تميزت به الحرآة السنوسية من دور تاريخي في الجهاد و  في البالدلم¨ا ل¨ه من نفوذ    

 و له¨ذا ُطل¨ب إل¨يه ال¨رجوع إل¨ى برقة ليستخدم نفوذه في        ،مقاوم¨ة االح¨تالل لس¨نين ط¨ويلة         
أثار االستعمار اإليطالي و سنين الحرب ؛ و ف¨ض الم¨نازعات و تهدئ¨ة ح¨االت التوتر من         

  و فّضل،لك¨ن الس¨يد إدري¨س السنوس¨ي رفض العودة في ظل اإلدارة العسكرية لبريطانية          
 مواص̈¨ًال نش̈¨اطاته السياس¨ية و ُم̈¨وظفًا عالقات̈¨ه الع̈¨ربية  ال¨بقاء ف̈¨ي القاه̈¨رة آالج¨ئ سياس̈¨ي  

 غي̈¨ر أن ق¨يادات ق̈¨وات   )1 (والدول¨ية حت¨ى تتض̈¨ح ال¨رؤية الدول̈¨ية ف¨ي مس¨ألة اس̈¨تقالل ليب¨يا       
̈¨يم ب̈¨رقة التحري̈¨ر إل̈¨ى جان̈¨ب زعم̈¨اء و مش̈¨ايخ العش̈¨ائر و الق̈̈     ̈¨زيارة  بائل ف̈¨ي إقل ̈¨بوه ب  طال

بعث ف¨ي األهال¨ي الطمأني¨نة على    ي̈ العالق¨ة م¨ع الق¨وات الب¨ريطانية و        رس¨ي خالله¨ا ق¨واعد       ُي
 1944  تموز سنة� يوليو 17 فقام في ،ط¨ريق تحقيق أمانيهم في االستقالل الكامل للبالد          

و ت¨رحيب ؛ و عق¨د ع¨دة لق¨اءات و اجتماعات مع      ة اس¨تقبلته خالله¨ا ال¨بالد بحف¨اوة       م ب¨زيار  
الق¨وى الش¨عبية ف¨ي ال¨بالد و ألق¨ى ع¨ّدة ُخط¨ب ف¨ي مدي¨نة ب¨نغازي أشار فيها إلى برامجه و                 
سياس¨اته التي تستهدف العمل على استقرار البالد و إعالن استقاللها و دعا األمير إدريس     

سياسية في البالد لخوض معرآة االستقالل و التمُسك بوعود الحكومة البريطانية       الق¨وى ال  
 ...  )2( و مبادئ ميثاق حلف األطلنطي 

 
 
 

                                                        
 سابق المصدر ال راجع  )1( 

 م عن مبادئ ميثاق األطلنطي بين آل من فرانكلين و روزفلت و 1941 آب س¨نة  � أغس¨طس  14آ¨ان ق¨د ُأعل¨ن ف¨ي           "  )2( 
ال تس¨عيا إل¨ى توسع إقليمي و ال إحداث تغيرات   " أم¨ريكا و ب¨ريطانيا   " أن بالدهم¨ا  ونس¨تون تشرش¨ل الت¨ي ت¨نص عل¨ى            

ا تحترم حق الشعوب جميعًا في اختيار نوع الحكومة التي يرغبون م و أن بالده،إقليم¨ية ال ت¨تفق م¨ع رغبات الشعوب          
 "   ئك الذين ُسلبت منهم قهرًا  و تريدان أن تريا حقوق السيادة و قد أعيدت و قد ُأعيدت إلى أول،العيش في ظلها 
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و ع̈¨اد الس¨¨يد إدري¨¨س السنوس¨¨ي إل¨¨ى القاه̈¨رة مواص¨¨ُال مس¨¨اعيه ف¨¨ي الحص¨¨ول عل¨¨ى               
اتفاقاته̈¨ا مع̈¨ه تعه̈¨دات دول̈¨ية بش̈¨أن ن̈¨يل اس̈¨تقالل ليب̈¨يا و االلت̈¨زام بم̈¨ا آان̈¨ت ق̈¨د أق̈¨رته ف̈¨ي   

 .  و بصفته أمير برقة بإعتباره الزعيم السياسي للبالد
 

 م ع¨اد األمي¨ر محم¨د إدري¨س المه¨دي السنوسي إلى البالد بعد       1946و ف¨ي الع¨ام                
 . و أمير إلقليم برقة طانية االعتراف  به آزعيم سياسي أن أقرت الحكومة البري

 
 
 

* * * 
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 م  الدولة و التقسيين قيامة بالجامعة العربي

 ن طيسفــي ليبيا و فل
 

̈¨ارس 22ف̈¨ي            ̈¨ثاق    )1(  ع̈¨ت س̈¨بع دول ع̈¨ربية  ـّوقم 1945 آذار س̈¨نة � م ̈¨ى مي عل
̈¨ية م̈¨ن أب̈¨رز قض̈¨ايا     و � و أعل̈¨ن ع̈¨ن م̈¨ولدها �الجامع̈¨ة الع̈¨ربية ؛  آان̈¨ت القض̈¨ية الليب

 العامة بالعمل تكليف األمانةتي تولى مجلس الجامعة مناقشتها والتح¨رر الوطن¨ي العربي ال    
مساندة الشعب الليبي في مطالبه العادلة و في حق تقرير مصيره و إعالن     و عل¨ى متابعتها  

 او تزويده  و ق¨د قام¨ت األمانة العامة بمساندة الوفود الليبية في األمم المتحدة     �اس¨تقالله   
 .... بالمستشارين و المساعدين خالل عرض القضية للنقاش و التحجج و اإلستفتاء  

 
ع¨ندما أب¨دت بع¨ض ال¨دول و ف¨ي مقدم¨تها إيطال¨يا تخ¨ّوفها م¨نح الشعب الليبي حق                      

 رفض̈¨ت الجامع̈¨ة الع̈¨ربية ه̈¨ذا الموق̈¨ف   �تقري̈¨ر مص̈¨يره بإعت̈¨باره غي̈¨ر م̈¨ؤهل ل̈¨ذلك ؛   
 و تقدمت األمانة العامة � ،الس¨اعي إل¨ى ع¨رقلة اس¨تقالل ال¨بالد لمطام¨ع استعمارية فيها         

ين الع¨ام لألمم المتحدة تؤآد فيها أحّقية ليبيا في االستقالل و في    للجامع¨ة بمذآ¨رة إل¨ى األم̈       
ح¨ال إص¨رار ال¨دول الكب¨رى عل¨ى وض¨ع ليب¨يا تح¨ت الوصايا أو االنتداب ؛ تكون الجامعة               

   )2( . العربية أو إحدى دولها  هي الوصية على ليبيا 
 
 

 *        *       * 
 
 

̈¨ية عوائ¨¨ق آثي̈̈               ̈¨نع ال¨¨دول األرب¨¨ع      آان¨¨ت ُجل ،رة واجه̈¨ت القض¨¨ية الليب ̈¨ا م¨¨ن ُص ه
̈¨نها     الكب̈¨رى  ̈¨يما بي ̈¨ة مس̈¨اومة لم̈¨بادلة   ،إذا جعل̈¨ت م̈¨نها س̈¨احة لتص̈¨فية حس̈¨اباتها ف  و ورق

 . المصالح ببدل التخلي و المنح 
 

 م ص̈¨راعًا 1946 م إل̈¨ى أب̈¨ريل س̈¨نة  1945آم̈¨ا ش̈¨هدت الفت̈¨رة م̈¨ن أآتوب̈¨ر س̈¨نة             
 و آان لإلنهيار � ، البريطانية السوفيتية تحديدًا  و ف¨يما يُخ¨ص العالق¨ات      �دول¨يًا عام¨ًا     

 نتيجة الخالف حول الوحدة األلمانية و ي بدول غرب أوروبا ف¨ي عالق¨ات اإلتح¨اد الس¨وفيت       
 و �مس¨ألة التعويض¨ات ع¨ن أضرار الحرب أثر بالغ في تدهور العالقات و سوء النوايا          

اد السوفيتي إلجالء قواته عن آ¨ذلك م¨ن أسباب ذلك ؛ فشل دول الحلفاء في استجابة اإلتح        
�إيران في الوقت الذي آان محددًا لذلك ؛   

 

                                                        
 مصر و السعودية و العراق و سوريا و األردن و لبنان و اليمن  :  الدول العربية السبع المؤسسة للجامعة العربية هي )1( 
 "  أول أمين عام للجامعة العربية ، عبد الرحمن عزام ،صفحات من المذآرات السرية " جميل عارف آتاب :  راجع  )2( 
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و لع¨ل ذل¨ك ُيعط¨ي تفس¨يرًا لموق¨ف اإلتح¨اد الس¨وفيتي ف¨ي مؤتمر وزراء خارجية                         
 م ع̈¨ند مناقش̈¨ة تقري̈¨ر مص̈¨ير ليب̈¨يا ؛   1945 أيل̈¨ول س̈¨نة � س̈¨بتمبر 11ال̈¨دول األرب̈¨ع ف̈¨ي  

 و لم يُكن هذا الموِقف �" ن يلستا" وقف الذي أعلنه سوفيتي بالمع¨ندما تمس¨ك اإلتحاد ال     
 . إال طلب اإلتحاد السوفيتي بوصايته على إقليم طرابلس 

 
 
 

 م أب¨دى اإلتح¨اد الس¨وفيتي استعداده للتخلي عن    1946و ف¨ي مؤتم¨ر ب¨اريس س¨نة                
عل¨ى   و �" تربس¨تا  "  ليب¨يا إذا م¨ا حص¨لت يوغس¨الفيا عل¨ى إقل¨يم       �مطل¨به ف¨ي ط¨رابلس    

  -:ذلك تقدم في شان ليبيا باالقتراح التالي
 

وض¨ع ليب¨يا تح¨ت الوص¨اية الجماعية على أن تتكون هذه الوصاية من دولتين ؛              -1
 ففي طرابلس تتولى الوصاية � ،أح¨دهما م¨ن دول الحلف¨اء و األخ¨رى إيطال¨يا            

 و ف̈¨ي ب¨رقة تش̈¨ترك إيطال¨يا م̈¨ع   � ،إيطال¨يا  باالش̈¨تراك م¨ع اإلتح̈¨اد الس¨وفيتي    
 . بريطانية في الوصاية 

 
 . بقاء الوضع القائم حاليًا لمدة عشر سنوات  -2
 
 و ،يعتب¨ر رئيس اإلدارة مسئوًال أمام مجلس الوصاية التابع لهيئة األمم المتحدة        -3

 . يتم تعيينه عن طريق الدولة الحليفة صاحبة الشأن 
 
 . يتم تعيين نائب رئيس اإلدارة بواسطة إيطاليا  -4
 
عد رئ¨يس اإلدارة مجل¨س استش¨اري ي¨تكون من خمسة أعضاء ؛ منهم ثالثة          يس¨ا  -5

ملك¨̈¨ة اإلتح¨̈¨اد الس¨̈¨وفيتي و ال¨̈¨واليات الم¨̈¨تحدة و الم: م¨̈¨ن دول الحلف¨̈¨اء ؛ و ه¨̈¨م 
�ن من الهيئات المحلية االمتحدة ؛ و االثنان الباقي  

 
          �ح بالده عل¨ى الفور و ما أن انتهى ممثل اإلتحاد السوفيتي من عرض اقترا    و   

ا الُم���وحدة م��نح ليب���ي (ريطان¨¨ي باقت¨̈¨راح يش¨̈¨ير ص¨¨راحة إل¨̈¨ى   حت¨¨ى تق¨̈¨دم رئ¨¨يس ال¨̈¨وفد الب  
     )1(   ).االستقالل في الحال

 - :مت الواليات المتحدة باقتراحين تقدفي االجتماع التاليو           
 

 .ينص أن تتنازل إيطاليا عن سيادتها على ليبيا   : األول 
 

يل إتخاذ قرار نهائي لمدة سنة واحدة تبدأ من توقيع معاهدة  يقضي  بتأج     :الثان�ي 
 . الُصلح مع إيطاليا 

                                                        
 ، The Times (London) and the New York Times، April 30th:س¨ابق نق¨ًال ع¨ن   المص¨در  ال: راج¨ع  )1( 

1946   
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و ق̈¨د وافق̈¨ت آ̈¨ل م̈¨ن ب̈¨ريطانيا و اإلتح̈¨اد الس̈¨وفيتي عل̈¨ى اإلقت̈¨راحين ؛ عل̈¨ى ان              

 .تقوم بها اإلدارة العسكرية البريطانية: تكون إدارة األقاليم في فترة االنتقال آما هي 
  

 أول بمص���رم ؛ ُعق¨¨د ف¨¨ي أنش¨¨اص    1946 أي¨¨ار س¨¨نة   - ماي¨¨و   29  و 28ف¨¨ي  و           
مؤتم¨ر قم¨ة لمل¨وك و رؤس¨اء ال¨دول الع¨ربية المؤسس¨ة لجامع¨ة الدول العربية  و آان المد           

 ف̈¨ي ر للم̈¨نطقةي يح̈¨س به̈¨ول م̈¨ا ُيح̈¨اك و ُيدبّ̈̈ عرب̈¨ي يتص̈¨اعد أواره ف̈¨ي ص̈¨در آ̈¨ل عرب̈̈ ال
 .مشرقها و في مغربها

 
 

 و يش¨̈¨كالن خنج¨̈¨رًا طاع¨̈¨نًا دان يم¨̈¨تد بهم¨̈¨ا ال¨̈¨زمن م¨¨نذ أم¨̈¨د بع¨̈¨ي قض¨¨يتان رئيس¨̈¨ت           
  . ليبيا و فلسطين �مسمومًا في جنبات أمة العرب 

 
المذآ¨رتان الم¨رفقتان بملف¨ي فلس¨طين و ليب¨يا ل¨م يخ¨تلفا ف¨ي ش¨ئ ع¨ندما عرضهما                           

 .  أمين عام الجامعة العربية عبد الرحمن عزام 
 

 
 :قول تين المذآرة المصاحبة لملف فلسط

 
 . الهجرة اليهودية من أوروبا و آل دول العالم تزداد إلى فلسطين  -
 

اإلدارة الب¨¨¨ريطانية تحم¨¨¨ي المخط¨¨¨ط ال¨¨¨يهودي بس¨¨¨لطة وص¨¨¨ايتها الدول¨¨¨ية و         -
 . العسكرية في فلسطين 

 

 دول الجوار الفلسطينية تكتظ بالمهاجرين من الشعب الفلسطيني  -
 

̈¨ي فلس¨¨طين الش̈̈     - ̈¨يهود يط¨¨اردون ُمّفت ̈¨ال  ين الحس¨¨يني رم̈¨ز و قائ¨¨د ث¨¨ورة   يخ أم
 . الشعب الفلسطيني 

 

 .    مؤامرة دولية ُتحاك لتقسيم فلسطين و إقامة آيان بني إسرائيل  -
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 :و المذآرة الُمصاحبة لملف ليبيا تقول  
 

 . مؤامرة دولية لتقسيم ليبيا بقرار و حماية دولية  •
 

التحق¨يق الدول¨ية ف̈¨ي   ت¨زايد هج¨رة اإليطالي¨ين إل¨ى ليب¨يا ق̈¨بل وص¨ول لج¨نة         •
 . محاولة لطلينة ُسكانها 

 

 . إيطاليا ُتدبر لعودتها إلى ليبيا بقرار دولي  •
 

دول الج¨وار الليب¨ي ؛ مص¨ر و ت¨ونس و تش¨اد و النيجر تكتظ بالمهاجرين           •
 . الليبيين 

 

 تفصل األقاليم الليبية الثالث ؛ طرابلس    ،الس¨لطات العس¨كرية الب¨ريطانية        �
 .  بينها الحواجز و برقة و فزان و تقيم

 
 

وآ¨ان عل¨ى مل¨وك و رؤس¨اء دول الجامع¨ة العربية إتخاذ تدابير و توصيات حيال                  
 فلس̈¨طين و او آان¨ت ..  و آ¨ان المل¨ك ف̈¨اروق ي¨رأس القم¨ة الم¨نعقدة ف̈¨ي ب¨الده       �القض¨يتين  

 آانت � ، آ¨ان مق¨ر الجامع¨ة الع¨ربية ف¨ي مصر      و �ليب¨يا تعن¨يان آثي¨رًا بالنس¨بة ل¨بالده           
و �، و آان̈¨ت آ̈¨ل الش̈¨عوب الع̈¨ربية ت̈¨تطلع إل̈¨ى مص̈¨ر  � ،أول قم̈¨ة ع̈¨ربية ف̈¨ي مص̈¨ر 

عل¨ى الك¨يان العرب¨ي الول¨يد أن يعل¨ن ع¨ن م¨ولده ق¨ويًا م¨ن مصر و من خالل ملفي قضيتي             
 . ليبيا و فلسطين �العرب و محنتهم 

 
 . آان الشعب الفلسطيني يتطلع للقمة العربية بأمل في عمل ما           

 
 . طلع إليها و ينتظر عمًال ما ـضًا يتـي أيـبـيـب اللـآان الشع و          

 
 
̈¨بلدين                ̈¨ر ش̈¨ئون ال ̈¨ريطانيا العظم̈¨ى تدي ̈¨يا و فلس̈¨طين  �و آان̈¨ت ب ̈¨ت ، ليب  و آان

 الص̈¨اعد بق̈¨وته و مانفيس̈¨تو مش̈¨اريع �الخط̈¨ى ف̈¨ي آالهم̈¨ا بإتج̈¨اه تس̈¨ليم العه̈¨دة لألق̈¨وى  
�ريث الراس̈¨م للخ̈¨ريطة الجدي̈¨دة ف̈¨ي الم̈¨نطقة   ذل̈¨ك ال̈¨و� عالم̈¨ه الجدي̈¨دةالمو س̈¨أْم̈¨َنه  

  .U.S.A) أمريكا(
 

         
ص¨در عن قمة انشاص أول بيان عربي ُمشترك يتصدى لما يجرى في البلدين           و          

 .  فلسطين و ليبيا �العربيين 
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 : ففي فلسطين 
م��ريكية بف���تح   األ-ت��رفض األم��ة الع��ربية توص��يات اللج��نة الب��ريطانية        :  أوال          

 . أبواب فلسطين لهجرة اليهود إليها 
 
 

ف��اظ عل��ى هوي��تها حبية تمس��كها باس��تقالل فلس��طين و التعل��ن األم��ة الع��ر: ثان��يًا 
 . العربية 

 

تش���كيل هي���ئة وطن���ية تم���ثل آ���ل الق���وى الفلس���طينية للتص���دي أله���داف    : ثال���ثًا 
 . الصهيونية 

 
 : و في ليبيا 

اتها و توجيهاتها إلى األمانة العامة للجامعة العربية أص¨درت قم¨ة انش¨اص توص¨ي               
  وبتوج¨يه مذآ̈¨رة رس¨مية إل̈¨ى جم¨يع ال̈¨دول الت¨ي ش̈¨ارآت ف¨ي مؤتم̈¨ر الُص¨لح م̈¨ع إيطال̈¨يا        

 -:تتضمن 
  

أن أي��ة فك��رة ترم��ى إل��ى تقس��يم ليب��يا إل��ى م��ناطق يعه��د إل��ى دول أجنب��ية            -1          
 ُتقابل بالرفض الجماعي بالوص�اية عل�يها أو ُتض�م إل�ى دول ُمخ�تلفة س�وف          
 . من الشعب الليبي الذي يظاهره العالم العربي آله 

 

إن أي إج��راء يرم��ي إل��ى تقري��ر مص��ير الليبي��ين ب��دون إعط��ائهم الفرص��ة         -2          
آامل�ة إلج�راء اس�تفتاء ح�ر تح�ت إش�راف األم�م المتحدة و الجامعة العربية           

 .  قوة سيجد معارضة من شعب ليبيا بُكل ما في وسعه من
 

إن أي إدع�اء يص�در م��ن الجان�ب اإليطال�ي للمطال��بة بإع�ادة أي ارت�باط ب��ين        -3          
تل�ك ال�بالد و ب�ين إيطال�يا و ذل�ك بإقام�ة أي نوع من أنواع النظام الحكومي        

    )1( سيقاوم بالسالح  
 

ب و ق¨د جرت األحداث على طريق لم يكن واضحًا للعرب ؛ لكنه واضح لمن رتّ                
 ...!!!نفسه و خطط لها 

 
*      *      * 

عاهل المملكة العربية السعودية اللة الملك عبد العزيز آل سعود  ربم¨ا باس¨تثناء ج              
 بما دار ظهر  ،األستاذ محمد حسنين هيكل؛ ل¨م يك¨ن أح¨د من العرب يعلم وقتها آما يقول     

 عش¨¨ر ش¨̈¨هرًا و أربع¨̈¨ة و   م ؛ أي ق¨¨بل أربع¨̈¨ة 1945 آذار س¨̈¨نة � م¨¨ارس  5ي¨¨وم الس¨̈¨بت  
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" ن ي̈¨ومًا م̈¨ن ي̈¨وم انعق̈¨اد قم̈¨ة انش̈¨اص عل̈¨ى مأدب̈¨ة غ̈¨داء ب̈¨ين ال̈¨رئيس األمريك̈¨ي       يعش̈¨ر
الُمكّل̈¨ف بالُمفوض̈¨ية األم̈¨ريكية بالقاه̈¨رة و  " ه̈¨ارورد هوس̈¨كنز  " و الكولون̈¨يل " روزفل̈¨ت

المش¨رف عل¨ى تنسيق العالقات بين الُمفوضية األمريكية في سوريا و لبنان و السعودية و         
¨̈ ̈¨يا   الع ̈¨يد     -راق و إي¨¨ران و أثيوب  ع¨¨ندما س¨¨أل   � و ه¨¨و رج¨¨ل اس̈¨تخبارات أم¨¨ريكية بالتأآ

الطا ؟  و قد رد الرئيس ي آانت مشكلة فلسطين قد نوقشت في ال¨رئيس روزفل¨ت ؛ عما إذا     
 : بقوله " روزفلت " 
 

�ليس تمامًا           ��� :  ثم قال الرئيس 
  

 و ق�د ج�اء هذه   نية آم�ا ه�ي عادت�ه دائم�اً     بالص�هيو إن المس�تر تشرش�ل ش�ديد االقت�ناع        " 
 و أض̈¨اف ال̈¨رئيس "الم��رة يطل��ب إعط��اء ال��يهود ل��يس فلس��طين فق��ط و إنم��ا ليب��يا أيض��اً   

روزفل¨ت للكولون¨يل هس¨كنز ؛ لق¨د أش¨رت إل¨ى آالم تشرشل هذا أثناء حديثي مع بن سعود         
   )2( إن هذا ظلم للمسلمين في شمال أفريقيا : الذي أعترض بعنف قائًال 

 
 
 
 

*      *      * 
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عت إيطاليا على اتفاقية ُصلح ؛ ـّ م وق1947 شباط سنة   � فبراير   10ف¨ي             

̈¨يا      ̈¨يها ليب ̈¨نازلت بموج̈¨بها ع̈¨ن مس̈¨تعمراتها الس̈¨ابقة بم̈¨ا ف ̈¨ود  و   ... ت نش̈¨طت الوف
الليب¨ية م¨ع الجامعة العربية ُتطالب بإنهاء الوضع القائم في ليبيا و منحها استقاللها     

ألمي¨ر إدري¨س السنوس¨ي ق¨د بع¨ث ب¨وفد إل¨ى األم¨ين الع¨ام للجامعة السيد           و آ¨ان ا  ،
  -:  يحمل الرسالة الخطية التاليةعبد الرحمن عزام

  

 
 

 عبد الرحمن عزام / صاحب السعادة األستاذ ( 
 . أمين عام جامعة الدول العربية                                 

 
ليبي ُمنذ وطأت أقدام إيطاليا آم�ا تعلم�ون عن جهاد الشعب ال          

 قاساه ما م و1933 م إلى 1911أرض ال�وطن ؛ أي ف�ي الفترة من      
ه��ذا الش��عب العرب��ي الباس��ل م��ن مح��ن و ش��دائد لن��يل اس��تقالله و       

أعق��ب ذل��ك و ق��د . �للمحافظ��ة عل��ى آ��يانه آُأم��ة ع��ربية ناهض��ة   
ع��ندما ه��ب الش��عب الليب��ي م��ن    م 1940س��كون ص��وري إل��ى س��نة   

و ش�عبًا يناض�ل ف�ي ه�ذا الس�بيل لمناص�رة الحلفاء و        جدي�د ؛ جيش�ًا      
 و قد ضحى ،ق�دم م�ن المس�اعدات الفعل�ية م�ا آ�ان لها أحسن األثر        

ف��ي س��بيل ه��ذه الغاي��ة بك��ل ُم��رتخص و غ��ال ؛ و قاس��ى ش��عبنا م��ن   
الم���تاعب و األه���وال ف���ي األرواح و األم���وال م���ا ل���م يقاس���ه ش���عب  

 المدن الليبية ص�غير م�ثله و ه�ذه ه�ي طبرق  و بنغازي و آثير من     
 و بعد �أث�ر ملم�وس و ش�اهد حي لمن أراد التأآد من صحة ذلك         

حل��ت اإلدارة العس���كرية  م 1943ء اإليطالي��ين ع���ن ليب��يا س���نة   ج��ال 
الب��ريطانية محله��م ل��تحكم ال��بالد ُحكم��ًا عس��كريًا إل��ى اآلن ؛ و لم��ا      
طالب�نا بإنص�افنا و تس�ليم إدارة ال�بالد ألهلها و االعتراف باستقالل             

ا و حريتها و هو ما حاربنا و ضحينا في سبيلها ؛ آان جوابها       ليب�ي 
 و إنما في بحر ،؛ ب�أن ه�ذا الموضوع ال يمكنها البت فيه بمفردها           

 الُص�لح و إرس�ال لجنة دولية   س�نة م�ن توق�يع إيطال�يا عل�ى ُمعاه�دة       
بقة و االس����تماع إل����ى آراء  ة المس����تعمرات اإليطال����ية الس����ا رل����زيا
 .الشعب

 
عت إيطاليا على معاهدة الصلح و تنازلت عن    َق قد و  اآلن و  و       

أبادر .  م 1947 فبراير سنة  10مس�تعمراتها و م�ن بي�نها ليبيا في          
بالك���تابة إل���ى س���عادتكم راج���يًا ع���رض قض���ية ليب���يا عل���ى مجل���س    
الجامع�ة الُم�نعقد ف�ي القاه�رة اآلن ف�ي دورته السادسة التخاذ قرار       

رر ذل��ك ف��ي  آم��ا س��بق أن ق��  حاس��م لمس��اعدة ليب��يا مادي��ًا و أدب��يًا     
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  م���ن حض���رات أص���حاب الجالل���ة و م1946مؤتم���ر أنش���اص س���نة 
الس�مو و الفخام�ة مل�وك و رؤساء الدول العربية لتتمكن بالدنا من        
ش��رح قض��يتها ف��ي مؤتم��ر وزراء خارج��ية ال��دول األرب��ع الُعظم��ى      

ة الُمراد إرسالها إلى  و أم�ام اللج�نة الدول�ي   ،الُم�نعقد اآلن بموس�كو     
   )1( .االستفادة منها لصالح قضية ليبيال جهة يمكن   ـإلى آ  و ،ليب�يا   

  
 محمد إدريس السنوسي           

 
 
 
 

 :بد الرحمن عزام على ذلك فيقولو  يعقب أمين عام الجامعة العربية ع          
 
لق¨د قم̈¨ت بع¨رض  الرس̈¨الة عل¨ى مجل̈¨س الجامع¨ة الع̈¨ربية أث¨ناء دورة انعق̈¨اده و      ( 

 بع¨¨ض الرس¨̈¨ائل   عرض¨̈¨نا آم¨¨ا � م 1947ق¨̈¨دت ف¨¨ي م¨̈¨ارس  اج¨¨تماعاته الت¨¨ي عُ  
و . �  "ح��زب هي��ئة تحري��ر ليب��يا  " األخ̈¨رى الت̈¨ي تلقي̈¨تها ف̈¨ي الخص̈¨وص م̈¨ن  

 :  فقرات تقول حرفيًا وآان يتضمن ثالث ... أتخذ المجلس قرارًا تاريخيًا
 

 . استقاللها يصر المجلس على قراره السابق الخاص بوحدة هذه البالد و -1
 
ألمان¨ة العام¨ة بذل المساعي إلشراك الجامعة العربية في آل تحقيق   ي¨ناط با   -2

 .ي ليبيا و تحديد وضعها السياسي أو استفتاء يجري ف
 
ُتكل¨ف األمان̈¨ة العام¨ة بم̈¨راقبة ح̈¨ال ال¨بالد م̈¨ن ناح̈¨ية خط¨ر المجاع̈¨ة ال̈¨ذي       -3

 اتص¨لت األمان¨ة العام¨ة بالدول    ، حت¨ى إذا م¨ا تح¨رجت  الظ¨روف        ،يه¨ددها   
  .  )2(  إجراء ما يلزم في هذا الشأن  العربية بقصد

 
 

*      *      * 
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 ارات شأة و دور التين

    ة   اسيياألحزاب السو 
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 ةــــرقــــــم بـيـلـــإق
 
 

 .تارـخـر المـــمــجمعية ع •
 

 .الجبهة الوطنية البرقاوية •
 

 .امـعـالى  نـوطـالمؤتمر ال �
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 فهي في واقع ،ا آان¨ت ح¨رآة ال¨تاريخ ف¨ي عم¨ومه ؛ ه¨ي واقع ألحداث مضت                    إذ
 و ه¨ي أيض¨ًا ق¨واعد اس¨تنباط و توق¨ع لما هو       � ،حقيق¨تها الهام¨ة ؛ مق¨دمات لن¨تائج قائم¨ة            

 ب¨يد أن ه¨ذه الق¨واعد تختلف باختالف مفاتيح الفكر و الثقافة و البيئة و تراآماتها          � ،آت  
 و لإلنس¨ان إرادت¨ه الت¨ي ق¨د تلتق¨ي و تنس¨جم و قد       ، مس¨اره    و يبق¨ى لل¨تاريخ     ،ل¨دى اإلنس¨ان     

 . تختلف و تتناقض مع غيره ليحدث التوافق أو الصراع 
 

 أو عم̈¨وم مج̈¨تمعه بخواص̈¨ه و تاريخ̈¨ه ،و اإلرادة ه̈¨ي أن يس̈¨عى اإلنس̈¨ان الف̈¨رد           
̈¨ية  و            ̈¨ومات وج̈¨وده اَألمن ̈¨ي ُتش̈¨كل مق ̈¨نافعه الت ̈¨يه مص̈¨الحه و م ̈¨ق ف ̈¨ع يحق ̈¨ق واق ̈¨ى خل إل

 . االقتصادية و االجتماعية 
 
 

 فإنني ال ،و ع¨ندما أت¨ناول الت¨يارات و األح¨زاب السياسية في ليبيا قبل االستقالل                  
 م̈¨ن ،زب أت̈¨ناولها م̈¨ن ح̈¨يث الدراس̈¨ة السياس̈¨ية أو االجتماع̈¨ية أو األيدلوج̈¨ية لمفه̈¨وم الح̈̈  

ن ح̈¨يث تج̈¨ب  آم̈¨ا و ل̈¨م أبح̈¨ث ف̈¨ي دوره̈¨ا م̈̈ �،م̈¨ة للظاه̈¨رة خ̈¨الل األط̈¨ر النظ̈¨رية العا
 فك¨ل ذل¨ك يص¨ُعب تناوله في التجربة الحزبية     ،عالق¨ة الح¨زب بقض¨ايا ال¨تحديث و التنم¨ية            

 بالمنهجية الحديثة لنشأة و ا أو دراستهاهفي آما و يصُعب البحث ، االستقالل  ف¨ي ليب¨يا ق¨بل     
  :التجربة الليبية قبل االستقالل و ذلك لسببين أساسيين في ،دور األحزاب 

 
أن ه¨ذه األح¨زاب ل¨م ُتنش¨أ و تتطور في ظل نظام سياسي يبيح التعددية و         :هـــ�ا   أولـــ     

يق¨بل بال¨رأي األخ¨ر؛ و يكف¨ل له¨ا الدس¨تور حق المشارآة في ُصنع القرار        
  .في البالد

 
 و في ،ألنه¨ا و ف¨ي مجم¨وعها ق¨د نشأت آظاهرة رفض االحتالل األجنبي      :ثــانــ�يـــًا        

 و ف̈¨ي ح̈¨ال تغي̈¨يب  ،لح̈¨رآة التح̈¨رر الوطن̈¨ي ظ̈¨ل النش̈¨اط الوطن̈¨ي الع̈¨ام   
 .للشريك الوطني األخر سواء آان ُسلطة أو ُمعارضة 

    
ح¨تالل و للواقع السياسي السيئ فأنها قد صاحبت في     لإلو لك¨ونها ظاه¨رة رف¨ض                  

و آانت قنوات اتصال و منابر للتعبير  ؛ ح¨رآة التحرر الوطني الديمقراطي   نش¨أتها مس¨ار     
 و أيض̈¨ًا لك̈¨ونها تنظ̈¨يمًا أو  �، اطن̈¨يه تج̈¨اه قض̈¨ايا تحري̈¨ر ليب̈¨يا و اس̈¨تقاللهع¨ن مواق̈¨ف و 

ضاليًا تفاعل من ًا نمي المجتمع الوطني الليبي خلقت زخ تجمع¨ًا سياس¨يًا لعناص¨ر سياس¨ية ف        
 . ر المباشر في ُصنع ليبيا الحديثةفكان شريك في ُصنع األحداث ذات األث،خالله المجتمع 

 
    *      *     * 



 179

 ار جمعية عمر المخت
 ان  نيس�ل ي أبر4

 م1943
--- 
 

  )1( " المجد في التضحية و النجاح في اإلتحاد و الخير في العمل " 
 
 
 

ؤآد عموميتها ي � ،تش¨ير بع¨ض الك¨تابات التوثيقية و التأريخية إلى وقائع عديدة                    
ات و الجمع¨¨̈¨يات و  ؛ أن نش¨¨̈¨أة و والدة التنظ¨¨¨يم (Sociology)عل¨¨¨م  االج¨¨̈¨تماع الح¨¨¨ديث   

 و باختالف إنتماءاتها  ،ال¨روابط و األح¨زاب باخ¨تالف عناوي¨نها السياس¨ية و األيديولوج¨ية           
 و في األغلب األعم في عالمنا الثالث ؛ ُتولد من رِحم ،الطبق¨ية أو الفك¨رية أو االجتماع¨ية      

̈¨ر الح¨¨دث           ̈¨وعها يك̈¨ون أث ̈¨در األص̈¨ابة و ن ̈¨ة و بق ̈¨ي تص̈¨يب األم �األح̈¨داث الجس̈¨ام الت 
فالح¨رب و ال¨دمار ح¨دث جس¨يم ل¨ه أث¨ره عل¨ى المتض¨رر و له أيضًا منفعته على غيره آما               

 .  الُسلطة و ُطغيانها ُيوّلد رفضها و الدعوة إلى إبدالها قمعأن 
 
 
 

  ،ث ذروة الفعل فيها حي و � ،داث الليب¨ية الت¨ي أصابت البالد      و م¨ن رح¨م األح̈                
الل و االس̈¨تعمار ؛ نش̈¨أت و  ي العرب̈¨ي ال̈¨رافض لالح̈¨ت نس̈¨جامًا طبيع̈¨يًا م̈¨ع الواق̈¨ع الوطن̈̈  إ

 و في التفاعل اليومي مع حرآة السفر � ، في إقليم برقة    )جمع�ية عم�ر المخ�تار     (ول¨دت   
� ،و الهج¨رة و الت¨نقل حيث زخم الوطنية و مرآز النشاط السياسي في الشرق األوسط          

ن للقضية الوطنية  و ح¨يث آ¨ا  �و ح¨يث ت¨ُولد األفك¨ار و األح¨زاب و نظ¨ريات اإلص¨الح           
 .دين و آما هو الحال في القاهرةالليبية أوسع الميا

 
̈¨ية و أثاره̈¨ا الفك̈¨رية و السياس̈¨ية و                   ̈¨تائج الح̈¨رب العالم̈¨ية الثان ̈¨د آان̈¨ت م̈¨ن ن و ق

االجتماع¨ية ؛ فك¨رة إنش¨اء تجم¨ع وطن¨ي سياس¨ي يش¨ارك ف¨ي حم¨ل أع¨باء المرحلة و ُصنع             
في " الجيش السنوسي " جيش التحرير الوطني  و آ¨ان لع¨دد م¨ن متطوع¨ي        � ،أح¨داثها   

جمعية "القاه¨رة و م¨ن المهاج¨رين و الطل¨بة الدارس¨ين ف¨ي مص¨ر دور في نشأة و تأسيس                
هم الوطني ؛ ؤل¨ذين تش¨كل وع¨يهم السياسي و انتما    م¨ن الش¨باب الوطني¨ين ا   "عم�ر المخ�تار   

̈¨اة ش̈¨ع  ̈¨تهمث̈¨ار أص̈¨وات الق̈¨نابل عل̈̈  آ و تح̈¨ت أزي̈¨ز طائ̈¨رات الع̈¨دو و  ،بهم م̈¨ن معان  ى مدين

                                                        
 محمد بشير المغيري " حة من تاريخ ليبيا صف" وثائق جمعية ُعمر الُمختار : راجع :  عن بيان للجمعية  )1( 
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� ،تهم و أهاليهم  و م¨ن داخ¨ل أس¨وار األس¨الك الش¨ائكة و معتقالت عائال           � ،ب¨نغازي    
  )1.(و من مشهد شنق شيخ الشهداء عمر المختار

 
 
 

رحمه  أس�عد عراب�ي بن ُعمران  آان¨ت جمع¨ية عم¨ر المخ¨تار فك¨رة راودت الس¨يد                    
ي فترة الدعوة للجهاد و تأسيس  فم1940ة ن مص�طفى ب�ن عامر س  اهللا و الم¨رحوم األس¨تاذ    

 و في � و بعد دخول جيش التحرير مع قوات الحلفاء    � ،" ج¨يش التحري¨ر بالقاهرة      " 
 : التقت فكرة المنشأ مع واقع التطبيق حيث اجتمع آل من م 1943 نيسان � أبريل 4
 

  الدآتور المهدي المطرودي و ألستاذ محمود مخلوف المحاميو االسيد على فالق 
،�األس�تاذ مص��طفى ب��ن   ث̈¨م � ،عناص¨ر ق̈¨وات ج̈¨يش التحري¨ر الوطن̈¨ي   ثالث¨تهم م̈¨ن   و

 من أعيان البالد الشيخ خليل الكوافي و ق¨د تخ¨رج ف¨ي آلية دار العلوم بالقاهرة و     ، عام�ر 
 الشيخ عبد الحميد عطية الديباني و ن�ى  س�عد الجها س�تاذ األ و   يرب�ي غاألس�تاذ بش�ير الم    و  

 و حسين باشا بسيكري و زييعبد الجليل العنو  قاللالسيد خليل الالقاض¨ي المع¨روف و     
 و عدد أخر ؛ � ، يوسف لنقي و مختار عصمان و  ،  محم�د الكيخ�يا    و   حس�ين آوي�ري   

 . جميعهم من آبار القوم و أعيان المدينة 
 
 

مية أسفر و ق¨د تم¨ت الدع¨وة لالنتس¨اب إل¨ى الجمعية و ُعقد اجتماع للجمعية العمو                   
 : آان على النحو التالي ) لجنة مرآزية ( س إدارة عن انتخاب مجل

 
 ًا ـــســـــيـــرئ    امرـن عـى بـفـطمص  /األستاذ -1
 

 رئيس ـبًا للـائـ        ني                       ـوافــكـلل اــيــلــخ/  خـالشي -2
 

 سكرتيرًا عامًا    محمد بشير المغيري                /األستاذ -3
 

 وًاـــــــضـــع     نـرويــالــب يـــلــع/  اجـحال -4
 

                                                        
 وآان آما هو ، م في عهد المملكة الليبية 1959آان للشهيد البطل عمر المختار ضريح في مدينة بنغازي ُأقيم ُمنذ سنة ) 1(

قرار  م ب2001 رفات الشهيد في سنة إزالة هذا الضريح نهائيًا و ُنقل و قد تمت � ،الحال دائمًا رمزًا للشعب و الوطن
 نبحث في أمر هذا القرار و أسبابه و دوافعه في الجزء الثاني من � ،ق¨يل أن¨ه قرار شخصي من العقيد ُمعّمر القّذافي        

  .  إن شاء اهللاهذا الكتاب
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  وًاـــــــضـــع                    )2( أحمد رفيق المهداوي   / اذـاألست -5
 

 وًاـــــــضـــع الل                         ــــقــل الـــيــلــ  خ /اذـاألست -6
 

 وًاـــــــضـــع       لوف             ـخــود مـمــحــم   /اذـاألست -7
 

 وًاـــــــضـــع الف                        ـــــــــى خـــلــع   /اذـاألست -8
 

 وًاـــــــضـــع  رودي                ـطـدي المـالمه  / تورـالدآ -9
 

 وًاـــــــضـــع ابري                     ـصـد الــمــحــم   /الحاج -10
 

 وًاـــــــضـــع  ي                 ـسـريـر المجـالطاه   /الحاج -11
 

 
 
 

*     *     * 
 
 
 

 
"  م آتابًا ضمنه 1993ي ف¨ي يناي¨ر سنة   ب̈ ق¨د أص¨در األس¨تاذ محم¨د بش¨ير المغير         و            

آما و قد ورد ذآر الجمعية و نشاطاتها في آتاب اُألستاذ   �" وثائ¨ق جمع¨يه عمر المختار     
̈¨ و رغ̈¨م ان اُألس̈¨تاذ المغير، م 1951 س̈¨نة محم̈¨ود الش̈¨نيطي الص̈¨ادر  ي ذآ̈¨ر ف̈¨ي تمه̈¨يد  ب

أني  إال ، م بالقاهرة 1942يناير سنة  31ُوضع في  " ًا أساسيًاقان¨ون " آ¨تابه ؛ أن للجمع¨ية      
 غي̈¨ر أن ،التأسيس̈¨ي للجمع̈¨ية   آم̈¨ا ل̈¨م أعث̈¨ر عل̈¨ى الب̈¨يان  ،ل̈¨م أعث̈¨ر عل̈¨ى القان̈¨ون و ب̈¨نوده

ها واض¨حة و ُيمك¨ن استخالصها من الوثائق و   ب¨رنامج عم¨ل الجمع¨ية و نش¨اطاتها و أه¨داف      
 أو م¨ا تناول̈¨ته ع¨نها الص¨حافة المحل̈¨ية و    ،الب¨يانات و م¨ا تناول¨ته الص̈¨حف ال¨ناطقة باس¨مها      

 . العربية 
 

 آان تحت اسم ، م و اإلعالن عنها 1943آم¨ا و أن النش¨أة األول¨ى للجمع¨ية س¨نة                 
جتماع̈¨ي بتص̈¨ريح م̈¨ن ُس̈¨لطات اإلدارة  ا، ثقاف̈¨ي ،ن̈¨ادي رياض̈¨ي " ن��ادي عم��ر المخ��تار"

 و باعتبار ،الب¨ريطانية الت¨ي ل¨م تك¨ن ُتجي¨ز وق¨تها تأس¨يس األح¨زاب و الجمع¨يات السياسية                
                                                        

 :  القائل في أحدث قصائده بعد عودته من المهجر ، أحمد رفيق المهداوي: هو شاعر الوطن الكبير   )2( 
           ليس لألحرار في الدنيا سوى               خلع نير الذل أو لبس الكفن                        

                                  ال أرى التفريق فيما بيننا                    غير محو أو حياة في محن 
  وطن ، عرق ، دين دم ،لغة حب صفا ، تجمعنا                 و ال،                                نحن 

 "  الصيف ضيعت اللبن " :          ل  قوبانه قبل ال                               انهضوا لألمر في إ
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ال¨بالد ف¨ي ح¨ال ح¨رب و تس¨ري ف¨يها القوان¨ين اإليطال¨ية ق¨بل توق¨يع اتف¨اق الُصلح و تنازل                    
 .  م 1947إيطاليا سنة 

 
شارة إلى ل¨نادي جمع¨ية ُعم¨ر الُمخ¨تار ؛ م¨ع ا      و ل¨ذلك س¨وف أتج¨اوز النش¨أة األول̈                    

 الرياضة و النشاطات الثقافية و االجتماعية سةمماربالتأآ¨يد  ؛ أن النش¨اط العلن¨ي آان في        
̈¨ا و           ̈¨ر أن قادته ̈¨ه ؛ غي ̈¨نة درن ̈¨رعها ف̈¨ي مدي ̈¨نغازي و ف ̈¨رها الرئيس̈¨ي ف̈¨ي ب العام̈¨ة ف̈¨ي مق

م ف̈¨ي زخ̈¨م األح̈¨داث مؤسس̈¨يها آان̈¨وا يمارس̈¨ون العم̈¨ل السياس̈¨ي م̈¨ن خ̈¨الل ت̈¨واجدهم ال̈¨دائ 
س̈¨واء ب̈¨ين الجماهي̈¨ر  أو م̈¨ن خ̈¨الل العالق̈¨ة المف̈¨توحة م̈¨ع جماع̈¨ات الح̈¨رآة السنوس̈¨ية و    

 و من خالل فصائل و قيادات حرآة التحرر الوطني في   ،إدارة األمي¨ر إدري¨س السنوس¨ي        
 . إقليم طرابلس 

   
 

 آما و أن ،اء و ق¨د آ¨ان لجمعية عمر المختار جهاز إدارة على قدر جيد من األد                    
 . العالقات التنظيمية تحقق مستلزماتها في المهام و األدوار و ضبط المسئوليات 

 
 و آانت تستقطب ،و آان¨ت الجمعية تتفاعل مع حرآة المجتمع اليومية في البالد                    

عناص̈¨ر الف̈¨ئات المخ̈¨تلفة ف̈¨ي المج̈¨تمع و تداف̈¨ع ع̈¨ن حق̈¨وقهم و ق̈¨د طال̈¨بت بحف̈¨ظ حق̈¨وق        
في¨ر ال¨رعاية الص¨حية له¨م و لع¨ائالتهم آما طالبت برفع القيود التجارية و فتح      الُعم¨ال و تو  

 . باب التصدير للمنتجات الليبية 
 
 

 خ¨الل م¨راحل نض¨الها الحم¨الت الصحفية ضد      ،و ق¨ادت جمع¨ية عم¨ر المخت¨نار                    
يل  و عّبرت عن تطلعات الشعب إلى َن،اإلدارة الب¨ريطانية و اإلعتص¨امات و المظاهرات        

 . ُحريته و جالء األجنبي عن بالده و تحقيق استقالله بوحدة آامل ترابه 
           
آانت نافذتها المحلية ) الوطن و   المختار مرع(تى آم¨ا أص¨درت الجمعية صحيف               

 . و على العالم الخارجي 
 
 

 
  *      *      * 

̈¨بالد   1946ف̈¨ي أواخ̈¨ر الع̈¨ام              ̈¨ى ال لج̈¨نة تقّص̈¨ي حقائ̈¨ق م̈¨ُوفدة م̈¨ن     م ج̈¨اءت إل
حكوم¨تها الب̈¨ريطانية للنظ̈¨ر ف̈¨ي أوض̈¨اع إدارته¨ا العس̈¨كرية لل̈¨بالد و الوق̈¨وف عل̈¨ى ح̈¨رآة    

 و ق¨د قام¨ت جمعية عمر المختار بتوجيه    � ،ال¨رفض الش¨عبي له¨ذه اإلدارة و ممارس¨تها           
 و قام¨ت بنش¨رها في   م1946 آان¨ون أول س¨نة   �ديس¨مبر    22 مذآ¨رة إل¨ى ه¨ذه اللج¨نة  ف¨ي          

 : آما عممتها على األهالي في منشور عام جاء فيه ) الوطن ( دتها جري
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 عل��ى تحري��ر ليب��يا ؛ إنف��ردت ف��يها لق�د مض��ت أرب��ع س��نوات آامل��ة و ن�يف   ... (          

 ، راك الوطنيين ون إشاإلدارة العسكرية البريطانية بحكم البالد و إدارة شئونها د
 م��ن غلط��ات و م��ا اتخذت��ه ه��ذه اإلدارة     رتك��ب اهق��ري لم��ا  ق بال��بالد البأس��لوب رج��ع  و

العس��كرية م��ن إج��راءات جائ��رة حت��ى أص��بح الش��عب ي��رزح تح��ت أثق��ال الفاق��ة و ض��يق     
 :  يعاني ما يعاني من المشاآل االجتماعية و االقتصادية لعدة أسباب منها ،العيش 

 
لكل  ل و جعو تقييد التجارة فيها  الليب¨ية إل¨ى ش¨طرين و إقامة حواجز   ش¨طر ال¨بالد      -1    

 . منها عملة تباين األخرى 
 

ين  و آان¨ت ال¨نقود الم¨تداولة ب̈̈   ،حّل¨ت اإلدارة العس¨كرية الب¨ريطانية المؤق¨تة بال̈¨بالد      -2    
ليرة ) 492( و بعد أن حددت قيمة الجنية المصري بــ األهل¨ين ه¨ي العملة اإليطالية     

بي¨نما ح¨ررت    فق¨ط  لي¨رة ) 92( بي¨نما آان¨ت قيم¨ته ق¨بل االح¨تالل ُمق¨درة بـ¨ـ        ،إيطال¨ية  
) 400(الحك¨ومة الب̈¨ريطانية بع̈¨د الح̈¨رب و اح¨تاللها إليطال̈¨يا الجن̈¨يه اإلس̈¨ترليني ب̈¨ـ    

 في حين ، و بع¨د آ¨ل ه¨ذا امت¨نعت ع¨ن ق¨بولها و التعامل بها مع األهالي       � ،لي¨رة   
ل̈¨م ت̈¨تخذ الخط̈¨وات الفعال̈¨ة إليق̈¨اف ُس̈¨بل الته̈¨ريب ال̈¨ذي ج̈¨رف مقادي̈¨ر ض̈¨خمة م̈¨ن   

قة ث¨م ق¨ررت إلغ¨اء قبولها ؛ و قد أصبحت العملة المذآورة    العمل¨ة اإليطال¨ية إل¨ى ب¨ر     
 . ال قيمة لها و هي أغلب ما يملك الشعب من ثروة مالية 

 
̈¨بالد لتال  و ق̈¨د رفض̈¨ت اإلدارة آ̈¨ل االقت̈¨راحات ا  ى ه̈¨ذا ف̈¨لت̈¨ي تق̈¨دمت به̈¨ا هي̈¨ئات ال

 . حل بالبالد  وأدى إلى إفالسهاالخطر الذي
 
̈¨ين   -3     ̈¨ه الليبي¨ ̈¨نعت   أغلق¨̈¨ت اإلدارة ف¨̈¨ي وج¨ ̈¨اد و م¨ ̈¨وارد االقتص¨ ̈¨تجارة و م¨ ̈¨واب ال¨  أب¨

 و ب¨ذلك ب¨ارت من¨تجات ال¨بالد و مانع¨ت في تأسيس الشرآات      ،التص¨دير و ال¨توريد     
̈¨ية  ̈¨ية   ،الوطن¨ ̈¨رآات األجنب¨ ̈¨ال للش¨ ̈¨عت المج¨ ̈¨نما أوس¨ ̈¨م  ، بي¨ ̈¨ها أه¨  و احتك¨̈¨رت لنفس¨

من¨تجات ال¨بالد ؛ و ق¨د ح¨ددت س¨عر الش¨عير بأح¨د عش¨ر جن¨يهًا للط¨ن ال¨واحد و هي                
 . تي ُتّصدره و تبيعه للخارج بخمسة و عشرين جنيهًا وحدها ال

 
ودها مف¨¨̈¨يدًا و ح¨¨¨رمت اإلدارة الب¨¨¨ريطانية ال¨¨¨بالد م¨¨̈¨ن آالت و مص¨¨¨انع آ¨¨¨ان وج¨̈̈       -4    

ها ء و آان األجدر بقا، برقة للخارج الوحيدة في إقليم  ) المدبغة( فباعت   ،ض¨روريًا   
 و ،ف̈¨ي ث̈¨روة ال̈¨بالد إلنع̈¨اش ص̈¨ناعة الجل̈¨د ال̈¨ذي ُيعتب̈¨ر أح̈¨د ال̈¨دعامات  األساس̈¨ية  

̈¨ي آ     ̈¨ى الخ̈¨ارج أيض̈¨ًا اآلالت الت ̈¨ت  إل ̈¨يه   ُنقل ̈¨ت تح̈¨توي عل المدرس̈¨ة الص̈¨ناعية  (ان
̈¨نغازي ̈¨ى ب̈¨الد أخ̈¨رى ف̈¨ي       ،) بب ̈¨دة و ص̈¨ّدرتها إل ̈¨ا ص̈¨ادرت آالت زراع̈¨ية عدي  آم

 التي ال سبيل إلى حصرها بينما ى هذا عدا اآلالت الثانوية األخر    ،الش¨رق األوس¨ط     
 . الد الحاجة ماسة لوجودها في الب
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ل ُمش¨كلة ال¨بطالة الت¨ي تفّش¨ت عق¨ب االح¨تالل مباشرة بسبب       ح̈ ل¨م تس¨ع اإلدارة ف¨ي      -5    
 و ف¨ي نف¨س الوقت حددت ُأجرة من شّغلته    ،تش¨غيل األس¨رى ب¨دل الُعم¨ال الوطني¨ين           

̈¨ى        م̈¨نهم بعش̈¨رة ق̈¨روش دون م̈¨راعاة لغ̈¨الء المعيش̈¨ة و تكال̈¨يف الح̈¨ياة مم̈¨ا أدى إل
ل̈¨بالد و عل¨ى األخ̈¨الق العموم̈¨ية و األم̈¨ن الع̈¨ام  أض¨رار مت̈¨نوعة عل̈¨ى اقتص̈¨اديات ا 

 . حيث أن طبقة العمال هي السواد األعظم من الشعب 
 

ل¨م ت¨بادر اإلدارة إل̈¨ى  تع¨ويض األهال¨ي ع̈¨ن األض¨رار الت¨ي لحق̈¨ت بمم¨تلكاتهم ف̈¨ي         -6    
 آم̈¨ا أنه̈¨ا ل̈¨م تعم̈¨ل عل̈¨ى  ،الح̈¨رب حت̈¨ى يتمك̈¨نوا م̈¨ن إع̈¨ادة إنش̈¨اء م̈¨نازلهم المهدم̈¨ة 

إلغاث̈¨ة و التعمي̈¨ر الدول̈¨ية و أم̈¨ثالها لوج̈¨وب إس̈¨داء المع̈¨ونة له̈¨ذه    االتص̈¨ال بهي̈¨ئة ا
ال¨بالد أس¨ـوة بغي¨رها م¨ن ال¨بلدان الت¨ي نال¨ت هذا الحق و هي ليست أفدح مصابًا من          

 .بالدنا 
 

 . مع قلة األطباء و األدوية ،ية عدم إتخاذ وسائل الصحة الكاف -7    
 

 .  إنعدام االطمئنان على النفوس و األموال اب األمن  العام مما أدى إلىبستتإعدم  -8    
 

 وج¨ود حلق¨ة اتص¨ال لل¨تفاهم بي¨نهما آعدم      مع¨دم االنس¨جام ب¨ين اإلدارة و األهال¨ي لع¨د         -9    
 . تشكيل مجالس تنفيذية من الوطنيين و إسناد وظائف ذات مسئولية إليهم 

  
 ف¨̈¨ي حال¨̈¨تها ه¨¨ذه ه¨̈¨ي األس¨̈¨باب الت¨̈¨ي أوج¨̈¨دت ال¨̈¨بالد بع¨¨د مض¨̈¨ى أرب¨̈¨ع س¨̈¨نوات             

 . األمرالحاضرة التي يشكو منها الصغير و الكبير حتى أستفحل 
 

̈¨ندن أن تعي̈¨ر ه̈¨ذه ال̈¨بالد إل̈¨تفاتة بإيف̈¨اد ه̈¨ذه     أم̈¨ا وق̈¨د ص̈̈            ح للحك̈¨ومة المرآ̈¨زية بل
 ف̈¨أن الش̈¨عب الب̈¨رقاوي ي̈¨رى نفس̈¨ه مدف̈¨وعًا آم̈¨ا ه̈¨ي    ،البع̈¨ثة اإلداري̈¨ة لل̈¨بحث و التحق̈¨يق  

̈¨ع الش̈¨جاعة و اإلخ̈̈    ̈¨ه بدواف ̈¨ي      عادت ̈¨رفع ص̈¨وته ف ̈¨راطية ل ̈¨ان بالح̈¨ق و الديمق الص واإليم
ص¨راحة ؛ و بيان آامل ما عليه البالد ؛ نتيجة لتصرفات اإلدارة العسكرية البريطانية من        

ر ؛ تارآة ما في البالد س¨وء الحال¨ة الم¨ندرجة إل¨ى أس¨وأ إدارة مؤق¨تة ال تتصرف إال بمقدا           
 .للبالد

 
د اإلدارة الب��ريطانية المؤق��ته مح��دودة بع��ام واح��د و بم��ا ان الم��دة الباق��ية لوج��و          

يتق�رر بع�ده مص�ير ال�بالد بإس�تقاللها و وح�دتها و إمارة أميرها و انضمامها إلى جامعة           
 . الدول العربية 

 
خ̈¨ر مس¨رح تس¨تطيع أن تم¨ثل ل¨نا ف¨يه ب̈¨ريطانيا      آو بم¨ا ان ه¨ذه الم¨دة الض¨يقة ه¨ي                

 فأن¨نا نكتف¨ي بتلخ¨يص طلبات    ،ها و ص¨دق معامل¨تها   الُعظم¨ى ُحس¨ن ن¨واياها و ُن¨بل مقاص¨د        
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ح¨ة ف¨ي ال¨نقط التال¨ية مؤمل¨ين تحق¨يقها بالس¨رعة الت¨ي تفرضها الرغبة الصادقة               الملالش¨عب   
 : في خلق روح الثقة و اإلطمئنان 

 
تع��ويض ال��بالد عم��ا أص��ابها م��ن أض��رار الح��رب ف��ي المم��تلكات و األم��وال و م��ا    -1    

 .اء إلغاء العملة اإليطالية ن جرخسرت من ثروة مالية م
 

  إس��ناد وظائ���ف رئيس���ية للمواطن���ين ف��ي فت���رة وج���ود اإلدارة المؤق���تة و تش���كيل     -2    
 .دارة البالد فيما ُيقرر مصيرها مجالس تنفيذية من األهلين للمشارآة في إ

 
 و الس�ماح بتصدير منتجات البالد إلى األسواق الخارجية    ،رف�ع الق�يود ال�تجارية        -3    

 . لحرة و عدم احتكار شئ فيها ا
 

 . تحسين أجور العمال و حفظ حقوقهم  -4    
 

 . اب األمن العام و العناية بالصحة العمومية بستت إ-5    
 

 و ه̈¨و ُيق̈¨دم ه̈¨ذه  ، بب̈¨رقة المرآ��ز الع��ام لجمع��ية عم��ر المخ��تار و أخي̈¨رًا يتش̈¨رف           
̈¨أن يك̈¨ون ُمعب̈̈      ̈¨ريطانية ب ̈¨بحث الب ̈¨ى لج̈¨نة ال ̈¨بات الش̈¨عب   المذآ̈¨رة إل رًا ع̈¨ن ش̈¨كاوى و طل

   )1( )البرقاوي التي سبق أن رفعها في مناسباتها إلى حضرة السمو موالنا األمير  الُمعّظم
        

 .م22/12/1946بنغازي في  
*      *      * 

 
̈¨نص الكام̈¨ل له̈¨ذه المذآ̈¨رة م̈¨بادئ و أه̈¨داف و                   ̈¨ورد ال ̈¨نا نس̈¨تخلص و نح̈¨ن ُن لعل

جمعية عمر المختار في تلك المرحلة من مراحل نضالها السياسي ب¨رامج و أس¨لوب عم¨ل     
  آم¨ا و نس¨تطلع م¨ن خالله¨ا األوض¨اع السياس¨ية و االقتص¨ادية و االجتماعية و        ،ف¨ي ليب¨يا    

� ،م¨دى األص¨رار الوطن¨ي عل¨ى الكف¨اح م¨ن أج¨ل اس¨تقالل ليب¨يا و ج¨الء األجنبي عنها                
إدريس السنوسي بإقليم برقة فأنها تطالب إل¨ى جان¨ب ق¨بولها و اعت¨رافها بإمارة السيد           فه¨ي 

̈¨زئتها      ̈¨ثالث و ت¨̈¨رفض تج¨ ̈¨يمها ال¨ ̈¨ية بأقال¨ ̈¨بالد الليب¨ ̈¨وحدة ال¨ ̈¨ن   ،ب¨ ̈¨ية ع¨ ̈¨م تكش¨̈¨ف الجمع¨  ث¨
 . االنتهاآات و الجرائم االقتصادية التي ارتكبتها اإلدارة البريطانية في البالد 

 
 تق¨دمت به الواليات   آم¨ا و ق¨د أوردن¨ا ه¨ذه الُمذآ¨رة آوث¨يقة ُت¨ؤرخ لالقت¨راح ال¨ذي                     

 م و ال¨ذي يقض̈¨ي  1946 نيس¨ان س¨نة   �الم¨تحدة األم¨ريكية  ف¨ي مؤتم¨ر ب¨اريس ف̈¨ي أب¨ريل       
 .  توقيع معاهدة الُصلح مع إيطاليابتأجيل إتخاذ قرار نهائي لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ

 
                                                        

 . مصدر سابق ال ، راجع وثائق جمعية عمر المختار  )1( 
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* *     * 
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 من المسئول عن تجزئة البالد 

 
ال¨وطن الناطقة باسم جمعية عمر المختار في افتتاحيتها يوم             مق¨ال نش¨رته ج¨ريدة     

يؤآد "  م¨ن المسئول عن تجزئة البالد  " م  تح¨ت ع¨نوان    1947 أيل¨ول س¨نة     � س¨بتمبر    2
تتصدى فيه الجمعية لمؤامرات ؛ الموق¨ف الواض¨ح و المبدئ¨ي م¨ن قض¨ية وحدة أقاليم ليبيا         

  :  جاء فيه�و ُتجرم المساعي إليها ، تجزئة البالد 
 
 

ت�دور اآلن محادث�ات ف�ي القاه�رة بين سمو األمير محمد إدريس السنوسي من                    (
 و ،جه�ة و ب�ين السلطات البريطانية من جهة ثانية ؛ بشأن تحديد ُمستقبل البالد الليبية      

ُعل�م أن الس�لطات البريطانية ُتصر على فصل مستقبل برقة عن مسألة مستقبل طرابلس         
، �الب��ريطانية و القائ��د الع��ام للق��وات   " آروآ��ر" ل��رحلة الجن��رال   أن  و ُع��رف أيض��اً 

 و المفه�وم أن المحادثات تدور في جو شديد  ،ه�ذه المحادث�ات   ببالش�رق األوس�ط عالق�ة       
 . من الكتمان 

 
 و إذا صح هذا � ،ه�ذا م�ا أذاع�ته محطة الشرق األدنى في األسبوع الماضي                   

 حقيقة سياسة أصدقائنا البريطانيين التي ظلت حينًا من  فإنما يكشف الستار عن   ،الخبر  
فإل�ى أم�د ق�ريب جدًا و    . الده�ر تل�وذ بالتك�ُتم و تحج�ب وراء أس�تار ص�فيقة م�ن األع�ذار              

نح�ن ل�م نك�ن نطال�ب حليفت�نا بإص�دار م�ا يوض�ح سياس�تها نح�و مس�تقبل البالد و يطمئن             
ة ؛ هو أنها ال تملك جق  فكان جوابها في آل مر  � ،نفوس�نا عل�ى مص�يرنا م�ن جانبها          

 . الكالم في هذا الشأن بمفردها بدون بقية الدول األربع الكبرى 
 

و ج�اء م�ا أذاعته هذا المحطة مناقضًا لهذه األعذار التي طالما ألقمنا بها آلما                      
حاول�نا مباحث�تها ف�ي ذل�ك و بّي�نت أن ه�ذا ال�تحفظ لم يكن سوى جزء من خطة مرسومة         

تة ؛ ه��و ان��تظار ال��وقت المناس��ب ل��تقول ف��يها آلم��تها بمف��ردها و ًتمل��ي       و سياس��ة ممي�� 
إرادته�ا آم�ا تش�اء و ب�دون إستش�ارة الحلف�اء م�ن ال�دول الكب�رى و بدون مباالة بمشيئة               

 . الحلفاء من الضعفاء الذين هم نحن أصحاب الحق الطبيعي في تقرير مصير بالدهم 
 

 و لم ،اس�ب بحلفائه�ا آم�ا آ�نا نس�مع قبل اآلن      ل�م تع�بأ ب�ريطانيا ف�ي ال�وقت المن                
 سمو أمير البالد الُمعّظم أسهعب الذي قد صّرح دائمًا و على ر  ُتقم وزنًا لرغبات هذا الش    

بأن�ه لن يقبل حًال ال يحفظ للبالد الليبية إستقاللها و وحدتها  بكامل حدودها الطبيعية بل          
في الشرق األوسط و أصرت على أنه�ا رغ�بت أن ت�دخل ف�ي مفاوضات بواسطة ممثليها         

 و أن ،ان تك��ون ه��ذه المفاوض��ات عل��ى أس��اس تقري��ر مص��ير  ب��رقة ب��دون ط���رابلس          
 أن م��ثل ه��ذه السياس��ة ق��د عف��ا عل��ى   اإلنس��ان ال يس��تطيع أن يمل��ك نفس��ه م��ن العج��ب إذ  

دفاع��ًا ع��ن   ه��ا يقظ��ة الوع��ي القوم��ي ف��ي الش��عوب       ظمـُعل��ى ن قض��ت   ره��ا ال��زمن و اثآ
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ها أن تتجاهل ذلك أو تتغافله ال نا نحس�ب أن أم�ة م�ن األم�م يمكن     م�ا آ�   ،مق�ومات ح�ياتها     
فت من أمرها ما لم يعرفه ما ب�ريطانيا الُعّظم�ى الت�ي ق�د س�ايرت هذه التطورات و عر      ّيس� 

 .غيرها
 

          و إل��ى ح��ين ال��تاريخ ال��ذي ُأعل��ن ف��يه أم��ر ه��ذه المفاوض��ات ال نع��تقد أن أح��دًا        
ة تم�زيق ش�مل ب�الد ص�غيرة ال ي�بلغ عدد سكانها       يس�تطيع ان يحم�ل عل�ى عاتق�ه مس�ئولي          

 و أنها لنتيجة حتمية إذا ما حلت بليبيا مصيبة التقسيم ال قّدر اهللا و � ،المل�يون نس�مة   
 و ذلك هو ،ال ينك�رها إال م�ن غط�ى الجه�ل على بصيرته أو أعمت الغايات السافلة قلبه         

العربية إلى إصدار ذلك نف�س الس�بب ال�ذي ح�دا بأص�حاب الجاللة ملوك و رؤساء الدول        
الب�يان المش�ترك ال�ذي أع�ربوا ف�يه لل�دول الم�تحالفة ع�ن رغب�تهم األآ�يدة    في أن تظل                 
 ه��ذه ال��بالد ُمح��تفظة ب��وحدتها م��ن آ��ل تقس��يم و للس��بب عي��نه ب��ذلت الجامع��ة الع��ربية          

مس�اعيها و ال ت�زال تبذل في آل ميدان للمحافظة على الشعب الليبي من آل ما ُيمكن أن     
 . به من مكروه يلم 

 
إن أي ح��ل لقض��يتنا ال يحق��ق رغبات��نا بمع��ناها الص��ريح س��وف ل��ن نت��ردد ف��ي                 

 .  و إننا سوف نعمل على إحباطه هنا و في الخارج ،رفضه و رده بكل الوسائل 
 

                 ه�ذا و ل�ن يخ�يب ل�نا أم�ل ف�ي النص�ر و قائ�د ه�ذا الم�بدأ أمير البالد و من              
 ).يبيا و دول العرب بأجمعهمشعب لورائه 

 .م1947سبتمبر  2         
 
 
 
 
 

* *    * 
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 الجبهة الوطنية البرقاوية 
  تموز � يوليو 26

 م1946
--- 

 
 
 

 بتأسيسه و اإلعالن أمر) ُمدّجن (  هي تجمع سياسي الج�بهة  الوطنية البرقاوية              
 ًا م ليشكل له توازن1946ز  تم¨و � يول¨يو  26دري¨س السنوس¨ي ف¨ي ب¨رقه ف¨ي         إع¨نه األمي¨ر     

 ال¨̈¨بديل السياس¨̈¨ي للح¨̈¨رآة ف¨̈¨يه يك¨̈¨ون ي ذات ال¨¨وقت  ال¨̈¨رأي الع¨̈¨ام و ف¨̈¨ف¨¨ي ال¨̈¨بالد و أم¨̈¨ام 
فص��لها ع��ن ممارس��ة النش��اط السياس��ي ف��ي ال��بالد و حص��ر دوره��ا ف��ي      السنوس̈¨ية الت̈¨ي  

  .سنوسية لتبقى حرآة دينية إصالحيةالزوايا ال
 
 

 مع وفد األحزاب و التنظيمات )دة الليب�ية  حال�و (  )1(           و م¨ا أن تعث¨رت مفاوض¨ات         
 -يناير 22 الوطن¨ية البرقاوية في  السياس¨ية المم¨ثلة إلقل¨يم ط¨رابلس حت¨ى أص¨درت الج¨بهة            

 "ب��رقة الجدي��دة " الج̈¨بهة و نش̈¨رت ب̈¨نوده ف̈¨ي ص̈¨حيفة م مي̈¨ثاق1947آان̈¨ون الثان̈¨ي س̈¨نة 
 : على النحو التالي

 
 . ستقالل التام مهما آلف األمر عمل على إيصال برقة إلى االالا:      ًالأو
 
 . إعالن إمارة السيدإدريس السنوسي بال قيد و ال شرط :       ثانيًا

 
تش��كيل حك��ومة وطن��ية دس��تورية له��ا جيش��ها و أنظم��تها تح��ت العل��م  :       ًاثثال��

 . الوطني المقدس
 

العم�ل عل�ى انض�مامها إل�ى جامع�ة ال�دول الع�ربية آعض�و ف�يها أسوة             :     ًارابع� 
 . بالدول العربية المستقلة 

 
ت���رحب باس��م الش���عب الب���رقاوي بك��ل إخ���الص بتحق��يق ال���وحدة م���ع     :  ًاس�� خام

 : شقيقتها طرابلس بثالث نقاط 
 

 . رطـيد وال شـال قـذ بـَقـرنا المنيـ أمارةمت إـحـن تـيـواء الطرابلسيـانض -1
 

                                                        
 .  سنأتي على ذآر تفاصيل هذه المفاوضات فيما بعد  )1( 
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أن تج��تمع آلم��ة الطرابلس��يين عام��ة عل��ى ذل��ك و تص��ح ع��زيمتهم عل��ى    -2
 . قرير المصيرـق في تـدول التي لها الحـًال أمام الـوًال و فعـل لها قمـالع

 
)  دنأي(أن ال تم�س ه�ذه ال�وحدة ب�أي ح�ال م�ن األح�وال تص�ريح المستر           -3

 بإبع��اد اإليطالي��ين ع��ن إقل��يم ب��رقة و أن ال     ل��ينالقائ) ب��يفن(و المس��تر 
 . يستوطن برقة أي إيطالي ُمطلقًا 

 
 

*       *        * 
 

آ¨ان واض¨حًا أن الج¨بهة الوطن¨ية الب¨رقاوية ق¨د ُصنعت مناطًا بها دور محدود في                      
 ف¨بعد فش¨ل مفاوض¨ات وحدة المسار الطرابلسي البرقاوي إثر خالف الجبهة         ،وق¨ت ُمح¨دد     

أدان¨ت فيه  م 27/1/1947م¨ع وف¨د إقل¨يم ط¨رابلس أص¨درت جمع¨ية عم¨ر المخ¨تار ب¨يانًا ف¨ي             
 و زعمت الجمعية في بيانها أن ،ر إلفش¨ال المفاوض¨ات    الج¨بهة عل¨ى م¨ا اتخذت¨ه م¨ن تدابي̈           

في حديثه إلى جريدة  موقف الجبهة يخالف موقف األمير إدريس السنوسي الذي عّبر عنه        
 :  و الذي قال فيه م29/7/1946القاهرية بتاريخ ) األهرام(
 

 : نحن اليوم و إلى أن نلقى اهللا ال نزال متمسكين           (... 
 

 . ة ـلـامـادة الكـا السيـنـمن لــضـذي يــام الـنا التـلالـقـستـإب -1
 

 . بوحدة البالد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية  -2
 

 . لة ــقـدولة مستـية آـربعدول الـة الـام إلى جامعـضمـنباإل -3
 

�و بغير هذا ال نرضى بأي حل ُيفرض علينا           (  
 

و م�ا آ�ان لس�مو األمير أن يعلن      ( . �:  المخ¨تار    و أض¨اف ب¨يان جمع¨ية عم¨ر                  
ص و أمل ه�ذا الع�زم عل�ى المأل لو لم يُكن على يقين من أن هذا هو مطلب آل ليبي ُمخل           

  . )آل قومي في هذه البالد
 

*       *      * 
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 لجنة تقصي الحقائق  
 

ل األرب̈¨ع  اتخ̈¨ذت ال̈¨دوم1947 تش̈¨رين أول س̈¨نة �ف̈¨ي ال̈¨ثالث م̈¨ن ش̈¨هر اآتوب̈¨ر            
 وزراء خارجيتها ى في اجتماع لمندوب ) فرنسا و اإلتحاد السوفيتي أم¨ريكا و ب¨ريطانيا و     (

 ،ق¨رارًا يقض¨ي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لدراسة رغبات السكان في أقاليم ليبيا الثالث         
 -:و قد ُحددت مهام اللجنة الدولية هذه بـ 

̈¨نة بع¨̈¨د زيارته¨̈¨ا إل¨̈¨ى  (           ̈¨ياغته خ¨̈¨ارج   أن تق¨̈¨وم اللج¨ ̈¨يا بإع¨̈¨داد تقري¨̈¨رها و ص¨  ليب¨
 على ،و يج¨وز له¨ا ف¨ي حال¨ة الض¨رورة أن تض¨عه في مكان التحقيق        " ليب¨يا   " الُمس¨تعمرة   
بالتعرف  و أن تختص دراسة اللجنة ،م 1948عماله¨ا في أخر مايو سنة   ألج¨نة   أن ُتنه¨ي ال   

 الهيئات عل�ى رغ�بات الس�كان و وض�ع اآلراء المتعارض�ة ف�ي جدول تفضيل و استشارة            
و األقل��يات ف��ي آ��ل إقل��يم و محاول��ة االتص��ال بالجماع��ات المخ��تلفة للوق��وف عل��ى جم��يع  

م¨¨ع ع̈¨دم أحق¨¨ية اللج̈¨نة ف¨¨ي ان      وجه��ات النظ��ر السياس��ية و االقتص��ادية و االجتماع��ية     
   )1(  ) "ليبيا " توصي بشيء فيما يخص تقرير مصير المستعمرة 

 
اء الخارج¨ية عل¨ى ق¨رار ي¨نص على أن وفد آل      ق مندوب¨ي وزر او آ¨ان ق¨د ت¨م اتف̈               

 : دولة يضم 
 

 .رئيسًا -1
 .ن المستشارين ال يزيد عن ثالثةعددًا م -2
 .سكرتيرًا -3
 .الكتبة ال يزيد عددهم على خمسةعدد من المترجمين و  -4

 
 
 

*         *        * 
  
 
 
 
 

 
 

                                                        
 و صيغة قرار ،لف¨ة بدراس¨ة رغ¨بات الس¨كان ف¨ي المس¨تعمرات اإليطال¨ية السابقة جميعها         لج¨نة تقص¨ي الحقائ¨ق ه¨ذه ُمك        )1( 

 و آانت بريطانيا قد ، و نحن نفرد الحديث عنها هنا فيما يُخص ليبيا ،التكليف و تحديد المهام تشمل جميع المستعمرات 
بزيارة طرابلس لية القديمة على أن تبدأ أصرت أن تكون زيارة اللجنة إلى ليبيا هي أخر الزيارات للمستعمرات اإليطا    

 " ثم فزان و برقة 
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 المؤتمر الوطني العام 
  آانون ثان � يناير 10

 م 1948
--- 
 
 
 
 

̈¨ي            ̈¨ون أول س̈¨نة  � ديس̈¨مبر 12ف ̈¨ر إدري̈¨س السنوس̈¨ي    1947 آان  م أص̈¨در األمي
ق¨راراً بح¨ل الج¨بهة الوطن¨ية الب¨رقاوية و رابط¨ة الش¨باب ال¨تابعة له¨ا إلى جانب قراره بحل             

و وعد في رسالة بعثها إلى الجمعية بالعمل على تشكيل تجُمع      ،  )1( جمع¨ية عمر المختار     
 و قد آانت � ،مسئولياته الوطنية في المرحلة الجديدة سياس¨ي جام¨ع ف¨ي ب¨رقة يضطلع ب      

جمع¨ية عم¨ر المخ¨تار تواصل نشاطاتها من خالل دوائرها االجتماعية و الخدمّية األخرى            
 .  إصدارتها برئاسة تحرير جديدة آجريدة مستقلة "الوطن " آما واصلت جريدتها ،
 
 
 
 

ل¨ن األمي¨ر إدري¨س السنوسي عن     م أع1948 آان¨ون ث¨ان س¨نة       � يناي¨ر    10و ف¨ي              
̈¨يم ب̈¨رقة تح̈¨ت اس̈¨م        ̈¨ئة سياس̈¨ية تض̈¨م الهي̈¨ئات و التنظ̈¨يمات السياس̈¨ية ف̈¨ي إقل " تش̈¨كيل هي

 و ُعق¨د مؤتم¨ر وطن¨ي ع¨ام ف¨ي مدينة      � و وّجه¨ت الدع¨وة    �" المؤتم�ر الوطن�ي الع�ام       
الل  آما ُأختير السيد خليل الّق،ب¨نغازي ُأن¨تخب ف¨يه الس¨يد الرض¨ا السنوسي رئيسًا للمؤتمر          

 و آذلك آان من أعضاء اللجنة المرآزية للمؤتمر � ،عض¨وًا ع¨ن جمعية عمر المختار        
الس¨يد ُعم¨ر فائ¨ق ش¨نيب ال¨ذي مّثل إقليم برقة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى جانب       
̈¨يا       ̈¨يم ط̈¨رابلس لطل̈¨ب االس̈¨تقالل و وح̈¨دة ليب ُممثل̈¨ي الهي̈¨ئات و األح̈¨زاب السياس̈¨ية ف̈¨ي إقل

 . ث بأقاليمها الثال
 
 
 
 

 ف̈¨ي أص��در المؤتم��ر الوطن��ي الع��ام  م1948 ش̈¨باط س̈¨نة � فبراي̈¨ر 14و ف̈¨ي ي̈¨وم           
 : برقة بيانًا أعلن فيه 

 
                                                        

 و أناط العمل ، آ¨ان ق¨د أص¨در إدريس السنوسي قرارًا يقضي بإيقاف جمعية عمر المختار من مزاولة النشاط السياسي      )1( 
 : السياسي في هذه المرحلة بالجبهة الوطنية وحدها في إقليم برقة و قال في رسالة منه إلى الجمعية 

�إن هذا القرار يراعي في هذا الوقت مصلحة القضية الوطنية " "  
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 . التأآيد على إمارة السيد إدريس المهدي السنوسي  -1
 

 . وجوب التمسك بوحدة ليبيا  -2
 

 . تصميم الشعب الليبي على إعالن استقالله  -3
 

إتخ̈¨اذ آاف̈¨ة بب̈¨يانه ه̈¨ذا ال̈¨نداء إل̈¨ى األمي̈¨ر إدري̈¨س السنوس̈¨ي  و وج̈¨ه المؤتم̈¨ر ف̈¨ي           
 و ف̈¨ي ،التدابي̈¨ر و الخط̈¨وات  العمل̈¨ية الحاس̈¨مة إلع̈¨الن اس̈¨تقالل ليب̈¨يا بح̈¨دودها الطبيع̈¨ية   

خط¨وة س¨ريعة أخ¨رى ق¨ام المؤتم¨ر ب¨إبالغ خالص¨ة قراراته السابقة إلى آافة التنظيمات و             
 . األحزاب و الهيئات السياسية 

 
 

 جهودها إلى بضم فزان و طرابلسفي إقليمي    طال¨ب المؤتم¨ر الق¨وى السياسية         و          
̈¨يه       و أآ̈¨دت رئاس̈¨ة المؤتم̈¨ر  ،جه̈¨وده ف̈¨ي الس̈¨عي إل̈¨ى تحق̈¨يق االس̈¨تقالل و الُمحافظ̈¨ة عل

 يج�ب أن ال تحك�م ال�بالد إال حك�ومة وطنية دستورية     ( الوطن¨ي الع¨ام ف¨ي ب¨رقة عل¨ى أن¨ه            
�برلمان ُيمثل األمة و يوجه الحكومة تستمد ُسلطاتها من الشعب  تحت رقابة  (  

 
 
 

*      *      * 
 
 
 

الحقائق   م وص¨ول لجنة تقّصي 1947بي¨نما آان¨ت ال¨بالد تت¨رقب ف¨ي م¨ارس س¨نة              و         
 .  واصل الليبيون نضالهم من أجل وحدتهم و استقالل بالدهم �الدولية إلى طرابلس 

 
 
 
 

     *       *        * 
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 ـس إقليم طرابل

 
 
 

  م1946   :  ى  سـلـطرابـي الـنــوطــزب الــالح •
  م1946   :  دة  ـحـتــُمـة الـيـنــوطــة الــهـبــالج •
  م1946   :    رةـحـية الـنـة الوطـلـتـكـزب الــح •
  م1946   :   صري الطرابلسيمحزب اإلتحاد ال •
  م1947   :   اـيـــبــــيـــر لـــريـــحــة تــئــيـــه •
  م1947   :  ي ـسـلــرابـطـال الـمــعـزب الــــح •
  م1948   :   رارــــــــــــــــــزب األحـــــــــــح •
  م1949   :   لسيـرابـطـي الـنـوطـر الـمـؤتـمـال •
  م1949   :    اللــــــــقــــتــــزب االســــــــــح �
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 الحزب الوطني الطرابلسي 
  نيسان �أبريل  8

  م 1946
----- 

 
 
 

̈¨يو 30ف̈¨ي            ̈¨ي     1943 تم̈¨وز  س̈¨نة  � يول ̈¨وات المح̈¨ور ف ̈¨اب ه̈¨زيمة ق ̈¨ي أعق  م و ف
األستاذ  قام � ،الح¨رب العالم¨ية الثان¨ية و ج¨الء ق¨وات االح¨تالل اإليطال¨ي عن طرابلس              

 " النادي األدبي"بإنشاء و تأسيس نادي اجتماعي ثقافي أطلق عليه اسم    ن  عل�ى الفقيه حس   
 .  فروع في اإلقليم بموافقة ُسلطات اإلدارة البريطانية و افتتح له عدة

 
و ل¨م يك¨ن ال¨نادي إال واجه¨ة أدبية و اجتماعية ألنشطة سياسية لعدد من العناصر                  

 . الوطنية من أعيان و شباب مدينة طرابلس 
 

̈¨ول س̈¨نة  11و ف̈¨ي            ̈¨دول    1945 س̈¨بتمبر أيل  م و خ̈¨الل إع̈¨الن ت̈¨داول مناقش̈¨ات ال
رب¨ع الكب¨رى ألوض¨اع المس¨تعمرات اإليطال¨ية تق¨دمت ال¨واليات الم¨تحدة األم¨ريكية فيما            األ

 :  يُخص قضية ليبيا باقتراح يقضي 
 

 . منح ليبيا االستقالل بعد عشر سنوات  -1
 

 . خالل العشر سنوات هذه تبقى ليبيا تحت وصاية األمم المتحدة  -2
 

ع بس��لطات ُمطلق��ة ؛ عل��ى أن  ُتع��ّين األم��م الم��تحدة رئيس��ًا إلدارة ال��بالد يتم��ت  -3
 .يكون مسئوًال أمام مجلس الوصاية التابع لألمم المتحدة

 

و المملك���ة الم���تحدة  : ُتش���كل لج���نة استش���ارية تض���م س���بعة ممثل���ين ع���ن      -4
عربى و يتي و فرنسا و إيطاليا ؛ و مقيم ال�واليات الم�تحدة و اإلتح�اد السوف       

 .ا الدول الخمس المعنيةمي تختارهوروبمقيم أ
 

 مجل���س األم���ن بحق���ه الُمطل���ق ف���ي اخت���يار المراآ���ز اإلس���تراتيجية     تفظح���ي -5
الض�رورية و إداراته�ا باعت�بارها م�ن الم�نطق اإلس�تراتيجية الت�ي تسهم في            

  )1( . حفظ السلم و األمن الدوليين 

                                                        
 :  العالقات اإلنجليزية الليبية نقًال عن ،دآتور هنري ميخائيل :  راجع  )1( 

Department of the state publication  ، 2669 European cities ، 17 ، United states ، Italy  1936 � 1946 
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ه¨ذا و ف¨ي الوقت نفسه نقلت وسائل اإلعالم تصريحًا ألحد المسئولين األمريكيين               
باح�تمال أن تصبح إيطاليا وصية تحت إشراف هيئة األمم  " الخارج¨ية  الك¨بار ف¨ي وزارة     
 " . المتحدة على ليبيا 

 
عل̈¨ى أث̈¨ر ذل̈¨ك قام̈¨ت م̈¨وجة م̈¨ن الغض̈¨ب اج̈¨تاحت ُم̈¨دن ليب̈¨يا و أزعج̈¨ت اإلدارة            

العس¨كرية الب¨ريطانية ف¨ي ط¨رابلس ؛ إذ ان¨دلعت مظاه¨رات آبرى قام خاللها المتظاهرون          
 و ح¨̈¨دثت � ،لص¨̈¨ور الت¨̈¨ي تحم¨̈¨ل أس¨̈¨ماء و ش¨̈¨عارات الفاشيس¨̈¨ت  بتحط¨̈¨يم الالف¨̈¨تات و ا

اش¨تباآات م¨ع مس¨توطنين إيطالي¨ين و ت¨دخلت ُس¨لطات اإلدارة الب¨ريطانية للتهدئة و اتهمت           
األم̈¨ر � ،بالتح̈¨ريض و إث̈¨ارة الش̈¨غب  ) ال��نادي األدب��ي ( ع̈¨ددًا م̈¨ن ُمنتس̈¨بي و أعض̈¨اء  

 " حزب تحت اسم سأسيال¨ذي تحجج¨ت ب¨ه ُس¨لطات اإلدارة بع¨دم م¨نح ت¨رخيص رسمي بت            
 غي¨̈¨ر إن أعض¨̈¨اء ال¨̈¨نادي � ،ألعض¨̈¨اء و مؤسس¨̈¨ي ال¨̈¨نادي األدب¨̈¨ي " الح���زب الوطن���ي 

واص¨لوا نش¨اطاتهم السياس¨ية إل¨ى ان ت¨م رس¨ميًا اإلعت¨راف ب¨ه و منحه الترخيص بممارسة          
 فك¨̈¨ان أول ح¨̈¨زب � م 1946 نيس¨̈¨ان س¨̈¨نة � أب¨̈¨ريل 8النش¨̈¨اط الحزب¨̈¨ي السياس¨̈¨ي ف¨̈¨ي 
 و آان من مؤسسيه و ،الحزب الوطني الطرابلسي :  اسم   سياس¨ي في إقليم طرابلس تحت     

 : أعضاء قيادته البارزين 
 

 "ً ؤسساـم "ًا  ـ رئيس    . نـسـه حـيـقـفـى الـلــع •
 
 "بًا ـخـتـمن" ًا  ـرئيس    .  زرانـيـى مـفــطــصــم •
 
 زبـــــحــلـًال لـيـــوآ               . ن ذراعـــادق بــــصــال •
 
 وًاــــــــــــضـــــــــ       ع                       . المحموديعون سوف  •
 
 واــــــــــــضـــــــــع                              . نــسـه حـقيـفـد الـمحم •
 
 واــــــــــــضـــــــــع                              .ضـريـمـالم الـد السـعب •
 

 واــــــــــــضـــــــــع                              .رـــصــتـــنـم المـــالــس �
 

 
 :  و أستن الحزب ميثاقًا ضّمنه مبادئه و أهدافه و أعلنه بالنص التالي           

   
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 

 .  و صلى اهللا على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم 
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 ب�ين أب�ناء ال�وطن الطرابلس�ي الموقع�ين على             ه�ذه وث�يقة عه�د و تض�اُمن و اتح�اد         
 .هذا في سبيل النهوض بحالة البالد السياسية و االقتصادية و االجتماعية و األدبية 

 
يضم بين عناصره آل " الح�زب الوطن�ي   "وق�د تأل�ف ح�زب سياس�ي تح�ت اس�م                     

إلى أخر قطرة وطن�ي ُمخل�ص ش�ابًا أو ش�يخًا للكف�اح و تحق�يق األهداف السياسية اآلتية             
م�ن دم�ائهم عل�ى أساس التضحية بالمال و الوقت و النفس؛ و الثبات على هذه المبادئ       
المقدم�ة دون إس�تجزاء أو ه�وادة أو ض�عف مهم�ا عظم�ت التضحية أو تعرض القائمون          

 :     بهذا األمر ألعظم األخطار
 

 . ا الوطنيةنالمحافظة على النظام آلما آان ذلك ممكنًا و غير ُمتعارض مع حقوق -1
 
 و مص�ادمة أي ق�وة تعم�ل على رجوع اإلدارة اإليطالية إلى    ،مناهض�ة آ�ل فك�رة       -2

م���ن الح���دود التونس���ية غ���ربًا إل���ى الح���دود   " الليب���ية " األراض���ي الطرابلس���ية 
 و مكافحة ،المص�رية ش�رقًا ث�م م�ن الح�دود السودانية جنوبًا إلى حدود الجزائر         

 .رفقالنفوذ اإليطالي بدون هوادة أو ت
 
" مناهض�ة أي فك�رة أو أي ق�وة ترم�ي إل�ى اقتطاع أي جزء من أجزاء طرابلس           -3

و وض��عه تح��ت إدارة أخ��رى غي��ر الحك��ومة الت��ي يك��ون مرآ��زها مدي��نة    " ليب��يا 
  )1(  .طرابلس الغرب

 
سواء آانت إدارية أو " ليبيا" العم�ل عل�ى إلغاء القوانين اإليطالية من طرابلس      -4

 ثم ، تجاري�ة و م�ا ي�تعلق م�نها بالمرافعات المدنية الجنائية       مدن�ية أو جنائ�ية أو     
تش�كيل هيئة تشريعية تضم العناصر الُمخلصة من أبناء هذا الشعب و مشرعين          
آخ�رين من مسلمي الشرق األوسط لسن القوانين التي تتفق مع حاجات البالد و   

 .داتهو ضروراته و تقاليده و عاالشعب 
 
ظائ�ف اإلداري��ة والقض��ائية أب�ناء الش��عب األآف��اء بق��در   العم�ل عل��ى أن يتول��ى الو  -5

اإلمك�ان بحيث ال ُيمكن تعيين مُوّظف أجنبي في مصلحة يمكن أن يشغلها وطني          
 بموظف  من مسلمي ف�إن ل�م ي�وجد وطن�ي آ�فء ف�ال ُيعين فيها إيطالي بل يؤتى              

 .الشرق األوسط
 
اديًا و أدبيًا و قتصإسياسيًا و ) الليبي(عي ل�رفع مس�توى الش�عب الطرابلس�ي       الس�  -6

 .جتماعيًاإ
 

                                                        
 . آان ما يزال ُيطلق على ليبيا بحدودها الُمشار إليھا بالميثاق اسم طرابلس الغرب )1( 
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 فان لم يكن ،ألج�ل تحق�يق هذه األغراض يجب التفاهم مع ُسلطات االحتالل أوًال        -7
 .ء الحدود بكل ما نملك من وسيلةفنرفع ذلك إلى ما ورا

 
 الدين هللا و ( دة القض�اء عل�ى الخالف�ات الدين�ية و الطائف�ية و المذهب�ية على قاع           -8

 .)الوطن للجميع 
 
الس�عي إلص�الح ذات البين بين القبائل التي بينها عداوات تقليدية قديمة و إزالة        -9

 .طبقة الُمستنيرة و أعيان البالدسوء التفاهم بين أفراد ال
 
 جمع�يات تعاون�ية ألج�ل تنم�ية م�وارد ال�بالد االقتصادية و توسيع نطاق          ستأس�ي  -10

 و إنش��اء ، الحدي��ثة ال��زراعة و الص��ناعة و ال��تجارة عل��ى األس��اليب العص��رية   
 .مدارس أهلية لهذا الغرض و مكافحة البطالة 

 
طالية البائدة ظلمًا و راض�ي الت�ي امتلك�تها الحكومة اإلي       المطال�بة باس�ترجاع األ     -11

 .عدوانًا
 

  )2( . مكافحة هجرة اإليطاليين و غيرهم من ذوي المطامع إلى بالدنا  -12
 

 .و اهللا ولي التوفيق 
 ي الطرابلسي  الحزب الوطن    

        *        *        * 
 و تبن¨ى أعض¨اءه و أنصاره قضاياه و   ،ق¨ويًا    الح�زب الوطن�ي الطرابلس�ي        تأس¨س             

أهداف¨ه و إن أزعج¨ت ُس¨لطات اإلدارة الب¨ريطانية الت¨ي ظل¨ت ت¨رُقب نشاطاته عن آثب مع          
الحق̈¨وق الوطن̈¨ية أن مي̈¨ثاق الح̈¨زب يش̈¨ير إل̈¨ى ط̈¨ريق األع̈¨تدال و الموض̈¨وعية ف̈¨ي إط̈¨ار   

 . المشروعة للشعب الليبي 
 

و آ¨ان الح¨زب الوطن¨ي ؛ ح¨زبًا ش¨عبيًا يمارس نشاطاته الدائمة وسط الجماهير و                    
يعق¨د قادت¨ه الندوات و المحاضرات و المؤتمرات السياسية و يعّبر للرأي العام الدولي عن           

ره و إعالن استقالل بالده رغ¨بات الش¨عب الليبي و إصراره على نيل حقه في تقرير مصي        
، � و ق¨د س¨عى الح¨زب الوطن¨ي ف¨ي ف¨تح مق¨ر ل¨ه ف¨ي اقل¨يم ف¨زان بم¨ا ل¨ه م¨ن عالقات و                     

أنص¨ار إال أن ُس¨لطات اإلدارة الفرنس¨ية ف¨ي إقل¨يم ف¨زان م¨نعت دخ¨ول ق¨يادات الحزب إلى                
اإلقل¨يم ال¨ذي أحكم¨ت تط¨ويقه و حص¨اره  بإج¨راءات ته¨دف إلى عزل إقليم فزان عن بقية              

يم ليب̈¨يا و اش̈¨ترطت لم̈¨ن ي̈¨ريد زي̈¨ارة اإلقل̈¨يم الحص̈¨ول عل̈¨ى إذن ُمس̈¨ّبق م̈¨ن القنص̈¨لية  أقال̈¨
̈¨رابلس   ̈¨ي ط¨ ̈¨ية ف¨ ̈¨زان      � ،الفرنس¨ ̈¨يم ف¨ ̈¨ط إقل¨ ̈¨ى رب¨ ̈¨ية عل¨ ̈¨ت اإلدارة  الفرنس¨ ̈¨د عمل¨   و ق¨

 .ونس و الجزائر و النيجر و تشادبمستعمراتها في ت
                                                        

 .سابق المصدر ال:  راجع )2( 
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حصلت على معلومات           و ق¨د أف¨ادت تقاري¨ر لج¨نة تقّص¨ي الحقائ¨ق الدول¨ية أنه¨ا قد             

 م تف̈¨يد ب̈¨إن للح̈¨زب الوطن̈¨ي  1947آذار س̈¨نة �خ̈¨الل زياراته̈¨ا إل̈¨ى ط̈¨رابلس ف̈¨ي م̈¨ارس  
ن سجالته تضم خمسة عشر ألف أ و ، مراآ¨ز ُم¨تعددة م¨ن األقاليم      ف¨ي  االطرابلس¨ي ف¨روع   

   )1( .  من ُسكان طرابلس ًاعضو
 
 

*     *     * 
 
 

̈¨ي و بفض¨¨ل نش̈̈      ̈¨د تمك¨¨ن الح¨¨زب الوطن ̈¨ياداته الش¨¨عبية و عالقاته¨¨ا و             و ق اطات ق
̈¨زًا ف̈¨ي ح̈¨رآة التح̈¨رر        ̈¨ه م̈¨وقعًا سياس̈¨يًا متمي ̈¨ية م̈¨ن أن ي̈¨تخذ ل اتص̈¨االتها الع̈¨ربية و الدول

 . الوطني في ليبيا 
 

األستاذ على وق¨د حاولت اإلدارة البريطانية أن تضغط على رئيس الحزب آنذاك                    
 و بالتال¨ي في المسائل السياسية المتعلقة  ، لق¨بول أقل¨يات أجنب¨ية ف¨ي الح¨زب           الفق�يه حس�ن     

بقض¨ية اس¨تقالل ليب¨يا و التمث¨يل أم¨ام اللجان الدولية و الجمعية العامة لألمم المتحدة إال أنه        
 م̈¨وقفًا متش̈¨ددًا عل̈¨ى  ،  عل��ى الفق��يه حس��ن   و اتخ̈¨ذ ، آم̈¨ا رف̈¨ض مهادن̈¨تها  ،رف̈¨ض ذل̈¨ك 

 . خالف بعض قيادات الحزب 
 

ر و آوادر الحزب موضوع وحدة ليبيا واستقاللها تحت   ْـ̈ طُأل  ع¨ندما ُأثي¨ر داخ̈      و           
و مرجئ ان¨ت ه¨ناك خالف¨ات ح¨ول األمر بين مؤيد و رافض     راي¨ة اإلم¨ارة السنوس¨ية  ؛ آ      

لل¨بحث ف¨ي األم¨ر لم¨ا بع¨د االس¨تقالل غي¨ر أن  موض¨وع ق¨بول اإلمارة و الدعوة إليها أمر                  
 المنعقدة جلساته و قتها الدوليوض ي¨رى ال¨بعض بأهم¨ية تبن¨يه  و إب¨رازه ف¨ي ساحات التفا       

بح¨يث ُتغل¨ق األب¨واب أم¨ام مح¨اوالت تقس¨يم ليب¨يا بعزل إقليمي طرابلس و فزان و إبقائهما                
إدري���س م¨¨نح إقل¨̈¨يم ب¨¨رقة اس¨̈¨تقالًال ذات¨¨يًا منقوص¨̈¨ًا تح¨¨ت إم¨̈¨ارة     ي و � ،تح¨¨ت الوص¨̈¨اية  

تح̈¨ت  ط̈¨رابلس و بالتال̈¨ي ع̈¨ودة االح̈¨تالل اإليطال̈¨ي إل̈¨ى إقل̈¨يم ، الُمعت̈¨رف به̈¨ا السنوس��ي 
لحماية مصالحه و رعاية مستوطنيه في  "  ية ف�ي الوص�ايا الدول�ية        وح�ق األول�   " ذريع¨ة   
  .طرابلس

  
أخ¨ذ الخ¨الف ح¨ول موض¨وع اإلم¨ارة السنوس¨ية ش¨كًال جادًا بين قيادات الحزب ؛                     

 و بما ،إذ رأت جماع¨ة أن الح¨رآة السنوس¨ية بم¨ا حف¨ل ب¨ه تاريخها من مقاومة لإلستعمار         
حقق¨ته م¨ن ن¨تائج  عب¨ر مفاوض¨تها و اتفاقاته¨ا الت¨ي الت¨زمت به¨ا أط¨راف ذات صلة بقضية              

̈¨يا م̈¨ن االح̈¨تالل اإليطال̈¨ي    ̈¨ربط    ،تحري̈¨ر ليب  و مس̈¨اعي تحق̈¨يق االس̈¨تقالل ت̈¨ؤآد و تدف̈¨ع ل

                                                        
 . تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية :   راجع  )1( 
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 و الت¨زمت طائفة أخرى بموقفها الثابت  � ،مس¨ألة وح¨دة ليب¨يا بمس¨ألة اإلم¨ارة السنوس¨ية           
لها بمع¨زل ع¨ن مس¨ألة اإلم¨ارة السنوس¨ية و انش¨قت عن الحزب       ح¨يال وح¨دة ليب¨يا و اس¨تقال     

̈¨ية    الك��تلة "   الفك̈¨رية و السياس̈¨ية ح̈¨زب  ،الوطن̈¨ي الطرابلس̈¨ي لتؤس̈¨س ب̈¨توجهاتها الوطن
    " الوطنية الُحرة 

 
 

*       *       * 
 
 

للقاهرة في الس�يد مصطفى ميزران   رة عم¨ل ق¨ام به¨ا رئ¨يس الح¨زب                و خ¨الل زي¨ا    
 م  التقى خاللها بعدد من القيادات الوطنية الليبية 1948 آانون أول  سنة    �مبر  ش¨هر ديس̈   

؛ صرح لجريدة األهرام ردًا السيد عبد الرحمن عزام " و باألم¨ين الع¨ام للجامع¨ة العربية       
 ؛ ةعل¨ى س¨ؤال ح¨ول مسار القضية الوطنية الليبية في األمم المتحدة و تمثيل األقاليم الثالث           

 : و قال 
 
دارة العس��كرية الفرنس��ية اإلو ق��د طلب��نا م��ن مدي��ر  . تار حدي��دي د فص��لوا ف��زان بس�� لق��( 

الس�ماح بافت�تاح ف�رع لح�زبنا ف�ي إقل�يم فزان لكن طلبنا قوبل بالرفض القاطع ؛ غير أننا        
واثق��ون م��ن أن أهال��ي ف��زان يرفض��ون اإلدارة الفرنس��ية و ي��ؤيدون باإلجم��اع مطالب��نا        

   )1(   )استقاللهالخاصة بوحدة البالد و الوطنية ا
 
 
 

السيد مصطفى ميزران ؛ وبه¨ذا واص¨ل الح¨زب الوطن¨ي نضاله السياسي برئاسة                 
يدع̈¨و إل̈¨ى اس̈¨تقالل ليب̈¨يا الم̈¨وحدة و انض̈¨مامها إل̈¨ى الجامع̈¨ة الع̈¨ربية دون أن يح̈¨دد ش̈¨كل   

 حزب الكتلة  ؛ و له¨ذا نش¨أ    إدري�س السنوس�ي   نظامه¨ا مس¨بقًا و دون أن يع¨د بق¨بول إدارة       
 طالئ¨ع ح¨رآة التح̈¨رر   الح�زب الوطن�ي    ليش¨كال م¨ع   الج�بهة الوطن�ية الم�تحدة     س¨ت و تأس

̈¨ام   ̈¨ية و ه¨̈¨زيمة ق¨̈¨وات االح¨̈¨تالل    1946الوطن¨̈¨ي ف¨̈¨ي الع¨ ̈¨ية الثان¨  م و بع¨̈¨د الح¨̈¨رب العالم¨
 . اإليطالي و جالئها عن طرابلس 

 
 
 
 

*         *         * 

                                                        
 .  م 17/12/1948صحيفة األهرام المصرية الصادرة بالقاهرة يوم :  راجع  )1( 
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 الجبهة الوطنية المتحدة 
  أيار � مايو 10

  م 1946
--- 

 
 
 

̈¨يها                الس̈¨يد محم¨¨د   و بع¨¨د مش̈¨اورات م¨¨ع   ،م̈¨ن مش¨¨ايخ و أع̈¨يان ط¨¨رابلس و ُمثقف
 : مــن أعلن آل إدريس السنوسي 

 
 مفتي طرابلس  - العالماد ـعـى االســمد أبـمح  /  الشيخ -1
 
 .ريضــمــم الـــالــــس    /الشيخ -2
 
 .هودـبد الرحمن القلـع    /الشيخ -3
 
 . رــصـتـنـمـم الــالـــ س  /األستاذ -4
 
 . عبارـد آـيـجـد  المـ  عب /األستاذ -5
 
  .بانـعـن شـم بـراهيـ  إب /األستاذ -6
 
 .  تـــيـــمــد الــمــحـم   /األستاذ -7
 
 . رـصـتـنـمـمود الـمح   / األستاذ -8
 
 .وفــــــــون ســــــ  ع /األستاذ -9
 

 .رياـنجـهـد الــمــمح/   السيد -10
 

  .بــــيـبـاق حـــحــاس /  السيد -11
 
 ) الجبهة الوطنية المتحدة ( تأس¨يس تنظ¨يم سياس¨ي ف¨ي إقل¨يم طرابلس تحت اسم      : ـن  ـ� عــ

طرابلس و  ةتتبن¨ى مش¨روع ق¨يام دول¨ة ليبية موحدة على آامل التراب الليبي بأقاليمه الثالث      
ة الب¨رقاوية ؛ ال¨واجهة السياس̈¨ية    و بال¨تعاون و التنس¨يق م̈¨ع الج¨بهة الوطن¨ي    ،ب�رقة و ف�زان   

� ،في إقليم برقة لألمير إدريس السنوسي   
 ،و ق̈¨ام ق̈¨ادة الج̈¨بهة بتوج̈¨يه رس̈¨الة إل̈¨ى وزراء خارج̈¨ية ال̈¨دول األرب̈¨ع الكب̈¨رى              

̈¨نطلقات       أم̈¨ريكا و ب̈¨ريطانيا و فرنس̈¨ا و اإلتح̈¨اد الس̈¨وفيتي ؛ أآ̈¨دوا ف̈¨يها عل̈¨ى أه̈¨داف و ُم



 202

األمير محمد إدريس و الناجز لكامل التراب الليبي تحت والية الج¨بهة ف¨ي االس¨تقالل التام     
̈¨يا أو ع̈¨ودة         ، السنوس��ي ̈¨ادة الج̈¨بهة ع̈¨ن اس̈¨تنكارهم لمح̈¨اوالت تقس̈¨يم ليب ̈¨يها ق ̈¨ر ف  و عّب

 و أشاروا إلى ، حتى لو آان اسم األمم المتحدة ،االح¨تالل اإليطالي إليها تحت أي ُمسمى      
الت�ي ُعقدت أثناء الحرب العالمية الثانية  مي�ثاق األطلنط�ي و آ�ل المؤتم�رات         ( �:  أن  

 تلفت  )1(   و أن األم�ة الطرابلسية �و بع�دها أق�رت بح�ق الش�عوب ف�ي تقري�ر مص�يرها          
نظ�ر وزراء المؤتم�ر الُم�نعقد ف�ي رعاي�ة الهي��ئة الدول�ية لألم�م الم�تحدة بأنه�ا س�وف ل��ن           

�تخضع ألي قرار يصدر ضد رغبتها و لو عـّرضت نفسها للفناء الُمطلق  (  
 
 .لبالد التأييد من أهالي سان ود قامت الجبهة بتعميم هذه الرسالة التي القت االستح قـو   
 
 

 الش¨يخ طاه̈¨ر الم̈¨رّيض و   حزي¨ران آّل̈¨ف زعم̈¨اء الج¨بهة آ̈¨ل م̈¨ن  �و ف¨ي يون̈¨يو            
ق¨بل ع¨ودته   الس�يد إدري�س السنوس�ي    الس¨يد محم¨ود الُمنتص¨ر بالس¨فر إل¨ى القاه¨رة لمقابل¨ة        

̈¨ية إل̈̈  ̈¨ية للم̈¨وافقة    الثان ̈¨راحاتهم التال ̈¨بالد و ع̈¨رض اقت ̈¨يها ى ال ̈¨ى   عل ̈¨ا و العم̈¨ل عل و دعمه
 :  تطبيقها 

 
ول الكب��رى ألي م��ن اإلقليم��ين دون رف��ض أي اس��تقالل أو وص��اية تق��وم به��ا ال��د  -1

 و التأآ��يد عل�ى وح��دة المس�ار ألقال��يم   ،عت�بار وجه�ة نظ��ر س�كان اإلقل��يم اآلخ�ر     إ
 .ةليبيا الثالث

 
سنوس��ية عل��ى ش��خص الس��يد محم��د إدري��س المه��دي السنوس��ي  قص��ر اإلم��ارة ال -2

 .دون حق الوراثة   من بعده
 
 . ن يكون شكل الحكم في ليبيا المستقلة برلمانيًا دستوريًا  أيجب  -3

 
 م¨ع موفدي  الس�يد إدري�س السنوس�ي   و ق¨د ُعق¨دت ع¨دة اج¨تماعات ن¨اقش خالله¨ا                     

إط¨̈¨ار التنس¨¨يق ب¨̈¨ين قيادت¨¨ي اإلقليم¨̈¨ين عل¨̈¨ى   الج¨¨بهة ؛ الُمقت¨̈¨رحات الُمقدم¨¨ة و العم¨̈¨ل ف¨¨ي    
� ،تنفيذهما   

 
السيد إدريس و ف¨ي مع¨رض تص¨ريح ل¨ه عل¨ى رس¨الة الج¨بهة و مقترحاتها أبدى                          

انه سيبذل آل ما في  (�استعداده للتوقيع على برنامجها ؛ ُمشيرًا في ذلك إلى      السنوس�ي   
إدريس السنوسي آما وافق )  �وس�عه م�ن أج�ل التّوص�ل إل�ى تحق�يق المهام المطلوبة           

 ،عل¨ى تش¨كيل لج¨نة عم¨ل ُمشترآة تتولى العمل على تنفيذ البرامج الُمشترآة في القطرين        
 .  و تم االتفاق على تحديد موعد للقاء مشترك في برقة لُممثلي اإلقليمين 

 
                                                        

 األمة الليبية =  المقصود من األمة الطرابلسية هنا  )1( 
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 طاه��ر الم��ريض و محم��ود الُمنتص��ر ق̈¨ام آ̈¨ل م̈¨ن  ،و خ̈¨الل وج̈¨ودهما بالقاه̈¨رة            

 آما التقيا بالسيد أمين عام جامعة ،رة ع¨دد م¨ن عناص¨ر الح¨رآة الوطنية من الليبيين           ب¨زيا 
� ، و تبادال معه الرأي و المشورة في مهمتهما السيد عبد الرحمن عزام  ال¨دول العربية     

لقاه̈¨رة وص̈¨ول آ̈¨ل م̈¨ن الُمناض̈¨ل  الج̈¨بهة الوطن̈¨ية الم̈¨تحدة باص̈¨ادف وج̈¨ود ُممثل̈¨ي و ق̈¨د 
قادم¨ين من المملكة السعودية في   الس�يد خال�د القرقن�ي    ف¨يقه   و ر الس�يد بش�ير الس�عداوي       

 و ق̈¨د ت̈¨بادل الجم̈¨يع ال̈¨رأي و )1(  األمي��ر فيص��ل آل س��عودُص̈¨حبة س̈¨عادة وزي̈¨ر خارجي̈¨تها 
المش¨ورة ح¨ول األح¨داث الجاري¨ة عل¨ى الس¨احة الدول¨ية وم¨ا تعن¨يه المسألة الليبية في األمم            

̈¨ي ف̈̈      ̈¨بالد و    الم̈¨تحدة و مس̈¨اعي أط̈¨راف ح̈¨رآة التح̈¨رر الوطن ̈¨يق اس̈¨تقالل ال ̈¨يا لتحق ي ليب
 . وحدتها 

 
 
 

*       *      * 
 
 
 

̈¨تقدم ،نش¨̈¨طت الج¨̈¨بهة الوطن¨̈¨ية الم¨̈¨تحدة ف¨̈¨ي إقل¨̈¨يم ط¨̈¨رابلس               و اس¨̈¨تطاعت أن ت¨
الص¨فوف ف¨ي معرآة استقالل ليبيا وان تحظى بالتأييد في أوساط أهالي طرابلس لما بذلته         

وما حققته على صعيد الطرح  "  ابلس و ب�رقة  ط�ر "ق¨ياداتها م¨ن مس¨اع لتوح¨يد القط¨رين          
 . العام لمسألة اإلمارة السنوسية 

 
          و ق¨د عمل¨ت ق¨يادة الج¨بهة عل¨ى إع¨داد ورق¨ة عم¨ل ت¨تقدم به¨ا ف¨ي اج¨تماع مع وفد              

̈¨وم     ̈¨ه ي ̈¨رقاوية ح̈¨دد ل ̈¨ر 18الج̈¨بهة الب ̈¨ون الثان̈¨ي س̈¨نة   � ياي ̈¨نة   1947 آان ̈¨د ف̈¨ي مدي  م ُيعق
 ف̈¨ي اتفاق̈¨ية مش̈¨ترآة ُي̈¨وقعها الط̈¨رفان و يعم̈¨الن مع̈¨ًا عل̈¨ى  ب̈¨نغازي لمناقش̈¨تها و ص̈¨ياغتها

 : أساسها و قد تضمنت المبادئ و األهداف التالية 
 التأآيد على وحدة ليبيا ضمن حدودها الطبيعية آما آانت قبل الحرب العالمية  -1

 .  الثانية و رفض أي اقتراح يرمي إلى قسمة أي جزء من البالد أو فصله      
 
  . ةى استقالل ليبيا التام بأقاليمها الثالثالـتأآيد عل -2
 
وإنشاء   . اإلعتراف بزعامة السيد إدريس السنوسي و إعالن إدارته على ليبيا          -3

 .  حكومة دستورية ديمقراطية برلمانية   
 
 .  االنضمام إلى جامعة الدول العربية بعد االستقالل مباشرًة    -4

                                                        
 .  آان السيد بشير السعداوي وقتها يقيم بالمملكة السعودية و يعمل مستشارًا لجاللة الملك سعود )1( 
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ون الغاية منها االهتمام بالمصالح  العمل الفوري على إنشاء لجنة مشترآة تك  -5

 .  المشترآة للبالد تحت إشراف األمير  
 
يتعهد الفريقان بتنفيذ المبادئ الُمتفق عليها و الدفاع عنها بكل الوسائل        -6

 .  الُممكنة و رفض أي ترتيب يتناقض معها 
 
ا بعد تصديق مالنص على أن هذا االتفاق الذي وقعه الطرفان ُيصبح مقيدًا له -7

   .األمير عليه 
 
 
 
 

*       *       * 
 
 
 

 م وصل 1947 آان¨ون الثاني سنة  � ف¨ي أوائ¨ل يناي¨ر    ،و م¨ع بداي¨ة الع¨ام التال¨ي                      
الُمم¨ثل ألهالي إقليم طرابلس برئاسة  وف�د الج�بهة   إل¨ى مدي¨نة ب¨نغازي عاص¨مة إقل¨يم ب¨رقة             

 صفر سنة 25و ُعق¨د ف¨ي    " ُمفت�ي ط�رابلس     "الع�الم    محم�د أب�و االس�عاد     / فض�يلة الش�يخ   
وف��د الج��بهة الب��رقاوية الس��يد عم��ر م اج̈¨تماع ت̈¨رّأس ف̈¨يه 18/1/1947 ه̈¨ـ المواف̈¨ق 1366

� ،باشا الكيخيا   
 

و ف¨ي الجلسة األولى الجتماع الطرفين قّدم الوفد البرقاوي تعديًال يقضي بإضافة                  
�سعى إلنقاذ البقية الباقيةعلى انه إذا تعّذر ذلك ُينقذ ما يمكن إنقاذه و يُ    �( :ع¨بارة   (   

إل¨ى الفق¨رة السادس¨ة م¨ن الب¨نود المقت¨رحة لالتفاق¨ية المقدم¨ة م¨ن ال¨وفد الطرابلس¨ي ال¨ذي لم                 
و ق¨د عّل¨ل ال¨وفد الطرابلس¨ي رفض¨ه آم¨ا ج¨اء ف¨ي ب¨يان للجبهة          . � ،يق¨بل به¨ذه اإلض¨افة       

 : الوطنية الُمتحدة على النحو التالي 
 
)  �تق�دم به�ا الوفد البرقاوي ال معنى لها ؛ ما دام وفدنا لم    و ح�يث أن اإلض�افة الت�ي         

 و م��ن ح��يث أن ه��ذه اإلض��افة تتناف��ى م��ع  �ُيق��يد اإلم��ارة بش��يء يخ��تلف ف��يه الط��رفان  
 ،تقي�يد اإلم�ارة بحك�ومة دس�تورية فلم يوافق وفد الجبهة الطرابلسية على هذه اإلضافة           

�د الجه�ود عل�ى الكف�اح ف�ي      و بم�ا  أن مهم�ة ال�وفد تنحص�ر ف�ي اتفاق�ية تتض�من اتح�ا        
  و ح��يث ل�م يج�د ال��وفد ف�ي تل��ك    � ،س�بيل القض�ية الوطن��ية بك�ل م�ا يمك��ن م�ن وس�ائل       
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فقد ؛ اإلض�افة م�ا يض�من المصالح الوطنية العامة و ال يرضاها الشعب و ال المجاهدون       
�توقفت المفاوضات  ( . )1(    

 
 
 

فق̈¨د فّس̈¨ر س��يد عم��ر باش��ا الكيخ��يا  الأم̈¨ا رئ̈¨يس وف̈¨د الج̈¨بهة الوطن̈¨ية الب̈¨رقاوية              
إن برنامج الوفد الطرابلسي الُمكون  ( �: إص¨رار وف¨ده عل¨ى إض¨افة ه¨ذه الجملة بقوله       

م�ن س�بعة ب�نود ق�د ُوض�ع م�ن ِق�ّبل ع�بد ال�رحمن عزام األمين العام للجامعة العربية ؛ و                  
�هو الذي لم يستلطف برقة و ال السنوسيين في يوم من األيام  ( . 

 
و ق¨د قام¨ت مجم¨وعة م¨ن أعض¨اء جمع¨ية عمر المختار في بنغازي بزيارة الوفد                    

̈¨تقاء         ̈¨يق نقط̈¨ة ال ̈¨ريث و تأج̈¨يل س̈¨فرهم لتحق ̈¨تهم بالت  و أص̈¨درت  �الطرابلس̈¨ي و طالب
 : جمعية عمر المختار في بنغازي بيانًا جاء فيه 

 
)�ُيعطي لكل إن المحض¨ر الُمح¨رر من الطرفين على إثر إيقاف المفاوضات آفيل بأن       . 

 و يجع̈¨ل م̈¨ن آ̈¨ل بص̈¨ير و خبي̈¨ر حكم̈¨ًا ع̈¨ادًال   ،وطن̈¨ي و عرب̈¨ي ص̈¨ورة ماه̈¨ية الخ̈¨الف  
 لق¨د أص¨ر وف¨د ب¨رقة عل¨ى إض¨افة فقرته لحفظ خط         �  ،إلحق¨اق الح¨ق و إزه¨اق ال¨باطل          

للب¨رقاويين ف¨ي حال¨ة م¨نح ب¨رقة استقالًال بمفردها و ترك طرابلس          ) آم¨ا يدع¨ي     ( ال¨رجعة   
�لمصير آخر  (  

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .  م 1947 القاهرة سنة ، اللجنة الطرابلسية ،الكتاب األبيض في وحدة طرابلس و برقة :  راجع  )1( 
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ال تجعل )  اإلضافة(رى و ق�بل آ�ل ش�ئ أن هذه     إن�نا ن�   �(  :و أض¨اف ب¨يان الجمع¨ية           
 و لكن تجعلها في رابلس إذا ما فرضت التجرئه فحسب ب�رقة ف�ي ِح�ل م�ن ال�وحدة مع ط      

 م��ن اإلم��ارة إذا فرض��ت و ف��ي ِح��ل ، الس��تقالل إذا م��ا ف��رض االس��تعمار ِح��ل أيض��ًا  م��ن ا
ل من االنضمام إلى جامعة الدول العربية إذا ما ُفرض االنضمام إلى و ف�ي ِح�    ،  الحماي�ة     

 ذل̈¨ك ألن ن¨ص الم̈¨ادة ال ي¨ؤدي إال ه̈¨ذا المعن¨ى  م̈¨ع ع¨دم الل̈¨ياقة ف¨ي المخاط̈¨بات      ،غي�رها  
�الودية ( .  )1(  

 
 
 

*         *         * 
 
 
 

 
ادات الجبهة و واصلت قي. � ،ع¨اد وف¨د الج¨بهة الوطن¨ية الم¨تحدة إل¨ى طرابلس                         

̈¨يها أم̈¨ام  لج̈¨نة تقص̈¨ي الحقائ̈¨ق    � ،نش̈¨اطاتها ف̈¨ي إط̈¨ار أه̈¨دافها    و طال̈¨بت األهال̈¨ي بتبن
 ، ةالدول¨ية لتأآ¨يد مطال¨ب الش¨عب الليب¨ي ف¨ي تحق¨يق االستقالل و وحدة ليبيا بأقاليمها الثالث            

 . دستوري ديمقراطي برلماني و في ظل نظام حكم �طرابلس و برقة و فزان 
 
 
 

  *        **       
 
 
 

 أيل̈¨ول  � س̈¨بتمبر 30آ̈¨ان ق̈¨رار مؤتم̈¨ر وآ̈¨الء خارج̈¨ية ال̈¨دول األرب̈¨ع الك̈¨بار ف̈¨ي           
م ق̈¨د ح̈¨دد م̈¨دة عم̈¨ل لج̈¨نة تقص̈¨ي الحقائ̈¨ق لس̈¨تة أو س̈¨بعة أش̈¨هر؛ لت̈¨بدأ م̈¨ن ت̈¨اريخ     1947

يومًا تنهي خاللها أعمالها لتصل عائدة إلى ) 68(مغادرته¨ا لندن ؛ على أن تمكث في ليبيا       
لترفع تقريرها لمندوبي وزراء الخارجية  م1948 أيار سنة �خ¨ر ش¨هر ماي¨و       ل¨ندن ف¨ي أوا    

 آم̈¨ا أص̈¨در المؤتم¨ر إل̈¨ى اللج̈¨نة تعل¨يماته الت̈¨ي تقض̈¨ي   � ، )2(  حزي¨ران  � يون̈¨يو 7ف¨ي  
̈¨ية الس̈¨ابقة عل̈¨ى  أن تش̈¨مل بح̈¨ث       ̈¨يانات و المعل̈¨ومات ع̈¨ن المس̈¨تعمرات اإليطال بجم̈¨ع الب

 . عية و رغبات سكانها األحوال السياسية و االقتصادية و االجتما
 

                                                        
 سابق المصدر ال راجع  )1 (

  ( The New York times ، 7th October ، 1947 ):   راجع مصدر سابق نقًال عن )2( 
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و ع̈¨ندما وص̈¨لت اللج̈¨نة إل̈¨ى ط̈¨رابلس بع̈¨ثت جمع̈¨ية عم̈¨ر المخ̈¨تار برس̈¨الة إل̈¨ى              
تحثهم طرابلس و برقة و فزان التنظ¨يمات و األح¨زاب و ال¨تجمعات السياس¨ية ف¨ي آل من          

 و قد تصدر �عل¨ى وحدة الموقف الليبي في الـتأآيد على طلب االستقالل و وحدة البالد      
 : افتتاحية جاء فيها م 6/4/1948 صحيفة الوطن بتاريخ عدد

 
 )�ا ُأقحم��تا ف���ي  مه��ا ه��نا مس��ألتان ليس��تا م��ن اختص���اص اللج��نة الدول��ية و لك��نه        .. 

ا بالنس�بة للمس�تجوبين و هم�ا ؛ االنض�مام للجامعة العربية و إمارة      مالموض�وع ألهمي�ته   
ه��ا م��ن حق��وق الش��عب   ألن، و ق��د ق��ام الج��دل ح��ولها عل��ى غي��ر طائ��ل  � ،س��مو األمي��ر 

 بمظه��ر الخ��الف ح��ول ه��ذه    ظه��ور فلم��اذا ه��ذا ال ،هما ف��ي وق��تها  وح��ده و سيفص��ل ف��ي  
 فليذآر الجامعة � ،المس�ائل و اللج�نة ب�ين ظه�رانيكم تحص�ي م�ا ي�بدر منكم و تستغله                

 و ليذآ�ر األمي�ر م�ن ي�ريد ذآره فما هما من اختصاص أحد        �الع�ربية م�ن ي�ريد ذآ�رها         
يمين حتى ال يدخل الوّهن  ال�بالد و استقاللها يجب أن يظال سل  و لك�ن وح�دة    � ،س�وانا   

�ا نافي صفوف  (  
 
 
 

* * * 
 
 

        ¨̈ ̈¨رباعية    م و1948 آذار  س̈¨نة �ي الس̈¨ادس م̈¨ن ش̈¨هر م̈¨ارس      ف ص̈¨لت اللج̈¨نة ال
قد أجرت تحقيقاتها في أقاليم ليبيا و  أيار � مايو 20الدول¨ية إل¨ى ط¨رابلس و غادرته¨ا ف¨ي          

 عشرة أيام وفي إقليم برقة فزان و ، أربعين يومًا ط�رابلس ثت ف¨ي إقل¨يم       فمك̈  � ، ةال¨ثالث 
 ووض¨عت اللج¨نة تقري¨رها ال¨ذي جمع¨ت ف¨يه تح¨رياتها و دراستها لألحوال              � ، ا ي¨وم  25

 ... ؛قسم التقرير إلى خمسة أجزاء و ين� ،السياسية و االجتماعية و االقتصادية 
 

 .ةـــــــــــــــــــدمـــــــــــقــــــم  :       لاألوالجزء   •
 .ســـلـم طرابــيــلــــن إقـــــع   :   يـ الثانالجزء  •
 .زانــــــــم فــيــــلــــن إقـــــع   :   ثـ الثالالجزء  •
 .ةـــــرقـــــم بــيــلـــــن إقــــع   :   عـ الرابالجزء  •
 .ياـ  استنتاجات عامة عن ليب :   الخامسالجزء •
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� ،ل آل جزء على ستة أقسام متو يش    
 

 .ةـــدمـــقـــم : األول م ــالقس •
ع��ن الس��كان و ال��تكوين االجتماع��ي و األح��زاب و الص��حافة و       :الثان��يالقس��م  •

 .اإلداري و القضائي و القانوني ام النظ
ع��ن األراض��ي و الم��وارد الطبيع��ية  و المال��ية و ال��تجارية و      : ثـالـال��ثالقس��م  •

 . و النظام االقتصاديالصناعية و النقل
 .عن العمل والتعليم و الصحة العامة   :عـرابــالقسم ال •
� ،عن رغبات السكان  : الخامس القسم  •. 

 . نتائج عامة :القسم السادس  �
 

 
 

*         *        * 
 
 

 الج�بهة الوطن�ية المتحدة  لق¨د أش¨ارت الوثائ¨ق و مراس¨الت و ب¨يانات و مذآ¨رات                       
 السياسية و الهيئات و المنظمات الوطنية و العربية و ىالقوو تق¨دمت بها إلى  الت¨ي ُبع¨ثت أ    

الج�بهة آان�ت تم�ثل ت�يارًا سياس�يًا عّب�ر ع�ن طم�وحات الغالبية من أهالي            الدول¨ية إل¨ى أن      
ط�رابلس المناوئ�ين لل�تدخل األجنب�ي و لألقل�يات اليهودية و اإليطالية الداعية إلى إعالن          

 محمد  و قد آان لوجود فضيلة الشيخ � ، ة االح�تالل اإليطالي الحماي�ة الدول�ية  و ع�ود       
ف̈¨ي  الج��بهة الوطن��ية الم��تحدة  عل̈¨ى رأس ق̈¨يادة � مفت��ي ط��رابلس �أب��و االس��عاد الع��الم 
 عظيم األثر ،فزان  و برقةل¨دى الق¨وي السياس¨ية و الوطنية في إقليمي     اإلقل¨يم الطرابلس¨ي     

طيات مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي في و ال¨ثقة ف¨ي األداء السياسي و التعامل مع مع   
̈¨يا  ̈¨به  ليب¨ ̈¨ا أآس¨̈¨ب الج¨ ̈¨ا ف¨̈¨ي نس̈̈̈  بم¨ ̈¨تها و بالتال¨̈¨ي دوره¨ ̈¨ا و  ة مكان¨ ̈¨ا و تحالفاته¨ ج عالقاته¨

� ،إنحيازاتها  بما يحقق استقالل ليبيا و وحدة أراضيها   
 

̈¨يا و ق̈¨د      الج��بهة الوطن��ية الم��تحدة  فكان̈¨ت            إح̈¨دى أرآ̈¨ان الح̈¨ياة السياس̈¨ية ف̈¨ي ليب
لعت ق¨ياداتها و عناص̈¨رها ب¨دور ف¨ي تأس̈¨يس دول¨ة ليب¨يا   الحدي̈¨ثة و ه¨يكلة أجه̈¨زتها       اض¨ط 

 .  التنفيذية و التشريعية و القضائية بعد االستقالل ،اإلدارية 
 

*      *     * 
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 زب الكتلة الوطنية الحرة ح
  آيار � مايو 30

 م1946    
--- 

 
 
 

 ، مع رفاقه في الحزب الوطني على الفقيه حسنع¨ندما اخ¨تلف األس¨تاذ                 
النادي األدبي " و ه¨و المؤس¨س ل¨ه م¨نذ آان يمارس نشاطه السياسي  تحت ستار             

̈¨م يس̈¨تطع أن يتخل̈¨ى ع̈¨ن م̈¨بادئه و   1943س̈¨نة "    ب̈¨ل ،ت̈¨وجهاته و م̈¨واقفه   م ؛ ل
يتحجج  الفقيه  و لم � ،اس¨تقال م¨ن الحزب الوطني و انفصل بمن الزمه الرأي       

ة باعت¨¨¨بار الح¨¨¨زب مؤسس¨¨¨ة فك¨¨¨رية سياس¨¨¨ية تخض¨¨̈¨ع      بأحقي¨¨¨ته التأسيس¨¨¨ي  حس¨¨¨ن   
على الفقيه  و ب¨ذلك إنش¨ق   � ،ديمق¨راطيًا لموق¨ف و رأي األغلب¨ية م¨ن أعض¨ائه        

   ...محمد توفيق المبروكو أحمد الفقيه حسن و البشير بن حمزة  و حسن 
  ال¨̈¨ذي اض¨̈¨طلع ب¨̈¨دور  )الك���تلة الوطن���ية الح���رة  (  ؛ و أسس¨̈¨وا ح¨̈¨زب نوآخ���رو

ف¨ي تاريخ حرآة التحرر الوطني الديمقراطي بعد الحرب  تاريخ¨ي ه¨ام و حس¨اس        
 و ظ̈¨ل ح̈¨زب الك̈¨تلة ملت̈¨زمًا  � ،العالم̈¨ية الثان̈¨ية ؛ و ق̈¨بل إع̈¨الن اس̈¨تقالل ليب̈¨يا   

 . ستقاللها إ بقضية وحدة ليبيا و إدريس السنوسيموقفه بعدم ربط إمارة 
 
 

ستاذ  م و ف¨ي مدي¨نة ط¨رابلس أعل¨ن األ    1946 آي¨ار س¨نة   � ماي¨و   30فف¨ي             
 في ظروف "الك�تلة الوطنية الحرة  " عل¨ى الفق¨يه حس¨ن  م¨ولد و تأس¨يس ح¨زب           

 و تتع¨̈¨رض ف¨¨يها ال¨¨بالد لمؤام¨̈¨رات   ،آان¨¨ت ت¨¨تأزم ف¨¨يها القض¨̈¨ية الوطن¨¨ية الليب¨¨ية      
 . التقسيم و المساومة الدولية 

 
عالن ع¨ن ق¨يامه آح¨زب سياسي وطني       اإلس¨ّتهل ح¨زب الك¨تلة نش¨اطه ب̈          إ         

 عروبية بمذآرة إلى األمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة و ذو ت¨وجهات قوم¨ية    
ه̈¨ا ع̈¨نوانًا ؛ اس̈¨م الح̈¨زب   لتخ̈¨ذإرابلس عل̈¨ى ج̈¨ريدة الح̈¨زب الت̈¨ي  عممه̈¨ا ف̈¨ي ط̈̈ 

 :  وقد جاء في الُمذآرة "ةالكتل"
 

ت�رفع الك�تلة الوطنية الحرة صوتها بإسم العروبة إلى أمانة الجامعة العربية      (.. 
ي تقس��يم ليب��يا و معل��نة ع��زمها األآ��يد عل��ى ن��ّيل حقه��ا     ؛ ُمس��تنكرة آ��ل تفكي��ر ف�� 

 و تتش�رف الكتلة الوطنية الحرة بأن تبلغ  � ،الكام�ل ف�ي ال�وحدة و االس�تقالل          
جامع�ة ال�دول العربية المبادئ و القواعد التي نريد أن ُيبنى عليها مستقبل ليبيا           

 : و هي . �؛ و لن نحيد عنها قيد أنملة 
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 ،دودها المعروفة من مصر شرقًا إلى تونس غربًا وح�دة ليبيا بح   : أوال   •

 . و من السودان جنوبًا إلى البحر المتوسط شماًال 
 
 .استقالل ليبيا التام الذي ال تشوبه شائبة : ثانيًا  •

 
 . االنضمام إلى جامعة الدول العربية : ثالثًا  �

 
 ىس���واء ف���ا غي���ر منقوص���ة و ال ُمج���زأة           ه���ذه حق���وق للش���عب الليب���ي ؛ ي���ريده 

ذآ�رها أو ف�ي المس�ائل ال�ثانوية ؛ آمسألة تقرير نظام الحكم      م  قدتالمطال�ب األساس�ية الُم�     
�أو غيرها مما يجب ان يناط أمرها بيد الشعب الليبي وحده دون سواه  "  )1(   

 
 
 

*        *       * 
 
 

̈¨توجهات السياس̈¨ية و               ̈¨يانات ح̈¨زب الك̈¨تلة ُتعب̈¨ر ع̈¨ن ال  الفك̈¨رية آان̈¨ت آ̈¨تابات و ب
 و لم تستطع اإلدارة العسكرية أن تمنع � ، لل¨بالد الُمناهض¨ة ل¨إلدارة الب¨ريطانية المح¨تلة        

ية ب¨ين األهالي و المطالبة بتشكيل مجلس  ض̈  الح¨زب م¨ن م¨زاولة أنش¨طتها التحري       عناص¨ر 
 و آان̈¨ت ق̈¨يادات � ،وطن¨ي استش̈¨اري يدي̈¨ر ش̈¨ئون ال̈¨بالد خ¨الل م̈¨رحلة تقري̈¨ر المص̈¨ير    

 و ت̈¨وزع المنش̈¨ورات و ،لقاءاته̈¨ا العام̈¨ة ف̈¨ي ال̈¨بالد م̈¨رتين آ̈¨ل ش̈¨هر    ح̈¨زب الك̈¨تلة تعق̈¨د  
الب̈¨يانات المواآ̈¨بة لألح̈¨داث المحل̈¨ية و الدول̈¨ية و ذات الص̈¨لة بقض̈¨ية ليب̈¨يا عل̈¨ى األهال̈¨ي ؛  

� ،تشرآهم في قضايا الوطن و تحثهم على عدم التفريط في حقوقهم  
 

 و يعتبرها من ،لها آل يوم و آان¨ت م¨ن قض¨ايا ح¨زب الك¨تلة الت¨ي يناضل من أج                     
 و من أجل ،حل¨ية العاجل¨ة ؛ ه¨ي قض¨ية تعريب الجهاز اإلداري في البالد     مأه¨م القض¨ايا ال    

̈¨تلة رفض¨̈¨هم      ̈¨ام و ُت¨̈¨نظم االح¨̈¨تجاجات و اإلض¨̈¨رابات و ُيعل¨̈¨ن ُنش¨̈¨طاء ح¨̈¨زب الك¨ ذل¨̈¨ك ُتق¨
للممارس¨¨̈¨ات القمع¨¨̈¨ية الت¨¨̈¨ي تمارس¨¨̈¨ها الس¨¨̈¨لطات العس¨¨̈¨كرية الب¨¨̈¨ريطانية و إعاق¨¨̈¨ة ش¨¨̈¨ئون  

هالي على التصدي للدخول غير  و ق¨د عمل¨ت ق¨يادات ح¨زب الكتلة مع األ    � ،طن¨ين   الموا
الش¨رعي ألف̈¨واج اإليطالي̈¨ين القادم̈¨ين إل¨ى ال̈¨بالد عب̈¨ر البح̈¨ر بتخط¨يط و دف̈¨ع م̈¨ن حك̈¨ومة     
روم¨ا بقص¨د إح¨داث تغي¨رات س¨كانية ت¨نعكس عل¨ى تقاري¨ر اللج¨ان الدول¨ية إلعاقة استقالل                   

 .  ليها ليبيا و عودة االحتالل اإليطالي إ
 

                                                        
  م 22/7/1946 نقًال عن صحيفة األهرام القاهرية الصادرة بتاريخ ،سابق المصدر ال:  راجع  )1( 
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̈¨ة                 ̈¨تابعة و إعاق¨ ̈¨رقابة و الم¨ ̈¨تلة لل¨ ̈¨يادات ح¨̈¨زب الك¨ ̈¨ر و ق¨ و ق¨̈¨د تعرض¨̈¨ت عناص¨
̈¨ر        ̈¨ي تثي ̈¨ة لوج̈¨ودها و بالتال ̈¨ريطانية معادي ̈¨رتها اإلدارة العس̈¨كرية الب النش̈¨اطات الت̈¨ي اعتب

 . الرأي العام في البالد فعملت على المزيد من القمع و اإلضطهاد 
 

̈¨ابع ع            ̈¨ن  فف¨̈¨ي الس¨ ̈¨ر م¨ ̈¨ر  ش¨ ̈¨هر فبراي¨ ̈¨نة  �ش¨ ̈¨باط س¨ ̈¨تقلت اإلدارة 1947 ش¨  م اع¨
 مع األمين العام لحزب على الفقيه حسنالعس¨كرية الب¨ريطانية ف¨ي مدي¨نة طرابلس  السيد          

 .   في قلوب اإليطاليين "بث الهلع" بتهمة المبروك محمد توفيقالكتلة 
 

̈¨ثابت لح̈¨زب الك̈¨تلة الوطن̈¨ية الح̈¨رة ح̈¨ي               ال مس̈¨ألة إدارة و تأآ̈¨يدًا عل̈¨ى الموق̈¨ف ال
 و رفضًا لمحاوالت تقسيم ليبيا التي تتردد خلف الكواليس و     � ،الس¨يد إدريس السنوسي     

 نش¨رت ص¨حيفة الك¨تلة ؛ لس¨ان ح¨ال الح¨زب و ق¨ياداته بتاريخ        ،ف¨ي جن¨بات األم¨م الم¨تحدة        
 :  م تقول 1948 آانون األول سنة � ديسمبر 10
 
هوده نحو ِشق ليبيا عندما ُيطالب بإعالن إن إدري¨س السنوس¨ي آ¨ان ي¨وّجه ف¨ي الحقيقة ج           ( 

� ليبيا الموحدة بكاملهااس¨تقالل ب¨رقة بي¨نما تدعو جامعة الدول العربية إلى استقالل        " )1(  
� و عل¨ى الص¨فحة األول¨ى للكتلة ُنشر تصريح للسيد بشير السعداوي رئيس هيئة تحرير      

إن محاولة فصل  " � : ال فيهليب¨يا ُقب¨يل س¨فره إل¨ى ب¨اريس رئيس¨ًا لل¨وفد الليب¨ي الثان¨ي ق̈              
و . � "  لقضية ليبيا  قبوًال بالحل االستعماري ليس إال ةأي إقل�يم م�ن أقاليم ليبيا الثالث       

لق��د س��بق ل��نا أن أعل��نا رأي��نا المش��ترك و     " �: تص̈¨ريحه ه̈¨ذا  الس̈¨عداوي ف̈¨ي  أض̈¨اف 
إلى ربط الخ�اص بم�نح االس�تقالل الكام�ل ل�بالدنا و تص�فية الق�يود اإلمب�ريالية الت�ي أّدت                

 و ،اية إيطاليا برقة بالوصاية اإلنجليزية و بالتالي تجزئة ليبيا بإعادة طرابلس إلى وص        
 و نح��ن أص��حاب ال��بالد و أص��حاب الح��ق  ل��م و ل��ن   � ، الفرنس��ية ةف��زان إل��ى الوص��اي

 ه�و أخط��ر م�ا تتع��رض ل�ه ليب��يا     و نعتب��ر ه�ذا الُمخط��ط � ،نواف�ق عل�ى ع��زل أي ج�زء    
  ... )اآلن

   *       **     
 و ف¨ي ظ¨ل م¨وازين الق¨وي الدول¨ية الجديدة التي أفرزتها      ،و عل¨ى الجان¨ب اآلخ¨ر                 

ن¨تائج الح¨رب العالم̈¨ية الثان¨ية ؛ آان̈¨ت ال¨واليات الم¨تحدة األم̈¨ريكية الق¨وة األول̈¨ى ف¨ي لع̈¨بة        
ك دف¨¨ة الُم¨̈¨نظمة الدول¨̈¨ية بإتج¨̈¨اه م¨¨ا ي¨̈¨دعم و يحق¨̈¨ق اس¨̈¨تراتيجياتها   تح¨̈¨ر؛ ت¨¨نافس الحلف¨̈¨اء  

 و حتى � ،لية ف¨ي م¨ناطق الش¨رق األوس¨ط ؛ المستهدفة باإلحالل و التجديد فيها           المس¨تقب 
دول̈¨يًا قائم̈¨ًا ب̈¨ين ط̈¨رفين يملك̈¨ان ح̈¨ق التص̈¨رف ؛ م̈¨نحت حك̈¨ومة المملك̈¨ة     يص̈¨بح وض̈¨عًا 

 م و بموجب تعاقد اتفاقي إلى الواليات 1948الب¨ريطانية بق¨رار منف¨رد منها في مطلع سنة      
ي ي¨ناء قاع¨دة ج¨وية عس¨كرية ف¨ي منطقة المالحة القريبة      ف̈ "  الح¨ق  " الم¨تحدة األم¨ريكية      

 و ق̈¨د أث̈¨ار ه̈¨ذا الق̈¨رار غض̈¨ب الليبي̈¨ين و ق̈¨اد ح̈¨زب الك̈¨تلة    � ،م̈¨ن العاص̈¨مة ط̈¨رابلس  
 و صرح   أحمد  الفقيه حسن لمراسل جريدة األهرام في   ،مظاه¨رات اح¨تجاج و استنكار       

 : طرابلس بقوله 
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 فم��ن أج��ل ه��ذه الق��واعد ُأنت��زعت أفض��ل  ،عم��ال قم��نا باالح��تجاج ألن��نا ال ن��ؤيد ه��ذه األ ( 

و م�ن الواض�ح تمام�ًا أن األم�ريكيين حاآو مع اإلنجليز هذه        .. �األراض�ي م�ن الس�كان       
  )1(  . )المؤامرة اإلمبريالية

 
للمؤامرات الدولية التي ف¨ي ه¨ذا ال¨وقت ال¨ذي آان¨ت تتص¨دى ف¨يه الق¨وى الوطنية                       
 آان̈¨ت اللج̈¨نة ال̈¨رباعية للتحق̈¨يق و تقص̈¨ى   � ، وح̈¨دتها ق̈¨ة اس̈¨تقالل ليب̈¨يا و عاتس̈¨تهدف إ

 و فيما يعنيه الجزء � ،الحقائ¨ق ق¨د أع¨دت تقري¨رها ع¨ن المس¨تعمرات اإليطال¨ية الس¨ابقة               
 آ¨ان م¨ندوب اإلتح¨اد الس¨وفيتي ق¨د أع¨د و أرف¨ق ب¨ه نص¨ًا أخ¨تلف ف¨يه عن                ،الخ¨اص بليب¨يا     

الل ال̈¨بالد م̈¨ا يمه̈¨د الس̈¨بيل  ال̈¨نص األص̈¨لي لّلج̈¨نة الت̈¨ي أوردت م̈¨ن األس̈¨باب إلعاق̈¨ة اس̈¨تق 
من تنفيذ مخططاتها للوصاية على ليبيا )  فرنس¨ا  ، ب¨ريطانيا  ،أم¨ريكا  ( الدول¨ي لحك¨وماتها    

 فقد جاء في مقدمة �و تثب¨يت أق¨دامها عل¨ى ط¨ريق الهيم¨نة و الس¨يطرة الط¨ويلة المدى ؛         
 " : ليبيا " تقريرها عن المستعمرة اإليطالية السابقة 

 
 و تفت��رق الم��ناطق ال��ثالث  ،عس��كرية مس��تعمرة ليب��يا الس��ابقة   إداراتتدي��ر ث��الث ( ... 

ه��ناك مكان��ان رئيس��يان للمن��تجات   و ، واس��عة األط��رافال��واحدة ع��ن األخ��رى بص��حراء 
  )سه و الواحات الساحلية في طرابلسالزراعية هما الجبل األخضر في برقة و جبل نفو

 
ال��تكوين السياس��ي و االجتماع��ي ال��ذي ال  و (... : ث̈¨م ُتض̈¨يف مقدم̈¨ة التقري̈¨ر            ...

� ، و هو أساس جيد لتكوين الحكم الذاتي ،خ�الف ف�يه يك�اد يك�ون موج�ودًا ف�ي ب�رقة          
أم�ا س�كان ف�زان فه�م قل�يلو الع�دد و م�واردها الطبيع�ية فقي�رة ال تمكنها من أن تستقل و                

 م و ال يوجد أييكتف�ي س�كان ف�زان ب�اإلدارة الحاض�رة و ل�م يفكروا آثيرًا في تغيير النظا       
 و ف��ي ب��رقة أآث��رية الس��كان ي��ريدون االس��تقالل تح��ت إم��رة  � ،ش��عور ض��د اإليطالي��ين 

 ... )السيد محمد إدريس السنوسي و هم يعارضون بشدة في رجوع اإليطاليين
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̈¨يم ط̈¨رابلس تش̈¨ير مقدم̈¨ة التقري̈¨ر إل̈¨ى ان̈¨ه      ف��ي ط��رابلس ي��ود معظ��م    (  �:   و ع̈¨ن إقل

 و ه���م ،س���تقالل و ال���رغبة ف���ي ال���وحدة و عض���وية جامع���ة ال���دول الع���ربية   الس���كان اال
 أم��ا � ،يعارض��ون ف��ي رج��وع اإلدارة اإليطال��ية و يعارض��ون ف��ي أي��ة س��يطرة أجنب��ية    

�العالقات الفردية بين العرب فهي جيدة  (  )1(   
 

           أم¨̈¨ا الم¨̈¨ندوب الروس¨̈¨ي فق¨̈¨د أرف¨̈¨ق بالتقري¨̈¨ر مقدم¨̈¨ته الخاص¨̈¨ة الت¨̈¨ي س¨̈¨ّجل ف¨̈¨يها  
 أمريكي �انط¨باعاته الخاص¨ة انطالق¨ًا م¨ن فهم¨ه و إدراك حكوم¨ته إل¨ى المخط¨ط األنجل¨و               

 و قد جاء في ترجمتها العربية عن الروسية ،الس¨اعي لف¨رض وص¨ايته الدول¨ية عل¨ى ليب¨يا          
 : ما نصه 

 
نس��مة  ) 1.150.000(م م��ربع و ع��دد س��كانها . ت��بلغ مس��احة ليب��يا حوال��ي مل��يون ك( 

ب العالم��ية الثان��ية آان��ت ليب��يا ُتعتب��ر وح��دة ؛ جغ��رافيًا و عنص��ريًا و    و ق��بل الح��ر،اآلن 
 و األرض � و آذلك بالنسبة لطريقة حياة السكان ،اقتص�اديًا و لغ�ويًا و دينيًا و ثقافيًا         

 و أآث��رية الس��كان م��ن � ،المن��تجة ف��ي ليب��يا واقع��ة عل��ى الس��احل و وراءه��ا ص��حراء  
 و اللغة ،ة عن طريق البحر رعالم الخارجي ُمستم قتصادية مع ال   و عالقاتهم اال   ،الع�رب   

 و ُمعظ��م الس��كان غي��ر   � ، و ال��دين الُمنتش��ر ه��و اإلس��الم    � ،ل��ى ه��ي الع��ربية   واأل
 و بس��بب التقس��يم  � ، و ه��م يحافظ��ون عل��ى ح��ياة ال��رّحل و نص��ف ال��رّحل    ،ُمتعلم��ين 

مدة الحرب ؛ و الُمص�طنع له�ذه الم�نطقة الُم�وحدة ف�إن االخ�تالفات المحلية قد آُثرت في           
م��ن الممك��ن إهماله��ا أم��ام وح��دتها االجتماع��ية و الطبيع��ية ألن ع��وامل م��ا بع��د الح��رب      
اإلختالفية و الُمتصلة بالمصالح األجنبية تعتبر عوارض للتقُدم االقتصادي و االجتماعي      
الطبيعي لليبيا ؛ و يتوازن هذا آثيرًا بالعوامل الُمتصلة بالمصالح الوطنية للشعب الليبي   
نفس�ه ؛ و يؤآد هذه الحقيقة أن أآثرية الليبيين الذين ُسئلوا أمام اللجنة عّبروا بوضوح        

  )2(   )عن رغبتهم في وحدة بالدهم
 

*         *        * 
  

 و بعد مناقشة تقرير لجنة التحقيق الدولية م1949نيس¨ان س¨نة     � أب¨ريل    6و ف¨ي              
...  ؛اء حول حقيقة األوضاع في ليبياختالف اآلرإ و ،جمع¨ية العام¨ة لألمم المتحدة    أم¨ام ال  

أب¨دت الواليات المتحدة رأيًا بأن تسير ليبيا في طريقها نحو االستقالل على أن تكون تحت        
ل¨ى ب¨ريطانيا إدارة إقل̈¨يم    و ف¨ي ح¨ال تقس̈¨يم ليب¨يا إل¨ى م̈¨ناطق ؛ تتو    ،وص¨اية األم¨م الم̈¨تحدة   

 .برقة
 

                                                        
سنة ) وثائق ( مقدم¨ة تقري¨ر لج¨نة التحق¨يق الدول¨ية ؛ الت¨رجمة الع¨ربية ع¨ن اإلدارة السياسية بالجامعة العربية           :  راج¨ع     )1( 

 .  م ليبيا 1948
 . المصدر السابق و الترجمة عن النص الروسي :  راجع  )2( 



 214

رها ؛ بض̈¨رورة ع̈¨ودة إيطال̈¨يا إل̈¨ى مس̈¨تعمراتها  عّب̈¨رت فرنس̈¨ا ع̈¨ن وجه̈¨ة نظ̈̈  و          
م̈¨ن ) 81( م̈¨تحججة ف̈¨ي ذل̈¨ك بالم̈¨ادة  � ،بإعت̈¨بارها الدول̈¨ة الت̈¨ي له̈¨ا الح̈¨ق ف̈¨ي إدارته̈¨ا   

�" دولة أو أآثر"  ميثاق هيئة األمم المتحدة التي تنص في حالة الوصاية على    )1(    
 

يتض¨من ع̈¨ودة إيطال¨يا إل̈¨ى   و رفض¨ت ب¨ريطانيا اقت̈¨راح فرنس¨ا ه¨ذا و قال̈¨ت ان¨ه ؛                
 و إن حك¨¨ومة ب¨¨ريطانيا الُعظم¨¨ى ق¨¨د قطع¨̈¨ت عل¨¨ى نفس¨¨ها عه¨¨دًا للسنوس¨¨يين بع¨̈¨دم         ،ليب¨¨يا  

̈¨ي     ̈¨يم مرةاخ̈¨رى للحك̈¨م اإليطال ̈¨زمة    ،خض̈¨وع اإلقل ̈¨الده ُملت  و ق̈¨ال م̈¨ندوب ب̈¨ريطانيا إن ب
̈¨يد أي اقت̈¨راح   " :  و أض̈¨اف � ،بالوق̈¨وف ع̈¨ند ه̈¨ذا ال̈¨وعد    إال أن ب̈¨ريطانيا مس̈¨تعدة لتأي

 الح¨د ف¨ي الت¨باين و صراع المصالح ؛    و ع¨ند ه¨ذا  "  م¨نح فرنس¨ا حق¨وقها ف¨ي ف¨زان          بش¨أن   
 : تقدمت باآستان بمشروع قرار يتضمن 

 

 . السماح لحضور ُممثلي إيطاليا  -1
 . أهل البالد  تماع إلى آراءـساإل -2

 
̈¨رار الباآس¨¨تاني                  ̈¨ريطانيا تأي¨¨يدها لمش̈¨روع الق ̈¨نت ب ̈¨د أعل ̈¨ع تش̈¨كيل لج¨¨نة  ،و ق   م

̈¨ى أراء الهي¨¨ئات المخ̈¨تلفة     ̈¨رعية تتول ̈¨ع توص¨¨ياتها لّلج̈¨نة السياس̈¨ية    ،ف و بع¨¨د  . � ، و رف
 : المناقشات و التعديل ؛ صدر القرار على النحو التالي 

 

 . تشكيل لجنة فرعية تضم أحد عشر عضوًا   -1
 
لّلج¨نة أن تس¨تفيد م¨ن تقري¨ر لج¨نة تقص¨ي الحقائق الرباعية في اختيار الهيئات             -2

 . رغب في اإلدالء برأيها أمام اللجنة السياسية التي ت
 
 أبريل 23أخ¨ر م¨يعاد لتس¨ـليم طل¨بات ُممـثـلـي الهيئات الـسـيـاسية و األحزاب            -3

   )2( . م 1949سنة 
*        *      * 

تفاعل¨¨ت الهي¨̈¨ئات و األح¨̈¨زاب السياس¨̈¨ية ف¨̈¨ي ال¨̈¨بالد م¨̈¨ع الق¨̈¨رار و أع¨̈¨دت نفس¨̈¨ها             
دول¨ية في األمم المتحدة للدفاع عن حرية الوطن و استقالله في جلسة   للمع¨رآة السياس¨ية ال    

 م وفق¨¨ًا للمش¨̈¨روع الباآس¨̈¨تاني و  1949 أي¨¨ار س¨̈¨نة  � ماي¨̈¨و 3االس¨¨تماع الت¨̈¨ي ُعق¨¨دت ف¨̈¨ي   
�  ،التعديل اإلضافي البريطاني  

 
 
 
 
 

                                                        
 و يحدد السلطة التي ،فاق الوصايا الشروط التي ُيدار بها اإلقليم يشمل ات: " من الميثاق على إن  ) 81( نصت المادة  )1( 

 "  و يجوز أن تكون هذه الُسلطة دولة أو أآثر أو هيئة األمم المتحدة ذاتها ،تباشر إدارة اإلقليم 
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للسيد بشير السعداوي رئيس هيئة تحرير و ق¨د أوآل¨ت الق¨وى الوطن¨ية في إقليم طرابلس         

 بال¨تعاون م¨ع األمان¨ة العام¨ة لجامع¨ة ال¨دول الع¨ربية ؛ تش¨كيل الوفد الطرابلسي إلى             ، اليب�ي 
 : األمم المتحدة فكان آل من 

 
 .على نور الدين العنيزي  /آتورالد
 
 .دارهـــن قــور بــصـنـم / دـــالسي

 
   )1( . ريـكـش ؤادـــد فـمـمح / لدآتورا

 
 المؤتم̈¨ر الوطن̈¨ي الع̈¨ام بتش̈¨كيل ال̈¨وفد ال̈¨ذي  ،  ياألمي̈¨ر إدري̈¨س السنوس̈¨و آل̈¨ف           

 :  فكان آل من ،مّثل إقليم  برقة 
 

         .ارـبـعـد الـميـد الحــبـــع/ خ ـالشي
 
 .بـيـنـق شـائــر فــمــع/ د ـــالسي

 
 .اللـــــــقـــل الـــيــلـــخ/ د ـــالسي

 
̈¨وى ال            ̈¨و آان¨̈¨ت ق¨ ̈¨تعمارر اإلتآم¨ ̈¨م  خ  ىس¨ ̈¨ل رس¨ ̈¨روع  تواص¨ ̈¨ال مش¨ ̈¨ا إلفش¨ ططه¨

 فتس̈¨للت إيطال̈¨يا عب̈¨ر الق̈¨رار الدول̈¨ي الس̈¨الف الذآ̈¨ر و طال̈¨بت اللج̈¨نة    � ،اس̈¨تقالل ليب̈¨يا 
� و �  )رابطة قدماء المهاجرين(إلى : الف¨رعية بتوج¨يه الدع¨وة ف¨ي جلس¨ة االستماع           

 جمع الجالية اليهودية في طرابلست(  و إلى �  )رابط�ة المحارب�ين الق�دماء ف�ي ليبيا     ( 
 الت¨̈¨ي يةة و الع¨̈¨رقن¨̈¨يث م¨̈¨نظمات أهل¨̈¨ية ُتم¨̈¨ثل األقل¨¨يات األ حججة ف¨̈¨ي ذل¨̈¨ك بإعت¨¨بارها م¨¨ت  )

 . ن بالوفدين الطرابلسي و البرقاوي ي إلى جانب الليبيين العرب الممثلتستوطن ليبيا
 
 

*      *      * 
 حتى لو تحت راية ،آان¨ت حك¨ومة روم¨ا ت¨ريد الع¨ودة إل¨ى ط¨رابلس بأي¨ة آيفية دولية              •

 .حدة و آانت تخشى مكر بريطانيالية لألمم المتالوصاية الدو
 
 عودة اإليطاليين بوعدها لألمير إدريس السنوسي بعدمو آان¨ت ب¨ريطانيا تريد أن تفي        •

ريد  آما ت� ،إل¨ى ال¨بالد و إقامة الحكم الذاتي باستقالل برقة تحت اإلمارة السنوسية      
                                                        

 بتمثيل إقليم ة و قد ُآلفمعة الدول العربي األمين العام لجاعبد الرحمن عزامهو مستشار السيد :  الدآ¨تور ف¨ؤاد شكري        )1( 
 .  طرابلس بإسم هيئة تحرير ليبيا آمستشار للوفد 
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رار أوض̈¨اعها ف̈¨ي إقل̈¨يم أن تف¨ي ب̈¨وعدها الق̈¨ديم إل̈¨ى فرنس̈¨ا و تفس̈¨ح له¨ا المج̈¨ال باس̈¨تق   
 .مال األفريقيفزان و ربطه بمستعمراتها في الش

 
أم¨ا ال¨واليات الم¨تحدة فقد أرست وجودها في المنطقة من خالل قواتها العسكرية التي             �

أقام¨تها بم¨نطقة المالح¨ة على تخوم العاصمة طرابلس ؛ و أمنت طريقها إلى المشرق            
 .عبر برقة و مصر" بريطانيا " هّرمة  العربي مع حليفتها و ُمورثتها المملكة ال

 
 

و آان¨ت الحك¨ومة البريطانية تملك أوراق اللعبة و تستطيع أن تمارس المناورات                   
 الت¨ي تكُفل لها ضمان تحقيق مصالحها و مخططاتها المشترك مع أمريكا في عموم منطقة       

 . الشرق األوسط و الشمال األفريقي
 
 
 
 
 

*        *       * 
 
 
 
 

مة الدول̈¨ية ظس̈¨تماع ف̈¨ي الم̈¨ن  م جلس̈¨ة اال1949 آي̈¨ار س̈¨نة � ماي̈¨و 3ُعق̈¨دت ي̈¨وم           
 و ، و ق̈¨د حض̈¨رتها الهي̈¨ئات السياس̈¨ية المدُع̈¨ّوة أم̈¨ام اللج̈¨نة الف̈¨رعية   � ،لألم̈¨م الم̈¨تحدة 

  الذي محمد فائق ُشنيبآ¨ان اول المتحدث¨ين ه¨و مندوب المؤتمر الوطني البرقاوي السيد         
̈¨ي تقري¨¨ر مص̈¨يره و ن¨¨ّيل          اس̈¨تهل حدي¨¨ثه بالت  ̈¨يد عل¨¨ى الح̈¨ق المش¨¨روع للش̈¨عب الليب¨¨ي ف أآ

 .استقالله 
 و ثالثين ةو وص¨ف الس¨يد ُش¨نيب المعان¨اة الت¨ي قاس¨اها الش¨عب الليب¨ي خ¨الل ثالث                        

عام¨ًا م¨ن الكف¨اح ف¨ي م¨واجهة االح¨تالل اإليطال¨ي من أجل تحرير ليبيا و ما قدمه الليبيون             
 و � ،نفس¨ه ف¨ي مجل¨س العموم البريطاني   ) اي¨دن (به¨ا الس¨يد   س¨اعدات للحلف¨اء أش¨اد       م¨ن م  

إن الب¨رقاويين طمحوا بعد ذلك أن يشترآوا مع دول الحلفاء في إقرار السلم        (  �أض¨اف   
   )1(  ) ال أن يوض¨عوا تح¨ت اإلدارة العس¨كرية البريطانية لست سنوات   ،و األم¨ن الدولي¨ين      

� تم̈¨نح ب̈¨رقة االس̈¨تقالل و ع̈¨دم  ( ب̈¨أن  و طال̈¨ب ُش̈¨نيب  األم̈¨م الم̈¨تحدة ف̈¨ي نهاي̈¨ة آلم̈¨ته 
ُيرحب بوحدة ليبيا "  إلى انه  و أشار� )إرج¨اع الحك¨م اإليطال¨ي إل¨ى أي ج¨زء ف¨ي ليب¨يا         

�بشرط أن تكون تحت إمارة السيد إدريس السنوسي  .( 

                                                        
 سابق المصدر ال راجع  )1( 
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تحري̈¨ر ليب̈¨يا آلم̈¨ته بإس̈¨م الش̈¨عب الليب̈¨ي ف̈¨ي إقل̈¨يم ط̈¨رابلس ؛ و  لق̈¨ى ُمم̈¨ثل هي̈¨ئة أ          
 و أآد على أن ليبيا وحدة  سياسية و جغرافية و   �قالل ال¨تام لليبيا الُموحدة      س¨ت إلطال¨ب با  

 ،اجتماع¨̈¨ية  واح¨̈¨دة و أن حك¨̈¨ومة ب¨̈¨ريطانيا س¨̈¨بق و أن أق¨̈¨رت و اعت¨̈¨رفت به¨̈¨ذه ال¨̈¨وحدة  
�� و ق¨ام م¨ندوب دول¨ة بول¨ندا و س¨أل الدآ¨تور فؤاد شكري ؛ عما إذا آان يعلم بوجود         

�ق¨واعد ح¨ربية يم¨تلكها أجان¨ب ؟       �لمه بذلك و لكن استدرك فى الدآتور شكر ي ع و ن
̈¨ائًال ؛  ̈¨واليات      أ(  ق ̈¨نازلت ع̈¨ن قاع̈¨دة المالح̈¨ة لل ̈¨ريطانية ت ع̈¨تقد أن اإلدارة العس̈¨كرية الب

 .)المتحدة األمريكية
 
 
 
 

الذي طالب  "Ciccoluugo"المهاجرين القدماء           ث¨م ُأفِس¨ح المج¨ال لم¨ندوب رابط¨ة           
" ليب̈¨يا" معل̈¨ًال طل̈¨به ه̈¨ذا بارت̈¨باط اقتص̈¨اد ال̈¨بالد  ،يا ب̈¨أن توض̈¨ع ليب̈¨يا تح̈¨ت وص̈¨اية إيطال̈̈ 

 . . . باالقتصاد اإليطالي و بما سيعود على السكان من مصلحة في ذلك 
 
 
 
 

فقد أدعى أنه يمثل أغلبية  " Gellabi المحاربين القدماء ؛ "  أم¨ا م¨ندوب رابطة             
ن ش̈¨عب ليب̈¨يا ي̈¨ريد إ( : و ق̈¨ال . .. !! .الس¨كان عل̈¨ى ح̈¨ين يم̈¨ثل الم̈¨تكلمون ق̈¨بله األقل̈¨يات  

إن رابطته ترحب بوصاية االس¨تقالل إال إذا ق¨ررت هيئة األمم المتحدة فرض الوصاية ؛ ف     
   )نها آانت تتوخى دائمًا مصلحة السكانإ " نك¨ر سوء اإلدارة اإليطالية و قال أو " إيطال¨يا   
 . !!! 

 
 
 

إن (  �:فقال)   Perlzweig( ث¨م تح¨دث م¨ندوب الجال¨ية ال¨يهودية في طرابلس                        
̈¨ًا و أن̈¨ه يم̈¨ثلهم  ) 30(يه̈¨ود ط̈¨رابلس ي̈¨بلغون    و أنه̈¨م عاش̈¨وا أج̈¨ياًال ف̈¨ي وف̈¨اق م̈¨ع    �ألف

تح̈¨ت أي̈¨ة إدارة تق̈¨رها هي̈¨ئة األم̈¨م   " ال̈¨يهودية" و طال̈¨ب بحماي̈¨ة ه̈¨ذه األقل̈¨ية   .. ،الع̈¨رب 
  )1(   "المتحدة 
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ام أف̈¨رزته األح̈¨داث الت̈¨ي  و خ̈¨ال ل جلس̈¨ات االس̈¨تماع األخي̈¨رة ؛ ح̈¨دث تط̈¨ور ه̈̈            
أخ¨ذت ت¨تدافع لمحاص¨رة القض¨ية الوطن¨ية الليب¨ية و دفعها بإتجاه الوصايا الدولية و ترسيخ             

 و آانت الحجة ؛ أن الشعب الليبي غير مؤهل لنيل استقالله � ،أق¨دام أص¨حاب األطماع     
، �� و انه في حالة تجزئة و عدم وفاق   
 
 

          �و . � ؛ تطلعت إليه أعين الحاضرين في ذهول فج¨أة انطل¨ق ص¨وت م¨دوّ       و   
 و ذلك ما أعلنه عضو هيئة تحرير �و مناورة    أم تكتيك  � حقيقة   �تهامس¨ت الوف¨ود     

  ف¨ي ث¨بات و ثق¨ة و ه¨و يسأل     منص�ور ب�ن ق�داره   ليب¨يا ؛ رئ¨يس وف¨د إقل¨يم ط¨رابلس  الس¨يد          
̈¨ها   : " مس¨̈¨تنكرًا  ̈¨يا منقس¨̈¨مة عل¨̈¨ى نفس¨ ̈¨ا ُحج¨̈¨ة القائ¨̈¨ل أن ليب¨ ̈¨ا� ،م¨  غي¨̈¨ر م¨̈¨ؤهلة  و أنه¨
 !    لالستقالل ؟

 
 

 نح̈¨ن ه¨نا نم̈¨ثل جم¨يع أهال̈¨ي ليب¨يا و بأقال̈¨يمها ال¨ثالث ط̈¨رابلس و     (. �و أج¨اب            
 و بإس¨م الجم¨يع أق¨ول لك¨م نح¨ن نريد االستقالل التام لليبيا الموحدة في      �ب¨رقة و ف¨زان ؛      

�  )ظ̈¨ل اإلم̈¨ارة السنوس̈¨ية � ر والق��اللندف��ع ُش��نيب  و الع��با إ و دون ش̈¨عور أو ت̈¨ردد 
نعم : بإتج¨اه  وف¨د هيئة تحرير ليبيا يتبادلون معه األحضان و يرددون للسائلين المذهولين         

�نعم االستقالل و الوحدة و اإلمارة  � نحن متفقون  
 
 

 
 

*       *       * 



 219

 و تداف̈¨ع األهال̈¨ي ف¨ي آاف̈¨ة م¨ناطق أقال̈¨يم ليب̈¨يا   �ط¨ار الخب̈¨ر إل¨ى عواص̈¨م الع¨الم              
  األن¨باء ن¨ص الب¨رقية التي تلقاها    و نقل¨ت وآ¨االت  ، و نش¨رت الص¨حف    �لف¨رح   يغم¨رها ا  

 : الوفد الطرابلسي من ليبيا 
 
 

 ..  منصور بك بن قداره ،إلى رئيس وفد طرابلس ( 
 

 الشعب الليبي معجب بدفاع وفدي طرابلس و برقة عن 
 وده ـري جهـور شكـدآتـدر للـقـ و ن�ن ــوطـة الـضيـق

 رآم جميعًا و نؤيدآم في التمسك ـشكـ ن�ة ـلـواصـالمت
 لى إمارة سمو األمير ـستقالل و الوحدة و الموافقة عباإل
 ).لة ـقــــستـمـدة الــوحـمـا الـيـبـي لليـوسـنـس الســإدري

 
         ام ـعـر الـيـرتـكـالس ة                 رئيس الجبهة الوطنية المتحد 
                             عبد الرحمن القلهود                               طاهر المريض                 

 
 

 لسان حال حزب الكتلة الوطنية الحرة)  الكتلة ( و خرجت صحيفة 
 "تؤيد وحدة البالد و استقاللها و تتحفظ بشأن اإلمارة السنوسية " 

 
 
 
 
 
 
 

  *           *           * 
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 اد المصري الطرابلسي حزب اإلتح

  آانون األول � ديسمبر 16
 م1946

----  
 
 

 
وجودهما   خالل   رقي  ييوسف المش  و األستاذ   على رجب  تأثر آل من ؛ األستاذ                 

العربية فى المشرق العربى ، و         القومية   بأحالم الثورة العربية الكبرى و زخم          في القاهرة   
ريكية من بعد الحرب العلمية الثانية ؛ العمل على           األم�آانت مقاصد السياسة البريطانية       

 . عزل مصر عن المشرق العربى ، و إلغاء مرآزية الفعل القومى من القاهرة           
. .   و هما من مواطنى و سكان طرابلس ،    .. .  ، ىيرقرجب و المش            و آان آل من    

النضال الوطنى و    قد عانا قمع اإلحتالل اإليطالى و تسلط اإلدارة البريطانية ، و خاضا   
معارك اإلستقالل و التحرير فى صفوف الحزب الوطنى الطرابلسى و حزب الكتلة                    

 . الوطنية الحرة 
 
 

م أعلن األستاذ على رجب عن تأسيس   1946األول  آانون - ديسمبر 16و في             
 و أآد توجهاته القومية من خالل ما اتخذه له من           ،حزب اإلتحاد المصري الطرابلسي     

 نقابة الصحفيين        و جاء على لسان علي رجب في حديث له في         �  ، ردات اسمه  مف
م ؛ موضحًا قناعاته التي بنى عليها أًُسس قيام حزبه     1947 آيار  � مايو  23بالقاهرة يوم   

  :  فقال؛ 
 

ما دام في طرابلس شعب عربي تربطه بمصر وحدة التاريخ و العقيدة و الجنس و           (... 
 القطرين ؛     و ما دامت ال تفصل بين   �عادات و المصالح المشترآة     الجوار و الثقافة و ال  

 بل و ما دام عدد الطرابلسيين   �أية حدود طبيعية " الليبي "المصري و الطرابلسي  
المنتشرين في ربوع القطر المصري الذين أجلتهم عن بالدهم الحوادث و ظروف          

عمرون القطر الطرابلسي     االستعمار اإليطالي ال يقلون عن عدد الطرابلسيين الذين ي    
 فمن الذي �المترامي األطراف و الذي تزيد مساحته عن مساحة القطر المصري    

تالصقين و هو     متحاد بين هذين البلدين الشقيقين و القطرين ال     إسيقوى على منع  قيام   
 . ) ..ا ؟  مو استقرار الحياة في ربوعه     ،اتحاد يتوقف عليه سالمة آيان آل منهما   
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مية ؛ لّخص مؤسس حزب    والق -الوحدوية  باإلضافة إلى أهداف الحزب و غاياته   و   
 : اإلتحاد المصري الطرابلسي برنامج الحزب في النقاط الثالث التالية          

 
 .ريـصـاج المـتـت الـحـيا تـبـد ليـيـوحـت -1

 

 .نـــــــــيــــطــســـلــن فــــاع عـــدفــــال -2
 

 . إلى ليبيامام عودة اإليطاليينالوقوف أ -3
 
 

و بالرغم من أن دعوة الحزب هذه لم تجد استجابة عملية أو تأييدًا رسميًا                     
 إال أنها القت رواجًا شعبيًا عّبر بوضوح آنذاك عن آمال تداعب نفوس    ،سياسيًا ذا أثر 

العرب في الوحدة القومية في مواجهة أطماع اإلمبريالية العالمية و الصهيونية المغتصبة           
 .  لفلسطين العربية  

 
يبي    و عندما وصلت اللجنة الدولية الرباعية لتقصي حقائق رغبات الشعب الل                   

آان للحزب و عناصره دور فاعل في توجيه األهالي   م 1948إلى البالد في مارس سنة 
 . للتعبير عن رغباتهم في الوحدة و االستقالل لكامل التراب الليبي         

 
             

و قد ورد في تقرير لجنة التحقيق عن حزب اإلتحاد المصري الطرابلسي في                             
 :    معرض تقييم التنظيمات و األحزاب السياسية في البالد ما نصه         

 
  )��، ألف عضو  ) 30(؛ حزب يّدعي قادته بأن عدده    اإلتحاد المصري الطرابلسي    

( يزيد عن    فإن عدده ال  ،لكن وفق ُمعطيات اإلدارة العسكرية البريطانية في طرابلس   
    )1(    )ثالثمائة عضو فقط ) 300

 
و لم تجد دعوة الحزب بتوحيد ليبيا تحت التاج المصري واقعيًا تأييدًا أو قبوًال                  

ليس في ليبيا فقط و لكن أيضًا في مصر ؛ مما دعا الحزب إلى األسراع بتبني الدعوة              
 .   اليم ليبيا  إلى امتداد اإلمارة السنوسية إلى آافة أق   

 
*        *        * 
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 و األمواج تعيق السابحين ضد تيار الطامعين و    �و لما آانت الرياح عاتية         
   آانت � ،" يالطا "  لخارطة عالم ما بعد الحرب في  أصحاب النفوذ الدولي الراسم   

ك في طريق    يور و الحواجز من لندن و باريس و نيو قوى التآمر الدولي تقيم السدود  
   )  سفورزا �بيفن  (رة أخرى بإعالن ما ُسمى باتفاق          مسار ليبيا بإتجاه استقاللها م        

 :  نص بنوده التالية    ب اإلنجليزي ؛ الذي صاغته الخارجية البريطانية      �اإليطالي  
 

 .ةـامـعـة الـيـعـمـك الجـررت ذلـوام إذا قـرة أعــشـد عـعـيا بـبـالل ليـتقـس إ -1
 

 أما  ، و فزان تحت وصاية فرنسا   ، بريطانيا ةوصاية تحت  ـوضع برق  -2
فتوضع تحت وصاية إيطاليا بعد عامين ؛ و خالل العامين تتولى     طرابلس 

ترك فيه     ـشاري تشـلس است ـجينة بمـلس ُمستع ـشئون طراب   بريطانيا إدارة 
 . س دول ـخم

 
 . بياـ ليون وحدةـيلة بصـير الكفـباية التداوصـ بالمةالث القائـتخذ الدول الثـت  -3

 
 
 

          و حين ُعرض مشروع هذا القرار ؛ اعترضت آل من الهند و العراق و مصر                    
 و طبعًا  � ، و أيدته الواليات المتحدة األمريكية    �  ،و اإلتحاد السوفيتي و بولندا  

بريطانيا و فرنسا و إيطالية إلى جانب تشيلي و البرازيل و األرجنتين و المكسيك و                     
 .  و امتنعت عن التصويت آل من أثيوبيا و الدانمرك         �  ،جنوب أفريقيا   

 
 

 ؛ أن مشروع القرار     الدآتور على نور الدين العنيزي             و أعلن المندوب الليبي    
 و    � ، و مهدد للسالم في منطقة البحر األبيض المتوسط    ،مناقض لمبادئ األمم المتحدة  

 و   �سيم ليبيا تنفيذًا ألغراض استعمارية      قال أن المملكة المتحدة تؤيدها أقلية تريد تق  
لتي تهدف إلى استعبادهم أن الليبيين عازمون على مقاومة هذه المحاولة ا   ( : أضاف 

  ).. . من جديد 
 
 

*       *      * 
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 و تواصلت في طرابلس أسبوعًا         ، ةعمت مظاهرات االحتجاج البالد بأقاليمها الثالث         و    

 محمد أبو     فيها عشرة آالف مواطن ؛ يقودها ُمفتي طرابلس الشيخ         ؛ بلغ المشارآون  
مع قادة األحزاب إلى جانب زعماء العشائر و أعيان البالد ؛ إلى مقر     االسعاد العالم 

و سلمته مذآرة رؤساء الفصائل و التنظيمات             "  بالآلي  .  ج "  المدير البريطاني العام     
      : آيار ؛ جاء فيها   � مايو   12السياسية يوم  

 
 

 رابلس في  ط أن مملكة بريطانيا قد غدرت بشعب   بما (...   
 اله ؛ فإن الشعب الطرابلسي  ت آمـرة و خيبـة األخيـاللحظ
 ف عن أي تعاون مع اإلدارة    ـزمه اليوم على الكـ عرـقد ق

 م ـي ما لـصيان المدنـطر إلى العـ و سيض � ،البريطانية 
   تبنـيها ر وـاألخيتراحها ـقإيا عن ـراجع حكومة بريطان ـتت
  بىـالليالذي يضع الشعب )   ورزاـ سف�ن  ـبيف (روع  ـلمش
  و إزاء هذا الموقف من جانب   �ت رحمة اإليطاليين   ـتح
 ة ـافـاذ آـى إتخـرًا إلـسه مضطـب نفـد الشعـ يج،ريطانيا ـب

 ّمل  ـحـ و ُي،ه ـضيتـسه و قـة نفـل حماي ـراءات من أجــاإلج
 . . ) سئولية جميع ما يترتب على ذلك  ة مالحكومة البريطاني

                                                                                              
 م12/5/1949تاريخ         

 
 
  

 من     و صّعدت اإلدارة العسكرية البريطانية    � ،         تصاعدت األحداث في البالد    
ممارستها القمعية و اتهمت قيادات األحزاب المعروفة بإتجاهاتها المعادية لإلدارة            
البريطانية و القادرة في آل مرة على تحريك الشارع الطرابلسي ؛ و قامت بإعتقال عدد                   

 بتهمة إثارة الشغب و     ر األحزاب و التنظيمات السياسية   آبير من قيادات و عناص 
الحرآة الوطنية في عمومها للدفاع عن قضية بالدها          بت  تأه  و �اإلخالل باألمن العام   

، �و خطت بعضها بإتجاه توحيد صفوفها لمواصلة التصدي للمؤامرات االستعمارية و           
 .  النضال من أجل تحقيق وحدة استقالل ليبيا       

 
 
 

*     *     * 
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 رجب    األستاذ على و ظل اسم اإلتحاد المصري الطرابلسي بزعامة مؤسسة                     
ضمن قائمة أحزاب و تنظيمات حرآة التحرر الوطني الديمقراطي في ليبيا إلى أن صدر                  

 في لجنة الواحد و     عضوًاعلي رجب  قرار األمم المتحدة باستقالل ليبيا و ُأختير األستاذ     
 آان احد األعضاء السبع الممثلين إلقليم طرابلس و التي آان من مهامها           إذ،العشرين 

قالل ليبيا تحديد طريقة تأليف الجمعية الوطنية التي تنص الفقرة الثالثة من           بعد إعالن است
:  م 1949 تشرين الثاني سنة  � نوفمبر 21قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في  

 ). ح لليبيا و تعيين شكل الحكومة على أن تقوم بإعداد دستور صال  (
 
 
 

  ،  و حققت غايات شعبها      ، أدت مهامها   و قد انعقدت اللجنة في طرابلس و                  .. . 
�األستاذ علي رجب   " اإلتحاد المصري الطرابلسي " و آان مؤسس و رئيس حزب 

�أحد أعضائها المشهود لهم بالكفاءة      )1(    
 
 

 
 
 

   *        *         * 
 
 
 
 
 
 

                                                        
يرة حرآة التحرر ضمن مس  و حتى صدور هذا الكتاب يردد ذآرياته، و ما زال الشيخ األستاذ على رجب المحامي  )1( 

 .  و هو عضو بالمجمع اللغوي و مقيم بالقاهرة � ،الوطني في ليبيا 
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 ا ـيـبـيلر ـحريتـة ـئـيـه
  آذار �ارس  م13

 م1947
---- 

 
 
 

 الذي    "بشير السعداوي " بإسم المناضل الوطني    "ئة تحرير ليبيا  هي"رتبطت إ          
ات المهجر األولى في دمشق بسوريا و أسس جمعية الدفاع الطرابلسي    و سنقضى

 و آان السعداوي مؤيدًا لسياسات السيد         �م آما أسلفنا القول ؛     1929البرقاوي سنة  
م انتقل بشير السعداوي         إدريس السنوسي ؛ و آانا على اتصال دائم و تنسيق مستمر ؛ ث         

لإلقامة في المملكة السعودية و عمل مستشارًا سياسيًا لجاللة الملك عبد العزيز آل سعود               
، �� و   ، و بعد الحرب العالمية الثانية و تأسيس جيش التحرير الوطني بالقاهرة          

اآبًا    دخوله مع قوات الُحلفاء ليبيا و تحريرها من االحتالل اإليطالي ؛ آان السعداوي مو                
 و في األمم الُمتحدة و الجامعة العربية      ،لألحداث و قائمًا بدور فاعل في برقة و طرابلس      

 و لم يغب   � ،بما له من عالقات طيبة و ما تميز به من خبرة و ِحنكة دبلوماسية  
� ،للسعداوي ِذآر خالل مسارات القضية الوطنية الليبية ؛ محليًا و عربيًا و دوليًا        

 .   آما لم تغب عنه قضية بالده و آانت شغله الشاغل      � ،يًا  رسميًا و شعب 
 

بوحدتها تحت    " إستقالل ليبيا  "للخالفات السياسية التي أًُثيرت في معادلة       آان             
راية اإلمارة السنوسية ؛ أو بوحدة أراضيها بمعزل عنها ؛ داخل ليبيا و بين أطراف        

 و   ،  فزان و  برقة  و  طرابلس  �  ة ليمها الثالث  القوى الوطنية السياسية و الشعبية في أقا      
  أيضًا أثر ذلك في قرارات و توصيات و إجراءات األطراف الدولية ذات الصلة و في                  

ذلك األمر الذي دعى أطراف وطنية و عربية آثيرة إلى             هيئات و لجان األمم المتحدة ؛     
حل المعادلة بما       و لعب دور وطني في      بشير السعداوي  للتدخل المباشر     االتصال بالسيد  

 .   العقبات التي تعيق ذلك     يزيل   و يحقق األهداف ؛ و  ،طراف ُيرضي األ 
 

          و قد آانت تلك رغبة آافة األطراف التي ارتضته زعيمًا و حكمًا و قائدًا                   
 نفسه     و آان السيد إدريس السنوسي   � ،لمسيرة التحرر الوطني الديمقراطي في ليبيا         

 و يعرف أيضًا أن السعداوي         �ة  ف السعداوي حق المعرف    فهو يعر �  يستحسن ذلك
يستطيع أن يلعب نفس دوره النتزاع استقالل إقليم طرابلس بالتزامن مع إعالن استقالل                   

�برقة و بالتالي استقالل ليبيا آُكل          
*       *       * 
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ة في األمم الُمتحدة و     وتيرة الخالف و بدت أثارها السالب        يهو في الوقت الذي تصاعدت ف   

 ، و تعددت و تنوعت مشاريع القرارات     �في تقارير لجانها و مداوالت األربع الكبار     
� و بالتشاور مع أطراف وطنية     � ،السيد بشير السعداوي إلى القاهرة    آان قد وصل 

 عام جامعة الدول العربية ؛    و بدعم من السيد عبد الرحمن عزام أمين� ،ليبية رشحته 
 م 1947ار   سنة  آذ� مارس  13في " هيئة تحرير ليبيا " السعداوي عن تأسيس أعلن
 :  آل من  ضطلعوا بأدوار في تأسيسها    إ  و آان أول من ،

 
 .  أحمد الشتيوي السويحلي  / السيد 
 .   دارهـــق نـــب ورــصــ نــم/ السيد 
ــ صـتـنـ مـود الـــمــحــم/ السيد   .   رـ
 .  زي ــيـن ـور على الع ـتـالدآ/ السيد 
ــ ج/ السيد  ــ واد زآـــــــــ  . يــــــــــ
ــ طـــال/ السيد   . ضــريــ مـر الــ اهــ

 
 

 :   ّرفت الهيئة أهدافها فيما جاءت به الفقرة التالية من بيان تأسيها          و قد ِع           
 
 أي من   � ،تسعى هيئة تحرير ليبيا لتحقيق استقالل البالد بحدودها الطبيعية ( 

 و   �  ،رية إلى حدود تونس و الجزائر و إلى الصحراء الكبرى جنوبًا     الحدود المص
 االستقالل و يصونه ؛ و    اية ؛ و التفاهم في آل ما يحقق هذ التعاون مع الجامعة العرب

 و آذلك تسعى الهيئة بكافة الُطرق المشروعة         �يؤمن رفاهية الشعب الليبي و تقدمه     
 و اجتناب آل  ،وف و توجيه الجهود الوطنية داخليًا لتنوير الرأي العام  بتوحيد الصف

دواعي الشقاق و الخالف على نظام الحكم و طرائقه على أن يبحث ذلك ممثلوا الشعب             
  و تسعى هيئة تحرير ليبيا للُمحافظة على وحدة الكلمة أثناء مرحة   ،بعد االستقالل 

ات الدولية لمساندة  و دعوة آافة المنظمات و الهيئ،الكفاح السياسي داخليًا و خارجيًا 
 .) الشعب الليبي في تقرير مصيره و نيل استقالل بالده  

 
 
 

*         *        * 
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اإلعالن عن هيئة تحرير ليبيا ؛ وجه السيد عبد الرحمن عزام األمين          و مع             
�:  العام لجامعة الدول العربية ؛ رسالة إلى الشعب الليبي من إذاعة القاهرة قال فيها             

 
 . السياسية  و هيئاته  �إلى الشعب الليبي    ( 
 

التي نوليها اهتمامًا منذ ثالثين سنة و           القضايا العربية    منم و ال ريب   كإن قضيت             
 و إن شعبكم العربي في مقدمة الشعوب التي ناضلت و ضحت           �نرجو لها النجاح ؛   

 .  بكثير من خيرة أبنائها في سبيل الحرية و االستقالل         
إن هذه الظروف لهي من انسب األوقات لكي تجنوا ثمار جهادآم و تظفروا                       

 و هيأ لكم فرصة التحرر      �الظلم و االستعمار    آابوس   فقد أزال اهللا عنكم �بحقوقكم 
خوانكم الطرابلسيين قد شكلوا هيئة      إن ا و هأنذا ُأعلن  � فإغتنموها   �من االستعمار  

 و قد اتخذت لنفسها     �آبير من المجاهدين القدماء       التحق و يلتحق بها عدد   �وطنية
 و رجالها من خير رجال البالد و أبنائها البررة و هدفهم           � "هيئة تحرير ليبيا "اسم 

�هو استقالل ليبيا و العمل على نيل حقوقها غير منقوصة            . 
ليبي     على معرفة رغبات الشعب ال            و إني أرى أن وجود هذه الهيئة مما يساعدنا   

و ُيسهل مهمتنا في خدمته ؛ و ُيمّكن من توضيح آمال الشعب في البالد العربية و    
�األجنبية    

          و إني ألهيب بجميع الهيئات السياسية على اختالف ألوانها في ليبيا أن تتكاتف               
في الداخل و الخارج حتى تستطيع الهيئة أن تؤدي عملها على خير وجه و أآمل نظام     

�ًأناشد هذه األحزاب في ليبيا أن تتهادن وأن تكف عن أي قول أو فعل يحرك                آما  
الشقاق بينهم و أن يتجهوا بكامل جهودهم نحو اإلتحاد إلنقاذ البالد في الدور العصيب           

  ) 1(  . "الذي تمر به اآلن  
 

*          *         * 
 
 

دافها و توجهاتها مدعومة     و اإلعالن عن أه "  هيئة تحرير ليبيا    "تأسيس             فور   
من أمين عام الجامعة العربية و قادة األحزاب السياسية في مصر ؛ قاد بشير السعداوي              

 و     ؛ طرابلس ة و رفاقه حملة اتصاالت و حوارات وطنية مفتوحة في أقاليم ليبيا الثالث          
برقة فزان شملت آافة زعماء و أعيان البالد و قياداتها الحزبية ؛ تستهدف توحيد     
الخطاب الوطني العام أمام الرأي العام العربي و الدولي و في هيئة األمم المتحدة و أمام                  

 .تها التي تختص بالقضية الليبية     اللجان الدولية و في مؤتمرا  
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و آان بشير السعداوي و قادة هيئة تحرير ليبيا على وفاق و تفاهم و عالقات طيبة مع                          
 .  التحرر الوطني في ليبيا     آافة فصائل و أحزاب حرآة    

و آان عامل الوقت و ُمجريات األحداث الدولية للقضية الليبية ؛ يستوجب                             
مواجهة المخاطر التي تتعرض لها ليبيا فيما لو لم يتحقق         على عمل  السرعة التحرك و 

 .   وطنية عامة  تقرير مصيره بإرادة       إجماع وطني يؤهلها إلنتزاع حق شعبها في   
 
 

  **         *      
 
؛ التقى بشير السعداوي في         و في طريق عودته من القاهرة إلى طرابلس                      

بنغازي بالسيد إدريس السنوسي و قيادات المؤتمر الوطني في برقة ؛ موضحًا األسباب             
التي أعلن من أجلها تأسيس هيئة تحرير ليبيا و مساعيه بإتجاه توحيد الصفوف في إطار                   

 ية وطنية واحدة ُتمثل إقليم طرابلس للتنسيق مع األمير إدريس و قيادات برقة            هيئة سياس 
فيما يجب اتخاذه من سياسات و مواقف ُمشترآة و ثابتة أمام الهيئات الدولية لتحقيق                    

   .  ةمطلب االستقالل التام لليبيا الُموحدة بأقاليمها الثالث      
 
 

 ُقبيل وصول لجنة التحقيق الدولية          و،م 1948أواخر شهر فبراير سنة               و في   
 و آانت     �  ،إلى البالد ؛ التقى بشير السعداوي مر ة أخري مع األمير إدريس السنوسي             

قيادة الهيئة قد آلفت ممثًال لها بالسفر إلى إقليم فزان و مقابلة السيد أحمد سيف النصر و                  
يق الدولية بما يؤآد      إجراء اتصاالت تستهدف توحيد الجهود و المطالب أمام لجنة التحق        

 .  وحدة أقاليم ليبيا الثالث    
 
 

*          *           * 
  

 
 صعوبات في تحقيق إجماع         سعداوي و قادة هيئة تحرير ليبيا        واجه بشير ال              

 أآد الجميع حرصهم على تحقيق  طرابلس بقبول إمارة السيد إدريس السنوسي ؛ وإن   
�  ، ة ليبيا الثالث  هدف االستقالل في ظل وحدة أقاليم     

ُمطالبة األمير إدريس السنوسي و قيادات أقليم برقة       و آان من الصعب أيضًا              
 و قد إشترط اإلدريس ان يكون بيده    � ،بالتخلي عن ربط الوحدة باإلمارة السنوسية    

ثيلهم و التفاوض بإسمهم     مالحل و العقد من أهالي طرابلس بت    تفويض من أصحاب   
   و بالتأآيد ال يستطيع أن يؤدي السيد إدريس السنوسي  � ، ستقالل و الوحدة االلتحقيق  

�هذا الدور بصفة تخالف صفته آأمير إلقليم برقة أو تتعارض معها            
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نغازي الثاني ؛ و آان من      و ذلك ما دار بين السعداوي و السنوسي في لقاء ب               
 ال قناعة عنده بربط الوحدة باإلمارة و       أن عاد  السعداوي إلى طرابلس إلقناع من نتيجته

 على أن    � ،لجنة التحقيق و تقصي الحقائق الدولية   توحيد المطالب و المواقف أمام   
 .   يعود السعداوي إلى برقة مع وفد يمثل طرابلس لمبايعة األمير عليها      

 
  و قد أجمعت األحزاب و القيادات التي صاحبت لجنة التحقيق في طرابلس ؛                      

العربية و      بالتأآيد أمام اللجنة على وحدة ليبيا و استقاللها و االنضمام إلى جامعة الدول          
 و قد أشارت لجنة التحقيق في تقريرها إلى          �  ،قدمت مذآرة جماعية لّلجنة تفيد ذلك  

�:  ذلك بقولها     
 

 و يهدف برنامج جميع األحزاب السياسية فيما يتعلق بمستقبل إقليم طرابلس إلى  (... 
هدف واحد و هو االستقالل التام و وحدة طرابلس و برقة و فزان و االنضمام إلى     

�جامعة الدول العربية   (   )1 (    
 
 
 

*          *           * 
 
 
 

خالل أدائها لمهامها و إلى أن انهت اللجنة الرباعية الدولية أعمالها في أقاليم                 
ت قيادات هيئة تحرير ليبيا تواصل مساعيها لتحقيق             و غادرت البالد ؛ آان   ةليبيا الثالث 

م الدآتور محمد   1948 و إلى أن وصل في يونيو       وسي إجماع الوطن حول إمارة السن    
معارًا من أمين عام جامعة الدول العربية السيد عبد الرحمن عزام      ( فؤاد شكري  

 رسميًا بدعم    معه تأييدًا مصرياً  يحمل )  آمعاون و مستشار سياسي لهيئة تحرير ليبيا      
المساعي لتحقيق إجماع طرابلس على إمارة إدريس السنوسي في وقت آانت ُتحاك فيه                 
التدابير و ُتقام الحجج لمنح برقة استقالًال ذاتيًا منفردًا و إقامة الوصاية الدولية على     

 .   طرابلس  
 

و    وحدة ليبيا   و سعيًا لتحقيق  � و إفشاًال للمؤامرات الدولية    �و دحضًا للحجج              
ع السعداوي  و قيادات هيئة تحرير ليبيا  في الحصول       ماستقاللها ؛ نشط الدآتور شكري 

على موافقة  رؤساء و قيادات األحزاب السياسية في طرابلس ؛ بتكليف الهيئة بمبايعة      
األمير إدريس السنوسي أميرًا على ليبيا المتحدة ؛ و تمثيل إقليم طرابلس و هيئاته و قواه         

عدا حزب العمال الطرابلسي        لجنة االستماع باألمم المتحدة ؛   لسياسية و الشعبية أمام  ا
 .  ق عن حزب الكتلة الوطنية الحرة    شن ؛ الُمبشير بن حمزة   الذي يتزعمه السيد 
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          و بصحبة الدآتور شكري حمل بشير السعداوي بيعة طرابلسية إلى األمير          
  و مما جاء    �  ،موافقة على إمارته على ليبيا المتحدة      إدريس السنوسي  في برقة تقر بال    

   -:  فيها 
  )�فنحن رؤساء الهيئات السياسية في طرابلس ُنقّر بإمارة حضرة صاحب السمو             .

الُمعظم السيد محمد إدريس المهدي السنوسي على ليبيا المستقلة الُموحدة بأآملها      
�بدون تجزئه في نظام دستوري برلماني       .(   )1(     

 
 
 
 

*            *            * 
 
 
 

قد المؤتمر الوطني البرقاوي أولى     عم 1948أيلول سنة  � سبتمبر   15في            
 و ما لبث     � ،جلساته للنظر في وثيقة الهيئات و األحزاب و القوى الوطنية الطرابلسية          

 و   �ل ؛  لبت في مسألة الوحدة و اإلمارة إلى ما بعد تحقيق االستقال         أن قرر إرجاء ا 
 :  ألقى األمير إدريس السنوسي آلمة في جلسة افتتاح المؤتمر قال فيها       

 
 ) �� ،إني ألعلم آما تعلمون عن االقتراح البريطاني الخاص بالوصاية على برقة     .  

و لقد أيدت البرقية التي أرسلتموها إلى وزارة الخارجية البريطانية محتّجين على      
� برقة بطلب الوصاية عليها   بريطانيا لعدولها عن موقفها من     

 غير أني أحترم   � إني أريدها حقًا �: أما فيما يتصل بوحدة ليبيا ؛ فأقول            
  ، قرارآم الذي ذهبتم فيه إلى قبول الطرابلسيين لإلمارة السنوسية فقد جاء ُمتأخرًا جدًا  

األربع الكبرى    و في الواقع أن هذا المشروع آان يكون مقبوًال قبل وصل لجنة الدول     
� أما الوحدة فيمكن   � ، على أني  أشكر الطرابلسيين على الشرف الذي أتاحوه لي     

 فينبغي أن تواصلوا  النضال في سبيل االستقالل          �  ،تحقيقها متى ظفرنا بإستقاللنا   
�   
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و أن تحرصوا على أن ال تترآوا للضعف سبيًال  إلى نفوسكم حتى إذا تغير رأي الدول         
 و إني ألشكر البالد العربية و لشقيقتنا مصر آفاحها معنا في     �  ، في بالدنا الكبرى

    ) 1(   ).. سبيل استقاللنا و نرجو أن تظل تمدنا بعونها و تأييدها    
 
 
 

نشرت جريدة األهرام القاهرية       م 1948 تشرين ثاني     � نوفمبر    26ي وف           
لى به خالل  دألمير إدريس السنوسي ؛ أ ديوان ا باشا الكيخيا ؛ رئيس عمرتصريحًا للسيد  

 :  مروره بالقاهرة قادمًا من باريس إلى بنغازي ؛ و قال فيه           
 
  )�إنى عائد من رحلتي األخيرة إلى لندن و باريس بموافقة الجهات ذات الشأن            . 

 على انه إذا لم �على وحدة ليبيا و استقاللها ؛ و هي تعمل معنا على تحقيق ذلك 
� المتحدة في دورتها القادمة إلى قرار يتفق و رغبات البرقاويين  ؛   هيئة األممتنته  

فانهم سيعلنون استقاللهم التام و سيؤلفون حكومة ديمقراطية تكون مسئولة أمام         
�برلمان مؤلف من مجلسي  ؛ شيوخ و نواب        (   )2 (    

 
 
 
 

*         *        * 
 
 
 
 

جنة السياسية باألمم    بينما آانت الل م 1949آيار  �          في السادس من شهر مايو    
 اإليطالي آان الغليان الشعبي     �البريطاني      )  سفورزا �بيفن   (  مشروع  قشالمتحدة تنا

نت    لابلس و ُجرح خمسة و ثالثون ؛ و أع      و قد ُقتل مواطن في العاصمة طر   ،يجتاح ليبيا   
دموع لتفريق     و استخدمت القوات البريطانية الغازات الُمسيلة ال      ،حالة الطوارئ 

له  وقد وصف الحدث و ردة فع،ين أمام مقر اإلدارة البريطانية  الُمتظاهرين الُمحتشد 
  : مراسل جريدة األهرام بقوله   

 
)� وقوع الصاعقة على نفوس الليبيين   " سفورزا�بيفن " وقع نبأ اتفاقية . 

ام ُعقد    فما آاد ينتشر بين طبقات الشعب حتى هرعوا إلى اجتماع ع� ،الطرابلسيين 
 و تعالت   ،في جامع السنوسية و استمعوا فيه إلى خطاب شامل من سماحة المفتي          

                                                        
 .  م 3/10/1948ة الصادرة في  و نقًال عن صحيفة األهرام القاهري،سابق المصدر ال راجع  )1( 
  . م 26/11/1948 و نقًال عن صحيفة األهرام القاهرية الصادرة في ،سابق المصدر ال راجع  )2( 
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 و خرج الُمجتمعون من المسجد بعد      �الهتافات بسقوط بريطانيا المتآمرة مع إيطاليا 
حزاب و ممثلوا الشباب يحملون  ذلك يتقدمهم سماحة الُمفتي و رؤساء الهيئات و األ

و آانت الهتافات تتعالى بحياة ليبيا  " .. بيفن  " قف لوحات تعبر عن السخرية بمو  
 . الحرة المستقلة و سقوط االستعمار   

 و المظهر الوطني الذي تجلى في هذه الُمظاهرات هو          :و أضاف المراسل                
رفع العلم السنوسي و الهتافات المتواصلة بحياة األمير إدريس أمير ليبيا الُموحدة  

ل المؤتمرون برقية إلى األمير إدريس يرجون فيها قيادة الحرآة   و قد أرس،الُمستقلة 
   . )الُموحدة و إعالن حكومة ليبيا الُموحدة الُمستقلة   

 
 
 

ته تجُمع سياسي مُوّسع تحت اسم      و قد انبثق عن هذا المؤتمر الشعبي و تظاُهرا               
 1949 آيار سنة    �   مايو  14  الذي ُأعلن عن تأسيسه يوم     "المؤتمر الوطني الطرابلسي "

م بتحالف و تضامن هيئات و احزاب و قوى حرآة التحرر الوطني الديمقراطي في                    
 .  طرابلس قبل االستقالل   

 
 
 

*               *              * 
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 ي عمال الطرابلسزب الح
 لول ي أ�ر سبتمب1

 م1947
--- 
 
 
 

 و    ، م1947 أيلول    �بر   تأسس حزب العمال الطرابلسي في األول من سبتم                    
أحد أبناء مدينة طرابلس الذين خاضوا النشاط      السيد بشير بن حمزة ؛  مؤسسه هو 

ي و العمل الحزبي بين صفوف الحزب الوطني ثم انسحب منه مع األستاذ على                 السياس
 قبل اإلعالن عن بتأسيس حزب الكتلة الوطنية الحرة    قاموا والفقيه حسن  و آخرين  

 . لطرابلسى حزب العمال ا  
ألن البشير بن حمزة من العناصر الوطنية ذات العالقات المباشرة بالشارع                    و            

الشعبي الطرابلسي و هيئة عمال الميناء تحديدًا فقد يجوز لنا في السياق التاريخي لنشأة                 
 أن نرصد المتغيرات السياسية و االجتماعية التي صنعت          �حزب العمال الطرابلسي    

 التي     اإلنحيازات االجتماعية   لنتتبع التحوالت الفكرية و    ،الد لسياسية في الب التعددية ا
 اإليديولوجية للتيار االشتراآي وأدواته الفكرية و النضالية و تحقيق          تأثرت بالمنطلقات   

 .  مرحلة التحرر الوطني في ليبيا     
 

باشرة من نتائج    ففي المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ؛ و آنتيجة م                 
هذه الحرب حدث ما ُيمكن تسميته باإلنشقاق األيديولوجي الذي تسبب في تقسيم العالم       

 تضاربت مصالحهما السياسية و االستراتيجية ؛           ،إلى معسكرين ايديولوجيين و نوويين     
لُيصبح انقسام العالم إلى شرق و غرب حقيقة تاريخية و سياسية ثابتة في اجتماع                   

تشرشل و روزفلت و   ": م و الذي حضره آل من 1945 ُعقد سنة الذي" اطيال"
 الهدف من    و إذا آان  � زعماء الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية             "ستالين

  ،  الدول الكبرى في تشكيل مستقبله         ور دبعد الحرب و    ما  عالم  هذا اإلجتماع هو وضع    
 م فقد أتخذ قرارات و      1945 الذي ُعقد أيضًا في نهاية سنة       "بوتسدام"فإن اجتماع 

تدابير تستهدف خلق توازن دولي جديد يتناسب مع قدرات و رغبات آل من الواليات           
ليتطور      )1(  "نظام يالطا الثنائي  " المتحدة األمريكية و اإلتحاد السوفيتي ؛ و تم تأسيس 

ع   إلى شرق بزعامة اإلتحاد السوفيتي و غرب تاب      العالم بعد ذلك ضمن إطار انقسامه     
 من سنة    لتبدأ مرحلة ما ُتسمى بالحرب الباردة و التي امتدت           لسيطرة الواليات المتحدة 

 .م1969م إلى سنة 1945
 

                                                        
 � 133 عن عالم المعرفة العدد ، آتاب العالم الُمعاصر و الصراعات الدولية ،دآتور عبد الخالق عبد اهللا :  راجع  )1( 
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          و قد أرجعت الواليات المتحدة و عموم الغرب األوروبي أصل الصراع مع                  
لتي   يديولوجية الشيوعية ا  لألاإلتحاد السوفيتي آنذاك إلى ما أعتبرته الطبيعة التوسعية         

 و أن هذه األيديولوجية هي بطبيعتها أيديولوجية ثورية ؛ ترغب           ،تعتنقها دول الشرق   
من خال ل الثورات العالمية ضد     " ال طبقي"في تحويل العالم بأسره إلى عالم اشتراآي   

 و أرجع اإلتحاد السوفيتي أصل الصراع للطبيعة          �  ،الطبقات الرأسمالية في العالم    
ة الرأسمالية التي هي بطبيعتها أيديولوجية استغاللية ؛ تدفع إلى              التوسعية لأليديولوجي 

ي   نهب المناطق الغنية و تخضعها لهيمنة النظام الرأسمالي العالمي و تحرم الشعوب بالتال             
و قد أصبح واضحًا لدى الشعوب الفقيرة و            . �من التمتع  باستقاللها الوطني      
المتحدة األمريكية هي من أخطر الدول      الواليات   نالُمستعمرة في العالم عمومًا ؛ أ 

الرأسمالية التي برزت مع نهاية الحرب العالمية الثانية و احتلت  الصدارة الدولية في                    
 .  بسط و امتداد مناطق نفوذها   

            � و آان من الطبيعي و األمر آذلك أن تنحاز الشعوب الفقيرة و المحتلة إلى                   
 .   السوفيتي الداعم لقضايا التحرر في العالم     الشرق األشتراآي بقيادة اإلتحاد    

 
هو أحد األبعاد الهامة في النظريات القديمة            ) التحليل الطبقي     (  و لما آان              

لدراسة األحزاب السياسية في العالم الثالث آمدخل أساسي للتعرف على األصول الطبقية                 
حزب العمال  لتي ُتمثلها ؛ فإن و االجتماعية لألحزاب و بالتالي تحديد ماهية المصالح ا   

هو أول تجمع يزاوج في مرحلة التحرر الوطني بين العمل السياسي و العمل         الطرابلسي 
مصالح الطبقة العاملة و يدافع عنها إلى جانب نضاله الوطني العام                و يعبر عن  ،النقابي   

مال في ليبيا من         و قد آانت شريحة الع   �  ،من أجل االستقالل و قيام دولة ليبيا الُموحدة         
اآثر  الشرائح حساسية تجاه المتغيرات االقتصادية و االجتماعية التي أفرزها االحتالل       

 و ألن سُلطات    �  ،ثم من بعد اإلدارة العسكرية اإلنجليزية الحاآمة للبالد      ،  اإليطالي 
 و ألن   �  ،قانون االحتالل ؛ قيام نقابات العمال       حتالل اإليطالي آانت تحظر بنص      اال

و بما     . �  ،فئة العمال تشكل الغالبية الُعظمى من أبناء إقليم طرابلس المهضومة حقها             
 إلى فئة العمال مع عدد من    البشير بن حمزة  ؛ انحاز السيد  لميوله االشتراآية من أثر   

 اضطلع إلى   "حزب العمال الطرابلسي"رفاقه و قام بتأسي حزب سياسي تحت اسم  
العامة بدور يتيح للطبقة العاملة في البالد المجال للتعبير          جانب مهامه الوطنية التحررية    

عن مواقعها و انحيازاتها السياسية و االجتماعية ؛و يدافع عن حقوقها المهدورة بين           
سلطات االحتالل و آبار الُمالك و أصحاب الورش و المصانع المحلية الصغيرة             

� ،يين  المملوآة و الُمدارة في أغلبها من المستوطنين اإليطال       
  

          و قد ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية في معرض الحديث عن األحزاب و                   
المنظمات السياسية في طرابلس  ؛ أن اإلدارة البريطانية قد أفادت ؛ أن عدد أعضاء           

   .   )1(  حزب العمال يوم تقديم طلب الموافقة على تأسيسه لم يتجاوز الخمسين عضوًا         
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و قد واآب حزب العمال سير األحداث السياسية ؛ المحلية و الدولية المصاحبة                        

 و أعلن تضامنه مع اإلجماع  الوطني لنيل        �  ،لمسار القضية الوطنية في األمم المتحدة    
االستقالل و وحدة البالد الليبية و امتداد اإلمارة السنوسية إلى آافة أقاليم ليبيا ُمحافظًا و               

 وقد أقترب   �يازه الطبقي مما أعطاه زخمًا في الشارع الطرابلسي         مؤآدًا على إنح
�،نشاطه آثيرًا إلى العمل النقابي منه إلى الحزب السياسي              

 
 

          و قد أرسى حزب العمال الطرابلسي قواعد العمل النقابي في البالد ؛ فكان نواه                     
 .   للحرآة النقابية العمالية بعد االستقالل     

 
 
 
 
 

     *     *         *    
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 رار ــــزب األحــحـ
  آذار -مارس 11

 م1948
--- 

 
 
 

 م و مع األيام األولى       1948 آذار سنة   �في اليوم الحادي عشر من شهر مارس                    
لوصول لجنة التحقيق الدولية إلى العاصمة طرابلس ؛ اعترفت اإلدارة العسكرية             

أحد   الصادق بن ذراع  بناء على طلب    )  ز ب األحرار   ح(  لالحتالل البريطاني بتأسيس      
 .  الوآالء السابقين للحزب الوطني الطرابلسي      

 
 و عدد من رفاقه المؤسسين لحزب األحرار ينتمون         الصادق بن ذراعألن            و   
يعة الوطنية العاملة في قطاع التعليم ؛ فإن اإلطار الذي اختاره و تحرك فيه آل      لإلى الط

دة  الصادق   العمال الطرابلسي بقيادة البشير بن حمزة ؛ و حزب األحرار بقيا        من حزب 
 الواقع السياسي و االجتماعي مما جعلهما أقرب إلى الكيان            مع بن ذراع آان متسقًا  

 المؤسسة    وسطىن تلك الشرائح من الطبقة ال ذلك أ� ،النقابي منه إلى التنظيم الحزبي    
 في اإلمتدادات الوسطى    آانت قد ظهرت   )  طلبة  آتبة و معلمون و    (  لحزب األحرار   

للبناء االجتماعي التقليدي في أعقاب الحرب العالمية الثانية مع هزيمة القوات العسكرية           
اإليطالية و عودة المهاجرين ؛ و أخذت تبرز و تقدم نفسها من خالل قدراتهم الفكرية و               

  ،  لمرحلة ما بعد استقالل البالد    مواهبهم الثقافية و السياسية آوسائط للتحديث و التنمية      
� م انعكاسًا في    1948 آما و قد جاء إعالن تأسيس حزب األحرار في مارس سنة     

إقليم طرابلس لألحداث المحلية و استجابة للتطورات الدولية التي صاحبت القضية                  
 و مع متغيرات موازين القوى التي شهدها العالم ُغداة الحرب                ،الوطنية الليبية   

 .   يةالثانية التي أفرزت نظامًا سياسيًا دوليًا اتصف بالثنائية القطبية            العالم
 
 
 

و لما آانت ظاهرة الكيانات السياسية و التنظيمات الحزبية قد ارتبطت نشأتها                                  
 منذ عشرينات القرن الماضي و في أعقاب الحرب العالمية األولى ؛     ،األفريقية 

 فإن بروزها       )1(   -    أثيوبيا و مصر و ليبيريا         باستثناء    �بمؤثرات االستعمار في بالدها       
أصل   في إطار حرآة التحرر الوطني في أعقاب الحرب العالمية الثانية في ليبيا قد ت        

 ،ستعمار و تحقيق استقالل البالد     ثار اال آبجهود التخلص من االحتالل و  
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ة و السياسية التي       و هي نتاج طبيعي للمتغيرات االجتماعية و االقتصادية و الثقافي           
 .   صاحبت مرحلة ما بين الحربين العالميتين     

 
 
 

 آحقيقة    والحزبية في بلدان العالم الثالث              و في إطار التحليل الطبقي للظاهرة         
عضوية مرتبطة بخصائص األوضاع في المجتمعات المتخلفة ؛ سواء في نشأتها أو         

نا تفهم األهداف و الغايات التي تعلنها        ؛ يمكن )1( مقوماتها و خصائصها أو وظائفها     
ذلك أن التعقيدات االجتماعية و      ،التنظيمات الحزبية و وظائفها الفعلية التي تؤديها         

في دراسة الظاهرة     ) التبعية( الخارجية التي تناولتها مدرسة     الطبقية إلى جانب المؤثرات  
رجي و تأثيراته في     لخا السياسية في المجتمعات المتخلفة ؛ تؤآد على اهمية العنصر ا  

تشكيل ُمجمل األوضاع االجتماعية و االقتصادية و السياسية في تلك المجتمعات التي     
 .  تخضع لالحتالل و في حال عدم االستقالل    

 
 
 

          و من خالل التحليل الطبقي للتشكيالت االجتماعية المختلفة ؛ يمكننا التعرف                   
 الذي استشرف و استبق في برنامجه       حزب األحرار على األبعاد الحقيقة لنشأة و تأسيس    

  اً السياسي و غاياته  الوطنية ؛ حرآة التحرر الوطني الديمقراطي في ليبيا مما جعله حزب           
� ،بتحدي الواقع و ليس التعبير عنه    للطليعة أو الصفوة التي قامت          

 
ترابطًا و انسجامًا                 و ألن هذه الفئات من الطبقة الوسطى تكون في العادة أآثر          

 آما هي الرآيزة الفكرية و السياسية الشعبية الوسيطة في برامج التنمية          ،فيما بينها 
 و هي همزة الوصل في     ،لحرآة التحرر الوطني الديمقراطي    السياسية و اإلدارية 

مواجهة التخلف السياسي و االجتماعي بين الحاضرة و البادية ؛ فقد صاغ حزب       
التي آانت ما تزال       -ل على إلغاء القوانين اإليطالية بالعم و أهدافه األحرار برنامجه 

و أن يتولى الوظائف اإلدارية       -بريطانية على تطبيقها في البالد          و تعمل اإلدارة ال   سارية 
حقهم في تأسيس الجمعيات    إلى جانب    و القضائية أبناء الشعب الليبي المؤهلون لذلك 

 . المهنيةالتعاونية و النقابات
 

             
 

و قد جمع حزب األحرار بين صفوفه نخبة وطنية ُمستنيرة في ُمجتمع المدينة                       
في إقليم طرابلس ؛ آان لها دور توجيهي و إعالمي في عرض مسارات القضية الوطنية               

 و شرح و تفسير أدوار و مهام الحرآة الوطنية في داخل          ،في داخل البالد و خارجها  
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 و شرح و تفسير أدوار و مهام حرآة التحرر الوطني الديمقراطي في     ،ها البالد و خارج
   . ليبيا  

 
 

وره في مسار حرآة     و إن لم تحفظ لهذا الحزب وثائق تؤرخ لنشاطه و د                
 اللجنة الرباعية الدولية لتقصي حقائق رغبات السكان      تقرير   باستثناء   ، التحرر الوطني   

  الذي جاء على ذآر حزب األحرار برئاسة     ،ابقة ؛ ليبيا في الُمستعمرة اإليطالية الس
آأحد التنظيمات السياسية في إقليم طرابلس ؛ أو بعض المعاصرين       الصادق بن ذراع 

لهذه المرحلة ؛ إال أنه من الثابت لدينا في التاريخ الشفوي لحرآة التحرر الوطني             
 الشخصيات الوطنية العامة    نالصادق بن ذراع آان مالديمقراطي في ليبيا ؛ أن األستاذ  

 و آان له     ،الحرآة السياسية و االجتماعية      و آان له دوره الفاعل في       ، في إقليم طرابلس  
  يب  يرار الدور الريادي في تعريب و تل    مع رفاقه من رجال التعليم في حزب األح 

 .  المؤسسة التعليمية في ليبيا  
 
 
 

*             *           * 
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 المؤتمر الوطني الطرابلسي 
  آيار � مايو 14

 م1949
--- 

 
 
 

الذي آشف نوايا و مساعي الدول الكبرى      )  سفورزا  �بيفن  (           صنع مشروع    
تغيرات      صنع  �لتقسيم ليبيا و استمرار احتاللها ؛ و ما تلته من أحداث و ردود أفعال ؛             

 .  ة ليبيا في األمم المتحدة     و على مسار قضي  ،هامة في الحياة السياسية   
 
 

أن ُيسّجل ما حدث عند التأريخ لهذه المرحلة       من الُمسّلمات األساسية   لما آان           و  
من الحياة الحزبية و تأصيلها في إطار حرآة التحرر الوطني الديمقراطي و إنجازاتها          

تاريخ الحياة السياسية     في ليبيا ؛ فأنها و بكل المقاييس ُتعد تجربة وطنية هامة في ُمجمل   
 .   ل البالد و قيام دولتها الحديثة  في ليبيا و ارتباطها ارتباطًا مباشرًا لتحقيق استقال         

 
 
 

 هو تأآيد الوحدة      ، و ما تمخض عنها    ، و من أهم ما صنعته هذه المرحلة                 
التي آان     ن آل العقبات    وا المناضلون و ساسة ليبيا المخلص      الوطنية الليبيةالتي تجاوز به    

يضعها أعداء البالد في طريق حرية شعبها و جعلها حاجزًا يفصل مشرق األرض           
  إعاقة  سفورزا  لتقسيم ليبيا و       �قرار بيفن    لم يُكن مشروع  ف...  العربية عن مغربها   

تقسيم و تفتيت الوطن العربي في         وحدتها و استقاللها بمعزل عن األطار العام لخطة         
و قيام الجزء    يوني بتثبيت أقدام يهود الغرب في فلسطين مقابل تحقيق المشروع الصه

 و لعل صناعة األحداث و تسلسلها في منطقة   � ،) الكبرى  (األول من دولة إسرائيل 
و م ؛ و ما أآدت عليه 1945الشرق األوسط و شمال أفريقيا من بعد مؤتمر يالطا سنة    

م دوائر اإلمبريالية العالمية      آشفت عنه بعض الوثائق السّرية ؛ آما و لم تعد تخفيه اليو    
 و لن يصل إلى نهايته و إن وضعوا يدهم            ،في المنطقة ؛ لم تختم فصوله بعد     من أجندتها 

على األرض العربية و ما في باطنها من ثروة ظاهرة ؛ ذلك و أن جذورها الحضارية                     
قة منذ    هي المكون األساسي و المادة األولية في ُنطفة العقل البشري إلنسان هذه المنط           

 .سام و حام و يافث د الطوفان في  هبطها آدم   و انبعاث ذريته من بع   
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 و إذا آانت    ...، و تالزم قضايا التأزم العربي ليس بمصادفة                   و لما آان تزامن   

 له على نحو ما في ططُمخهو ث خاطئة ؛ فأن ما يحد" ُيعيد نفسه أن التاريخ " مقولة 
 لم يكن في ُمجمله نتاج الصراعات المحلية و     ، الزمن  المشهد العربي منذ قرن من

 بقدر ما هو هدف استراتيجي جامع شامل و قديم ؛ ُمناط بالقوى الدولية                  ،اإلقليمية 
الُعظمى صاحبة المصلحة المباشرة في صهونة حضارة و ثروة المنطقة العربية في         

إنتهاءًا عند عقل و فكر    الشرق األوسط الكبير و شمال أفريقيا ؛ بدءًا بأرض فلسطين و      
إنسانها مرورًا بقرارات الفصل و التقسيم و الوصاية و االنتداب عبر مداخلها الدولية في              
األمم المتحدة ؛ إلى جانب سياسات االحتواء و إرساء قواعد المواالة بالتجنيد و التطويع                

 .  و عولمة الدين و الثقافة و التعليم   
 

قضيتان ؛ الفلسطينية و الليبية على طاولة األمم المتحدة                      و في زمن و تزامن ال      
في أعقاب الحرب العالمية الثانية آانت القوى اإلمبريالية تدفع باستصدار قرارات                    
التقسيم  و االنتداب و الوصاية لتقنين و تدويل إدارة مراآزها في مدار مناطق نفوذها           

و آانت باتجاه الهدف ؛     �  ،رات  و آانت تتابع األحداث و تتسلسل القرا     �  ،العربية 
�عن الجمعية   ) 181(يصدر القرار رقم    م1947 تشرين الثاني سنة  - نوفمبر 29ففي  

 .   فلسطين و يفسح المجال لقيام دولة إسرائيل      بتقسيم " ليك ساآس"العامة في 
 
 

  :  م1948 شباط  � فبراير  4و في  
 
األمريكي    للرئيس مومًامه يقول العراق عرش على الوصي فيصل مير األ           
د الرئيس     و ير�أن األوضاع في الشرق األوسط هي التي تشغله اآلن    "ترومان"

  : ترومان
عليكم باالهتمام بالمشروعات الكبرى في العراق بدًال من االنشغال بمشاآل         (             

�مثل فلسطين   . �بالد أخرى    (    
 : و يضيف الرئيس األمريكي لألمير فيصل      

            )  � من أول     ،و في آل مرة دخل الغزاة إليه        �فالعراق يحتاج إلى التنمية        
 إن الغزاة يفعلون   ، فأنهم حطموا في طريقهم آل شئ      �  ،تيمور لنك و حتى اآلخرين    

 و أما نحن و ألول مرة في التاريخ تكون سياسة الغزاة هي التوجيه                 �  ،ذلك باستمرار 
�إلى البناء    (   )1(      

 
ستقالل األردن سنة  إ"صياغة معاهدة   تنقيح و  عيد بريطانيام تـ1948ُفى عام  و            
 المملكة األردنية الهاشمية بدل إمارة         موجبها منحتها استقاللها و أصبحت ب      التي " م1946

.  شرق األردن   
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 : م1948 آيار �مايو   14و في  
 

ا على فلسطين ؛ و تسحب قواتها بعد تمكين   تعلن بريطانيا انتهاء انتدابه               
 و وفقًا التفاق ُمسبق مع       � ،الميليشيات اليهودية من المواقع اإلستراتيجية في فلسطين      

ن إلى األجزاء العربية المخصصة         ي القوات األردنية بقيادة بريطاني        الملك عبد اهللا تدخل  
�للعرب في فلسطين حسب قرار التقسيم        

 
 

  :م1948 آيار �مايو  15ي و في اليوم التال
  

 و بعد ساعات تعلن  � ،دي قيام دولة إسرائيل في فلسطين ُيعلن المجلس اليهو           
 .  الواليات المتحدة األمريكية اعترافها بدولة إسرائيل وفقًا لقرار التقسيم           

 
ي             و إلى جانب العواصم العربية األخرى ؛ تندلع في آل من طرابلس و بنغاز           

مظاهرات تستنكر قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين ؛ و تدين مخططات تقسيم              
�الوطن العربي  .. 

 
 

 : م 1949 آ يار سنة �مايو  3و في يوم  
  

"    سفورزا �بيفن " تعلن الحكومة البريطانية تبنيها في األمم المتحدة لمشروع               
 .  بشأن تقسيم ليبيا   

             
دلع في ليبيا مظاهرات صاخبة تستمر أسبوعًا ؛ ترفض مشروع القرار             و تن            

 و تنذر القيادات الوطنية الحكومة البريطانية بمذآرة احتجاج         ، اإليطالي �البريطاني   
 .  ُسلمت إلدارتها في طرابلس   

 
ستجابة لدعوة و مساع وطنية قامت بها عناصر و قيادات و أعيان إقليم    إو            

م مؤتمر وطني عام       1949 آيار سنة   �ُعقد في الرابع عشر من شهر مايو           طرابلس ؛  
 إلى جانب شيوخ قبائل و عشائر اإلقليم    دات األحزاب و الهيئات السياسيةجمع قيا

 :     بقيادة و إدارة آل من 
 

 .ياـرير ليبـئة تحـيـزب هــ رئيس ح - داويـــعـســـر الــيــشــب/ د ــــيــــســــال
 

 .حدةـية المتـنـبهة الوطـرئيس الج - سعاد العالممحمد أبو اال / شيخ فضيلة ال
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 .  رئيس الحزب الوطني الطرابلسي  -زران ــيــى مـفــطــصــم/ د ــــــيـــســــال
 

 عن إعالن تجمع وطني تحت اسم      ، أسفر المؤتمر الوطني الحاشد هذا                 
؛   الشيخ محمد أبو االسعاد العالم     له   و ُأنتخب رئيساً    ،"المؤتمر الوطني الطرابلسي   "

 السياسية و    ،القوى الوطنية  للعمل على تحقيق غاياته و أهدافه التي أجمعت عليها آافة      
العالقات   الشعبية من خالل برنامج عمل يستهدف حشد آافة الطاقات و اإلمكانات و    

 أعادة احتاللها      في مواجهة المشروع الدولي بتقسيم البالد و      ،السياسية و االجتماعية   
 و لتجاوز مخاطر و تبعات التجزئة على       � ،وصايا الدولية و االنتداب عليها   بنظام ال

" المؤتمر الوطني الطرابلسي "؛ تخطت القوى الوطنية المتحالفة في   ة أقاليم ليبيا الثالث 
 و اتفقت على ضرورة المزاوجة في       السنوسيةاإلمارة  خالفاتها الشكلية حول قضية 

بإعتبارها    و بين اإلدارة السنوسية    ةها بين وحدة و استقالل ليبيا بأقاليمها الثالث        حسابات
 و االعتبارات المحلية و العربية و الدولية            ،إحدى أهم فصائل حرآة التحرر الوطني      

عبر   ة األمير محمد إدريس السنوسي  التي شكلت الرصيد السياسي للحرآة السنوسية بقياد   
 و االتفاقات و     ،النضالية لعموم حرآة التحرر الوطني الليبي         مواقع و مراحل المسيرة    

العهود التي وقعها مع األطراف المحلية و الدولية التي ُتشكل حيثيات الحق المشروع                  
 .  للشعب الليبي في تقرير مصيره و نيل استقالله          

 
 

ساسية   ضّمن المبادئ األ          و قد صدر عن رئاسة المؤتمر في ختام جلساته بيان ت  
  : التالية

 
 .  للشعب الليبي دون سواه ؛ حق تقرير مصير ليبيا   -1

 

 .    طرابلس و برقة و فزان  ةالتأآيد على وحدة ليبيا بأقاليمها الثالث -2
 

 .   تحقيق وحدة البالد و رفض تجزئتها   -3
 

 .  منح ليبيا االستقالل التام و الفوري برئاسة األمير محمد إدريس السنوسي      -4
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 االسعاد العالم  لالنتقال إلى إقليم برقة و      ىأبمحمد  المؤتمر وفدًا برئاسة الشيخ    وشكل  

  �المشارآة في جلسات المؤتمر الوطني البرقاوي الُمزمع انعقادها في األول من يونيو              
قرر و متفق عليه أن ينظر المؤتمر البرقاوي في أولى             م  و آان من ال �  ،حزيران 

 ممثلين عن أقاليم ليبيا     و ُيمهد لعقد مؤتمر وطني عام ضم    ، جلساته في مسألة وحدة ليبيا  
  .   ةالثالث

 
 
 
 

  *            *           * 
 
 
 

  ،  جاري اإلعداد لعقد جلسات  المؤتمر الوطني البرقاوي    ،          آان في إقليم برقة   
لألمم   في جو ساده التوتر و الترقب لما يمكن أن ُتسفر عنه جلسات الجمعية العامة         

  �بيفن   "  الذي ُعرف بمشروع    ،لنظر في مشروع القرار البريطاني         المتحدة المنعقدة ل  
نظام    ب تدار خاللها البالد ،تأجيل استقالل ليبيا لعشر سنوات      و الذي يقترح "  سفورزا  

 و آانت أمانة المؤتمر        �  ، ةية و الفرنسية ألقاليمها الثالث     الوصاية البريطانية و اإليطال    
ي قد بعثت في أعقاب إعالن الحكومة البريطانية تبنيها لمشروع القرار في األمم             البرقاو

 آما بعثت أمانة       �  ،لليبي باالنسحاب و العودة فورًا       المتحدة  ؛ تطلب من ممثلي الوفد ا    
 :  جاء فيها  ، ى األمين العام لألمم المتحدة   المؤتمر ببرقية إل  

 
 و   � و نرفض الوصاية  جملة و تفصيًال    ،م  عدا االستقالل التا  ،لن نقبل أي قرار ( 

� و أحرارًا في االرتباط و التعاهد مع أي جهة نشاء       ،نحن نعتبر أنفسنا مستقلين   ( 
 
 

 :            و إلى وزير خارجية بريطانيا ؛ وجه المؤتمر البرقاوي البرقية التالية               
 
 عقد معاهدة تحالف      و و نحن مستعدون إلعالن استقاللنا الكامل          ، نرفض أي وصاية   ( 

  ) مع بريطانيا
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حال    كرية البريطانية في إقليم برقة     مسئول اإلدارة العس  " دي آاندول   " يصف السيد  

 :    في آتابه على النحو التالي     األمير إدريس السنوسي بما تناوله   
 
  )�بات    اعترته أحدى نو " ليك سيكس  "  و لما بلغت األمير األنباء بما حدث في       . 

د نفسه ضحية للتضليل جأنه ي"  الغضب النادرة أثناء أحد لقاءاتي اليومية به ؛ فقال     
 و ذلك أن سلفي في اإلدارة العسكرية آان قد أآد      ،يقصد اإلنجليز  " المتعمد من ناحيتنا 

له أنه سوف يتمكن من تشكيل حكومة وطنية لبرقة ؛ بحيث تستطيع طرابلس وفزان      
 و بالتالي فأنه يطالب      ،عد و هو قدم لشعبه وعودًا بهذا المعني االنضمام إليها فيما ب 

 و توقيع معاهدة للتعاون و     ،بريطانيا بالموافقة الفورية على تشكيل حكومة برقاوية          
�الدفاع المشترك � إذا توانت بريطانيا أآثر من هذا ؛     �: و أآمل األمير قائالً   . 

دم المشارآة في    ن التخلي عن الكفاح و ع    فسوف أضطر إلى إخبار الشعب بأنه البد لي م         
 و    ، و أن أعود إلى مصر أو أعيش في برقة آمواطن عادي      ، بعد ذلك الشئون السياسية  

صيه   و لسوف ُأتهم ؛ بأنني نكثت عهدي بعد آل هذه السنين و ُخنت شعبي بعد أن آنت أ             
    )1(   .  )بالصبر زمنًا طويًال    

 
 

  :م 1949 آيار �مايو  17في 
 

 و   �  ،محاوالت تقرير مصير ليبيا ؛ من خالل المساومات الدولية           نهارت       إ       
)   37(ة بأغلبية  و رفضته الجمعية العامة لألمم المتحد   "  سفورزا  �بيفن  " سقط مشروع 
 . دول عن التصويت  ) 7  (صوتًا مع امتناع  )  14(صوت مقابل   

 
 

   :م 1949 حزيران  �و في الفاتح من يونيو   
   

المؤتمر الوطني      ُعقدت جلسات ،في قصر المنار بمدينة بنغازي ببرقة      و            
برئاسة الشيخ محمد أبو االسعاد      ،المؤتمر الوطني الطرابلسي   بحضور وفد  البرقاوي

 بكلمة أعلن فيها ،ح الجلسة األولى  و قام األمير محمد إدريس السنوسي بافتتا ...  ،العالم 
 :    و قال فيها  ،استقالل برقة  

 
لقد طلبت من بريطانيا العظمى و الدول األخرى بما فيها البلدان العربية و   .. (.

ى إلخواني في   منو إني إذ أت�:  و أضاف � ،اإلسالمية أن تعترف باستقالل برقة  

                                                        
 سابق المصدر ال:  راجع  )1( 
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طرابلس أن يحصلوا على مثل ما حصلنا عليه في برقة و نعلن وحدتنا معًا تحت راية  
�واحدة   "  )1 (  

 
 

 :  يد دي آاندول الحاآم العسكري البريطاني في برقة بكلمة قال فيها         رد السو            
 

و توافق  و تعترف الحكومة البريطانية باألمير الذي أجمع الشعب على زعامته           (...  
 و قد أدرآت الحكومة البريطانية رغبة أهالي البالد     �  ،على رئاسته لحكومة برقة   

وات التي ال تتعارض مع التزاماتها  و هي لذلك ستتخذ آل الخط     . في الحكم الذاتي 
 و الحكومة توافق أيضًا على تأليف حكومة في  ،دولية لمساعداتهم في هذا السبيل ال

 و هي تدعو األمير إدريس لزيارة لندن           ،تكون مسئولة عن الشئون الداخلية      برقة 
نها   و تؤآد الحكومة البريطانية إذ تتخذ هذه الخطوات فلن يقع م    .  لبحث هذا الموضوع  

�ما يمس مستقبل ليبيا عامًة   (   )2 (    
 
 
 

*            *           * 
 
 
 

أن يعين رئيس وزراءه ُمقدمًا ليرافقه إلى العاصمة                   رأى األمير إدريس    
كومة برقة و      حيث آان من المقرر بحث إجراءات نقل الُسلطات إلى ح         ،البريطانية لندن  

الشيخ أبو االسعاد العالم ُمفتي طرابلس و رئيس وفد       و بحث � ،إصدار دستور البالد  
  ، المؤتمر الوطني فيها مع األمير إمكانية أن تمتد ُسلطات حكومة برقة إلى سائر البالد           

 و نقلت وآاالت      �  ،  طرابلس و فزان   ، إقليمي  ل واليته إلى جانب إقليم برقة     بحيث تشم 
أعلن األمير   ... (: م من أنه 19/6/1949ية يوم راألنباء ما نشرته صحيفة األهرام القاه   

إدريس السنوسي في حديث خاص لألهرام أنه قد تم  االتفاق على إعالن ليبيا دولة             
 النبأ على المواطنين        وأن ُمفتي طرابلس عاد ليعلن هذا    ،مستقلة يكون سموه على رأسها     

ت ودية و      يلة الُمفتي آان   ن محادثاته األخيرة مع فض     إ و قال األمير    �  ،في طرابلس  
 و انه سوف يبحث في ضرورة تحقيق ذلك مع     ، و أعلن انه يحبذ الوحدة ،معقولة 

  ن موقف إقليم برقة يشبه    إ ثم قال ؛   �  ، إلى لندن  ته الحكومة البريطانية خالل زيار     
موقف شرق األردن من حيث عالقاتها ببريطانيا ؛ و انه يتوقع أن يعقد ُمعاهدة مع     

 ،دولتين متى حصلت ليبيا الموّحدة على االستقالل التام       بريطانيا ُتحدد عالقات ال  
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 فتؤيد    ،اليات المتحدة    و أعلن األمير إدريس عن أمله في أن تتحسن العالقات مع الو       
أمريكا مطالب بالده في الحرية و االستقالل في الدورة التي ستعقدها الجمعية العامة                    

      )1(   ).لألمم المتحدة في الخريف القادم   
 
 
 

*            *              * 
 
 

 
 .  م 1949 تموز  سنة  - يوليو 16     

 
          يصل األمير إدريس السنوسي إلى طرابلس في طريقه إلى لندن ، و قد استقبله                  

 هيئة تحرير ليبيا         السيد بشير السعداوي رئيس      و ألقى   �  ،أهالي البالد بالحفاوة البالغة       
 :    مر الوطني الطرابلسي آلمة قال فيها      و عضو األمانة العامة للمؤت 

 
 إذ تستقبل فيه األمة الليبية في طرابلس  ،أن هذا اليوم الُمبارك ؛ ليوم تاريخي ( 

أن هذه    ..  حضرة صاحب السمو األمير محمد إدريس السنوسي  ،أميرها المحبوب 
اليوم تتحقق    و هي  ،األمنية الغالية التي طالما تاقت إليها النفوس و هتفت بها القلوب   

 أن هذه األمة المناضلة التي جاهدت و آافحت ؛ ال تزال   � ،بتشريف سمو األمير  
 تدافع عن حريتها و وحدتها و استقاللها          ، مصممة على الذود عن هذا الوطن العزيز      

 و انه بمناسبة سفرآم الميمون إلى لندن ؛ البد و أنكم  � ،تحت تاجكم الُمفدى 
� ، إلى الحرية الكاملة و االستقالل التام د التي تصبون بفضلكم قضية البالتشملو  

أدعو اهللا سبحانه و تعالى أن يوفقكم و ُيسدد ُخطاآم و ُيعيدآم إلى هذا الوطن سالمين    
      )2( ) ..   و السالم عليكم  � ،حاملين إليه وإلي هذه األمة أمانيها  
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 :  و رد األمير إدريس بقوله              

 
  إستقبال األمير إدريس السنوسىأهالى طرابلس فى

 
 
 ، و أشكرآم على خطبتكم البليغة هذه   ،ني أشكر هذا الشعب الُمبارك في شخُصكم إ(  

� آما أشكرآم جميعًا على ثقتكم     � و أآرر شكري للجميع على هذه الحفاوة البالغة     
 و أني    ، و أني أرجو اهللا أن يوفقني لخدمتكم جميعًا فيما تصبون إليه      .. ،الكبيرة بي 

 و   �  ،سوف أنقل إلى الحكومة البريطانية أماني طرابلس و برقة و آل البالد الليبية       
أوصيكم إخواني باإلتحاد و التعاضد  و نكران الذات في سبيل مصلحة هذا الوطن       

�العزيز    
�و أستودعكم اهللا إلى لقاء قريب   " )1 (  

 
*       *      * 

يد بشير السعداوي رئيس هيئة تحرير ليبيا و عضو          و هكذا عمل الس                    
األمانة العامة لتجمع المؤتمر الوطني الطرابلسي ؛ على تقريب وجهات النظر بين                 
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 البالد ؛ و حقق الوحدة الوطنية    األحزاب و الهيئات السياسية و القوى الشعبية و اعيان        
 .  الليبية 

 
تنظيم تجمع المؤتمر الوطني الطرابلسي            تموز ُأعيد   �و في أواخر شهر يوليو                  

مصطفى      رئيسًا  للمؤتمر و السيد       بشير السعداوي  و ُأجريت انتخابات ُاختير فيها         
�  ، وآيلين الشيخ محمد أبو االسعاد العالم   و ميزران   

 
ترّأس السيد بشير السعداوي وفد المؤتمر الطرابلسي إلى          م 1949و في سبتمبر              

 ليصدر قرار األمم المتحدة     ،تحدة يحمل مطالب و دفوع بالده     ة لألمم الم المنظمة الدولي
 . باستقالل ليبيا الموحدة بوالياتها الثالث طرابلس و برقة و فزان          

 
 
 
 

     *           *            * 
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 قالل ـتـزب االســح
  تموز  -يوليو 

  م1949
---  

 
 
 

 حزب     إلى أن إعالن استقالل إقليم برقة ؛ هو الذي أنجب                  إذا آان التوقيت يشير      
 ؛   السيد سالم المنتصر   ه فإن الحزب قد ارتبط بإسم مؤسس     ،االستقالل في إقليم طرابلس   

 . سياسية للجبهة الوطنية المتحدة   أحد مؤسسي الحزب الوطني ؛ و عضو القيادة ال    
 
 
ا   هيئات السياسية التي تردد ذآره   ال  من األحزاب و  ،       و لما آان حزب االستقالل       

آثيرًا على ألسنة رواة التاريخ الشفوي في ليبيا ؛ فأن توقيت نشأته و إعالن تأسيسه قد    
استقالل ليبيا      جاء في أخر قائمة التسلسل التاريخي لنشأة و تأسيس األحزاب قبل إعالن           

ية التي تشير إلى         و لما آانت هناك مجموعة من الحقائق التاريخ          �  ، ةبأقاليمها الثالث  
 ؛ آان لها دور  عائلة المنتصرعوائل في ليبيا  ؛ فأن أفرادًا من   للالدور السياسي البارز   

 .   في الحياة السياسية في ليبيا قبل و بعد االستقالل      
 

و المراجع من الوثائق أو اإلصدارات التاريخية         غير أنه لم تتوفر لنا المصادر               
يها توثيقًا لتاريخ حزب االستقالل في إقليم طرابلس ؛ من حيث             التي ُيمكن الرجوع إل  

ظروف نشأته و برامج عمله و قد جاء األستاذ محمود الشنيطي على ذآر حزب             
 :  االستقالل في آتابه قضية ليبيا بقوله     

 
هذه الفترة حزب االستقالل برئاسة  السيد سالم المنتصر بعد أن دخلت          و أّلف في ( ... 

�نية المتحدة في المؤتمر الوطني الطرابلسي       الجبهة الوط (   )1 (     
 

الفترة التي يتحدث عنها الشنيطي ؛ آانت تحديدًا تتحدث عن رحلة األمير             و هذه             
 و بذلك   � ،م 1949 تموز   �يوليو    18سي إلى لندن مارًا بطرابلس في      إدريس السنو 

 .م1949ستقالل في يوليو سنة   اال يكون السيد سالم المنتصر قد أعلن عن تأسيس حزب   
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آان قد ذآر في محاضرة له في      " منصف البوري  " األخ الدآتور بقى أن أذآر أن    

 : معرض تناوله للتيارات السياسية قبل االستقالل في ليبيا           
 

تأسس حزب االستقالل على أثر خالف حدث داخل الجبهة الوطنية المتحدة و آان              (...  
د سالم المنتصر ؛ مع بشير السعداوي الذي قابل رئيس الوزراء المصري في              يرأسها السي 

 و قد ُأثير الخالف داخل الجبهة ؛     �  ،القاهرة دون تكليف من الجبهة أو رئيسها      
سعداوي األمر الذي دفع بالمنتصر للخروج من الجبهة           انحازت فيه األغلبية للسيد بشير ال    

بوحدة ليبيا و استقاللها تحت تاج اإلمارة       و تأسيسه لحزب االستقالل الذي نادى      
   ) 1(   )السنوسية 

     
 و لم يثبت لدي أن   � ،و الحقيقة أنني لم أعثر على وثيقة ُتعزز ذلك                

و لكن من   . �م 10/5/1946لمتحدة  بشيرالسعداوي  من مؤسسي الجبهة الوطنية ا  
الُموثق له ؛ و آما ذآرت في معرض الحديث عن الجبهة الوطنية ؛ أن بشير السعداوي          
قد وصل إلى القاهرة قادمًا من مهجره على متن طائرة وزير خارجية المملكة السعودية              

قد   و  ،ني قرو آان يرافقه الشيخ خالد الق    م1946ير فيصل آل سعود في يونيو      األم
 ،تصادف ذلك مع زيارة آان يقوم بها آل من محمود المنتصر و طاهر المريض     

 و الثابت أيضًا أن آل من طاهر            �  ،موفدي الجبهة إلى األمير إدريس السنوسي      
بشير السعداوي    المريض و محمود المنتصر هما اللذان خرجا من الجبهة و أسسا مع   

/13/3ل العربية بالقاهرة في       جامعة الدو  التي أعلن عنها من مقر     " هيئة تحرير ليبيا   "
 .م1947

 
*             *              * 

 
؛ أن السيد سالم المنتصر  قد أعلن عن  و خالصة القول في حزب االستقالل              

 تموز سنة    �تأسيسه في إقليم طرابلس و أتخذ مقرًا له في مدينه مصراته في شهر يوليو         
 ،" محطات من تاريخ ليبيا "د محمد عثمان الصيد في آتابه  و قد ذآر السي�م ؛ 1949

 :   من أن آال )  49( ص 
 

أحمد راسم آعبار و عبد اهللا الشريف و عبد اهللا بن شعبان  ومختار المنتصر                        
     )2(  هم من أعضاء حزب االستقالل في إقليم طرابلس    ؛ 

ع الوطني الُمطالب باالستقالل و وحدة          لإلجما ًا          و لم يكن حزب االستقالل ُمخالف     
 .  إلمارة السنوسية إلى إقليم طرابلس     اليبيا و امتداد  

 
                                                        

 "  سياسية قبل االستقالل في ليبيا  التيارات ال" حلقات للدآتور منصف البوري  عن محاضرة ُمسجلة في  )1( 
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          و قد جاء ذآر حزب االستقالل في الحديث عن تشكيل لجنة الواحد و العشرين               
؛ الُمكلفة برئاسة الُمفوض الدولي لألمم المتحدة ؛ بوضع الترتيبات التشريعية و التنفيذية          

كيل الجمعية الوطنية الُمكلفة بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بصوغ      لتش
   و رفض آل من ، وافقت خمس أحزاب "دستور الوطني لليبيا المستقلة ؛   مشروع ال

 الممثلين لألقاليم في   المساواة في عدد   الكتلة الوطنية الحرة  ب االستقالل و حزب    حز
 سالم المنتصر رئيس الحزب عضوًا في الجمعية           ثم ذآر السيد  . �     )1(   ." ..اللجنة 

 و التي ُأطلق    ،الوطنية ضمن عشرين عضوًا يمثلون أقليم طرابلس في الجمعية الوطنية  
� .   "نة الستين جل" عليها أيضًا     

 
و يبقى من الثابت تاريخيًا ؛ أن حزب االستقالل قد ُأعلن عن تأسيسه في يوليو                            

ل األمير إدريس السنوسي إلى إقليم طرابلس و هو في طريقه               م مع وصو  1949 تموز   �
بحرًا إلى العاصمة البريطانية لندن ؛ دعمًا لمطالبه لدى الحكومة البريطانية و في األمم      

 ؛  ة المتحدة بحق الشعب الليبي في تحقيق وحدته و إعالن  استقالل بالده بأقاليمها الثالث         
بمنح  و بعد موافقة بريطانيا  ، الجمعية العامة في"  سفورزا  �بيفن " بعد سقوط مشروع 

�إقليم برقة استقالًال  ذاتياً       
 
 
 
 

*             *            * 
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 :ار الـحـلــــم الـفـرنـسـييـنـهــــإ
 

اية مستعمراتها     آان إقليم فزان محط أنظار الحكومات الفرنسية المتعاقبة ؛ لحم                
  ( Topography ) و أيضًا لألهمية التي يتميز بها موقع اإلقليم          �  ،في شمال أفريقيا   

 لكن بإرادة ُمكرهة      و �  ،ًا إلى السودان و تشاد و النيجر      باعتباره مرآزًا تجاريًا ممتد      
أفسحت فرنسا المجال للقوات اإليطالية باحتالل ليبيا مشمولة بإقليم فزان ؛ بتضامنها مع           

  ، الحكومة البريطانية بموجب اتفاقية سّرية تعدان فيها إيطاليا بتمكينها من بسط نفوذها             
لفاء ضد    و استقرار احتاللها العسكري لليبيا في حال دخولها الحرب إلى جانب قوات الح            

 . م 1914 الحرب العالمية األولى سنة    ألمانيا و النمسا في  
 
 

و لم تتمكن قوات االحتالل اإليطالي من بسط آامل سيطرتها على إقليم فزان                  
 و إلى أن شّكل الجنرال شارل ديجول      ،طنية في اإلقليم  ؛ بأندالع حرآة المقاومة الو

و طلب من السيد إدريس السنوسي      )  و الجزائر  لندن (حكومة فرنسا الحرة في المنفى    
في القاهرة تعاون المجاهدين الليبيين مع قوات فرنسا الحرة للزحف على قوات                 

 .زان في الحرب العالمية الثانية    االحتالل اإليطالي في إقليم ف 
 
 و عودة  ،زيمة القوات اإليطالية في ليبيا     و ه،        و بانتصار قوات الحلفاء       

م ؛ تمرآزت القوات    1944 أيلول سنة  � سبتمبر  10ديجول إلى باريس في  حكومة 
و تجدد     �   تمبكتو  و الجزائر و   تونس  في  الفرنسية في إقليم فزان ُقرب ُمستعمراتها     

 . قتصادية و العسكرية و السياسيةالحلم الفرنسي القديم بمعطياته اال
 
 
 

*          *        * 
 

 
فرنسية قواعد عسكرية ؛ و إدارة تدير بها شئون اإلقليم بأوامر            أقامت القوات ال               

الذي قّسم اإلقليم إلى خمس مناطق      ) تيري (الكولونيل    مباشرة من الحاآم العسكري العام     
و أخضع آل منها لحاآم       )   غات  و غدامس      ، مرزق  ، الشاطئ   ،سبها  (   �عسكرية  
بقدر ما أصبحت قوات احتالل          و ما عادت القوات الفرنسية قوات تحرير          �  ،عسكري 

 و فرضت على    ،وامر العسكرية و التنفيذ الجبري     عسكري مباشر ؛ تدير البالد باأل  
 و أخضعت األهالي      ،ه عن بقية مناطق و أقاليم ليبيا       اإلقليم ُعزلة آاملة ؛ و استقطعت  

 و   �  ،خروج من اإلقليم أو الدخول إليه    حاالت ال إلجراءات عسكرية صارمة في    
لحاآم العسكري أوامره بإلزام السيد أحمد سيف النصر و رفاقه بالتقّيد باألحكام                   أصدر ا

 العسكرية التي تصدر فيما يخص أوضاع اإلقليم ؛ السياسية و العسكرية ؛      
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 العسكرية    و نزعت اإلدارة  . �  ،العامة للقوات الفرنسية      المحلية و الدولية ؛ من القيادة   
،   المحلية للرقابة المستمرة   من عناصر المقاومة   و أخضعت عدد،السالح من األهالي 

غير أن الحس الوطني بضرورة مقاومة محاوالت فرنسا عزل اقليم فزان عن ما يدور                   
في أقليمي برقة وطرابلس وإسماع الرأي العام العالمي بموقف سكان الجنوب الليبي من           

لقوى الوطنيه المجاهدة      قضية إستقالل ليبيا ووحدة اراضيها بأقاليمها الثالثة ؛ دفع با         
إلعادة تشكيل قوى المقاومة الوطنية في االقليم وأعلنت الثورة علي الحكومة والقوات         

بدأت تظهر في فزان جمعيات    : " الفرنسية في آامل الجنوب الليبي ، ففي هذا االثناء     
خ  سرية لمحاربة فرنسا وأعمالها ، وآذلك ربط قضية استقالل ليبيا ، وآانت جمغية الشي      

البرآولي والتي غطت آل مناطق فزان ، وآان الشيخ بن مسعود احد أعضائها       
   وآان إلي جانب الشيخ عبد الرحمن البرآولي والشيخ عبد القادر بن             )1(.."البارزين  

مسعود ، آان البكاي عثمان ومحمد عثمان الصيد وعبد الرحمن العجيلي ومحمد ناجم      
رفت بثورة بن مسعود علي القوات الفرنسية         وأحمد قريش ، وغيرهم ممن قادوا ما ع 

 . بسبها  " القارة   " في منطقة 
                                          

 
*          *            * 

 
 

 نيسان سنة  � أبريل 16 و مع وصول لجنة تقصي الحقائق الرباعية في                 
فرنسية باتخاذ إجراءات و      عمت البالد حالة من التوتر إثر قيام اإلدارة ال   م ؛1948

 و آثفت من اتصاالتها ببعض من األهالي و           �  ،تدابير أمنية طارئة عن الُمعتاد    
 و آانت    ، القيود و اطالق وعود للقيام بمشاريع إصالحية       األعيان لكسب وّدهم بتخفيف  

جماعة من عناصر اإلدارة الفرنسية الُمحتلة تنتقل مع اللجنة الدولية و مصاحبة لها             
متوجهة إلى مدينة    تها بين مناطق اإلقليم و سكانه إلى أن غادرت اللجنة       ل تنقال خال

 . م1948 نيسان � أبريل   26بنغازي في إقليم برقة في    
 

سلطات االحتالل الفرنسي قد منعت ُموفد الحزب الوطني الطرابلسي                    و آانت    
�  ،خول اإلقليم و االتصال باألهالي    من د�الحق ُموفد هيئة   و تمكن في وقت . 

  ، لسياسي العام   تحرير ليبيا من االتصال بالشيخ أحمد سيف النصر موضحًا له الموقف ا           
 و وحدة ليبيا و امتداد    و اإلجماع الوطني حول مطلب االستقالل  ،المحلي و الدولي 

   .   ةاإلمارة السنوسية إلى أقاليمها الثالث   
 

*             *             * 
 

 .م2003االمين محمد الماعزي ـ المآتبة الحديثة القاهره " ثورة فزان علي الفرنسيين ":  راجع  )1( 
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  -سبتمبر   30تحت اللجنة السياسية في األمم المتحدة جلساتها في                   و عندما افت   
 و خصصت أربع عشرة جلسة لمناقشة القضية الليبية ؛ و آانت             م1949ل سنة  أيلو

ل   قال االست)  برقة -طرابلس  ( بمنح ليبيا طانيا باقتراح يقضي     المفاجأة أن تقدمت بري  
أن تعقد حكومة ليبية مستقلة معاهدة تجارية بين طرابلس      علىالتام بأسرع ما يمكن

 .   المصالح الفرنسية في إقليم فزان و أن يراعي قرار األمم المتحدة   ،و روما  
 

قة بالده على ة في األمم المتحدة مواف و أعلن مندوب الواليات المتحدة األمريكي             
 على أن يشمل قرار االستقالل ؛ قيام ليبيا الموحدة بأقاليمها              ،المشروع البريطاني    

 و خالل فترة االنتقال       ،لك في موعد ال يتجاوز خمس سنوات     على أن يتم ذ ، ةالثالث
 . تتولى فرنسا إدارة إقليم فزان    تتولى بريطانيا إدارة إقليم طرابلس و     

 
 :م 1949 تشرين ثاني سنة   � نوفمبر  21و في 

و في الجلسة الخمسين بعد المائتين ؛ ُعقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في                  
 و  ،الذي يقضي باستقالل ليبيا    )  289( و صدر عنها القرار رقم   ،دورة انعقادها الرابعة   

 :   نصه األتي 
 
 
 

 هيئة األمم المتحدة
 الجمعية العامة

 رار منح ليبيا استقاللهاق
 )289(  

--- 
 . ة و تشمل برقة و طرابلس و فزان   تكون ليبيا دولة مستقلة ذات سياد  -1

 
  األول   وز يسري مفعول هذا االستقالل في أقرب فرصة على أن ال يتجا     -2

 . م1952من يناير سنة 
 

 فزان دستورًا يتضمن     أن يقر ممثلو السكان في برقة و طرابلس و  -3
 . مشكل الحك

 
ين الجمعية العامة لألمم المتحدة مندوبًا له مجلس يساعده و يرشده      عـُت -4

ر للبالد و تأسيس حكومة       لمساعدة الشعب الليبي على وضع دستو   
 . مستقلة
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 تقريرًا سنويًا    � بالتشاور مع المجلس     �يقدم مندوب األمم المتحدة      -5
رفعها إلى   إلى األمين العام مع أية مذآرات أو وثائق  يرى بوجوب       

 .  هيئة األمم 
 الذي يقضي باستقالل ليبيا) 289(القرار رقم تابع           

 

 :  يتكون المجلس من عشرة أعضاء ؛ هم      -6
 ، فرنسا  ، مصر: ممثل واحد ُتعّينه حكومة آل من الدول اآلتية   -أ

 . الواليات المتحدة، المملكة المتحدة ،لباآستان  ا،ا إيطالي
 . الثالثة و ممثل واحد لألقليات  ن أقاليم ليبياممثل واحد لكل م   -ب

  

من المادة  ) ب( بتعيين المذآورين في الفقرة   يقوم مندوب هيئة األمم  -7
السادسة ؛ بعد التشاور مع الدولتين القائمتين بأعمال اإلدارة و       

من المادة السادسة و      )أ (الحكومات المذآورة في الفقرة   ممثلي 
 .زاب السياسية و الهيئات العامة  األحالشخصيات البارزة و ممثلي

 

؛ أعضاء مجلسه و يسترشد    ر المندوب في أثناء تأدية وظائفهيستشي -8
بآرائهم ؛ و له  أن يستنير بآراء مختلف األعضاء بالنسبة للمناطق 

 .    أو الموضوعات المختلفة
 

لمندوب هيئة األمم المتحدة أن يقدم للجمعية العامة و للمجلس    -9
دي و لألمين العام اقتراحات عن التدابير التي ترى هيئة   االقتصا

األمم المتحدة ؛ أن تتخذها أثناء فترة االنتقال بخصوص المسائل      
 . االقتصادية و االجتماعية في ليبيا  

 

المندوب بما  ارة بالتعاون معتقوم الدولتان القائمتان بأعمال اإلد -10
  :يلي
مة لنقل سلطة الحكم إلى حكومة       اإلسراع في اتخاذ الخطوات الالز     -أ

 .  دستورية مستقلة  
 و ن البالد على تحقيق وحدة ليبيا    المساعدة في إدارة شئو   -ب
التعاون في تكوين اإلدارات الحكومية و تنسيق   ستقاللها وإ

 . الجهود لهذه الغاية 
تقوم آل من الدولتين القائمتين بشئون اإلدارة بتقديم تقرير    -ج 

العامة يفيد بالخطوات التي اُتخذت بشأن تنفيذ    سنوي إلى الجمعية  
 . هذه التوصيات 

 

ُتقبل ليبيا بمجرد تكوينها دولة مستقلة ؛ عضوًا في هيئة األمم    -11
 . المتحدة طبقًا للمادة الرابعة من الميثاق 

 م1949نوفمبر                                                                    
       **        *   



 257

         
 
 
  خشيت الحكومة الفرنسية من انتقال عدوى االستقالل في مستعمراتها ؛ فضاقت ذرعاً                   

 آذار    � مارس 16فأصدر مجلس الجمهورية الفرنسية يوم       ،ثاره  آ بقرار األمم المتحدة و   
ولة   م بيانًا استنكرت فيه فرنسا قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بإقامة د          1950سنة 

 بيان مجلس الجمهورية      و جاء في ، يبيا تضم برقة وطرابلس و فزان      مستقلة في ل
   آمالهم  يالئم تطور السكان و ال يحقق  ال  إن إنشاء دولة مستقلة في ليبيا    ...    (:  الفرنسية

�)  غرافية و التاريخية و االقتصادية   و ال يتمشى مع الظروف الج                    
 

إنشاء  ؛ ختص بفزان  فإن قرار هيئة األممأما فيما ي�( :الفرنسيو أضاف البيان        
 ) أغلبيتهم  السكان التي أعلنتهادولة في ليبيا يعارض مصلحة فرنسا ويناقض رغبة

*           *           * 
 :م1951 آانون األول سنة   � ديسمبر   24و في صباح يوم  

 و جاءت   �  ،دت جماهير الشعب   و بقصر المنار في مدينة بنغازي ؛ أحتش               
ة و جميع أعضاء الجمعية الوطنية       الوفود العربية و األجنبية و ممثلو الهيئات الدبلوماسي        

، � و رئيس   "أدريان بلت "  و بحضور مندوب األمين العام لألمم المتحدة السيد      
يس      أعلن الملك محمد إدر   الحكومة االتحادية لليبيا الموحدة و وزراء حكومته ؛ حيث         

 :المهدي السنوسي استقالل ليبيا في آلمة قال فيها   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     *        **      

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 و به نستعين

 و� ،يمة ؛ أنه نتيجة لجهادها الطويل نعلن بإسم األمة الليبية الكر           ( 
 م قد تحقق1949 نوفمبر سنة   21تنفيذًا لقرار هيئة األمم المتحدة الصادر في

ن رسميًا أن ليبيا منذ اليوم أصبحت و نعل ، ون اهللا استقالل بالدنا العزيزة   بع
 الصادردولة مستقلة ذات سيادة و بناء على قرار الجمعية الوطنية الليبية     

 و،قب ملك المملكة الليبية المتحدة   م نتخذ لنفسنا ل1950ديسمبر سنة    2 بتاريخ
 و علينا جميعًا أن نحتفظ بما� ، ألحكام الدستور سنمارس سلطاتنا وفقًا

 . أجيالنا القادمة إلى  غال وان ننقله بكل حرص و امانة    آسبناه بثمن
طر شأبيب الرحمةماعة المبارآة نذآر أبطالنا و نستو أننا في هذه الس           
 و نحيي العلم الوطني المقدس� ،ضوان على أرواح شهدائنا األبرار    و الر

لجديد الذي يبدأ لراجين أن يكون العهد ا  ،رمز الجهاد و االتحاد و تراث األجداد
   ).  م ؛ عهد خير و سالم للبالد   اليو
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 )1( الملك محمد إدريس المهدي السنوسي ملك ليبيا 
 

 
 
 

                                                        
  ( LIBYA the new Arab Kingdom of North Africa) الصورة عن آتاب )1( 
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 آانون األول   -هر ديسمبر و العشرين من ش  بعد إعالن استقالل ليبيا في الرابع  �

  7رته الجمعية الوطنية في   م ؛ و بموجب نص الدستور الذي أق      1951سنة 
عداد إلجراء أول انتخابات برلمانية          إلم ؛ بدأ ا1951 تشرين األول سنة    �أآتوبر   

م موعدًا إلجراء   1952 شباط سنة  � فبراير    19 و حدد يوم �  ،عامة في البالد 
هذه االنتخابات التي نافس فيها مرشحو حزب المؤتمر الوطني بزعامة بشير                   

على   ) المؤقتة ( شحي حكومة محمود منتصر االنتقالية    السعداوي ؛ قائمة ُمر
صر    ن ؛ و قد ظفرت حكومة المنت    يعد والية طرابلس الخمسة و الثالث   مقا

 األمر الذي شّرع لها إعادة تشكيل أول حكومة     ،باألغلبية في مقاعد البرلمان  
 .  اتحادية بعد إعالن االستقالل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 . م 1952أصواتهم في أول انتخابات برلمانية في ليبيا سنة الليبيون يدلون ب
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و لكن فور إعالن نتائج االنتخابات ؛ عمت مدينة طرابلس مظاهرات صاخبة                            
ادة حزب المؤتمر في إقليم   و ُألقي القبض على عدد من ق،تتهم الحكومة بالتزوير  

  .. . طرابلس
 
 

  : )1(  يد و يقول السيد محمد عثمان الص              
  

 و قرر     ،بعد وقوع هذه األحداث انعقد مجلس الوزراء برئاسة محمود المنتصر             ( . ..  
بعد التشاور مع الملك حل جميع األحزاب في ليبيا ؛ على أساس إنها تأسست إّبان فترة              

 )  ... االحتالل البريطاني و لها صلة بدول أجنبية      
 
 

   : و يضيف الصيد              
 

ر في الجلسة نفسها إبعاد السيد بشير السعداوي زعيم حزب المؤتمر بحجة       آما تقر  ( ... 
�أنه يحمل جنسية غير ليبية     (   )2 (     

 
 

 المنّية في منفاه   و قد ظل السيد بشير السعداوي ُمبعدًا عن البالد إلى أن وافته            
 .م1957سنة 

 
 
 

      *              *                 * 

                                                        
 مارس 19 م إلى 1960 أآتوبر سنة 11ة من  تولى السيد محمد عثمان الصيد رئاسة وزراء الحكومة الليبية في الفتر)1( 

 .  م 1963سنة 
 .  مذآرات محمد عثمان الصيد ،محطات من تاريخ :  راجع  )2( 
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 امسل الخالفص
 

 
 

التيارات و األحزاب السياسية         
 بعد االستقالل 
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 لمــدخــ
 

 
في مرحلة ما قبل     )   التنظيمية  �السياسية   (  إذا آانت حرآة التحرر الوطني                 

االستقالل في ليبيا ؛ قد استجابت بالدرجة األولى لمتطلبات المرحلة التحررية في             
 صناعة ليبية متأثرة بالتطور        ، و آانت في ُمجملها   � ،مواجهة االحتالل و مقاومته   

 و آانت لها الغلبة فيما استجابت له     �الفكري و السياسي و الديني و القومي ؛    
 أي فيما حققته حرآة التحرر الوطني الليبي عبر     �المعطيات السياسية أو رفضته   

بقى تجربة تاريخية يجوز          تاريخها الساعي إلى تحقيق االستقالل و قيام الدولة ؛ فأنها ست           
 و هي جديرة في عالمنا العربي بالدراسة و         ،البناء عليها سياسيًا و ثقافيًا و اجتماعيًا      

 . االهتمام 
 

  ، و لما آان التاريخ الوطني للشعوب يرتبط في جدليته التفاعلية بسلسلة متتابعة                          
�كيك و تجريم تواصله     و إن تعرضت لمحاوالت التف   �فكرية و سياسية و اجتماعية     

فإن ذاآرة الشعوب تستحضره في حاالت الفراغ السياسي و اشتداد حاالت القمع الذي              
وطن يحاسب فيه اإلنسان على        عندما يكون  األخر شعبًا في     � خاصة   ،يرفض األخر  

 .    و على ما يدور في عقله   ،ه الفكري  و العقيدي    ئإنتما
 

 و قيام    بعد إعالن استقالل ليبيا،ياسي  قراءة التاريخ الس و البد لنا و نحن نعيد            
من أن نستطلع الواقع الفكري ؛ السياسي و االجتماعي في  " المملكة الليبية " الدولة 

العالقات القائمة بين الطبقات و القوى االجتماعية و األيديولوجيات السائدة ؛ لفهم طبيعة       
و من ثم أهدافها و برامجها و أساليب العمل              ، و نشأة األحزاب و التيارات السياسية          

 .  السياسي الذي اختارته و رأت مالءمته للمرحلة و شروطها         
 

          و لما آان نشاط و دور التيارات و األحزاب السياسية قبل االستقالل في ليبيا قد            
  تميز بالنضال الوطني التحرري المقاوم لالحتالل و الرافض لالستعمار و الُمطالب             

فإن مرحلة ما بعد االستقالل قد        �بوحدة البالد و استقاللها في إجماع وطني عام ؛      
تميزت بالنضال السياسي من أجل تحقيق آامل التحرر الوطني الديمقراطي في مواجهة     

حتكار الملك إدريس السنوسي و     إو  � ،الهيمنة الدولية على ليبيا في ثوبها الجديد 
لسلطة في البالد بأسلوب و سياسات آانت قد تجاوزتها المرحلة            إدارته التاريخية العتيقة ل   

 و بحسابات تقليدية خاطئة في فهم الخارطة الجيوسياسية الدولية فيما بعد      �و معطياتها  
 و فيما بعد نشوب     ،الحرب العالمية الثانية ؛ و تمرآز القوى في مناطق نفوذ آل منها           

 و   �  ،  منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا        و أثارتها في    ،الحرب الباردة فيما بينها      
 و مع نشوء و قيام دولة إسرائيل في       �على امتداد ساحل البحر األبيض المتوسط     

 األبوية الدينية لدى قبائل و عشائر          فالملك إدريس السنوسي بشخصيته     � ،فلسطين 
الل البالد قد حقق استقالبالد المتأثرة فكريًا و اجتماعيًا بالحرآة السنوسية ؛ آان     
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النفوذ و االمتيازات في     بإتفاقات و عهود أبرمها مع القوى الدولية صاحبة السلطة و      
ه و فهمه للعبة و   ؤ وطنيًا حققته حكمة إدريس و دها و أعتبر ذلك إنجازًا،المنطقة 

لم ينكر إدريس السنوسي  إعجابه بالدولة البريطانية           و  �موازين القوى آنذاك ؛  
 و قد   �  ،تغيب الشمس عن مناطق نفوذها و سطوتها في ذلك الوقت          العظمى التي ال  

آان غيره الكثير من  قادة العمل السياسي  في البالد العربية يعلن هذا الموقف و انحيازه       
وّقعه  بريطانيًا لتحقيق استقالل البالد      آما أن ذلك آان  شرطًا      . �  ،للسياسية البريطانية    

�م 1949األمير إدريس في لندن سنة     
 

مندوب األمين العام لألمم المتحدة إلى ليبيا    " أدريان بلت " وصل السيد  و حين            
 البالد لتطبيق قرار األمم المتحدة بنقل السلطة و إعالن          هيل  ة بتأ التخاذ اإلجراءات الكفيل  

استقالل ليبيا ؛تقدمت الحكومة البريطانية بصورة من اتفاق لندن الُموّقع بالحروف            
لى بينها و بين األمير إدريس السنوسي في شأن مستقبل البالد ؛ ليكون المندوب                 األو

 و يكون لهذا االتفاق وزنه الدولي عند وضع ُأسس االستقالل و تسيير             ،األممي على بينة  
لم يعترف بهذا " بلت" أن مندوب األمم المتحدة السيد   غير،إجراءاته و نظمه الدستورية  

� ،خالفًا لقرارات األمم المتحدة  و اعتبره ُم،االتفاق    
 

و ألن ذلك آان شرطًا بريطانيًا و وعدًا أميريًا ؛ فقد وّقعت حكومة المملكة                    
 م على معاهدة أثارت سخطًا محليًا و    1953 تموز سنة � يوليو   29الليبية المتحدة في 

بية لسياسات المملكة و     تخوفًا إقليميًا ؛ آانت المدخل األساسي لنشوء ُمعارضة وطنية  لي        
 و زاد األمر   �  ،ارتباطاتها الدولية العائقة لتحقيق التحرر الوطني الديمقراطي الكامل          

"  أمريكية تستأجر بموجبها القوات األمريكية قاعدة       �خوفًا بعد توقيع معاهدة ليبية    
 .   بعد أن آانت تحتلها من الباطن اإلنجليزي     "هويلس 

 
        *            **      

  
 مواآبة ما يحدث من تطور سياسي و           الملك إدريس السنوسي   لم يستطع              

 و لم يكن يعتقد أن هناك ُمستجدات تستوجب التحول السياسي بقدر ما              �  ،اجتماعي 
آان يعتقد أن ذلك االرتباط هو المخرج الوحيد من الفقر و انعدام مقومات النهوض    

و حاجتها إلى المساعدات المادية     .� ،عانيه البالد االقتصادي و االجتماعي الذي ت
   .ر الدولة و حمايتها  لتحقيق استقرا  

 
 فهو يملك    �  ، فإن الملك آان يملك و ال يحكم     ،بحسب دستور البالد    و             

 و قد توالت على إدارة شئون البالد منذ   � و يملك إقالتها  ،التكليف بتشكيل الحكومة  
 آل مرة شخصية     آان يختار في �  ،أحد عشرة وزارة  م 1969م إلى 1951سنة 

 أن تقدم برنامجًا سياسيًا و اقتصاديًا و اجتماعيًا        الحكومة دونلسياسية تتولى تشكي  
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متكامًال يعكس متطلبات المرحلة ؛ بقدر ما آان يأتي التغيير في أعقاب أزمة سياسية                  
 .  محلية تعصف بالبالد و الحكومة   

 
 ، لنظام في عمومه مواآبًا للتطور الفكري و السياسي و االجتماعي             لم يكن ا و             

� و لم يكن هناك تفاعل مع األحداث في المنطقة العربية بما تستجيب له تطلعات                  
 الخطاب السياسي      ال و قد خ�  ،ي في زمن الصعود القومي و سطوته       الشعب الليب 

نية للقوى السياسية الصاعدة       لمجمل الحكومات المتعاقبة من برامج ُتشبع الطموحات الوط         
 .  في البالد 

 
          ولما آان الدستور الليبي يحظر قيام األحزاب و التنظيمات السياسية ؛ فإن              
االنتماءات الفكرية و السياسية المعارضة آانت واضحة بمعالمها و ألوانها  و في         

 و داخل البرلمان     ، ئد اليومية و اإلصدارات الدورية     الشارع الليبي و على صفحات الجرا     
ز    و آان الشعب الليبي في عمومه ُمتمي  �و في برامج و سياسيات المرشحين لعضويته     

 و متفاعل مع قضايا العروبة و اإلسالم الساخنة في مصر و           ،بانتماءاته الدينية و القومية    
 و آانت في ليبيا قيادات         � ، و العراق و اليمن و في الجزائر      فلسطين و في سوريا 

حيازاتها ؛ اليمينية و         يمية لفروع أحزاب سياسية قومية و دينية بكل ألوانها و إن          إقل
و آانت هذه التيارات و األحزاب بحسب             . �  ، و المعتدلة  منها  المتشددة  �  ،اليسارية  

 و إلى     ، و بمعارضة الحكومة    تضطلع في ليبيا بدورها الوطني      تسلسل تاريخ نشأتها ؛   
 ،دة القومية أو المرجعية الدينية   لحزب التي تتبناها القيا    جانب أهداف و إستراتيجيات ا  

� و قد آان لهذه األحزاب و الحرآات السياسية صداها في الشارع الليبي و دورها         
النوادي     و في المنتديات الثقافية و    ،بية ال بات و االتحادات العمالية و الط   الفاعل في النقا  

حزب     و آان � ،  األخوان المسلمينماعةتنظيم ج فكان � ،الرياضية  و االجتماعية  
مينها   قبل و بعد النكسة بي     حرآة القوميين العرب  و آانت       �  ،البعث العربي االشتراآي  

إلى جانب الجماعات       حزب التحرير اإلسالمي     و آان  �  ،القومي و يسارها المارآسي      
آي إلى أقصى اليمين     الُمستقلة بألوانها الفكرية المتعددة من أقصى اليسار التقدمي االشترا     

 .   الليبرالي الديمقراطي   
 

       *           *            * 
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 وان المسلمين تنظيم حرآة األخ
 
 
 

 بالبحث و دراسة تاريخ         "  حرآة األخوان المسلمين     "  إذا آان تناول تنظيم                
 اإلسالمية ال يحتاج    النشأة و تطور معطيات مراحلها ؛ في الكثير من البالد العربية و          

 و منها انطلقت آفكر و عقيدة و       ، حيث ُوِلدت  "مصر" إلى آثير عناء ؛ فإن بلد المنشأ  
منهج إلى مشرق و مغرب المنطقة العربية و اإلسالمية ؛ و قد أغنت بزخمها و              
منطلقاتها الساحة الفكرية و السياسية على امتداد العالمين ؛ العربي و اإلسالمي منذ    

 سنة  الشهيد حسن عبد الرحمن البنا     التنظيمية األولى اإلمام   �رستها الفكرية   أسس مد
 الثقافي و السياسي من  أغنى حرآات اإلسالم          � م لتصبح برصيدها الديني      1928

السياسي منذ غروب دولة الخالفة اإلسالمية وإن ولدت من رحمها تيارات عديدة            
ه المحافظة فيها و المتشددة ؛ فقد لعب لإلسالم السياسي المعاصر بمواقعه و تصنيفات   

المكان دوره المحوري الذي أناطه الزمان به لتمأل فيه ومنه حرآة األخوان المسلمين    
 و تعزي به األمة العربية في مصاباتها التي تالحقت عليها     ،الفراغ الفكري  و السياسي  

آرثر   " اللورد  من وزير خارجية بريطانيا الُعظمى آنذاك         " وعد بلفور  "  منذ صدر 
جيمس    "   و راعي المنظمة الصهيونية اللورد    اليهود اإلنجليز إلى زعيم " بلفور 

 م و الذي قّره مجلس الوزراء     1917 تشرين الثاني سنة   - نوفمبر  2 بتاريخ  "روتشيلد 
 :              بنصه التالي  

 
إن حكومة صاحب الجاللة تنظر بالعطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب            (

 لتسهيل تحقيق هذا    و سوف تبذل قصارى جهدها   .  في فلسطين  اليهودي 
 . الهدف

 
و من المفهوم أن هذا اإلعالن ال يمثل تحيزًا ضد الحقوق المدنية و         

آما أنه ال يؤثر على      . الدينية لطوائف غير يهودية موجودة في فلسطين      
األخرى     تمتع بها اليهود في البالد   يضاع القانونية أو السياسية التي  األو
عالن لعلم االتحاد  و سأآون شاآرًا لكم إذا تفضلتم و أبلغتم هذا اإل. 

 .) الصهيوني
       المخلص 

         آثر بلفور             
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لم تتنكر في البدايات األولى حرآة األخوان المسلمين للبعد القومي العربي في                            
 و آان لذلك معطياته التي شكلت   ،اسي استراتيجيات  نضالها على طريق اإلسالم  السي   

على امتداد تطورها الفكري و التنظيمي ؛ أحد أهم مرجعيات  التشريع السياسي لقوى           
لتصبح في وقت من     .. راع اإلقليمي و اإلقليمي الدولي في زمن االنكسار العربي  الص

 تحت ،ها  أو لدعم�لتغيير أنظمة الحكم   )  التشريع الثوري   ( األوقات من أهم عناصر 
أنظمة و " األخوان "  وبقدر ما أزعجت حرآة  � ،غطاء الدين و مظلة العروبة 

 بقدر ما رآنت إليها و استخدمتها ثورات العسكر و حكومات االستبداد                  �حكومات ؛   
  ،  حرآة سياسية بعد عشر سنوات من تأسيسها          ى من بعد تحولها من حرآة دعوية إل  

 على صفحات العدد   م 1938سنة  الشيخ حسن البنا    ها  مؤسس،دما أعلن الُمرشد العام عن
  : "النذير" األول من مجلة 

 
)� أن الجماعة ستنتقل من دعوة الكالم وحده إلى دعوة الكالم المصحوب بالنضال و           

�األعمال    ( 
 

األستاذ     و في إطار التأريخ لتنظيم جماعة اإلخوان المسلمين في مصر ؛ يصف                     
ر المراحل في      خطأمن  ( �  ،م بأنها    1949م و سنة    1939ة بين   الفتر محمد صالح    

 شهدت استكمال البنى التنظيمية داخل مصر و خارجها و بداية بروز               تاريخ األخوان ؛ إذ 
 يناير     �الدور السياسي للجماعة بدءًا من المؤتمر السياسي الذي ُعقد في آانون الثاني      

وصوًال إلى    " النظام الخاص " شاء   م و تحقيق االنتشار الواسع للجماعة و إن   1939
�   )الجناح العسكري السري     

 
أحمد "ال القاضي    غتإ عمليات العنف و  نفذ الجهاز بعض إذ�  ( :و يضيف             
م إلصداره أحكامًا ضد أعضاء في الجماعة ٌضبطت           1948 مارس  �في آذار    " الخزندار

محمود فهمي   " الوزراء آنذاك    و في حوزتهم متفجرات ؛ و هو الحادث الذي دفع برئيس             
غتال    إ و قبل أن تمضي فترة طويلة      �  ،إلى إصدار قرار حل الجماعة      " النقراشي  

�   )1(   ). الصراع بين األخوان و أعدائهم   الجهاز الخاص النقراشي نفسه لتزداد دائرة      
 

 األخوان المسلمين  م ُاغتيل مؤسس حرآة 1949 شباط سنة � فبراير  12و في            
 الحصاد     من جانب عناصر من البوليس السياسي ليكون         اإلمام حسن البنا   في مصر   

 . الُمر للعنف المتبادل  
* * * 

 
 
 

                                                        
 بتاريخ 14908 العدد ،صحيفة الحياة " خوان المسلمون يسيرون بقوة الدفع الذاتياإل" محمد صالح . مقال أ :  راجع  )1( 

  م 20/1/2004
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 هيئة الدعوة اإلسالمية 

 فى ليبيا
 
رغم أن ليبيا من  أول البالد العربية التي انطلقت إليها جماعة اإلخوان                       

لقرن الماضي ؛ غير أن صعوبة البحث           المسلمين بعد فلسطين و السودان في منتصف ا   
خوان المسلمين و   إليها في التأريخ لتنظيم حرآة اإل    عن المصادر التي يمكن الرآون   

 جماعة األخوان    فىن األخوة  أ؛ ذلك   محفوفًا بالمصاعب و المتاعب     نشأته في ليبيا  آان     
 عن تساؤالت    المسلمين الليبيين آانوا على حرص دائم في التكتم عن الحديث أو اإلجابة        

تعني بشئون الجماعة و عالقاتها ؛ و قد يعتبرون من يتناول  عالقاتهم التنظيمية أو     
دراسة إنما ينقب عن شئ ال يعنيه     مواقفهم السياسية التكتيكية منها أو المبدئية بالبحث و ال  

 خاصًة و ان الوقت يثير لديهم عالمات الشك و التعجب حول أهمية ذلك في ظروف      ،
  � دولية تتربص و تتحالف فيها قوى عديدة للنيل منهم ؛ و هي الحرآة الدينية   محلية و

و دورها السياسي      .  السياسية ؛ اإلسالمية و الدولية الغنية بتراثها الفكري و العقيدي            
 .  ال يجوز إهماله أو القفز عليه   الذي

 
ائق أو    و قد آانت لهذه األسباب و غيرها ؛ الصعوبة في الحصول على وث                

حرآة األخوان المسلمين    توثق لنشأة و دور تنظيم     )تخص الفرع اإلقليمي  ( إصدارات  
  و إن آانت من أغنى حرآات اإلسالم السياسي و أقدمها أثرًا منذ ما قبل                  ، في ليبيا  

 فتنظيم حرآة األخوان المسلمين في ليبيا له     �منتصف القرن الماضي في البالد ؛     
 و   اإلمام الشهيد حسن البنا  ها األولى في مصر على يد الداعية     جذوره منذ بدايات نشأت  

منذ عاصر عدد من المهاجرين و الطلبة الليبيين حرآات اإلصالح الديني بين جنبات              
 فلم تكن نشأة    ، و على صفحات اإلصدارات الدينية     األزهر الشريف و في أروقته  

ت إفرازًا لواقع المجتمع العربي          و قد آان  ،ولى نشأة سرية أو يجرمها قانون      األخوان األ
 .  تانة  يالمسلم الباحث عن مخرج من أزمة إنهيار دولة الخالفة في اآلس   

 
          و حتى ال تكون هناك تصورات مفترضة فقد تجنبت أن أرآن إلى معلوماتي                     

 و    ،الخاصة أو مشاهداتي و معايشتي للجماعة داخل السجون و المعتقالت أو خارجها          
 و حتى ال أنزلق في متاهات          �  ،خاصة لمجتمعنا الليبي و عالقاته      الطبيعة ال ذلك بحكم 

 .  اإلنشاء و التأليف   
 

 صادفتني واقعة تاريخية     طالعات ر لى من مٌ           و بالبحث و التنقيب فيما تيسّ      
 في ليبيا ؛ و قد آانت مبتورة في       )األخوان   ( أعتبرها هي المدخل و التاريخ لنشأة تنظيم      

 إال أنني واصلت    �جوانبها من حيث البيانات التفصيلية الخاصة بعناصرها        بعض 
 ليكون المدخل لتاريخ      �  ، لة بتكملة الواقعة و وقائع أخرى      البحث عن وثائق آانت آفي    

 . رآة اإلخوان المسلمين في ليبيا  نشأة تنظيم ح 
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ر إدريس   األميم و عندما أعلن  1949 حزيران  �ففي الفاتح من شهر يونيو                 
ى الحاآم العسكري البريطاني       قأل؛   من قصر المنار في بنغازي  استقالل برقة         السنوسي

  إدريس السنوسي   آلمة أآد فيها إعتراف بالده باألمير  ) السيد دي آاندول ( لإلقليم 
رئيسًا للحكومة المحلية في برقة و أعتذر عن عدم إمكان تسليم السلطة لألمير إال فيما            

 و آانت قد سبقت ذلك      ، تموز القادم   � يوليو    9 للندن التي حدد لها يوم    بعد زيارته 
   )1(  : دي آاندول  التاريخ حادثة تجاوزت أبعادها نطاق السياسة المحلية آما يقول          

 
 و بينما   -   إدريس بأقل من أسبوع قبل سفر األمير  -  ففي ذات يوم من أوائل يوليو   (... 

مير ؛ أخبرني بأنه في مساء اليوم السابق سمع طرقًا            آنت في إحدى زياراتي المعتادة لأل     
وجد ثالثة شبان غرباء يطلبون مقابلته بصورة   .. فلما أستوضح األمر  ... على النافذة

   -زوراً - تهمواُأبعد ما  صرم الجئون من مو حين دخلوا عليه قالوا أنه : ُملحه
دى     ُيهمش مترجم آتاب وهنا   ...  ).. .  باالشتراك فى جريمة اغتيال النقراشى باشا 

،   ) آانوا من جماعة اإلخوان المسلمين في مصر     ( التعريف بالشبان الثالثة بأنهم      آاندول 
ريفًا لهم       إال أنى وجدت في وثيقة أخرى تع      � ، ةدون أن يذآر أسماء هؤالء الثالث   

 :     قول ي..   للواقعة ؛ ًاوتأآيد
 
إليها ثالثة     م عندما لجأ1949 عام  ن بالظهور في ليبيا منذ   بدأ نشاط األخوان المسلمي( 

عز الدين إبراهيم و محمود يونس الشربيني و جالل         " : من األخوان المصريين هم  
هيد للحرآة ببث الدعوة لها بين صفوف الشعب    م حيث قاموا بالت"ن إبراهيم سعده الدي

لديوان    و قد ساعدهم في ذلك ُعمر باشا الكيخيا الذي آان يعمل حينئذ رئيسًا            ،الليبي  
:   أول شعبة لإلخوان في ليبيا تحت اسم    األمير إدريس السنوسي و استطاعوا أن يكونوا    

         )2(   ) " هيئة الدعوة اإلسالمية  " 
 

 على لسان إدريس     دي آاندول  سترساًال لما ترتب على هذه الواقعة ُيكمل          إ          و   
 :   السنوسي له 

  )�و لم أجد بدًا من إجابة      ..  ،ب اإلسالمي    لقد استجاروا بي متوسلين بإسم الواج      
     ...  )في قصر المنار   لقد أجرتهم وأمرت بإسكانهم    �طلبهم 

 
 :  دي آاندول     و يكمل      .. .      
قلت لألمير إدريس بصراحة إن هذا التصرف يضعني في موقف حرج إذ أنني ما           ( ... 

ألمير على أنه ال يملك     ر ا فأص� ،زلت مسئوًال عن األمن العام و العالقات الخارجية   
�  هر من يلجأ إلى حما  يإال أن يج (  �   

                                                        
 سابقالمصدر ال راجع )1( 
  م 1964 صادر القاهرة سنة ، عن تقرير يتضمن رصدًا لنشاط بعض الجماعات السياسية في ليبيا  )2( 
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 : ويضيف الحاآم العسكري البريطاني  دي آاندول في آتابه                     

 )  � و حين رجعت إلى بنغازي علمت أن اثنين من آبار ضباط الشرطة المصرية قد         
 فاء أثرهم إلى حدود برقة      إقتتموصال من القاهرة جوًا في مطاردة الرجال الثالثة بعد ما          

 أي معلومات عن الموضوع من القنصلية المصرية و      و آان من الغريب أننا لم نتلق،
 و   �  ، ع تقرير إلى الحكومة البريطانية         بالتالي لم يكن بوسعي أن افعل شيئًا أآثر من رف          

بطبيعة الحال أخفقت عملية البحث عن األشخاص الثالثة و عاد الضابطان المصريان       
�لى القاهرة    إ (   )1 (    

 
ما ترتب     ع تناوله دي آاندول ؛    وقبل أن ُأآمل الجانب األمني و السياسي الذي                      

على هذه الواقعة التي تؤرخ لنشأة فرع حرآة اإلخوان المسلمين في ليبيا ؛ تجب اإلشارة     
وقف الذي لم ثم داللة ا� ،لثالث إلى األمير إدريس السنوسي    إلى داللة لجوء اإلخوان ا

 رغم ما يمكن أن يترتب على ذلك من سوء عالقته بالحكومة          اتخذه األمير حيالهم  
�المصرية آنذاك      

 
مما ال شك فيه أن إختيار اإلخوان اللجوء إلى األمير إدريس شخصيًا يشير إلى      ف          

مير    معرفة ُمسبقة بالحرآة السنوسية بإعتبارها حرآة إصالح ديني ؛ و وجوب التزام األ              
 ثم أن �  ،رة المستجير و تأمين الُمستأِمن   بتطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية في إجا  

بتأآيده للحاآم العسكري البريطاني          ير بطرف بارز إلى تعاطفه معهم ؛       موقف األمير يش 
ف سياسي من حكومة النقراشي        قد يكون مرد ذلك موق  و    �)  زورًا   (  بأنهم اتهموا   

 االلتزام األدبي و األخالقي و الديني تجاه جماعة اإلخوان           و بالـتأآيد أن   �  ،باشا  
آثر تأثيرًا على األمير ؛ بإعتبارها حرآة شقيقة للحرآة                 األآان   "المصرية   " المسلمين 
 .  السنوسية 

 
 بل ُيكمل      � واقعة لجوء األخوان المسلمين الثالثة عند هذا الحد      و لم تنته              

 :  وايته واصفًا رد فعل الحكومة المصرية فيقول       الحاآم العسكري البريطاني ر   
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 ففي اليوم التالي مباشرًة       �و سرعان ما جاء الرد المصري على تصرف األمير          (...  
ية   ًأغلقت الحدود المصرية مع برقة آما ُألقي القبض على اثنين من الشخصيات السنوس    

ة   المصرية من حكوم  و بعد ذلك طلبت الحكومة� ،البارزة آانا يزوران مصر     
 غير اإلشارة إلى فروض       مناسباً  و لم أجد ردًا   �  ،بريطانيا تسليم الفارين رسميا      

  ) ن ُتجادل الُسلطات المصرية آما تشاء    أًا للسفارة البريطانية بالقاهرة       تارآ � ،اإلسالم 
�و هكذا فأن أول إجراء اتخذه األمير بعد          . ..   ( �:   و يختم دي آاندول بقوله      
 و آان رأيي الشخصي    �تراف الرسمي به أقحمه في صدام مع الحكومة المصرية  االع

    )1(  . "  و لكن األمير إدريس ظل متشبثًا بموقفه     �أن ُنسّلم الرجال المطلوبين   
 
 

* * * 
 
 

لم يكن الخطاب السياسي الديني لجماعة اإلخوان المسلمين في ليبيا يلقى                          
  : بينصعوبة لدى سكان ليبيا لسب  

 
 . من سكان ليبيا مسلمون و يتبعون مذهب األمام مالك     % 98ن أآثر من  إ : أوًال  •
 
ن جماعة اإلخوان لم تكن من أهدافهم آنذاك بناء تنظيم سياسي ؛ له          إ: ثانيًا  �

 و قد آانت هناك       �  ، برنامجه السّري لإلطاحة بالنظام الملكي في ليبيا          
أن بالبنان ؛ ُيشار إليها   شخصيات اجتماعية و رموز وطنية معروفة ؛     

 و آانوا ُيوصفون بالصفوة الصالحة    ،اعة اإلخوان المسلمين  جمنهذا م
� .     و لم تكن قامت ثورة عبد الناصر بعد     

 
 

و قد تمثلت عالقة الحرآة الوطنية السياسية الليبية و فهمها لمنطلقات                    
 المقال الذي نشرته جريدة          الديني لجماعة اإلخوان المسلمين في  �الخطاب السياسي    

1949 فبراير سنة  15في برقة بتاريخ    " عمر المختار   " لسان حال جمعية  " الوطن "
م و قبل وصول اإلخوان الثالثة إلى ليبيا و طلب اللجوء بخمسة أشهر ؛ تنعى فيه              

 :   الذي جاء فيه ، نفس المقال    مقتل اإلمام حسن البنا آما تنعى النقراشي باشا في      
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 و   ، المغفور له دولة النقراشي باشا  ألمس القريب ُفجع العالم العربي بمصرع  با( 
�  ، فضيلة المرشد الكبير حسن البنا   ها هو اليوم ُيفجع العالم اإلسالمي بمصرع        

 و للكنانة  ، إخالصه للعروبة و اإلسالم عامة       رجالن آالهما مصري ال نشك في         
 و   � ،ا للصالح العام مبل عملهخاصة و إن اختلفت وجهات نظرهما و تباينت سُ 

 مهًال يا شباب الكنانة و     �  ، حرج األوقات و على أسوأ الحاالت      لكننا فقدناهما في أ
�انتم أملنا الُمرتقب لتكونوا أئمة الشعوب العربية و اإلسالمية في الُمستقبل        .

و    �  ،وطنيًا ُعرف بالنزاهة و اإلخالص        فقد هدمتم بقتل النقراشي رآنًا    �مهًال   
 . لقد هدمتم بقتل حسن البنا صرحًا دينيًا عماده التقوى و القوة   

 
            و نحن ال يسمح لنا الموقف ؛ و لعدة اعتبارات أن نبحث األسباب الدافعة     

 إال أننا نسمح   � ، و هي ال شك متضاربة ال متقاربة    إلى الحادثتين األليمتين
ة التعسة التي يعانيها العرب  هذه ألنفسنا أن ننظر إلى الواقع على ضوء الحال

 فنتساءل ؛ ّأمن المصلحة أن ُيقتل النقراشي الذي تحدى اإلنجليز و رفض       �اآلونة  
 أو أن ُيصرع حسن البنا الذي أعد   � ،مفاوضتهم و إن أخذ عليه تكتمه و تريثه  

 مستعدًا للوطن بقوته و إن تطرف من اتباعه          �جيًال مؤمنًا بالدين على حقيقته     
�تطرف   من   . 

 
              نناشدآم اهللا و الضمير يا فتيان مصر أن ال تتخذوا القتل وسيلة       

 "  و اتقوا فتنة ال ُتصيبّن الذين ظلموا منكم خاصة  " �اإلصالح لقيادتكم
 )  .  25:  الية . األنفال                                                                                 (

 
 

*  *    * 
 
 

 و آان   � لم يكن واضحًا آنذاك    �  ،إن ما تم التأريخ له و توثيقه اآلن                  
ُيعتبر نشاطًا سريًا إلآتمال البناء التنظيمي لجماعة اإلخوان المسلمين و إن آانت                 

 في رسالته إلى المؤتمر       اإلمام البنا سالم السياسي قد أوضحه   بداية التنظير الفكري لإل    
 :  شاط السياسي إلى عمل الجماعة في شكل رسمي بقوله       الخامس عندما أضاف الن 

 ،إن اإلسالم نظام شامل متكامل بذاته و هو السبيل النهائي للحياة بكل جوانبها         ( 
�  ) 1(   )  و إن اإلسالم قابل للتطبيق في آل مكان و زمان     
 

           
 
 

                                                        
 سابق المصدر ال:  راجع  )1( 



 272

 
الفكر و العقيدة و       ذلك هو المنهج الذي يتضمن برنامجًا جامعًا شامًال ؛ يرسي قواعد       

ُيعد للعالقة باألخر و يسعى لتحقيق التكامل بين الدين و الدولة في إطار أحكام    
 .   الشريعة اإلسالمية و العودة إلى القرآن الكريم و الحديث الشريف      

 
 

             في البدء رفض اإلخوان المسلمون الحزبية السياسية و دانوها منذ بدايات         
ال    " مقولته المشهورة بأن   اإلمام حسن البنا    مصر عندما أطلق  التأسيس للحرآة في 

 " حزبية في اإلسالم  
 

  " مصر" خوان سواء في بلد المنشأ  إلر أن أية دراسة تتناول جماعات ا  غي           .. .
أو البالد العربية و اإلسالمية األخرى ؛ ال يمكنها ان تتجاهل المسارات التاريخية         

دها أو إنطباق المفاهيم و التعريفات العلمية للحزب السياسي          للحياة السياسية في بال 
� ،على تنظيم حرآة اإلخوان المسلمين آقوة حزبية       

 
فهو هيئة سياسية تدعو إلى إصالح النظام في الداخل و ُتشرع بأصول حق          •

 . للعالقة بين الحاآم و المحكوم الوالية
 

ه و إنفاقه بما و فيما أوجبه    و هو مؤسسة اقتصادية تدعو إلى تدبير المال و آسب •
 . اهللا في آتابه الكريم و ُسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم    

 

و آذلك هو منظمة اجتماعية ُتمارس التطور و اإلصالح بما يتفق و ُيعزز و             •
    )1(  يؤآد الهوية و يذيب الفوارق بين الطبقات      

 
 

*      *   * 
             
ن فريضة الجهاد إذا ما توافرت شروطه           ولمسلملتزمت جماعة اإلخوان ا             إ 

 و ذلك ما آان صوغه في الخطاب الوطني لحرآات التحرر في         � ،الُموجبة له 
  ، بالحق المشروع للمقاومة المسلحة      أو  ،  "الكفاح الُمسلح   " العالم الثالث و ُعرف بــ      

�ي   تالل اإلنجليزي ف  و هذا ما اضطلعت به جماعة اإلخوان في مقاومة االح    
 و ما رسخ قواعده الوطنية في مصر و في العالم      ، و في فلسطين ،منطقة القناة  

 الديني و الدافع الوطني الذي أآسبها ثقًال سياسيًا           ز  اإلسالمي ؛ و آان الواع  العربي و 
اجتماعيًا دفع باالنقالبات العسكرية للتقرب منها و التودد للجماعة ليصبح االنقالب                 و 

� ، " رآةثورة ُمبا  "العسكري  
 جاء لهذه األمة إال) طالب حكم و سلطة(فما من قائد أو ثوري انقالبي 
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ه و انفراده بالسلطة جّرد       ئم ؛ حتى إذا ما تمكن من سالح بقا    و ارتدى عباءة اإلسال  
بها يكتم األنفاس و     اآلخرين من آافة أسلحة الدفاع عن النفس ؛ و خلع العباءة و   

في أول مواجهة و طالق بائن بين األخوان       و ذلك ما حدث  �  ،يخنق الرقاب  
و قد تفاعلت في هذا     .  � ،م 1954 سنةالمسلمين في مصر و جمال عبد الناصر    

األحداث في آال البلدين ؛ و آان لتنظيم حرآة اإلخوان المسلمين باع  ) 1954(العام 
 .  في مصر وأثر في ليبيا    

 
 

ت التي استهدفت جماعة اإلخوان في             ففي أعقاب حملة اإلعتقاالت و المطاردا     
في مدينة اإلسكندرية     جمال عبد الناصر   ال  مصر و توجيه التهمة لهم بتدبير محاولة اغتي    

  و اللحاق، االعتقال ؛ و الهروب إلى ليبيا  جماعة أخرى من اإلفالت من  ؛ تمكنت 
عادته    آالملك إدريس  و قد لقوا الترحيب من  � ،م 1949بإخوانهم الذين سبقوهم سنة 

  هم من الليبيين   ئهم السياسي و التنظيمي بين أصدقا     األمر الذي شجعهم على متابعة نشاط   ،
، � و قد نجح هذا الفريق في تكوين أول ُشعبة ُمنظمة لإلخوان المسلمين في ليبيا و               

 تشرين أول من   �مارسوا نشاطهم بصورة علنية حتى اليوم الخامس من شهر أآتوبر     
"   حيث وقعت أول عملية اغتيال سياسي ؛ قام بها الشاب              ) م1954(  نفس العام ؛  

 ابن ابن عم الملك إدريس السنوسي ؛ بإطالق         "الشريف محيي الدين السنوسي   
نه    ا األمر الذي أثار الملك بفقد  ،" إبراهيم الشلحى"الرصاص على ناظر الخاصة الملكية     

 و قد ترتب على    ... ،م 1913أقرب أصدقاءه و مساعديه و القائم على خدمته منذ سنة      
 . . : هذا الحادث أمرين  

 
شرخ عميق في األسرة السنوسية ؛ و إصدار الملك لمرسوم ُيحظر    : األول             

بموجبه على جميع أفراد العائلة السنوسية ممارسة السياسة و تقّلد       
�  ،الوظائف الحكومية العامة   

 
في ليبيا من ممارسة نشاطهم      صدور أمر يمنع جماعة اإلخوان    :الثاني            

قيادته و بعض    " حاصرت   "  و اتخذت  بعض إجراءات     �  ،السياسي 
  الشريف محيي  "إثر شكوك في ثبوت عالقة للقاتل  عناصره الليبية  
 .  بجماعة اإلخوان المسلمين في ليبيا    " الدين السنوسي

 
 

آثيرة ؛ ُمطالبة    و قد حاولت حكومة الرئيس عبد الناصر في فترات ُمتقطعة               
  و في آل مرة ُيعرض فيها     �،الحكومة الليبية تسليمها عناصر من جماعة اإلخوان    

كومتين الليبية و      آان يرفض الطلب و ُيحيل المسئولين في الح      ،الملك إدريس  األمر على 
�  ،ر الدستوري الليبي الذي يمنع تسليم الالجئين السياسيين       حظالمصرية إلى ال    
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في طباعة بعض " العلني " و لم ينحصر نشاط جماعة اإلخوان المسلمين             

"   المحدودة و لكنها آانت تواصل نشاطها التنظيمي          )    الدينية  �السياسية   ( اإلصدارات  
ن سنة  ية العشريل لإلخوان ط ًاانت ليبيا ملجأ و مأمن    فبمثل ما آ� ،"  الليبي �المصري  

  اً  و آانت مرآز  ،اسية و اجتماعية حاضنة    ؛ آانت بيئة سي  ) م 1969 �م 1949( 
ابها في مصر قبل       للتواصل و خط دفاع أول في مواجهة ما تعرضت له الحرآة و ما أص           

ن بدأ الصعود المتنامي للتيار اإلسالمي على خلفية انتكاسة التيار          ي أو إل" النكبة " 
لعبة مرة      و إلى أن تكررت ذات ال،م 1967 حزيران سنة  �القومي بعد حرب يونيو   

  �م 1969(  و قامت هدنة لم تستمر طويًال مع العقيد ُمعمر القذافي   ،اخرى في ليبيا 
 .)م 1973

                                                                                                                      
      

 
          *     *            * 
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 ي ـربي االشتراآعحزب البعـث ال
 

  ذات رسالة خالدة�أمة عربية واحدة 
--- 
 
 
 

              لما آان عنصر العاطفة في التكوين القومي لألمة ؛ هو الشعور الُمشترك             
 ، بحياة واحدة و مصير واحد و رسالة واحدة ؛ تقوم دعائمها على عملية تاريخية طويلة               

ُتشكل الوعي القومي بوحدة المصالح و المصير و تتفاعل فيها األجيال                   ،و متراآمة  
ة القومية     هويلل الُمتعاقبة و تتوارث خاللها المفهوم االجتماعي السياسي الثقافي المشترك           

 هي  أمة ،الممتدة رقعة استيطانها الجغرافي من المحيط إلى الخليج   ؛ فإن األمة العربية 
مميزة سوسيولوجيًا بما لم يتوافر لغيرها من األمم في مختلف           عربية واحدة لها صفاتها ال   

 و الجديدة    القديمة ،الستعمار و الصهيونية    العصور و إن ُجزأت بفعل مؤامرات ا     
 و ألسباب أخري آثيرة ؛ ال ُيمكننا أن نقفز فوق مسار التاريخ              � لذلك  � ،الُمستمرة  

ره على التحوالت السياسية على امتداد       لنتجاوز الدور الثقافي للفكر القومي العربي و أثا           
 و قد آانت إلستراتيجيات و موازين القوى            �  ،جغرافية المنطقة العربية و ما حولها     

حساباتها  المعنية باألمن القومي العربي في عموم منطقة الشرق     الدولية و أطرافها  
 . األوسط و شمال أفريقيا   

 
السوسيولوجي  �  الثقافي الفكر في  القومية ائصها بخص  متميزة العربية  لحا الن أل و           

 فإن شبكة التحوالت السياسية عبر تاريخ الدولة العربية الحديثة على    ، العربي �
�آانت في عمومها ُمطّعمة بالنزوع القومي       ،ساراتها  و ألوانها و أهدافها     اختالف م  

� صدقًا و آذبًا   �  تأمرا و تعاونًا     �سلبًا و إيجابًا     
 

 و من المكونات الفطرية في   ،     فبقدر ما آان اإلنتماء القومي نزوعًا عاطفيًا           
 و إعالن األحكام    ،سلطة  آان غاية تبرر للحكام االنفراد بال      ..  ،جدان العربي   وسلوك ال
 و    �  ، بقوانين استثنائية ُتجيز نصب المشانق في الشوارع و الساحات العامة                 العرفية

 ..   ، و سيادة القانون ؛ خيانة عظمى و انتهاآًا لألمن القومي   يصبح مطلب الديمقراطية 
فبحجة قومية المعرآة و تحرير فلسطين ؛ ُرهنت شعوب األقطار العربية طيلة الخمسين              

 و ُأغرقت في ُمثلث   ، و ُأخضعت للقهر السياسي   ،سنة الماضية ؛ للتخلف االجتماعي 
 رفاق درب    �  ،ل غير الرفاق    و لم يكن ذلك بفع � ،الجهل و البطالة و المرض    

 و تنكروا لكل القيم و         ،القومية الذين ولجو من المدخل العروبي إلى قصر الُسلطة          
 و أقامت ُبنيان جمعياتها و أحزابها      ،المبادئ و األهداف التي أسست لحرآة القومية  

ات   السّرية منها و العالنية منذ أول مؤتمر عربي لممثلي األحزاب و الروابط و الجمعي           
 و آان  قد حدد منظمو  � ،م في باريس 1913 حزيران سنة  �القومية في شهر يونيو   
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المهمة الرئيسية   وقتذاك ؛ ) 1916 � 1855(عبد الحميد الزهراوي   برئاسة  ،المؤتمر 
 مناقشة   �  (للمؤتمر في البيان الذي وّجهوه إلى ممثلي الجماعات القومية  في ؛     

 و إنقاذها من     ، أجل حماية أرضنا من أطماع األجانب      التدابير التي ينبغي اتخاذها من  
 و الحيلولة   ، و تصريف شئوننا الداخلية على أساس الالمرآزية ،االستبداد و النير 

أعمال    و وفقًا للبيان ؛ تضمن جدول     .  .. )دون انحطاط بالدنا و احتاللها من ِقبّل الغرباء    
      ) 1(  :  المؤتمر المسائل األربع التالية     

 
 .  لحياة القومية و النضال ضد االحتالل     ا -1

 
 . عرب من اإلمبراطورية العثمانية    حقوق ال -2

 
 . إدخال إصالح على أساس الالمرآزية    ضرورة   -3

 
 . ح عن سوريا و الهجرة إلى سوريا     النزو -4

 
 
 

*         *        * 
 
 
 

 الشعوب               و إلى جانب وحدة اللغة و التاريخ و العادات و التقاليد التي تربط بين                 
المتجاورة و ُتميزها عن غيرها من النظم اإلقليمية في  العالم ؛ تميزت المنطقة العربية          
إلى جانب آل ذلك ِبسمات خاصة و ثابتة أخذت تتبلور في الفكر القومي العربي الجمعي              
مع اضمحالل اإلمبراطورية العثمانية و زحف الجيوش االستعمارية األوروبية على           

 و آانت القوى الصهيونية العالمية قد تمكنت من تحقيق أآبر         � ،الوطن العربي 
عمليات الهجرة اليهودية الجماعية إلى األراضي العربية بإتجاه تحقيق الهدف الصهيوني                 

 ... :  العالمي و إعالن قيام دولة إسرائيل   
          و آانت الواليات المتحدة األمريكية قد دخلت ساحة الشرق األوسط برقعته           

لعربية بعد إبرازها لقوتها الدولية و قدراتها العسكرية خالل و بعد الحرب العالمية               ا
 ... الثانية  

 
 

            
 

                                                        
 سابقالمصدر لا:  راجع )1( 
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الذي حّيدها      و آان من الطبيعي أن ال ترآن قوى التحرر الوطني العربي إلى الواقع      
ن ترفض حال التردي االقتصادي و الظلم االجتماعي و القهر     أو  ،إليه االستعمار

، كاملة على الوطن العربي بعمومه   لسياسي الُمصاحبة لُمخططات اإلمبريالية للسيطرة ال      ا
�   
 

قوى اإلمبريالية و الصهيونية العالمية آانت تدرك حقيقة الُمعطيات                  و ألن             
 و   ،التاريخية العقيدية للقومية العربية فقد عملت على تجزئة المنطقة العربية و فصلها            

المقاومات الفكرية والسياسية و االجتماعية للقومية الواحدة لهذه األمة ؛ و                 محاولة تفكيك  
قد مّكنتها بعض العناصر و القيادات اإلقليمية الُموغلة في العشائرية  القبلية و الطبقية            
اإلقطاعية من تنفيذ ُمخططاتها و تحقيق مصالحها نظير أثمان بخسة و زهيدة حصرتها              

يالت تخضع إدارتها لحكم ذاتي منقوص تحت إشراف اإلدارات          اإلمبريالية في إقامة دو 
 .  العسكرية اإلنجليزية منها و الفرنسية     

 
 

 و أمُال في أن تنهض هذه األمة  � من قلب هذا الواقع الُمزري  �و من هنا             
بما لخصائصها التاريخية و الحضارية من مقومات تؤهلها لصياغة خطاب سياسي يؤآد                   

د القومي العربي في مواجهة االستعمار و االستغالل و التخلف و يخترق              أهمية البع
التجزئة ليالحم بين الشروط الموضوعية و بين العوامل الذاتية في مرحلة عجزت أن       

 القطرية منفردة االستقالل التام و التحرر من       -ُتحقق فيها الحكومات و القيادات اإلقليمية    
 آانت الوالدة الطبيعية لنشأة        �  ، و الصهيونية   رقعة الخضوع لُمخططات االستعمار   

 و    ،األحزاب و الحرآات السياسية التي اتخذت من اإليديولوجية مبادئ للتضامن العربي      
من أول    حزب البعث العربي االشتراآي    فكان  �  ،تفعيل الثورة العربية الشاملة       

 و التيار الثوري إلى واقع           األحزاب السياسية العربية و القومية التي انتقلت بالفكر القومي            
الفعل العملي من خالل فروع ُتؤسس للحزب في سائر األقطار العربية تعالج السياسات             

 نيسان   �في السابع من شهر أبريل         ف  ؛القطرية من وجهة نظر المصلحة العربية الُعليا      
في دمشق بحضور و المؤتمر التأسيسي األول لحزب البعث العربي  م ُعقد 1947سنة 
رآة نواة الحزب العربية من األردن و العراق و لبنان ؛ و غيرها من الطلبة العرب      مشا

 .  و الجامعة األمريكية في بيروت    في الجامعة السورية 
 

آان النزوع  القومي هو الُمحرك الفاعل في حرآة التحرر الوطني في مواجهة                    
العربي دعمًا لنفوذها و سيطرتها على         االستعمار و اإلمبريالية العالمية التي تجتاح العالم      

 و  آانت الوآالة       �المنطقة و تأسيسًا لقيام دولة إسرائيل على األرض في فلسطين         
اليهودية العالمية تعمل على إعاقة استقالل الدول العربية بالتأثير والضغط على الدول           

 و   �  ،لعربي بها    الُعظمى لربط االستقالل بإعالن قيام دولة إسرائيل ؛ و قبول العالم ا          
  "  ليون بلوم "رئيس وزراء فرنسا آنذاك     " وايزمان"في هذا أقنع رئيس الوآالة اليهودية     

 م وتأجيل انسحاب فرنسا من      1936إللغاء معاهدة سنة   ديجول  بالضغط على الجنرال   
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  ، سوريا و تعطيل استقاللها الذي سوف يكون عقبة أمام إقامة دولة إسرائيل في فلسطين              
�اجه ديجول انتفاضة الشعب السوري بقصف دمشق و مبنى البرلمان السوري             و قد و

م   1941  و آانت ثورة رشيد على الكيالني     � ، م 1945 آيار  � مايو   29بالمدافع في 
 أمريكا و بريطانيا      نوري و دفعت آل م  سنتفاضة الشعب ال   إ قد صعدت من ،في العراق 

 . م1946سنة  استقالل سوريا عن فرنسا    إلعالن موافقتها على 
 
 

*           *             * 
 

م آانت قد ُوضعت قواعد ُمختصرة    1941اطه سنة عندما بدأ حزب البعث نش             
�نت المبادئ األساسية في عقيدة الحزب و نصت      ـّمض و لكنها � لم تكن دستورًا 

ي الُموّجهة     و بقيت هذه المبادئ ه      ، االشتراآية  و  الحرية  و  الوحدة صراحًة على مبادئ   
 فلم تكن قد تأسست للحزب فروع أخرى   �للحزب و نشاطه الذي ترآز في سوريا فقط   

 فقد آان فرع حزب     �م  1947 نيسان  �حتى انعقاد المؤتمر التأسيسي األول في أبريل           
  البعث العربي في األردن هو أول فرع للحزب يؤسس خارج سوريا بعد المؤتمر                 

1959م و  1949نان و العراق فيما بين عامي       لبا  فرعهالتأسيسي األول بأشهر ؛ ثم تبع    
 . م 
 
 
 

عتمد المؤتمر التأسيسي األول و أعلن في ختام أعماله دستورًا للحزب ضمنه     إ           
العرب أمة واحدة لها حقها  ( .. .: ثالثة مبادئ أساسية ؛ أآدت في ُمجملها على أن 
رة في توجيه ُمقدراتها و لهذا ؛ فإن     الطبيعي في أن تحيا في دولة واحدة و أن تكون ح    

حزب البعث العربي االشتراآي هو حرآة قومية شعبية انقالبية تناضل من سبيل     
 اقتصادية ال � و يعتبر الوطن العربي وحدة سياسية    ،الوحدة و الحرية و االشتراآية 

ر و     عن األخ  تهقطار العربية أن يستكمل شروط حيا      تتجزأ و ال ُيمكن ألي ُقطر من األ      
هو القائم على هذه البقعة من األرض التي تسكنها األمة العربية و التي تمتد بين جبال         
طوروس و جبال بشتكويه و خليج البصرة و البحر العربي و جبال الحبشة و الصحراء              

�الكبرى و المحيط األطلسي و البحر األبيض المتوسط      (    )1(    
 

           
 
 
 
 

                                                        
 .  م 1972 الطبعة الثانية يناير ،صادر عن دار الطليعة بيروت ) نضال البعث ( الجزء الرابع من آتاب :  راجع  )1( 
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�:  لى من المبادئ العامة للدستور على أن    ت المادة األو صّ ن  و قد    

حزب البعث العربي االشتراآي هو حزب قومي عربي شامل ُتؤسس له فروع في سائر                   (
     ).. .جهة نظر المصلحة العربية الُعليا   األقطار العربية و يعالج السياسات القطرية من و     

 
 القوى التي تقف موقفًا       ،آما و حدد المؤتمر التأسيسي في بيانه الختامي هذا                  

عدائيًا من األمة العربية ؛ و التي تحتل و تغتصب أجزاء من األرض العربية و تؤازر                 
 :  الصهيونية و تستلب ثروة الوطن العربي ؛ بأنها         

 
ن و العراق و ليبيا و   التي تحتل وادي النيل و فلسطين و شرقي األرد ،بريطانيا   -

 .المحميات
 
 .  ل الجزائر و تونس و مراآش     التي تحت،فرنسا   -
 
ر البريطاني و     أمريكا التي تتدخل في شئون الشرق األوسط و تؤيد االستعما            و   -

 .تؤازر الصهيونية
 
 

يمارس نشاطه آوحدة       البعث العربي االشتراآي   و على هذا استمر حزب                 
�  ، لعرب  رق تنظيمي بين أعضاء الحزب ا      و لم يكن هناك أي فا    �  ،واحدة  تنظيمية  
.   للحزب    ) القومية  (  هي مرآز عمل الحزب ؛ فلم تكن تشكلت القيادة         )  دمشق ( و آانت   

و آان نضال الفروع القطرية الناشئة للحزب تسير تحت إشراف قيادة الحزب في سوريا                         
� و  آان هذا اإلشراف يقتضي عقد اجتماعات قومية يحضرها مندوبون عن الفروع            

 . عراق مع قيادة الحزب في دمشق     في لبنان و األردن و ال 
 
 

م آانت فروع حزب البعث العربي االشتراآي قد بدأت              1954و مع مطلع عام               
 سرًا و    ،بالتوسع و االنتشار و تخوض معارك التحرر الوطني في عديد أقطارها العربية            

 األهداف    في برامج و خطط سياسية ُموحدة و ُمنسجمة مع المبادئ األساسية و        ،عالنية 
المؤتمر القومي     ( القومية العامة للحزب األمر الذي تهيأت معه أسباب و ضرورة عقد      

 و آان هذا هو اإلجتماع األول   � ،م 1954 حزيران سنة  �في شهر يونيو   )  الثاني  
لممثلي قيادات األقطار خارج سوريا و الذي ُأسس إلقامة تنظيم حزب البعث على          

نظام الداخلي للحزب و انتخاب أول قيادة قومية ؛ قوامها سبعة         المستوى القومي بإقرار ال   
 ؛)  ميشيل عفلق  ( أعضاء إلى جانب األمين العام    
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 السورية في   �عمليًا حتى قيام الوحدة المصرية    مارست قيادتها للحزب و استمرت    
 م و إعالن حل التنظيم الحزبي في      1958 شباط سنة  �الخامس من شهر فبراير   

 ة العربية المتحدة إمتثاًال و امتداداً    الجمهوري
و هو    ...   ،ب السياسية و حظر قيامها في مصر          ل األحزا  بحللقرار الجمهوري المصري      

�  -ار السابق عن إعالن قيام الوحدة     القر �� و بسبب اشتراك بعض      � ، لذلك 
ًا يقضي       أعلنت القيادة القومية للحزب قرار        .. .،القيادة القومية للحزب في الحكم       أعضاء 

 األمين  دعَى  و ،بية المتحدة  ي الجمهورية العر  بحل حزب البعث العربي االشتراآي ف      
العام لجنة تحضيرية تمثلت فيها آل منظمات الحزب و فروعه للتحضير لعقد المؤتمر                  

 . ) مصر  �سوريا   ( القومي الثالث للحزب خارج الجمهورية العربية المتحدة          
 
 
 
 
 

*           *         * 
 
 
 

 
قد بدأت    ليبيا آانت آوادر التنظيم القطري لحزب البعث في      ،           في هذا الوقت  

تتشكل على قاعدة البناء التنظيمي لحزب البعث العربي االشتراآي التي وضع هيكليتها             
  � أغسطس   27المؤتمر القومي الثالث للحزب على إثر انعقاده االستثنائي في الفترة بين                    

 لمعالجة األوضاع الداخلية و      ، م في بيروت   1959 أيلول سنة    �بتمبر  آب و األول من س   
الخارجية للحزب و هي األوضاع التي وصفها البيان الختامي بأنهاأوضاع صعبة و              

�فاصلة في حياة الحزب       
 

؛ و آانت أصداء     )  ليبيا  ( و آان المد القومي العربي يتصاعد أواره في البالد                  
الكبرى ُتسمع من ليبيا ؛ ظاهرة في الوجود الفعلي و التأثير الفكري                     األحداث القومية  

للتيار القومي المؤدلج في التنظيم الحزبي للبعث العربي االشتراآي فالمناخ الوطني           
بعد  �الليبي العام آان مهيئًأ  لالستقطاب  مما يكسب حرآة التحرر الوطني الديمقراطي          

ة نواقص السيادة الوطنية وخروقات االستقالل            آليات الصراع في مواجه   �  ستقاللاإل
  " معاهدة الصداقة و التحالف    " السياسي و ما آبلت به بريطانيا ليبيا في نصوص و مواد             

 ،م 1953 تموز سنة  � يوليو   29البريطانية الليبية الُموقعة في   
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   في  ك إدريس المل و آذلك المعاهدة التي أبرمتها الواليات المتحدة األمريكية مع حكومة            
 و منحت بموجبها حق استعمال مناطق في ليبيا             ،م 1954 أيلول سنة   �سبتمبر    9

 باإلضافة   ،والر  مليون د 7 معونة قدرها   ىصول ليبيا عل   لألغراض العسكرية مقابل ح   
مليون دوالر ًتدفع للحكومة الليبية سنويًا على مدى إحدى عشر سنة ؛        4إلى مّنح قدرها 
  .م1960موز سنة   ت�إبتداء من يوليو   

 
 
 

*           *           * 
 
 

 و �  ،ريطاني على امتداد الوطن العربي    الب �          عندما  إحتٍدم الصراع العربي      
 درجة إعالن حالة    ى ثم إل� ،هة في فلسطين و األردن و العراق   تصاعدت حدة المواج 

 � أآتوبر   31يطاني في    البر - الفرنسي     � اإلسرائيلي   �الحرب باالعتداء الثالثي    
آانت قد أثارت بريطانيا شعورًا           )  عبد الناصر   (    م على مصر  1956تشرين األول سنة   

عدائيًا لدى الشعوب العربية بما اتخذته من مواقف الدعم للكيان الصهيوني و قيام دولة     
 و على حساب أمن و استقرار          ،ساب حرية و أمن الشعب الفلسطيني         إسرائيل على ح  

 و قد بلغ العنف اإلسرائيلي مداه في األراضي الفلسطينية من         �جوار العربي؛    دول ال
�المذابح الجماعية إلى التهجير العنصري في عراء المخيمات ؛          

 
ية عن ما عداه من مشاريع التحرر            ولذلك أحتل المشروع القومي األول               .. .

�الوطني في العالم العربي   
 
  

وير القومي في تعليمات و توجيهات القيادة            ث ن ليبيا خارج برامج الت   و لم تك            .. . 
 و آانت   � ، لحزب البعث العربي االشتراآي   � التنظيمية و السياسية   �القومية  

القاهرة مرآزًا لنشاط عناصر و قيادات البناء التنظيمي لفروع الحزب في منطقة           
 الطلبة الليبيين ممن مّكنتهم     المغرب العربي و شمال أفريقيا حيث التحقت جماعة من             

�  ،ظروف أسرهم المادية من االلتحاق بالجامعات المصرية بالقاهرة و اإلسكندرية            
 
 
 
 



 282

و آان من الرعيل الجامعي األول و ممن     ...   )1(  فلم تكن قد تأسست الجامعة الليبية بعد  
 :   في ليبيا   التحق بحزب البعث و شّكل النواة األولى ؛ ثم القيادة القطرية للحزب          

 
    )2 ( ...   األستاذ عامر الدغيس   /المرحوم  •

 
  )3(  ... د اهللا شـرف الديـنـعب/ اذ ـتـ األس •

 
 )4(   ...اـيــخـيــكـــور الـصـنـم/ اذ ـتـاألس •

 
 
 
 

عتمدنا مفهوم الصفوة أو النخبة ؛ فإن عناصر و قيادات حزب            إ            و إذا ما    
 ، صفوة الوطنية السياسية الُمثقفة في المجتمع الليبي وقتذاك            البعث في ليبيا آانت من ال     

�على المجموعة المؤسسة لفرع الحزب بل امتد           "  الطبيعة النخبوية " و لم تقتصر     
 :  كان منهم ف ...  ، م 1954هذا الطابع إلى الُمنظمين إليه بعد تأسيسه في القاهرة سنة       

 
 
 

                                                        
 15/12/1955 � اآلداب و التربية - م و أفتتحت أول آلياتها  1955 تأسست الجامعة الليبية بموجب قانون إنشاءها سنة )1(

 . م 1957ثم آلية االقتصاد في بنغازي سنة .  م 1956سنة  و تلتها آلية العلوم ،م 
ُمحرر "م ، و عمل 1958عة القاهرة سنة  جام، تخرج في آلية الحقوق ،المرحوم األستاذ عامر الطاهر الدغيس :  هو )2(

د رفض   و آان ق�م 24/2/1980 محل ُسكناه يوم األحد من و ُقتل إثر اعتقاله � ،ل بمدينة طرابلس دعآاتب " دعقو
 م طالبًا عودة 1969الشهيد عامر الدغيس المشارآة في الحكم الذي جاءت به حرآة االنقالب العسكري في سبتمبر 

 .  العسكر إلى ثكناتهم و تسليم شئون البالد للمدنيين 
 تبًا للمحاماة،م و افتتح مك1956  تخرج في آلية الحقوق جامعة القاهرة سنة،األستاذ عبد اهللا مصطفى شرف الدين :هو  )3(

صار نقيبًا م ثم 1968ة طرابلس سنة في والي" اني مزاوية الده" و انتخب عضوًا في المجلس التشريعي عن 
م رئاسة المنظمة الدولية لمناهضة جميع أنواع 1975 و عضوًا فى إتحاد المحاميين العرب و تولى فى سنة نيللمحامي

م و تعرض حياته للخطر ؛ غادر 1980لدغيس تحت التعذيب سنة امر ا و بعد مقتل رفيقه ع� ،التميز العنصري 
البالد إلى جنيف ثم إلى مدينة هيوستن في أمريكا ثم استقر به المقام  و ما زال مقيمًا بالقاهرة و رئيسًا لمنظمة مناهضة 

 العنصرية و رافضًا لسياسات النظام الشمولي القائم في بالده ليبيا    
م و واصل تعليمه 1954 جامعة القاهرة سنة ، تخرج في آلية الحقوق ، رشيد الكيخيامنصور : ّيب المناضل المغ:  هو )4(

1969 و بعد انقالب سبتمبر سنة �م 1959وزارة الخارجية الليبية سنة في جامعة السوربون بباريس قبل أن يلتحق ب
م و 1980نظمة الدولية لألمم المتحدة حتى سبتمبر سنة  ثم مندوبًا دائمًا في الُم،م آان وآيًال ثم وزيرًا للخارجية الليبية 

بعد مقتل المرحوم عامر الدغيس ثم مقتل المرحوم محمد فرج حمد أعلن الكيخيا مفاصلته للنظام القائم في بالده و 
ناء م و هو عضو مجلس ُأم1987التحق بالقوى الوطنية الُمعارضة و ُانتخب أمينًا عامًا للتحالف الوطني الليبي سنة 

 و رئيس لجنة الُحريات النقابية ،و ممثل اتحاد الحقوقيين العرب في األمم المتحدة . المنظمة العربية لحقوق اإلنسان 
 و عمل الكيخيا على لم شمل المعارضة الوطنية الليبية في مواجهة النظام القائم في � ،التابعة لمنظمة الدول العربية 

م أثناء مشارآته في مؤتمر مجلس أمناء المنظمة 10/12/1993فه في القاهرة يوم ختطاإت عناصر بليبيا ؛ إلى أن قام
 .ك في الجزء الثاني من هذا الكتابراجع تفاصيل ذل. ..العربية لحقوق اإلنسان و تغيبه
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و خليفة األسطى   . �  )1(   حسين الصغير  و�و إبراهيم الهنجاري    ... . إبراهيم حافظ 
� و عثمان البيزنطي      �  شوك و عامر الب �شريف   ال و صالح  � و سليمان فارس    
�...     ) 3(    ى  و محمد فرج حم  � و فريد حسين أشرف     �   ) 2(    و عبد العاطي حداش   

 و محمد    � و محمد نجاح     )4(   و النقيب محمد فرج التومي       �و محمد أحمد السكر    
 .    ن وو آخر .  �الصيد  

 
 

*            *          * 
 

            �عتداء الثالثي على مصر أول مواجهة يختبر حزب البعث            آانت أحداث اإل  
فيها قدرات قياداته القطرية و عناصره في ليبيا على صدام مباشر مع حكومة الملك      

اد الوطن    و ألن عبد الناصر آان قد ألهب المشاعر القومية على امتد      �  ،إدريس 
 اإلسرائيلي   � الفرنسي   � اإلنجليزي  � فقد آان لتداعيات االعتداء الثالثي   �  ،العربي 

 على مصر أثره البالغ على األوضاع السياسية لكل من الحكومة و المعارضة على                  �
تتعرض     : م ؛ أن مصر 31/10/1956صوت العرب من القاهرة      فمع إعالن � ،السواء

 يستهدف السيطرة على قناة السويس و احتالل مدينة            ، لح لهجوم استعماري ثالثي ُمس   
غزة و صحراء سيناء و أن المقاومة الشعبية تتصدى للغزو الصهيوني االستعماري في       

 و استجابة لنداءات عبد الناصر التعبوية       �  ،السويس و بور سعيد و آل مدن القنال   
 و    ،دد باالعتداء على مصر اندلعت في مدن الواليات الليبية الثالث مظاهرات عارمة تن      

القوات      أمريكا و جالء   و  آل من بريطانيا     مع تطالب الحكومة الليبية بإلغاء المعاهدتين      
و    و آان لعناصر حزب البعث الباع األآبر فى قيادة المظاهرات         كرية عن ليبياالعس

 و قد � ، في طرابلس ) نادي الضباط اإلنجليز   (تصعيد المواجهة بإحراق و تفجير    
رزت في سياق أحداث االعتداء الثالثي و تداعياته الدولية و اإلقليمية معارضة وطنية               ب

                                                        
ة  تخرج في آلية الحقوق جامعة بنغازي سنالصغير من أهالي مدينة مصراته ، المرحوم األستاذ محمد حسين :  هو  )1( 

 و عمل وآيًال للنيابة العامة ثم قاضيًا إلى أن استقال من جهاز القضاء و عمل محاميًا في مدينة طرابلس ، م 1967
 .  م 1980حتى قامت أجهزة القمع البوليسي بتصفيته جسديًا و اغتياله بعد اعتقاله في أبريل سنة 

 م و عمل وآيًال 1960 امتحان رجال القضاء و النيابة سنة  اجتاز،المرحوم األستاذ عبد العاطي إبراهيم حداش :  هو  )2( 
 و قام النظام بمطاردته و اعتقاله ، و عمل محاميًا ،للنيابة العامة في بنغازي تخرج في آلية الحقوق جامعة القاهرة 

إلى طرابلس  من بنغازى 1103  الطائرة الليبية في رحلتها رقمعدة مرات إلى أن أستشهد في الحادث الُمدبر إلسقاط
 .22/12/1992بتاريخ 

م آان أحد األعضاء البارزين و النشطين في جمعية عمر 1980 � 1920 ىالمرحوم األستاذ محمد فرج حم: و  ه )3( 
 م ُاعتقل مع رفاقه 1957 ثم ُعين مسجًال بالجامعة الليبية في أول تأسيسها سنة ،) األبيار ( المختار و مشرفًا بمدرسة 

آاتب عدل و " ُمحرر عقود "  و عمل � ، م اإلنتماء لحزب يعمل لقلب نظام الحكم الملكي 1961البعثيين سنة 
 ُاعتقل إثر فروغه من تشييع جثمان رفيقه عامر الدغيس و � م 1969رفض التعاون مع عسكر انقالب سبتمبر سنة 

 .   م 1980تأبينه في طرابلس و ُقتل تحت التعذيب في أبريل سنة 
 م و تخرج 1964 التحق بالكلية العسكرية الليبية سنة ، م 1976 -م   1946لمرحوم النقيب محمد فرج التومي ا:  هو  )4( 

 حزب البعث و آان عضوًا صفوف و آان عضوًا فاعًال في � ، م 1966منها ضابطًا برتبة ُمالزم في أغسطس سنة 
 م بتهمة 4/12/1969 ُاعتقل في � م  1969ة الذي أطاح بالنظام الملكي سن) حرآة الضباط األحرار ( في تنظيم 

و إقصاء العقيد القذافي عن القيادة بتدبير انقالب عسكري بقيادة المقدمان " الثوري" االشتراك في محاولة إسقاط النظام 
 و ظل بالسجن إلى أن ُأصيب بكسر في الجمجمة و توفي � ،أدم الحواز وزير الدفاع و موسى أحمد وزير الداخلية 

      . م 1976 مارس 20في 
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 ، عمال �احتلت مكانتها النضالية في التجمعات الشعبية لفئات و شرائح المجتمع المدني       
 مدرسين و طلبة إلى جانب تجمعات المثقفين و          ، محاميين  ،أرباب مهن و حرفيين   

لها في آتلة    ي انعكست مفاع �منتديات الثقافية والرياضية      الحزبيين في المقاهي و ال 
عادة النظر في المعاهدتين البريطانية و األمريكية و إلغاء              بإبرلمانية تطالب الحكومة     

زم رئيس الحكومة       األمر الذي أل  �  ،ة لقواعدها العسكرية في ليبيا      الممنوحاالمتيازات   
 بإعادة النظر في بعض النقاط الواردة       بمطالبة الحكومة البريطانية  ) مصطفي بن حليم (

في المعاهدة البريطانية الليبية و الحصول على تأآيدات بأن القواعد العسكرية لن تستخدم            
 ألتزامًا بنص المادتين الثانية والرابعة من معاهدة الصداقة و التحالف               �ضد مصر   

ي ليبيا في أي نزاع ُمسلح       بعدم استعمال قواتها الٌمرابطة ف    "  الُملزمة للحكومة البريطانية    
 أآتوبر    31في مساء يوم : "  و في هذا يقول مصطفي بن حليم �" ضد أي بلد عربي 

 :    أستدعيت السفير البريطاني و دار بيننا اجتماع عاصف ُألخصه فيما يلي          1956
 

 : يبه عن السفارة طوال اليوم قائًال     هل السفير آالمه باالعتذار عن تغ   ستإ           
  )� لقد ،بي طول اليوم  ستعذرني عندما تعرف السبب في تغي   شك عندي أنك ال 

استقليت طائرة نفاثة من طائرات سالح الطيران البريطاني و طرت إلى لندن ألنني                 
شعرت أننا نواجه حالة شديدة الخطورة ال تنفع البرقيات في معالجتها ؛ لذلك ذهبت                 

 و أود أن  �  ،جل و وصلت منذ ساعة   بنفسي إلى لندن و قابلت وزير الخارجية على ع    
 أنه آان هناك خالف بين    �  "على أن يبقى هذا سرًا بيننا   " أّسر إليك يا سيادة الرئيس    

 فيما ترى رئاسة األرآان ان نصوص معاهدة     � ،رئاسة األرآان و وزارة الخارجية   
 فإن   ،رب   حالة ح التحالف ال تضع استعماًال محدودًا للقواعد البريطانية في ليبيا في            

 رأت أنه ال يجوز استعمال          "ناء على نصحي و إلحاحي الشديدين     ب" وزارة الخارجية    
 و أنه يجب     ،القواعد البريطانية في ليبيا بأي حال من األحوال و بأي قدر من المقادير              

اعتبار أن القواعد البريطانية في ليبيا غير موجودة إطالقًا فيما يتعلق بالحملة العسكرية               
 ...  ) ر  على مص

 
  :  الوزراء  مصطفي بن حليم  قائالً    و يضيف السفير البريطاني لرئيس                 .. . 

 ) �� و لقد تمكنا من إقناع رئاسة أرآان الحرب بوجهة نظرنا          ( 
 

صفحات مطوية من تاريخ        "و يضيف بن حليم مؤرخًا لتلك الواقعة في مذآراته                
�  :    )1(  " ليبيا السياسي    

 
 إنني ال بد لي من � هذا حسن و لكن المسألة أخطر آثيرًا مما تتصور  ،ت للسفير قل( 

 و ال أستطيع أن أقول لهم أنني متأآد     ،طمأنة الشعب الليبي و إطفاء نار غليان الجماهير     
 ال بد لي يا سعادة السفير من تأآيد آتابي ؛ بأن              �  ،من صدق تأآيدات سفير بريطانيا       

                                                        
 سابقالمصدر ال:  راجع  )1( 
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 و ال بد لي من نشر و إذاعة هذا  ،مرابطة في ليبيا ستجّمد تمامًا    القوات البريطانية ال  
    )...التأآيد و إال فأنني ال أضمن  األمن و االستقرار في البالد     

 
 
 

*         *       * 
 
 

            � و ألن بريطانيا قد بدأت تفقد أهم مراآزها االستراتيجية في الشرق األوسط    
أميم عبد الناصر للشرآة العالمية للمالحة في قناة السويس          و ت ،بجالء قواتها عن مصر 

و مظاهر سيطرته على الحدود و الممرات االستراتيجية على األرض و في البحرين              
�  ،األبيض و األحمر    

 
 تصاعدت وتيرة      ،          و مع احتدام حدة صراع االستقطاب في الشرق األوسط         

لسوفيتي المتزعم لدول المعسكر االشتراآي و          المواجهة في حرب باردة بين االتحاد ا     
 و هي الحاّلة محل حليفتها      ،الواليات المتحدة األمريكية القائدة للمعسكر الرأسمالي       

)   برانية الع ( و حماية الدولة ،وسط  بريطانيا في مراآز النفوذ االستراتيجي في الشرق األ      
 ؛ أن أدوات الصراع     و ألسباب أخرى آثيرة  من أهمها � ، لذلك �  ،في إسرائيل 

  ، خر بها   لمنازلة اآل ،ذ عليها  إلى االستحوا� أمريكا   � روسيا   �التي يسعى آل طرف   
� أو القوى السياسية      ، رؤساء  ...أمراء    . ..  ملوك(   ليست إال قوى السلطة المحلية   

�  ،) البديلة    
 

 : م 31/10/1956يوم "  أيزنهاور    "الرئيس األمريكي    صرح            
 ليس بوسعها نهأ و ،ر أن ما تم في مصر آان خطًأ  ن الواليات المتحدة األمريكية تعتب أ (

� ،الموافقة على العدوان المسلح بغض النظر عن من هو المعتدي و من هو الضحية    
  ). ست وسيلة لحل المشاآل الدولية    و ان القوة لي 
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نذار إلى آل من بريطانيا و فرنسا باالنسحاب               قام االتحاد السوفيتي بتوجيه إ   و عندما  
سيناء    و إسرائيل باإلنسحاب من     ... ، .. . الفورى بال قيد و ال شرط من قناة السويس     

 الواليات المتحدة إلى مجلس األمن بمشروع قرار يقضي بوقف           تقدمت:  وغزة ؛ 
ت    و القوا  �  ،العدوان و انسحاب آل من بريطانيا و فرنسا  من قناة السويس       

 بضغوط على أطراف النزاع للقبول بالتفاوض          أتبعتهاإلسرائيلية من سيناء و غزة   
 و في هذا يقول    �  ،السياسي و الحوار السلمي بديًال عن الصراع الُمسلح في المنطقة    

 :   الكاتب محمد جالل آشك  
                   

 
 
 
 )�جبر الضغط    إذ أ- ال عالقة بين انتصار مصر على اإلنجليز و الفرنسيين      

 و بين    � و اإلنذار السوفيتي الدولتين على االنسحاب بال قيد و ال شرط           �األمريكي  
 إذ إن انسحاب إسرائيل آان مشروطًا بضمان         �  ،انسحاب إسرائيل من سيناء و غزة     

 و وقف عمليات الفدائيين ضد      ،حرية المالحة اإلسرائيلية إلى إيالت عبر قناة السويس           
�)  زة   إسرائيل من قطاع غ    

 
 :  و يضيف آشك              
 
�:  و قد قبل عبد الناصر بـــ   "  

فتح خليج العقبة للمالحة اإلسرائيلية و إزالة الوجود العسكري المصري في     -1
 .   تيران و شرم الشيخ  

 
ية لقوات رقابة البوليس الدولي  اإلسرائيل�تسليم منطقة الحدود المصرية   -2

  ) 1(  )  .تحدة الطوارئ التابعة لألمم المقوات (
 

و يؤآد آشك ؛ أن عبد الناصر قد قبل هذه الشروط حتى تنسحب القوات                  
بين مصر و أمريكا بتجميد      ) سّرية  (  اإلسرائيلية من سيناء و غزة و بموجب اتفاقية      

� و هو ما حدث    �الوضع عشر سنوات     (   )2 (  
 
 

لبريطاني في المنطقة يستلزم من                    و ألن عبد الناصر قد أدرك أن ملء الفراغ ا         
 ما يكسبها وده و صداقته فقد عمل على متناقضات   اإلدارة األمريكية أن تقد م له

 فكان إلى � ،الصراع في الشرق األوسط بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي  

                                                        
 .  م القاهرة 1988 فبراير ،الطبعة األولى " ثورة يوليو األمريكية " محمد جالل آشك :  راجع  )1( 
 مصدر سابق :  راجع  )2( 
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جانب مطالبته للحكومات العربية بالعمل على تصفية القواعد العسكرية البريطانية                  
 و تأجيج مشاعر الشعوب العربية بالدعوة إلى االستقالل و التحرر             ،مريكية في بالدها  األ

 آان يتقدم إلى    �  ،تها امن االستعمار و تحقيق الوحدة القومية بالضغط على حكوم     
 لطلب المساعدات العسكرية و     ، في آن معاً االتحاد السوفيتي و الواليات المتحدة   

 .  ثل شخصي و وحيد لألمة العربية    مالُمطلقة للمنطقة و آم  االقتصادية و اعتماد زعامته  
 
 

*       *       * 
 
 

أن تطلب من بريطانيا    ) م1956(           آان من الصعب على الحكومة الليبية وقتها   
 :   إلغاء المعاهدة معها أو جالء قواتها عن قواعدها العسكرية في ليبيا لسببين      

 
وسي  ما زال يقيد نفسه بما يحمله من شعور       أن الملك  إدريس السن :األول 

له آافة وسائل     بالدين المعنوي تجاه المملكة البريطانية التي قدمت          
 التحرر   و ساعدت بالده على) م1940(الدعم لتشكيل الجيش السنوسي 

 و هي التي اعترفت به أميرًا          �  ،من االستعمار اإليطالي الفاشي     
 يعتقد أنها القوة الُعظمى         زال و هي التي ما       . . ،قليم برقة  على إ

 و هي التي يمكنها اإلطاحة بأي      �  ،المهيمنة على إدارة شئون العالم  
 و هو الذي يخشى إلى جانب ذلك مكرها و          �  ،من يناوئ  مصالحها   

 .  يحذر مؤامرات و آيد ساستها    
 

 سنين الحرب من دمار إلى       ،الوضع االقتصادي الصعب و ما خلفته        : ثانياً  
 الماسة إلى إيرادات تغطى ميزانيتها المتواضعة إلى             ة اجة الدولجانب ح 

جانب أن أهم أجهزة الدولة اإلدارية و المالية آانت و ما تزال تسير                   
 و آانت   ،من خالل عدد آبير من الخبراء و المستشارين اإلنجليز  

الصحة و التعليم و المواصالت و حاجة           ( البنى األساسية شبه معدومة    
 و ليس من مورد سوى ما تدفعه      ،)  سة إلى المياه و الكهرباء       البالد الما

تأجير     و) م1953(بريطانيا بموجب معاهدة الصداقة و التحالف       
مليون جنيه إسترليني سنويًا         2 3/ 4 القواعد العسكرية و هو مبلغ  

  ،  زائد مليون واحد سنويًا ألغراض التنمية      ،لتغطية عجز الموازنة   
�أآتوبر    ( المتحدة األمريكية بموجب اتفاقية     و ما تدفعه الواليات 

ماليين دوالر مخصصة للتنمية االقتصادية       7و هو مبلغ  ) م1954
 .   اإلعمار  إلعادة)  األمريكي  �المجلس الليبي    ( تحت إشراف  
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            � و آان لعناصر و قيادات حزب البعث في ليبيا دورها في الحراك                 
 بمستقبل     ستقالل و التحرر الوطني في البالد    و تنوير الشارع السياسي و ربط اال     

 و قد تسللت عوامل القلق و عدم االستقرار إلى          �  ،المشروع القومي العربي    
 ناصرية تصيب المؤسسة         عدوة النظام الملكي في ليبيا ؛ خوفًا من         أجهزة و قوى   

ربية    عة القومية وأيديولوجية الوحدة ال     قد شاعت عوامل الثور   والعسكرية 
 القوى اإلمبريالية المتربصة        منقذ وحيد للوطن العربي المستهدف من   آمخرج و

سياسي العربي في      و آان قد قبض عبد الناصر على ناصية الشارع ال          �  ،به 
 و تعبئة الرأي العام      "الهالل الخصيب  " و " سوريا الكبرى"مواجهة مشروعي  

 الناصر     و قد إستقوى عبد   �  "حلف بغداد"لعربي إلسقاط ما آان ُيسمى بــ       ا
حزب البعث العربي   و على رأسها آان    ات القومية و األحزاب التقدمية       بالتيار 

بما هو مفيد و ما هو       (  و زعامته    م مع قومية عبد الناصر   ء الذي توا االشتراآي
 و في حال النشوة العاطفية التي آانت هي           ،تحت ضغط الشارع العربي     ) ضار 

  �المصرية   (ولة الوحدة و نواتها    لدالتأسيس السياسي و الدستوري األقوى من 
 .آثر من ثالث سنوات و نصف السنة     التي لم تدم أ ) السورية  

 
          و بقدر ما أهتز النظام الملكي و حكومة الملك إدريس في ليبيا لسقوط         

م بقيادة عبد الكريم قاسم في      1958 تموز سنة   �يوليو     17 قيام ثورة   الملكية و 
قوية شوآة   و  بقدر ما ُتعزز دور حزب البعث    �؛ العراق و قيام الجمهورية 

لمحاولة و   ا(م و لجوء قطبي 1959في خريف عبد الناصر بمحاولة اغتيال قاسم   
و    ؛ مى عبد الناصر إلى ح  صدام حسين  و  فؤاد الرآابي )القيادة القطرية للحزب   

 بتسهيالت    �قد توطدت رفاقية العالقة الحزبية على ضفاف نيل القاهرة       
ريتين للحزب       بين عناصر القيادتين القط   �ية مشوبة بحذر ناصري     تا استخبار

 سعدون     و مدحت جمعة   و  صدام حسين فقد شارك    �،  في العراق و ليبيا   
   حمادي

رفاقهم من عناصر و قيادات البعث في ليبيا في ترتيب أولويات النضال                  )1( 
بي من بناء مواقع     قيادة القطر اللي  ن ـّمنطقة المغرب العربي بما يمك     القومي في 

للحزب داخل المؤسسة العسكرية للجيش الملكي الليبي ؛ و إعدادها للقيام     
بانقالب عسكري ُيطيح  بالنظام و حكومة الملك إدريس ؛ تقوده و توجهه القيادة               

 .   المدنية للحزب في ليبيا   
 

  في أواخر  ) بيروت (لمؤتمر القومي الرابع للحزب في     و آان قد انعقد ا            
م تنفيذًا لقرار المؤتمر القومي االستثنائي          1960  آب سنة�شهر أغسطس 

�بعقد مؤتمر قومي عادي بعد سنة واحدة    )  الثالث ( 
                                                        

يسكانسن في الواليات  سعدون حمادي هو أحد القيادات العراقية لحزب البعث يحمل دآتوراه في االقتصاد من جامعته و )1( 
 م و تم 1962 م  و عمل في ليبيا موظفًا بمصرف ليبيا المرآزي إلى أن قبض عليه سنة 1957المتحدة األمريكية سنة 

 و تولى رئاسة مجلس الوزراء قبل أن ُينتخب عضوًا في ، العراق و ُعّين وزيرًا في العراق لمرات عدة ترحيله إلى
 .  ي دورات عدة المجلس الوطني ثم رئيسًا له ف
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وضع الحكم في   :           آانت هناك قضيتان تستأثران باهتمام البعثيين هما         

 و � ،و موقفها من  الحزب  )  سورية�مصر   (الجمهورية العربية المتحدة  
  ،  ا تبعها من تردي الوضع في العراق      محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم  و    مقضية 

و   ،أسلوب العمل الحزبي أهمية خاصة       (لذلك أولى المؤتمر الرابع للحزب قضية         
على الحرآات      و ،)البعث (ل الطرق التي يتوجب على الحزب          رآز أبحاثه حو  

   الجماهير الشعبية و   اتباعها لتحريك  تقدمية األخرى في الوطن  العربي    القومية ال
�" الوحدة و الحرية و االشتراآية    " دفعها لمتابعة نضالها في سبيل   (   )1(    

 
 أصدرت القيادة القومية الجديدة للحزب           ،و في ختام أعمال المؤتمر                

نشرتها الدورية السّرية الخاصة بأعضاء الحزب و آانت قد ضّمنتها التوصيات                 
 آما طالبت القيادة        ،ستها و العمل على ضوئها       الصادرة عن المؤتمر لدرا   

القومية للحزب المنظمات الحزبية ذات المسئولية السياسية بإعداد الدراسات            
 حتى    ، من النواحي السياسية و االقتصادية    ،الواسعة و الُمعّمقة ألوضاع القطر   
و بالتالي       "القطرية  " تحديد مهام الحزب   (  يمكن على ضوء هذه الدراسات    

 ضمن الُمخطط العام    ،ع الخطة التفصيلية التي تناسب أوضاع األقطار          وض
�للعمل القومي    (  )2 (  

 
 و توصياته حول       ، و توصياته السياسية      ،و وفقًا لتوصياته المبدئية العامة                  

ي رفعها للقيادة القومية الجديدة للحزب ؛ أدان المؤتمر القومي الرابع                 أسلوب العمل الت   
فرع الحزب في الجمهورية العربية المتحدة  و استنكر األسلوب الذي جاء            قرار حل 
 .  لمية للواقع االجتماعي و السياسي   راسة عد الوعود و النوايا و ليس نتيجة ل   اعتمادًا على

  
آانت قد أشارت القيادة القومية في تقريرها الذي أقره              " أسلوب العمل الحزبي "           

أن  (�  : م إلى 1960 آب سنة  �للحزب في أواخر أغسطس   المؤتمر القومي الرابع    
في اإلقليم  (نطباعًا شامًال بان قرار الحزب      خلقت ا  م.ع.التطورات التي حدثت في ال ج   

 و ال عن القيادة      ، و لم يصدر عن مؤتمر قومي للحزب      ، آان خاطئًا من أساسه    )  السوري
ا رأي َجّدي في الموضوع      و لم يكن لقيادة الحزب خارج سوري    ،القومية بشكل نظامي   

 و قد وضع الحزب عمليًا أمام األمر الواقع           �بل أن هذه القيادات ُجوبهت باألمر الواقع           
 و آان على قادته الذين  طرحوا شعار تحقيق الوحدة و     ،خالل مفاوضات الوحدة   

 :  فرضوه في سوريا أحد أمرين    
     

                                                        
 . سابق المصدر ال:  راجع  )1( 
  .المصدر السابق :  راجع  )2( 
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اصر فيرضخوا آل الحزب أو       إما أن يقبلوا بالوحدة بالشرط الذي أشترطه عبد الن    
يرفضوا شروط عبد الناصر فتفشل الوحدة و يظهر الحزب أمام الرأي العام العربي              

 :        و قد أصبح الحزب محصورًا بين احتمالين     �آُمعرقل للوحدة  
 

و لم يكن أمام الحزب إال أن      .  ..، و إما انفصال     �إما وحدة على أساس ديكتاتوري      
فمسئولية الحزب الكبرى هي ؛         .  ردة من المحتويات المالزمة لها      يختار الوحدة و لو ُمج    

�أنه هو الذي حرك الجماهير نحو الوحدة دون أن ترافقه الضمانات الكافية             ( 
 

أن التأييد الشعبي لعبد     (القومية للحزب في تقريرها هذا       عتبرت القيادة    إ        و  
ي أبداه الحزب إزاء نزعته         خفف من التحفظ الذ   إيجابيًا   آان عامًال   ،الناصر  

 فالمسئولون الحزبيون آنذاك اعتبروا أن هذا التأييد الجماهيري     ،الديكتاتورية  
حو   شخص عبد الناصر سيجعله أسير الجماهير و يدفعه بالتالي ن    و لالُمتعاظم 

    )1(   )النهج الديمقراطي الصحيح 
 

:   دة القومية في تقريرها هذا         أضافت القيا   ) استالم الحزب للحكم    (            و عن مسألة    
�أننا عندما نقول أن الحزب أداة حية لتحقيق أهدافه فأننا نعني بصورة من الصور                      (    

 و أننا نعني بصورة من الصور أن الحكم أداة حية لتحقيق          �أن الحزب أداة حية للحكم   
ن في    ألافمسألة استالم الحزب للحكم يجب أن ال ُتثير أي تساؤل بعد           . أهداف الحزب   

آافة أوساط الحزب ألن ثورية الحزب ال تقترن إطالقًا بموقفه من الُحكم و انما يجب أن           
أن ثورية الحزب ال تكون . تقترن دائمًا  بأسلوب الوصول إلى الحكم و شكل هذا الحكم    

�في رفض الحكم و إنما في رفض اعتبار الُحكم نقطة البدء في تحقيق أهداف الحزب        
 و إن  ، يتجسد في قترة من فترات التغيير في المجتمع باستالم الُحكم    إن العمل الثوري 

�أي تباطؤ أو تلكؤ في استالم الُحكم يكون عمًال انهزاميًا ُمخربًا        (   )2 (     
 
        و في توصياته السياسية التي أصدرها المؤتمر القومي الرابع للحزب في ختام                      

الحظ المؤتمر وجود    . (  �:  عث في ليبيا    و فيما يعنيه شأن حزب الب � ،أعماله 
 ى حظ سالمة البداية ف  آما ال،إمكانيات آبيرة لتحقيق انطالقة حزبية واسعة في ليبيا 

 حيث صحة الترآيب االجتماعي للحزب و اعتماده أساسًا على قوى  منبناء الحزب 
في الُقطر   (مل  لذا فالمؤتمر القومي الرابع يوصي القيادة القومية بالع ،شعبية و عمالية  

 :  على ) الليبي 
 

االستفادة من سالمة الترآيب و البداية لترآيزها على ُأسس متينة و االستفادة       -1
 . ا آتجربة هامة في العمل الحزبي  منه

 

                                                        
  .سابق المصدر ال راجع  )1( 
� راجع النص في المصدر السابق  )2(   
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 .ة بكل تجارب الحزب و إمكانياتهتقوية االتصال بها إلغناء القيادة المحلي -2
 

 .ها بالحزبليبيا و تحقيق عالقات توحيد الحرآة الُعمالية في  -3
 

 
 

 
*            *            * 

 
 

م و انسجامًا مع توصيات المؤتمر القومي و توجيهات         1962و مع حلول سنة             
 آان الفرع القطري لحزب البعث العربي االشتراآي في ليبيا قد حقق                  ، القيادة القومية   

 مقاالت   ،سية نشورات سيا  م(انتشارًا سياسيًا و اجتماعيًا من خالل أدواته اإلعالمية     
بية    ال قابات و االتحادات المهنية و الط   و مواقع عناصره في الن  ) صحفية و ندوات عامة 

، �قد صدرت التعليمات إلى وزارة الداخلية و أجهزة األمن العام بتكثيف                 آانت   و  
ثار     آو رصد تحرآات قياداته التي ظهرت    المراقبة و المتابعة لعناصر الحزب في البالد    

توجهاتها الفكرية و السياسية و نشاطاتها الحزبية داخل أجهزة اإلدارة و الحكم في       
عامر الطاهر  واليتي طرابلس و برقة و المساعي التي يبذلها و ُيمهد بها آل من   

في بنغازي      مىمحمد فرج ح في طرابلس و الدغيسي  و عبد اهللا مصطفى شرف الدين  
 و الثاني لعضوية المجلس التشريعي          �  ،ب  ول للترشيح لعضوية مجلس النوا       األ�؛ 

 و الثالث بما ُعرف عنه         �"  ام  ياأل" و قد تقدم بطلب الترخيص له بإصدار جريدة          
تحريضه العلني و معارضته لسياسات النظام و نشره أفكار حزب البعث و تأييده               

خطورة     إلى جانب ما وصفته تقارير المالحقات األمنية ب      ،عبد الناصر القومية   لسياسات  
ره موظفًا بكلية اآلداب    تأثيراته الحزبية في الوسط الطالبي بالجامعة الليبية بإعتبا      

 الحزب العربية من غير       إلى جانب رصد تحرآات عدد من عناصر      �"  ُمسجل الكلية"
الموظف بمصرف ليبيا      " سعدون حمادي   الدآتور " آان على رأسهم �  ،الليبيين 

   الذي آان يعمل  محمد بن محمودو ،  ين غانمتاج الدالفلسطينيين   و ،المرآزي 
 .  قانونيًا بمكتب رئيس الوزراء      مستشارًا
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 و وفقًا لتوجيهات القيادة القطرية       ،شادات و توصيات القيادة القومية      و استئناسًا بإر     

للحزب ؛ نمكنت بعض عناصر الحزب من أن تأخذ مواقع لها بالكلية العسكرية و                 
ما يؤهلها للقيام بدور يواآب         بالقوات المسلحة و أسلحتها ؛ تنسج عالقاتها      معسكرات 

 .  مسارات التغيير السياسي بواسطة المؤسسة العسكرية في البالد       
 
 
 

*             *            * 
 
 

م إحباطًا   1961 سنة   أيلول� سبتمبر   27          و لما آانت نكسة االنفصال في     
 و اإلرادة السياسية لألمة العربية ؛ فإن رزمة االتهامات التي            أصاب الروح القومية   

قد قابلها عبد الناصر       ، القيادة القومية لحزب البعث         إلى عبد الناصر من طرف     ُوجهت 
"   السورية  �المصرية   "  و بدافع الرغبة في نفض يده من مسئولية فشل تجربة الوحدة     �

عناصر و آوادر حزب البعث و       بفتح جبهة صراع استهدفت  �و حدوث االنفصال   
"   بعض القوى الوطنية السورية التي وجدت في عدم مراعاة الخصائص المحلية           

 إلى جانب األخطاء القاتلة التي ُنفذت منها       ،نوعًا من القسرية األحادية  " السورية 
و بخاصة مسلك     (� و مهدت الطريق لحدوث عملية االنفصال          ،الُمخططات التآمرية   

"    و تعزيز هيمنة   ، األحزاب الوطنية و الوحدوية و تصفية الديمقراطية      النظام في حل
و قد امتدت جبهة    ... )1( )�و مجموعته العسكرية في سوريا   " عبد الحكيم عامر

 و إلى   .. . لقاهرة إلى سوريا و العراق شرقاً    الصراع الناصري ضد حزب البعث من ا   
الناصر تحمي عناصر و قيادات البعث      و ما عادت خيمة عبد �  ،المملكة الليبية غربًا 

األمر الذي أفسح المجال لحكومة     ) و التحق بالناصرية    البعث   من خالف في رؤاه  ّ إّال( 
الملك إدريس للتظلل بمظلة عبد الناصر المتوجس شرًا من نشاطات حزب البعث في                  

 .  ليبيا  
 

  �   في يوليو  �  ، ناصر  لثورة عبد ال                 و تهيأت األسباب مع الذآرى العاشرة             
م و على أثر انتشار طائفة من المنشورات التي أصدرتها و عممتها       1962تموز سنة 

 : القيادة القطرية و عناصر حزب البعث في ليبيا          
 
 
 
 

                                                        
 م 1985 بغداد سنة ، الطبعة الثانية ، المكتبة الوطنية ، عزيز السيد جاسم ،" مقتل جمال عبد الناصر" آتاب :  راجع  )1( 
 . 
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 قامت أجهزة األمن في آل من واليتي طرابلس و برقة و بإذن من النيابة العامة بضبط       

تشكيل تجمع حزبي دون     " : تهمة  ت لهم وجهو اعتقال عناصر و قيادات الحزب و    
 و إصدار منشورات ُتحرض  القوات الُمسلحة على القيام               �"  الحصول على ترخيص  

� عسكري ُيطيح بالنظام في البالد   بانقالب  "  )1(    
   
 
 

عبد اهللا شرف الدين   قد تمكن عضو القيادة القطرية للحزب في ليبيا المحامي       و            
صدام حسين    و آان ما يزال بالقاهرة آل من      ، إلى القاهرة قبل اعتقاله    من مغادرة البالد

الذي    و مدحت إبراهيم جمعة    ، طه ياسين العلي     ، حاتم العزاوي  ، آريم الشيخلي  ،
 .   بالقاهرة بإنتظار ما ُتسفر عنه نتائج التحقيقات            شرف الدين  أقترح أن يبقى  

 
 
 

شرف    عد صدور األحكام القضائية غادر      آب و ب  �          و في أواخر شهر أغسطس     
القاهرة عائدًا إلى طرابلس حيث سّلم نفسه طوعًا لتنفيذ الحكم عليه بالسجن لمدة         الدين 
 قضى بعضًا منها مع رفاقه في سجن مزدة قبل أن يصدر الديوان الملكي         ،سنتين 

م إلى   يقضي بالعفو عنهم جميعًا و عودته   الملك محمد إدريس السنوسي   مرسومًا بإسم  
 .  أعمالهم و مزاولة مهنهم  

 
 

*             *           * 
 
 

 
                                                        

حل "  أصدر مجلس الوزراء قرارًا يقضي بـ ، م1952 و بعد أول انتخابات نيابية سنة ، عقب إعالن استقالل ليبيا  )1( 
تأسست لمقاومة االحتالل و النضال من و ن األحزاب القائمة وقتها ؛ قامت باعتبار إ" جميع األحزاب السياسية في ليبيا 

 و إعالن ،نتهاء أسباب قيامها المشار إليها في برامجها و بيانات تأسيسها  و قد انتهت مرحلتها با،أجل االستقالل 
 و ال تعديالت أحكامه الصادرة م1951 أآتوبر سنة 7 و لم ينص الدستور الوطني الليبي الصادر في � ،استقالل ليبيا 

شرعن لتأسيس األحزاب  آما و لم يصدر قانون ُيبيح أو ي،م ؛ على حذر تأسيس أو قيام األحزاب 1963 /4 /27في 
حق تكوين الجمعيات " : من الدستور الوطني الليبي قد نصت على أن  ) 26 ( غير ان المادة،السياسية في البالد 

حرية الفكر "بأن ) 22(إلى جانب ما نصت به المادة " السلمية مكفول و آيفية استعمال هذا الحق  ُيبينها القانون 
 و لكن ال يجوز إساءة استعمال هذه ،أيه و إذاعته بجميع الطرق و الوسائل مكفولة و لكل شخص اإلعراب عن ر

اع السلمي مكفول في حق االجتم: (الني تكفل ) 25(و آذلك المادة " الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي اآلداب 
فوعها ببطالن إقامة الدعوة ي التي بنت عليها هيئة الدفاع ده و تلك النصوص الدستورية الصريحة �) حدود القانون

على المتهمين في قضية حزب البعث و طالبت بالبراءة و التعويض عما أصاب المتهمين من أضرار مادية و معنوية 
 .مةبسبب االعتقال و المحاآ
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 ر اإلسـالميحزب التحري

--- 
 
 
 

بعد   حزب التحرير اإلسالمي      و من األردن تأسس و نشأ      �  ،م 1953في العام             
م ؛   1948دولة إسرائيل في فلسطين عام    خمس سنوات من نكسة العرب و إعالن قيام    

 الفلسطيني األصل لذي تولى القضاء     قي الدين النبهانيتالشيخ  األول على يد مؤسسه
 ثم    ،بمحكمة االستئناف الشرعية بمدينة القدس بعد تخرجه في جامع األزهر بالقاهرة            

�ُمدرسُا في آلية الشريعة اإلسالمية في عمان باألردن      )1 (  
 

 و   � ،) أمير الحزب ( :           ُلقب مؤسس الحزب و من يتولى القيادة من بعده بـ      
سريعًا ما تحول حزب التحرير اإلسالمي إلى تنظيم دولي له فروعه في بالد عربية و             

 و تطلق آتابات و أدبيات الحزب على الدول التي يتواجد بها           �  ،إسالمية أخرى 
 . )الوالية(:  الحزب بــ  

 
 

إنقاذ  "اعيه إلى  ذ إعالن تأسيسه عن مسيخف حزب التحرير اإلسالمي من   لم            
االنحدار الشديد الذي وصلت إليه ؛ و تحرير          : "  مما وصفه بـ    "  اإلسالمية  األمة

 و العمل على     ،الواليات اإلسالمية من أنظمتها ؛ و من سيطرة الدول الكافرة و نفوذها     
�إعادة دولة الخالفة اإلسالمية من جديد  "  

 
 

ياناته ؛ أعلن حزب التحرير اإلسالمي ؛ عن   و من خالل نشراته و عناصره و ب             
 و تعميم دعوته إلى تغيير واقع المجتمع الفاسد         رأهدافه و برامجه التي تستهدف نش  

الدين اإلسالمي الصحيح ؛ و إقامة الدولة اإلسالمية في    عن بتغيير األفكار المغلوطة   
ياته في    بحسب أولو   الواليات المؤهلة في مجال نشاطات الحزب و قدرات قيادات الوالية           

  و تحققت عملية اسقاط نظام الحكم       الحزب حجن و إذا ما   �  ،واليات الحزب اإلسالمية   
و ُنّصب خليفة للمسلمين في الوالية ؛ يكون من الواجب على ُحكام و حكومات الدول                 

 ،اإلسالمية األخرى إعالن الطاعة للدولة اإلسالمية الُمعلنة      
 
 

                                                        
الُملقب بـ م عبد القيوم زلو م ؛ و قد خلفه في إدارة الحزب بعد وفاته الشيخ 1977 سنة تقي الدين النبهاني توفى الشيخ  )1( 

 . و هو أيضًا أردني من أصل فلسطيني ) أبي يوسف ( 



 295

 
 
 

  بىَ  و من أ � ؛ ين آافة على الحكم بكتاب اهللا و سنة رسوله  و ُمبايعة خليفة للمسلم
 . ة و حجب البيعة وجب فيه الجهاد  الطاع

 
 

*             *            * 
 
 

أخذ حزب التحرير اإلسالمي بما أخذت به مختلف الفرق و التيارات و                       
ختيار    اإل�( :ياز إلى   ي الخالفة و ذلك باالنح المدارس الفكرية اإلسالمية في طريقة تول   

خالفًا في ذلك لفرق الشيعة الذين جعلوا إقامة         ، تنصيب الخليفة    ل ) . .و البيعة و العقد 
اويًا أبرمه اهللا و أوصى به الرسول ؛ إذ يرفض مفكروا و أئمة             م  شأنًا س"اإلمامة"

 "   الطوائف الشيعية ؛ أن يكون لألمة شأن أو رأي أو سلطان في اختيار أو تحديد األمام          
�  ، و قال الشيعة بخطأ من يستأثر بالخالفة من المسلمين دون أئمتهم         �"  المعصوم  

فقد قاس الشيعة اإلمامة بمقياس النبوة ؛ إذ تتجاوز اإلمامة عندهم البشر العاديين ؛   
 و بما أن النبي ُيبّلغ الشريعة ؛ فإن      �  ،فاإلمام معصوم و له مهامه الدينية األساسية  

آما تلزم العصمة للُمبّلغ في التبليغ و ما       " و قالوا ؛  �  ، و ُحجة فيها  اإلمام حافظ لها
أن العلم    و يرى الشيعة   )1( " �يتعلق به ؛ آذلك تلزم العصمة للحافظ و ما يتعلق به  

قبس من السماء يأتيه من طريق روح القدس التي تلهمه             " الذي يتصف به اإلمام هو   
:   ؛ فالسماء آما يقولون  " ام الوحي بالنسبة لألنبياء  إلهامًا ؛ و هي تقوم بالنسبة له مق  

 فيعلم ما يريد أن يعلمه     " تنكف في ُأذنه بواسطة روح القدس      تفهم اإلمام و تحدثه و   "
دون تعّلم أو ُمعلم فهو يكون قد تلقى المعارف و األحكام األلهية و جميع المعلومات و            

 إذا ما استجد جديد فهو يعلمه من        و   . .. طريق النبي أو اإلمام السابق له     المعارف من 
  . .. )2(  طريق اإللهام بالقوة القدسية التي أودعها اهللا فيه

 
 

*            *             * 
 

 و    ًاو لما آانت قضية الخالفة هي الُمعضلة التي بسببها انقسم المسلمون فرق                     
المجال لتعدد الرأي في الفكر    تيارات و مدارس فكرية منذ أمد بعيد ؛ فإن ذلك قد أفسح   

                                                        
 . الدآتور محمد عمارة " نظرية الخالفة اإلسالمية " آتاب  :  راجع  )1( 
 سابقالمصدر ال:  راجع  )2( 
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 و    دينيُُمنصبُُ" الخالفة " السياسي اإلسالمي ؛ الذي رأت فيه مذاهب أهل الشيعة أن   
�ُسلطة دينية تُخص بها السماء من تختص من المسلمين دون غيرهم ؛     

 
 

 و ُسلطة مدنية ؛ ذلك أن ما آان  مدنيُُبُُُ منص" الخالفة "  و أجم¨ع أه¨ل الس¨نة عل¨ى أن          
̈¨ره           ل ̈¨ن يك̈¨ون لغي ̈¨يغ ل ̈¨بوة و الرس̈¨الة و التبل ̈¨ع الن ̈¨يه و س̈¨لم م ̈¨د ص̈¨لى اهللا عل لرس̈¨ول محم

   و ما آانت خالفة� ،لم خاتم الُرسل  و أخر األنبياء عليه و سبإعتباره صلى اهللا 
و لما آانت خالفة ُعمر بن � ،ف¨ة الرسول في إدارة شئون األمة   بك¨ر إال تأس¨يًا لخال     يأب̈ 

خل̈¨يفة رس̈¨ول اهللا ال يص̈¨ح ؛ " �: دة الدول̈¨ة ؛ رأى ُعم̈¨ر أن الخط̈¨اب ألب̈¨ي بك̈¨ر ف̈¨ي ق̈¨يا 
م¨رفوض لم¨ا فيه من   " خل¨يفة اهللا " آم¨ا ان لق¨ب   �خل¨ف الرس¨ول ه¨و أب¨و بك¨ر      ال¨ذي   ألن  

و ق̈¨د  ،"معن̈¨ى الن̈¨بوة و الُس̈¨لطان الدين̈¨ي ال̈¨ذي ُخ̈¨تم ب̈¨وفاة الرس̈¨ول ص̈¨لى اهللا عل̈¨يه و س̈¨لم  
   )1(  "أمير المؤمنين": رأى ُعمر أن ُيسمى 

 
و بهذا أخذت أآثر الجماعات اإلسالمية و األحزاب الدينية من غير الشيعة                      

على قائد الجماعات اإلسالمية و هم يدعون إلى قيام دولة           " أمير المؤمنين   "  بإطالق اسم 
 . الخالفة من جديد 

 
 

*          *         * 
 
 

ته الُمسلمين من الرجال و    يقبل في عضوي حزب التحرير اإلسالمي   و لما آان             
 و تبني    ،النساء فأنه يشترط في العضو اعتناق العقيدة اإلسالمية وفقًا لرؤية الحزب     

 و يضع حزب التحرير في والياته          � ،أفكار الحزب و آرائه و الدفاع عنها و نشرها       
اإلسالمية التي يتواجد بها ؛ الشروط المرحلية لممارسة نشاطه و تحقيق غاياته ؛             

لمرحلة األولى لنشأة الحزب في الوالية تختص بنشاط عناصره في االتصال بأفراد             فا
األمة في الوالية بشكل فردي و دعوتهم لالنضمام إلى الحزب لتلقي الدراسات الُمرآزة          

حق   في حلقات الحزب حتى تصهر أفكاره بالشريعة اإلسالمية و أحكام العقيدة ثم يل        
 . عضوًا فاعًال في آوادر الحزب  

 
  

و تشير وثائق حزب التحرير اإلسالمي إلى أن آوادره  قد تعرضت للمالحقة و                               
االعتقال و القتل من قبل من أسماهم بالحكام الظّلمة في واليات العراق و سوريا و ليبيا                  

، �� آما سجن العشرات من أعضاءه في األردن و مصر و تونس         )2(    
                                                        

 سابق المصدر ال:  راجع  )1( 
 .  26/12/2006الملف السياسي لجريدة الوفد القاهرية ؛ إعداد محمود على في :  راجع   )2( 
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المي قيادته التنظيمية العليا التي يكون على رأسها األمير                     و لحزب التحرير اإلس     

�  "  و تأتي  �" ديوان المظالم "  ثم  �"  مكتب األمير "  يليه �" أمير الحزب "  
�النتخاب األمير عندما يشُغر مكانه    " الهيئة االنتخابية    

 
 

دة التنظيمية     أما على مستوى الفروع في واليات الحزب ؛ فيأتي على رأس القيا                        
�  ، ينتخبون انتخابًا من أعضاء الحزب في الوالية      ىالذ" مجلس الوالية  " للفرع    

�"  نقيب و جهاز محلية     " محلية    و لكل  �"   محليات  "  و تنقسم الوالية إلى                 
خمسة     و تتألف آل حلقة من �  ،التي ُتشرف عليها المحليات " الحلقات " يليه 

م   و تدرس في الحلقات آتب الحزب الُمتبناه من الحزب في أحكا    � آحد أقصى دارسين
 . الشريعة و العقيدة اإلسالمية 

 
 

 إقامة األحزاب السياسية في الدولة اإلسالمية       و ُيجيز حزب التحرير اإلسالمي                 
على أن تؤسس وفقًا لشروط العقيدة اإلسالمية و أن تكون السيادة للشرع و ليس للشعب               

بيح الحزب لقياداته في والياته طلب  الُنصرة من فرد أو جماعة أو مؤسسة ترى                    آما يُ . 
أنها قادرة على دعم ُمخططات الحزب و تحقيق غاياته إلسقاط النظام القائم في الوالية و       

 قد أشارت     و�،وفقًا لشروطها في برنامج الحزب  إعالن دولة الخالفة اإلسالمية 
حزب التحرير     " ؛  إلى إن"المملكة األردنية"  المنشأ دبعض وثائق الحزب في بل   

"   الجهادية  " يسعى إلى االستيالء على الحكم وفق تقنيات مختلفة عن التقنيات            " اإلسالمي
التي تعتمدها التنظيمات الجهادية األخرى ؛ إذ يسعى الحزب إلى الفوز بالُسلطة من         

حزب باالتصال      م قامت عناصر ال1968ففي سنة .  .. )1(  �خالل ضربة واحدة  
بضباط في الجيش األردني لطلب الُنصرة منهم و القيام بمحاولة عسكرية لقلب نظام                    
الحكم الملكي و إعالن دولة الخالفة اإلسالمية غير أن ُسلطات األمن آانت أسبق إلفشال    

نت قيادته     لالمحاولة و القبض على العديد من عناصر حزب التحرير ؛ اإلسالمي الذي أع          
و يعتبر أن " ظام الحكمال يعترف بشرعية ن :  بمناسبات عدة ؛ أن الحزب في األردن

ضد نظام حكم الدولة اإلسالمية " الشريف حسين"رى التي قادها  الثورة العربية الكب  
 .  دولة الخالفة م قد سببت في هدم مشروع 1916في ترآيا سنة   " العثمانية"
 
 
 

                                                        
 ،صحيفة الحياة الدولية  ،" حزب التحرير  " أيلول أعاد االعتبار إلى الجهاد غير المادي  11" حازم األمين : " راجع  )1( 

 . م  20/03/2004 بتاريخ 14967العدد 
   



 298

بداية   في � باألردن "أحداث أيلول األسود "و في أعقاب األحداث التي ُعرفت بـ                 
صالح   "  الفلسطيني �المواطن األردني  مي؛السبعينات فر عضو حزب التحرير اإلسال    

و    "اضوليآارم األن"إلى مصر حيث أسس حزب التحرير اإلسالمي مع       "سّرية
م  1974 حزيران سنة  - وفي شهر يونيو    ..،   .."حسن السحيمي  " و "حسن األناضولي "

بمساعدة أعضاء في الحزب من طلبة الكلية الفنية العسكرية بهجوم          " ح سّريةصال"قام  
شرق  " آوبري القبة "بالكلية في منطقة  ُمسلح استهدف االستيالء على األسلحة الموجودة  

القاهرة بقصد الزحف عسكريًا إلى مقر اللجنة المرآزية لالتحاد االشتراآي حيث آان             
 و آانت الخطة الموضوعة       �  ،ًا مع آبار مساعديه      يعقد اجتماع أنور الساداتالرئيس  

 ثم التوجه إلى مبنى اإلذاعة و التلفزيون      ،تقضي تعليماتها بقتل السادات و من معه     
 غير    �  ،إلعالن بيان بإسقاط النظام الحاآم في مصر و إعالن قيام الدولة اإلسالمية      

)   31(جوم عن مقتل   و أسفر اله� ،أن خطة الهجوم قد فشلت في مرحلتها الثانية  
شخصًا من الجانبين ، و ألقت قوات األمن القبض على أعضاء حزب التحرير اإلسالمي            

 . وقيادته في مصر  
   
 

*          *          * 
 
 

 نشأ وتأسس فرع حزب التحرير اإلسالمي في ليبيا ، عندما عاد إلى            �  آذلك            
د األتباع السابقين لجماعة اإلخوان المسلمين     أح  )1( " صالح على الزروق النوال "البالد

يحمل أفكار و أهداف و برامج الحزب الذي التحق    ،م 1964ي سوريا سنة  من مهجره ف
 في أعقاب انفصال      ،به عضوًا في دمشق بعد خروجه عن جماعة اإلخوان المسلمين   

 .م1961 السورية سنة  �الوحدة المصرية   
 
 

حرير اإلسالمي     ل من تكوين أول خلية تأسيسية لحزب الت  و قد تمّكن صالح النوا           
التنظيمية    و تولت هذه الخلية مسئوليتها القيادية إلنجاز المرحلة     � ، ليبيا) والية(في  

 . دتها اللوائح التنظيمية للحزب    و التي حد يساألولى للتأس 
 
 

قضايا     مواقفه حيال ال  و ألن عدد عناصر و قيادات الحزب آانت تجهر ب                      
موقف الحزب الثابت من الدعوة باستعادة          و حيال  ،ية المحلية و اإلقليم ،السياسية 

الخالفة اإلسالمية و ُتعبر عن وجهة نظر حزب التحرير اإلسالمي من حيث الموقف من              

                                                        
سجن واالعتقال لمدة  م وبقى رهن ال17/4/1973  اعتقل صالح على النوال فى أعقاب ما ُسميت بالثورة الشعبية في  )1( 

عشر سنوات ، ُقدم خاللها إلى ثالث محاآمات ، أخرها وللمرة الثالثة أصدرت محكمة استثنائية خاصة فى حقه حكمًا 
 . م ؛ ُنفذ فيه وآخرين معه فى الحال 1983باإلعدام في إبريل 
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 م الموقف من االنقالب   1969النظام الملكي و حكومة الملك إدريس ثم من بعد سنة     
كية و أقام الجمهورية العربية الليبية بقيادة العقيد ُمعمر القذافي            العسكري الذي أطاح بالمل  

 صفوف طلبة الجامعات و المدارس الثانوية بعض           ى؛ فقد أفرزت الساحة الطالبية ؛ و ف   
 ُعرف منهم إلى جانب صالح على النوال و حسن أحمد           �  ، و قيادات الحزب    عناصر  
 و شقيقه  )3(   آل من ؛ محمد مهذب حفاف )2(  و عبد اهللا أبو القاسم المسالتي )1( الكردي 

 و على    )5(   عبد القادر محمد اليعقوبي  )4( أحمد مهذب حفاف و عبد اهللا محمد حموده 
 و على محمد الكاجيجي و العجيلي محمد     )6(  احمد العكرمي و محمد على يحيي ُمعمر  

� و آخرين   �األزهري   . 
 
 

مي خطابًا متشددًا تجاه األنظمة العربية و دعى       تبنى حزب التحرير اإلسال                
عناصره و ُمنتسبيه إلى عدم االنخراط في الحياة السياسية في ظل هذه األنظمة بما في       

عتبر حزب      و ي �  ،ذلك مؤسسات المجتمع المدني و الهيئات البرلمانية المنتخبة           
 غربية و من خارج هي بدعة ) الواسع و�الضيق   (حرير أن الديمقراطية بمفهوميها   الت

 .  إطار الفكر اإلسالمي   
 
 

ألن تعليمات اإلمارة المرآزية للحزب توصي بإتباع قواعد ترتيب المراحل              و            
في عملية اإلنشاء و التأسيس للهياآل التنظيمية لفروع الحزب في والياته العربية ؛ فإن      

ع إلسقاط نظام الحكم الملكي    لديها مشرو ليبيا لم يكن ) إمارة   ( قيادات فرع الحزب في 
 :  ذلك آان لسببين  �  ،في البالد أو إعالن دولة الخالفة فيها 

 
لقيام الدولة اإلسالمية و    " محليًا و إقليميًا   "  أن ليبيا لم تكن وقتها مهيأة   :األول             

يمية للحزب في الدعوة إلى      هي بالتالي خارج نطاق األولويات اإلقل      
 .  و اإلطاحة بالنظام الملكي القائم فيها      السياسي  غيير الت

 

                                                        
 أخرها الحكم الصادر ،ائية و خاصة  و حاآمته عدة محاآم استثن،م 1973ُعتقل في أبريل سنة :  حسن أحمد الكردي  )1( 

� ، م و الذي قضى بإعدامه شنقًا و آخرين من رفاقه  1983في أبريل سنة   
 م 1977 و ُقّدم إلى محكمة الشعب الخاصة في فبراير � ،م  17/4/1973اعتقل في :  عبد اهللا أبو القاسم المسالتي  )2( 

 و بقى في السجن إلى أبريل سنة �السياسية إلى الحكم باإلعدام  سنة سجن ؛ حّولته القيادة 15التي بالحكم عليه 
 .  و نفذ في الحال� م حيث ُقّدم للمرة الثالثة إلى محكمة استثنائية قضت بإعدامه شنقًا 1983

 .  م 1983/ 4 /7ُ عدم شنقًا بساحة آلية الهندسة بمدينة طرابلس في : محمد مهذب حفاف )3( 
 م   1984توفي تحت التعذيب  في نوفمبر سنة : ه  عبد اهللا محمد حمود )4( 
 م 1984توفي تحت التعذيب سنة :  محمد عبد القادر اليعقوبي )5(

 في و تمكن.. كم عليه بالسجن المؤبد  م و أصدرت محكمة الشعب الح1973ُأعتقل في أبريل سنة :  ُمعمر  محمد على يحيي)6(
ارج البالد و ألتتحق بالمعارضة الليبية إلى أن توفاه اهللا في أمريكا  م من الهرب من السجن إلى خ1977فبراير سنة 

 .  م  1990
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 أن ترتيب مراحل التأسيس لكوادر  الحزب في ليبيا لم تكن قد تجاوزت                 :ثانيا             
 .م1969 الثورة فى سنة   �قيام إنقالب    المرحلة األولى حتى  

 
 

و قد نفت بعض عناصر و قيادات حزب التحرير اإلسالمي في أآثر من مناسبة                            
حزب   ( و في مصر و األردن على لسان المهتمين منهم ؛ أن يكون من بين أفكار  

 .  استخدام القوة إلسقاط األنظمة   ) التحرير اإلسالمي   
 
 
 

*              *            * 
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 رب يين العم القوةرآح
 
 
 

ومية التي     من التنظيمات السياسية العربية الق    ،و ألن حرآة القوميين العرب             .. . 
حاآت الواقع العربي و ترجمت إرادة الجماهير العربية المأزومة في مأزق ُمخطط               

ألقطارها و وحداتها السياسية ؛ فهي غنية عبر تاريخها السياسي      ) الجوبولتيكي (التفكيك 
  ، األيديولوجي بزخم تفاعالتها على امتداد تواُجدها في امتداد الرقعة الجغرافية العربية       

  .... 
 
قولبة الحال العربية الجمعية التي سادت مجتمعات الوطن العربي         ) فكرة(         و ألن   

م ؛ آانت تفرض نفسها بقوة      1948حتالل الصهيوني لفلسطين سنة    اال) نكبة (في أعقاب 
ن وقتها رهان قومي ال بديل عنه       آا؛ فإن تنظيم الطالئع العربية  الثائرة على واقعها ؛      

و آانت نتيجة منطقية أيضًا إلعادة       ، لسيطرة و برامج التقسيم     في مواجهة مخططات ا
لى دولة بني    الترآية التي قضت ع    )  الطورانية(اآتشاف الذات العربية بمحاذاة القومية       

 لسطوة و هيمنة قوى    � في فراغ سياسي عربي   �سحت المجال  فعثمان اإلسالمية و أ
 و بمحاذاة    �  ،لعربية و شمال أفريقيا      االستعمار الغربي للتوسع اإلمبريالي في المنطقة ا      

 فإن نشأة و   � ،)  اإلسالمي  (بقاء و صمود القومية الفارسية المدعومة بتشيعها الديني    
آان الصياغة الموضوعية الواقعية لمشروعية الدفاع      تأسيس حرآة القوميين العرب ؛    

) ـُمـتـاحال( و آان البناء الجمعي العربي     �  ، العربي و المقاومة من أجل البقاء   
لمواجهة تحديات الواقع القهري المفروض بقوة السالح الغربي و سطوة الصهيونية              

� ،و ألن قوة االنبعاث القومي آانت حاضرة في وجدان األمة العربية    � ،العالمية   
غير أن األنواء و األهواء سارت بالحرآة على غير ُهدى في أآثر من حال عبر مراحل            

دت تحت    ُئم إلى أن و1948 على رآام مكيدة النكبة سنة    نشأتها  تطورها منذ والدة فكرة 
�م 1967تراب النكسة سنة     

 
و بين النكبة و النكسة سبحت حرآة القوميين العرب مع السابحين في الفضاء                     

�هِدفت  ـُستُا استهدفت و � صابت و أخطأت    �  ،القومي بين البغتة و التوقع   
�ّولت و تحولت     حـــ�حــّرآت و جـّمـدت     

 
 .المشروع القومي العربي الذابل و هــي بـذلـك فــرع مـن فــروع           

 
 

         *              *               * 
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  :الـنـشـأة
        

 الُمبعثرة على تراب        و ثأرًا للدماء المسفوآة و األشالء     �  ،ردًا على النكبة            
20/07 في حسني الزعيم  اولة لتخريب اتفاقية الهدنة التي وقعها        و مح ،أرض فلسطين 

 .   م مع الكيان الصهيوني الُمغتصب لفلسطين      1949/
 

          و في إطار الفكر القومي و التوجيه السياسي و االجتماعي للمفكر العروبي           
  آل   ؛ شّكل قسطنطين زريق   و لألستاذ بالجامعة األمريكية في بيروت       ساطع الحصري 

و   جهاد ضاحي   و �)  فلسطين  (�جورج حبش    و  صالح شبل  و  وديع حداد  :من 
حامد الجبوري   و )  مصر( عبد القادر عامر وحسين توفيق  و  ) سوريا (�هاني الهندي 

 منظمة قومية فدائية شبه    )الكويت( �  الخطيب أحمد  و ) العراق (�باسل الكبيسي   و 
 ؛ و قد "آتائب الفداء العربي"ت اسم   عسكرية تعتمد نظام الخاليا و العمل السري ؛ تح  

تمكنت عناصر هذه المنظمة و من لحق بهم من طلبة الجامعة األمريكية في بيروت من              
هيئة مقاومة الُصلح " و اإلعالن عن تشكيل  "جمعية العروة الوثـقى " السيطرة على 
    )1(  "مع إسرائيل

 
خططها لعمليات   "  الفداء الـعـربيآتائب" وضعت  ،          و ضمن تحرآاتها الســّرية     

 رئيس وزراء المملكة العراقية        �اغتيال تستهدف من اعتبرتهم ؛ مسئولين عن النكبة ؛      
  و هاجمت المفوضية البريطانية و       ،" عبد اهللا األول"و ملك األردن " وري السـعـيـدن "

 إلى    ، و بغداد مفوضية الواليات المتحدة األمريكية في بيروت و دمشق و عمان و القدس         
المتهم بالتجسس لصالح االستخبارات         " سترلنج"جانب محاولة اغتيال الكولونيل      

 . تسترًا آمراسل لجريدة التايمز      و الذي يتحرك مُ  ،البريطانية في إسرائيل    
 

          و بتأثير تقديسها لفكرة الوحدة و ضرورتها االستراتيجية في حماية األمن               
مشروع " آتائب الفداء العربي"فلسطين لم تعارض منظمة    القومي العربي و تحرير    

ا بوحدة العراق و سورية و      الهالل الخصيب و رهنت استعادة فلسطين و تحريره        
 . األردن

 
"   ثأر، تحرر  ،وحدة  "  محورها الثالث ليصبح شعار المنظمة      "الثأر"و شـّكل             

الثأر و محو     "يحمل في معناه     بمعنى أن النضال القومي العربي الستعادة فلسطين         
  )2( " العار

         
 

                                                        
 - الجزء الثاني  �عن المرآز العربي للدراسات االستراتيجية  " األحزاب و الحرآات القومية العربية : "   راجع  )1( 

  1995بيروت 
 . مصدر سابق :  راجع )2( 
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 تموز سنة    � يوليو   23   و مع التبّدل الذي طرأ في الظروف اإلقليمية بقيام ثورة         

 األيديولوجي    �م بقيادة جمال عبد الناصر في مصر و في ضوء التطور السياسي              1952
 و    األردن و العراق و سوريا     و امتدادها التنظيمي في     "  آتائب الفداء العربي      " للمنظمة 

مريكية في بيروت بفصل و طرد          و على إثر قرار إدارة الجامعة األ    � ،الكويت   
 و أذنت لهم في أعقاب  ،المصرية عناصر و قيادات المنظمة    ها ؛ قبلت السلطات  ئنشطا

 آانون أول سنة     � ديسمبر  25فشل العدوان الثالثي بعقد المؤتمر األول للمنظمة في      
ســّرية إلى حرآة   " نخبوية " من منظمة "  آتائب الفداء العربي  " الذي حـّول  ؛ 1956

و أصدرت    "  منظمة الشباب القومي العربي"جماهيرية في مجرى الناصرية تحت اسم    
 .  و رفعت شعار وحدة مصر و سورية       " الرأي" جريدة 

 
 

    *          *         * 
 
 

 : التأسيس 
 
بية في    الو بمشارآة تنظيم الحرآة الط    " الشباب العربي" نظمة         تحت اسم م    

و بمشارآة و      " آتائب الفداء العربي" مصر انعقد المؤتمر التأسيسي األول لمنظمة      
 :   تألفت من  ، عن المؤتمر قيادة قومية جماعية    رعاية ناصريه ؛ انبثق  

 
ب    أحمد الخطي  ، شبل  الح ص،ور  ب حامد الجـ،  هاني الهندي ،ش  جورج حب    ، وديع حداد

  ،  لضاف ر عم  ، يهاينمال ثابت ،  إبراهيم سـن مح  ، دروزة  الحكم  ، ون بيض مصطفى  ،
�"   حرآة القوميين العرب" و أعلن عن قيام حرآة ثورية قومية موحدة تحت اسم     

 و ترفض اإلصالحات   ،ة تؤمن بالتغيير الشامل و الجذري في المؤسسات العربية آاف    
 . التدريجية
 

   و حددت حرآة القوميين العرب في وثائق و بيان تأسيسها أهدافها القومية                         
 ، )بالثأر( و على إسرائيل    )بالتحرر( و على االستعمار   )بالوحدة (لقضاء على التجزئة   با

�   .   ثأر ، تحرر ، وحدة :  و أآدت محاور نضالها بشعارها الثالثي         
 

م  1957جنة التنفيذية في أواخر سنة    ن الل الصادرة ع  ،          و في الوثيقة البحثية     
ة نظرية التمييز ما بين مرحلتي            تبّنت القيادة القومي    "القومية العربية"عنوان  تحت 

 و الفصل بينهما في ضوء التناقض األساسي     "النضال االشتراآي" و "النضال القومي"
التجزئة و     ول تصفية االستعمار و      ؛ إذ أن مرحلة النضال القومي للحرآة تتمحور ح      

؛ هي مرحلة التحرر االجتماعي      "  النضال االشتراآي   " و أن مرحلة  ،فلسطين غتصاب  إ
   ،لديمقراطي العام للمجتمع العربي     و تتمحور حول بناء المضمون االشتراآي ا    
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�ضارة و خطرة في       "  االشتراآية  "  اعتبرت القيادة القومية للحرآة أن        و وفقًا لهذا   
ور النضال     أولويات محا   " حرآة القوميين العرب   " خالفت    و بذلك  المرحلة الراهنة 

 .    محل االشتراآية  "الثأر " بإحالل " البعث "القومي عند 
 

محمد جما ل    "ُيـفّسر  :  تراآية في ذلك الوقت   الحرآة للمرحلة االش  ءاج          و عن إر  
أن استراتيجية الحرآة في هذه المرحلة تحتم بوضوح آون االستعمار و               " باروت 

:    و إن التخطيط النضالي السليم هو         ن و العمالء هم العدو األول     الصهيونية و الرجعيي   
 و الـتـنـاقـض الـفـرعـي هـو التنـاقـض           ،عدم جعل القوى المعادية هي العدو األول      

يجب أن    "  و بالتالي   � لكيال تتحول المعرآة العربية إلى معرآة داخلية      ،الرئيسي  
إليجاد الكيان العربي الواحد المحرر و تحقيق تماسك      " ة نحشد آافة إمكانيات األم

    )1( ...  الجبهة الداخلية  
 

            و لم ُتجيز الحرآة في هذه المرحلة أن يتحول النضال القومي إلى نضال                   
ع طبقي      الوحدة و التحرر و يفتح جبهة صرا     تى ُيعيق مرحل " إشتراآي   " اقتصادي 
 .  هو سابق ألوانه داخلي

 
1958 شباط سنة � فبراير  5 السورية في �بعد قيام الوحدة المصرية             
 هي "الجمهورية العربية المتحدة  ": تبرت حرآة القوميين العرب أن    اعم 
 وقدمت ، "محو إسرائيل "لــ "  آماشة قوية"نواة للوحدة العربية الشاملة و   ال

� العربية  ة للثورة أداة شعبية طوعية للقيادة الرسمي     " الحرآة نفسها بوصفها   " )2 (   
� تمكنت حرآة    ، و في إطار استراتيجية التالحم القومي مع الناصرية     

و البحرينية و    و السودانية   اليمنية�: القوميين العرب من إعداد آوادرها  
 .  الليبية التي تخرجت من الجامعات المصرية لتأسي فروع لها في أقطارهم          

 
 
 

          *               * *    
 
 

 
 
 
 

                                                        
 .محمد جمال باروت " رب حرآة القوميين الع" :   راجع  )1(

 .المصدر السابق :  راجع  )2( 
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 ي منظمة العمل الشعب

 رع ف
 رب حرآة القوميين الع

 لـيـبـيـا 
--- 

 
 
 

بوابة الفكر و السياسة و االنتماء األيديولوجي إلى مشرق               ...   : القاهرة           
 و منها  � آما هي حلبة الصراع و االستقطاب    �و مغرب الوطن العربي   

 و منها    �منها المروي اليافع      �"  صالح و طالح األعمال   " ينطلق و يعود  
و من القاهرة عادت عناصر           . �و منها ما تذروه الرياح          . �العطش الذابل   

 بعد أن أجرت لهم القيادة      ،النواة المؤسسة لفرع حرآة القوميين العرب إلى ليبيا       
 م دورة إعداد تنظيمية في دمشق شملت عشرة  1959المرآزية في أواخر سنة  
� ،من و ليبيا و السودان و البحرين     خريجين حرآيين من الي    

 
 
 

            � :   تشّكلت القيادة القطرية لفرع الحرآة في ليبيا من       
عمر       ،   نصر الدين البقار     ،    عز الدين الغدامسي     ،     السالم الزقعارعبد

فتاح   م   ،   محمود تنتوش    ،   الدآتور عبد الوهاب الشللي  ،    المنتصر
  .. .  ،   مرباب أده    ،   جبرم د سع    ،   يضما
 

و شرعت القيادة القطرية لفرع حرآة القوميين العرب في ليبيا                      .. .
و فتحت قنوات االتصال      ... ،البناء الهيكلي للفرع في البالد   تطبيق قواعد 

الجماهيري باالنخراط و العمل من خالل منظمات المجتمع المدني القائمة آنذاك            
منظمة    ": و تحت اسم    . ..  ،برقة و فزان   طرابلس و   ،يا الثالث   ات ليب  في والي

 آان لها دور حرآي نشط     ،تحقت بالحرآة قيادات وطنية شابة     لإ "العمل الشعبي
 منظمة في اتحادات و نقابات العمال و االتحاد العام للطلبة و فروعه اإلقليمية و    

القدرة على تحريك الجماهير         متالك  إجل  أو من  ...  ،الحرآة الكشفية في ليبيا    
 من خالل منظمات الواجهة للحرآة ؛ ُآلف و قاد منظمة العمل الشعبي للحرآة ؛      

 وليـد سالم  و  قارر الدين البصن  و    ي األجدلالتبان  و    سدامغعز الدين ال
إلى جانب      .. . ، محمد الهاللي    و     رجاني ة الفجمع    وص     حمد بورخي  أو 
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  صباح  م   و   العالم مصطفى و      ياض ماح مفت:   في إقليم برقة ادة التنظيمية  القي
�   القماطي فى مصط   و   الفزاني جمعة    و   نالشي 

 
 

و دفعت حرآة القوميين العرب في ليبيا بعناصرها لالنخراط في                 .. .
 :   فكان من ضباطها في الجيش الليبي آل من    ،القوات المسلحة الليبية  

 و     �   )3( صالح الدروقي و �  )2( عمر المحيشي   و �   )1(  يعبد المنعم الهون
منير     و �    )6(  محمد ناصر الميلودي    و �   )5( بالقاسم القانتا  �   ) 4(  عوض حمزة   

 . ، وآخرين     )7(  الطاهر
 

*           *              * 
 
 

 و أصبح فرعها ،               و أثبتت حرآة القوميين العرب حضورًا سياسيًا بارزًا           
 و   �  ،القطري ذو فعل و أثر في الشارع الليبي الُمعبأ بالنزوع القومي الناصري               

 قياداتها و آوادرها    ننسجت القيادة القطرية للحرآة في ليبيا عالقات تنظيمية منضبطة بي    
 ، الجغرافية للخاليا و الروابط و الُشعب في المناطق       � في إطار الترآيبة التنظيمية     ،

�انت تحيط قواعدها علمًا بالمواقف و القرارات السياسية العامة للقيادة المرآزية                و آ 
 و   �للحرآة و بما يحدث من تحوالت فكرية و تنظيمية في فروع الحرآة و أقاليمها             

و بقدر ما آان      �  ،يًا في الشارع السياسي الليبي   قوآان النفوذ الناصري حاضرًا و     
رآة من التزامات و تالحم استراتيجي قومي بالرئيس عبد          للح ) المرآزية  (للقيادة القومية   

                                                        
قبل أن يلتحق بالقوات المسلحة  عبد المنعم الطاهر الهوني عضو حرآة القوميين العرب:  الرائد بالقوات المسلحة الليبية  )1( 

 في الفاتح من الليبية و يصبح عضوًا بتنظيم حرآة الضباط األحرار و يشارك في قيادة عملية االنقالب العسكري
 م 1976 و هو عضو مجلس قيادة الثورة و رئيس جهاز االستخبارات ثم وزيرًا للخارجية سنة ، م 1969سبتمبر سنة 

� .  و هو األن مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية 
المسلحة الليبية و يصبح  عضو حرآة القوميين العرب قبل أن يـلـتحق ضابطًا بالقوات ،عبد اهللا المحيشي عمر  الرائد  )2( 

 م و عضوًا بمجلس 1969من الضباط األحرار الذين شارآوا في اإلطاحة بالنظام الملكي في الفاتح من سبتمبر سنة 
 اختلف مع العقيد معمر القذافي الذي اتهمه بتدبير محاولة انقالب لإلطاحة به سنة � ، ثم وزير للتخطيط ،قيادة الثورة 

 مترددًا ما بين القاهرة و الرباط إلى إن قام الملك الحسن الثاني ،المهجر محًال مختارًا لنشاطاته  م و قد اتخذ من 1976
 .  م 1982 المحيشى إلى السلطات الليبية في عمربموجبها " سّلـم " بعقد صفقة ملك المغرب 

و هو اآلن سفير ليبيا " رار الضباط األح"  و عضو حرآة ، عضو حرآة القوميين العرب ، اللواء صالح الدروقي  )3( 
 بجمهورية مصر العربية 

بالقوات المسلحة " حرآة الضباط األحرار "  عضو حرآة القوميين العرب قبل أن يلتحق بتنظيم ، الرائد عوض حمزة  )4( 
مر القذافي  و هو عضو مجلس قيادة الثورة قبل أن يعتزل العمل السياسي و ُيتهم بمعارضته  لسياسات العقيد مع،الليبية 

 . 
 آان عضوًا بحرآة القوميين العرب قبل أن يلتحق بالقوات المسلحة الليبية و ينتسب إلى تنظيم ، اللواء بالقاسم القانتا  )5( 

 )  م 2001ُمدبر في سنة (  في حادث قيل انه ُيقتل عسكرية و أمنية ِعدة قبل أن  تولى مهام،الضباط األحرار 
 عضو حرآة القوميين العرب و الضابط بالقوات المسلحة الليبية و عضو تنظيم ،د ناصر الميلودي  الرائد المرحوم محم )6( 

 . حرآة الضباط األحرار 
 ضابط سابق بالقوات المسلحة الليبية و عضو حرآة القوميين العرب و من أعضاء تنظيم حرآة الضباط ، منير الطاهر  )7( 

 .  م في ليبيا 1969كري على النظام الملكي في الفاتح من سبتمبر سنة األحرار التي قادت عملية االنقالب العس
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 بقدر ما آانت القيادة القطرية لفرع الحرآة في ليبيا                 �الناصر و الناصرية في مصر ؛         
 و خاصية فرضها و ألزم بها          � المصرية    �أآثر قربًا و إلتزامًا بما للعالقات الليبية            

 )  لسياسية  و االقتصادية و االجتماعية    ا( المنتجة لها   " بآثاره   " الجيوسياسي  " الواقع 
 

          و قد تمكنت حرآة القوميين العرب من استيعاب العديد من أبناء الفئات            
الوسطى و العمالية المعبأة بشكل عاطفي و تعبوي  خلف عبد الناصر من بعد االنفصال         

05/ 21القاهرة في     الشعبية ب في المؤتمر الوطني للقوى    "  الميثاق  " و من بعد تقديمه لـ 
حتمية الحل االشتراآي و تذويب الفوارق سلميًا بين   ":  يؤآد فيه على م الذي1962/

 .    )1(  "الطبقات
 

"   السورية ببعيدة عندما تبنى   �الوحدة المصرية  " نفصال إ"      و ما آانت عملية         
 العرب ؛ خطًا    عضو اللجنة المرآزية للقيادة القومية لحرآة القوميين      "محسن إبراهيم 

 و اعتبر ما حدث هو ؛ نتاج للموقف          ،بمنظور طبقي    "  االنفصال   " نظريًا تناول    
الُمعادي الذي اتخذته طبقة اإلقطاعيين و الرأسماليين و البرجوازيين تجاه الوحدة و      

 .  االشتراآية 
 

          و آان قد عاب حزب البعث على حرآة القوميين العرب ؛ ارتباطها المطلق                   
 .  عبد الناصر و موقفها األيديولوجي الغامض من االشتراآية      ب

 
. ..            )�صال و     نف آانت وراء أحداث اإل  ،الرأسمالية  و ألن قوى اإلقطاع و 

  فإن : يقول محسن إبراهيم " الجمهورية العربية المتحدة  " نواة المشروع القومي   ضرب
 بالتمييز ما بين     -نفصال الُمرة      اإلعد تجربة  من ب�شتراآية   إرجاء الحرآة للمرحلة اإل 

قد انتهت ؛ بدليل    :    و الفصل بينهما     ،النضال القومي و النضال االشتراآي         : مرحلتي  
االشتراآية و قيامها    " وزمت"قطاع و رأس المال على إجراءات    انقضاض قوى اإل
   .   )2(  )  على حد تعبير إبراهيم    �بجريمة االنفصال    

 
 من بعد االنفصال و الميثاق      �مؤتمر األول لحرآة القوميين العرب       و قد شهد ال           

 ،م أول انقسام يحدث بين فريقين داخل اإلطار القيادي المرآزي للحرآة      1962 سنة �
�رآة و تحويلها    الطبقية و اإليديولوجية للح ، الفريق الداِع إلى تصفية البنية التقليدية   

 و يضم    ،ين النضال القومي و النضال االشتراآي         لتزم و يالزم ما ب    إلى ُفصيل تقدمي ي  
 بينما يضم الفريق     ، محمد آشلي  و  نايف حواتمه و محسن إبراهيم : هذا الفريق آل من  

 المشدودة إلى البرنامج السياسي األصلي للحرآة عناصر             ،القومي الممثل للقيادة التقليدية      
  .  الخطيب حمد أ و الهندي  هاني و  حداد وديع  و جورج حبش   :  من أبرزها   

 

                                                        
 .  م 1962 القاهرة ،الجمهورية العربية المتحدة " الميثاق : " راجع    )1( 
  . المصدر السابق : راجع   )2(
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"   الثورة العربية المعاصرة      " فإن  ) االشتراآي التقدمي    (            و وفقًا للفريق األول      
ال تعود إلى ثورتين منفصلتين ؛ و لكن إلى ثورة واحدة ُمرّآبة تتمثل بالمضمون الطبقي                    

"    و "القضية السياسية "  و بذلك ال يمكن الفصل ما بين  ،االشتراآي للقومية العربية  
 " القضية االقتصادية  

 
أن تقبل     " الفريق الثاني     "           و لم يكن صعبًا على القيادة التقليدية المؤسسة للحرآة            

 و لم يكن ممكنًا أن تكون في  ،بإعادة النظر جذريًا ببرنامجها السياسي ذي المرحلتين       
 ،  انقسامها    و حرصًا على عدم تجنيح الحرآة و      �  ،موقع يخالف موقع عبد الناصر     

�من ضرورة      " الميثاق  "  و ما طرحه في    ، و التقاء عند حدود اشتراآية عبد الناصر      
من إمكانية تذويب الفوارق     " الطريق االشتراآي  " حل الصراع الطبقي سلميًا بما يتيحه    

 على مواقف نظرية و سياسية      �بين الطبقات ؛ اتفق الفريقان بين آواليس المؤتمر          
 و لم يعِط األعضاء أية صورة حقيقية عن    ،ي تقرير داخلي غير ُمفصل   مشترآة ُقدمت ف

المناقشات النظرية و المواقف السياسية لفريقي اللجنة المرآزية للقيادة القومية و آان هذا                 
التقرير نقطة التقاء حول برنامج يقوم على الصراع الطبقي و يؤآد على ضرورة                     

 و    �  ،" الميثاق  "  ما طرحه عبد الناصر في     التطبيق السلمي لالشتراآية و ينسجم مع     
حرآة    " وفقًا لذلك أآد التقرير العام على ضرورة نقل الحرآة من وضعها الراهن آـ                  

 تتميز بالجماهيرية و القاعدة      ،إلى حرآة شعبية اشتراآية ديمقراطية     " طالب و مثقفين  
 .  الشعبية 

 
نفذ ثم " � على التلقي و التنفيذ               و بما أن البناء التنظيمي للحرآة ُمصمم     

يؤآدون في صياغته     "التقرير    "  فإن ُآتاب الوثيقة     ،و ليس على األسئلة و النقاش      " ناقش
 :  على أنه 

 
ٌيعبر عن المزاج األيديولوجي و السياسي و السوسيولوجي لقواعد الحرآة                       "  

" الحرآة " و انتسب إلى   " الناصرية  " التي أصبح ُمعظمها ينحدر من الفئات الوسطى   
     )1(  . " بوصفها حرآة ناصرية    

 من بعد الميثاق و     �و آانت آوادر و عناصر حرآة القوميين العرب ؛ تتابع                       
   و تعتبر ُخطب و تصريحات عبد الناصر     �التالحم الثاني باالشتراآية الناصرية     

:   من سياسات حكومات أقطارها          و فيما يخص مواقفه    ،السياسية حيال القضايا القومية       
  ، قدمية للعمل بمقتضاها في بالدها       توجيهات و تكليفات للقيادات القومية و األحزاب الت            

� لو    فيما،لمحاربة إسرائيل و القضاء عليها        فعندما أعلن عبد الناصر عن استعداده   
ة    واألمريكي ريطانية  ة الب  حيث القواعد العسكري   ، ضمن سالمة حدود مصر الغربية    

    ،لة من األراضي المصرية في ليبيا     الحليفة إلسرائيل رابضة على ُبعد آيلومترات قلي     
 
 

                                                        
 سابقالمصدر ال:  راجع  )1( 
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بية و مسيرات االحتجاج الشعبية تطلب من      ال في اليوم التالي المظاهرات الط   قامت
األمريكية عن   الحكومة الليبية إلغاء المعاهدات العسكرية و جالء القوات البريطانية و         

 .  قواعدها في البالد
 

           � السياسية و األمنية ؛ نفوذًا       � حقق عبد الناصر بأجهزته الرسمية و الشعبية            
   ،"  المحافظة " الُنظم السياسية    و أربك   ،"  اإلمبريالي الرأسمالي    " غرب  أزعج ال

 .   و أفسح المجال لالتحاد السوفيتي ليناآف النفوذ األمريكي      
 
 

ومات الملك إدريس في ليبيا مقاومة النفوذ الناصري في                و حك ،و حاول النظام                
 على أن الوحدة    فافطة و مؤسسات الدولة ؛ باإللت   للس و حتى في أروقة ا  ،الشارع الليبي  

 .  العربية و تحقيق مرحلة التحرر القومي العربي محكومة بأسبقية قيام وحدة ليبيا            
 

وية إلغاء المعاهدتين ؛ البريطانية و                     و حددت المعارضة الوطنية مطالبها بأول         
 و انخراط السياسية الوطنية في المشروع القومي    ،مريكية و جالء قواتها عن البالد األ

 .  العربي و دعم سياسات عبد الناصر     
 
 

و في ظل توجيهات من الملك إدريس بعدم تورط الحكومة الليبية في               
شارات محسوسة ؛ لصراعات عبد الناصر          في إ (� العربية   �الصراعات العربية     

 و آانت    �  ، و مع المملكة السعودية   ، لبنان  القومية في اليمن و في سوريا و العراق و    
بدر و إعالن الجمهورية      القد قامت ثورة في اليمن الشمالي و أطاحت بحكم األمام         

ياساتها      أخذت الحكومة الليبية تصنع س     �. )  برئاسة عبد اهللا السالل و بدعم ناصري       
ارضة الوطنية القومية في       المحلية و اإلقليمية بلهجة عربية قومية ُتسّكن بها موجوع المع     

 .   و تغازل بها عبد الناصر لـتأمن غدره       � ،البالد 
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 أمر بها الملك و وافقت عليها المجالس التشريعية             ،بعد تعديالت دستورية واجبة       
  محي الدين فكيني   أعلنت حكومة الدآتور    :  ؛ و أقرها مجلس األمة   لواليات ليبيا الثالث     

 إلغاء النظام االتحادي بحكوماته األربعة و قيام      ، م 1963 نيسان سنة � أبريل   27في 
 و أصبحت من     � ،وحدة ليبيا في عشر محافظات تخضع إلشراف الحكومة المرآزية      

   )1( " قسم من القارة األفريقية    المملكة الليبية جزء من الوطن العربي و    : "تاريخه  
 
 

 و وصفت     ،و رحبت القوى الوطنية و القومية في البالد بإعالن وحدة ليبيا                       
من أآثر    :  (ت الدستورية في ليبيا بأنها      التعديال " الرسمية"جريدة األهرام القاهرية    
�الخطوات الليبية إيجابية      (�  

 
 

البها  إلستكمال مرحلة التحرر الوطني و جالء            دت المعارضة من مط   ّعو ص            
�القوات العسكرية البريطانية و األمريكية عن البالد          

 
*            *           * 

 
 
 
 
 

                                                        
 .الدستور الوطني الليبي بتعديالته:  راجع  )1( 
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 م1964ر يانأحداث ي
 وابعهات و

--- 
 

 
            
عي إليها الرئيس جمال عبد الناصر الملوك و         مع انعقاد القمة العربية التي د               

 قضية الصراع العربي اإلسرائيلي         رؤساء العرب لعقد قمة عاجلة بالقاهرة ؛ للبحث في          ال
 و تهديداته بتحويل   ،واجهة استفزازات العدو الصهيوني    و اتخاذ التدابير الالزمة في م،

  13مياه نهر األردن ؛ فّجرت حرآة القوميين العرب األوضاع في مدينة بنغازي يوم   
بية و العمالية من مقارها و     و خرجت الجموع الُطال،  م1964 آانون ثان سنة  �يناير   
تها و مدارسها تطوف شوارع المدينة ؛ ُمطالبة الحكومة الليبية بالمشارآة القومية           جامع

الفّعالة في أعمال المؤتمر و دعم نضال عبد الناصر بإجالء القوات العسكرية البريطانية                    
و رفضت حرآة القوميين       .  العدو اإلسرائيلي   و األمريكية التي تهدد أمن مصر و تحمي       

بة   االتحاد العام لطل : مذآرات و بيانات و الفتات واجهاتها الوطنية          :  العرب من خالل  
ليبيا في مؤتمر العرب بالقاهرة بغير          ل ـُمث  رفضت أن ت�  ،ليبيا و اتحاد نقابات العمال    

 الناصر ؛ يعتذر فيها       الملك إدريس الذي آان قد بعث ببرقية إلى الرئيس جمال عبد         
تكليفه ولي عهده الحسن      ألسباب صحية عن عدم ُمشارآته الشخصية في المؤتمر و       

و االلتزام بكافة قرارات  الرضا و رئيس الحكومة الدآتور محيي الدين فكيني بالحضور     
  .القمة

 
  و تصاعد  ،مؤتمر القمة العربية في القاهرة     انعقاد �: و تزامن الحدثان             

صخب المظاهرات و امتدادها من بنغازي إلى مدينتي طرابلس و الزاوية و انتشار               
قوات األمن ؛ تحاصر المتظاهرين و تطلق القنابل الُمسّيلة للدموع و تصيب برصاصها                   

 و صاحبت جنائز الشهداء احتجاجات القوى            � ، )*(الحي عدد من الشهداء و الُمصابين   
 و طالبت القوى الشعبية بمحاآمة     � ،ر مسبوقة  ع الغيالوطنية و التنديد بأعمال القم  
 و ُأعلنت حال    � ، بإطالق الرصاص على الُمتظاهرين    المسئولين الذين أعطوا األمر

 .     الطوارئ في البالد  
 

            
 
 

                                                        
 قرب مدرسة شهداء يناير في اليوم الثاني ،يم عميش آان أحد الذين أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة بنغازيإبراه:  الكاتب *

يجو و النقاز و بن من الب م و قد آان من شهداء الحرآة الطالبية في مدينة بنغازي آل01/1964/ 14للمظاهرات 
 .  و البنغازي من مدينة الزاوية يط ، و زعمحريز
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 �ؤتمر بالقاهرة و عاد         ع رئيس الحكومة الدآتور محيي الدين فكيني أعمال الم    طق و 

أنه   :  لن في حشد شعبي اعتصم أمام دار الحكومة في طرابلس    و أع�  ،إلى البالد 
و الضباط   "  محمود بوقويطين " سيطلب من النيابة العامة تقديم قائد قوات الشرطة    

 .  الذين أطلقوا أو أمروا بإطالق النار على المتظاهرين إلى القضاء لمعاقبتهم          
 

مين بالمسئولية المباشرة       هتباط الم  مة التحقيق مع عدد من الض             تولت النيابة العا     
 غير أن الملك إدريس      �  ، إطالق الرصاص في مواقع األحداث     عن إصدار األمر و 

� ،إلى المحاآمة "  الفريق محمود بوقيطين " أعترض عن تقديم قائد قوات الشرطة   
    و آـّلف الملك السيد    �  ،ن الدآتور فكيني تقديم استقالته      و طلب الديوان الملكي م  

ى جانب الرئاسة وزارة          محمود المنتصر بتشكيل حكومة جديدة تولى فيها المنتصر إل          
 .الداخلية

 
 ألقى   ،م  1964 شباط سنة  � فبراير   22 ففي �          و لم تهدأ األحداث في البالد    

المفصولة    "  السورية�المصرية  " اصر بمناسبة ذآرى قيام الوحدة    الرئيس جمال عبد الن 
 :   قال من جملة ما قال فيه   � تعبويًا   �  ،ًا ؛ خطابًا ناري  

 
  "           � االتفاقية   �  ،إن بريطانيا تحاول اآلن تجديد االتفاقية المعقودة في ليبيا          .. 

 تحاول   ،كل الوسائل تجديد هذه االتفاقية     بريطانيا تحاول ب  �المعقودة مع ليبيا انتهت    
 أن تجديد هذه     نحن نشعر  ،يبيا سكرية في ل أيضًا بتجديد هذه االتفاقية أن تحتفظ بقواعد ع    

 و    �  ، و األمة العربية   ،ألرض العربية   ستعمار البريطاني في ا     اإلمكيناالتفاقية هو ت 
ريطانيا ال      ألن ب،ريضنا إحنا بالذات لخطر العدوان        و تع ،هو تعريض الشعوب العربية     

 و ألن أمريكا تؤيد      ،سرائيل  د إو إلى سياستها ألن بريطانيا بتأي          أ،يمكن أن نطمئن إليها  
ما ننضربش       و ألن العرب آلهم ضد إسرائيل إيه اللي يخلينا نطمئن إن إحنا       ،إسرائيل  

 يجب أن تصفي هذه      �  ،و البريطانية الموجودة في ليبيا        ،من القواعد األمريكية  
 جندي   خر آو جالء   ،ع ملك ليبيا بإنهاء هذه القواعد        فنتمنى أن نحتفل جميعًا م   ،القواعد 

    ) 1(  " . أجنبي عن ليبيا  
 

 و استجابت القوي     �و آانت الشرارة التي فّجرت األحداث مرة أخرى                 
 و آتلة   الوطنية و القومية في المنظمات الشعبية و النقابات و االتحادات الطالبية    

 و تصاعدت وسائل و عمليات الضغط الشعبي على            �  ،المعارضة داخل البرلمان    
 و في بيان   ،م 23/2/1964ل لها في اليوم التالي      التي أعلنت عقب اجتماع عاج   الحكومة
 :  جاء فيه 

 
 

                                                        
 . السيد عوض عثمان ، مصدر سابق . د:  راجع  )1( 
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) � أنه و أن آانت بالدنا في فجر استقاللها قد اضطرتها ظروف معينة إلى االرتباط         

حول بينها و بين مشارآتها ألخوتها العرب في            إال أن ذلك لم و لن ي  ،  عسكرية  باتفاقيات  
 و أن هذه الحكومة لتؤآد تأآيدًا قاطعًا    ،ستعمار و الصهيونية  و تحالفهما    االآفاحهم ضد

  ، ديد االتفاقيتين البريطانية و األمريكية      مأي اتجاه أو تفكير في تجديد أو ت      بأنه ليس لديها  
 مصدر عدوان على أشقائنا أينما        ، مهما آان الثمن   ،و بأن القواعد في ليبيا لن تكون     

    )1(   )آانوا  
 
 

نواب بإلغاء       و بناء على مشروعي قانونين تقدم بهما عدد من أعضاء مجلس ال                     
 و تصفية القواعد العسكرية ؛ وافقت عليها لجنتا الدفاع و الخارجية      ،المعاهدات األجنبية 

 قراره بالموافقة   16/03/1964 أصدر مجلس النواب بإجماع أعضاءه في   � ،بالمجلس 
 و   ، التحالف بين ليبيا و بريطانيا        معاهدة الصداقة و �لمعاهدة   مبدأ إنهاء ا : على 

مع     و االتفاقية العسكرية المعقودة     ،كرية و المالية الملحقتين بهما      االتفاقيتين ؛ العس
 و تصفية القواعد و جالء جميع القوات المسلحة لهاتين           الواليات المتحدة األمريكية  

 .   الدولتين عن األراضي الليبية  
 

�      و على ذلك أبلغ رئيس الوزراء محمود المنتصر آل من بريطانيا و أمريكا                       
 و طلب الدخول مع حكومتيهما في    ،مستعدة لتجديد اتفاقيات القواعد أن حكومته غير " 

 .    مباحثات حول جالء قوتها عن القواعد التي تسيطر عليها      
 

باالتفاق مع اللجنة المرآزية للقيادة       و � ،ُمسّلح           و تحقيقًا لشرط الكفاح ال    
قامت قيادة فرع الحرآة في ليبيا      "  بيروت   " القومية لحرآة القوميين العرب في   

"   القاهرة  " قومية الناصرية في   بالتنسيق مع األجهزة العسكرية و األمنية و الكوادر ال  
رين   آانت أآثر من عش "  م لمجموعة  1964عداد معسكرات تدريب في ربيع سنة     إب

� ، عبد الجليل الزاهي  و محمد أبو زيد :  من عناصر الحرآة بقيادة آل من     " عنصرًا    
 

            � � و آانت االستجابة لدعوات عبد الناصر المتكررة لإلطاحة بأنظمة الحكم    
 و طرد قوات االستعمار الجاثمة على أراضي األمة      �ة  ليالرجعية و حكوماتها العم 

عسكرية تستهدف القوات األجنبية في ليبيا و تهيئ المناخ       بأعمال  قيامال و � ،العربية 
 .  الوطني العام إلسقاط النظام  الملكي في البالد    

 
                                                        

 المصدر السابق:  راجع  )1( 
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 أصبحت ليبيا ساحة مفتوحة لصراع األّضاد و المصالح لكل     �و مرة أخري                
�األطراف     
المباحثات مع     "   المنتصر   " ففي الوقت الذي دخلت فيه الحكومة الليبية                  

  31الحكومة البريطانية و وافقت األخيرة على إجالء قواتها عن طرابلس قبل يوم   
م رفضت الواليات المتحدة األمريكية طلب الحكومة الليبية             1967 آذار سنة  �مارس  

 و أنها ليست على استعداد للدخول       �نوات    س  ست دة  االتفاقية معها تنتهي بعد   بحجة أن م
�غاء االتفاقية اآلن   في مباحثات إل    

 
            �برسالة عاجلة إلى الرئيس جمال عبد       " جونسون" و بعث الرئيس األمريكي      
 بأن ذلك سوف  و ينذره �.  فيها من التدخل ضد أمريكا في ليبيا    يحذرهالناصر 

يضطره إليقاف إمداد مصر بالقمح األمريكي و المواد الغذائية األخرى التي تحصل   
 و يضيف مصطفى بن حليم في آتابه    � ، من برنامج العون األمريكي عليها مصر ض

 " :  صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي      " 
 

 )             �تصادف مع وصول رسالة الرئيس األمريكي إلى عبد الناصر وجود                  . 
السيد حسين مازق في القاهرة لحضور أحد اجتماعات      " وقتذاك " وزير خارجية ليبيا   

العربية ؛ فاستدعاه عبد الناصر إليه و حّمله رسالة تحية أخوية ألخيه الملك             الجامعة 
 و ينصحه بالتروي و      ،مع رجائه بعدم االستعجال في إخراج القوات األمريكية    إدريس 
  ) ل الّلين و الحكمة مع األمريكان   استعما

 
 :  و يضيف بن حليم               

ى الملك إدريس ؛ استجاب الملك لُنصح عبد    و عندما نقل مازق رسالة  عبد الناصر إل   ( 
     )1(   ). و أشار على رئيس الوزراء بترك األمريكيين  و شأنهم      الناصر  

 
        � بشجاعة أمام   قصرح به السيد حسين ماز"  يؤآد بن حليم أن ذلك ما أعلنه و 
      )2(  " م مما أضطر رئيس المحكمة إلى إسكاته     1970حكمة الشعب لدى محاآمته سنة  م
 
 
 

                �ثورة    "   يقول محمد جالل آشك في آتابه        �  ، إنها لعبة شديدة التعقيد     
 ،لخدمة أهدافه " لواليات المتحدة    ا" أراد عبد الناصر أن يوظف   (   "يوليو األمريكية 

 . ) و لكنه أخطأ و خسر  ، شريفة في مقصدها   ،تي آانت بال شك وطنية في جوهرها      ال
         

 :  يف آشك  ويض ...   
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  ) .. م آانت أمريكا تقدم ثمانين بالمائة من الخبز الذي يأآله المصريون             1965فحتى عام (

م في توضيح لسياسات   1964في عام  رًا بما آتبه  محمد حسنين هيكل  ـّآذ م،و يستطرد 
إن سياسة مصر الخارجية هي استثمارات ألنها تعود بفوائد       : " عبد الناصر  الخارجية  

سية لمصر في شكل مساعدات اقتصادية من أمريكا و عسكرية من روسيا               عملية و سيا 
� "  )1(      

 
 

  *        *         * 
 
 

 و بدت هناك حقائق     ، الليبية حال عدم استقرار سياسي   سادت األوساط المحلية            
آان من أهمها ؛ إدراك آافة    . �م ؛  1964ر سنة  واضحة من بعد أحداث شهر يناي  

 الملكي بغيره في ليبيا قد  العد التنازلي لعملية استبدال نظام الحكم ن أ التنافس  أطراف
�  ، هناك من طرف يريد اإلبقاء عليه     و أن ليس � ،بدأ     

 
وم يملك وحده آل    مي طرف من أطراف هذا التنافس المح           و لم يكن هناك أ  

 .  أوراق اللعبة  
 
 

• �لبريطاني في ليبيا بفعل حدة تنافس        ا� فأنفرط عقد التنسيق األمريكي     
المتاحة للتغيير و       عن البدائل  أخذت المخابرات األمريكية تبحث       وشرآات النفط    

 . توازن بينها 
 
�  �غير   ( النظام الملكي و اإلبقاء عليه     جتهدت الحكومة البريطانية في دعم   إ و 

يريده    " و إفساح المجال أمام أي تغيير     أن الملك نفسه أبدى رغبته في االعتزال      
برضاه    و و تم االتفاق على أن يبقى الملك إلى أن يقود بنفسه     ) �   )2(  "الشعب

انقالب قصر بإشراف المخابرات البريطانية و تنفيد و في الوقت المالئم ؛ 
 . عناصر ليبية من القصر و القوات المسلحة

�  � و آان جمال عبد الناصر يعتقد أنه شريك فاعل في صنع األحداث في     
 و لم يكن اعتقاده هذا بمعزل عن يقين لديه ؛ أن المخابرات األمريكية          -    ليبيا

 و انه ، في الحد األدنى سوف تكون ليبيا ورقة     �قابله لشراآته في ليبيا    
ضاغطة بين يديه لتحقيق مصالحه السياسية و االقتصادية و اإلقليمية و          

� و إلى حين   �الدولية   
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خطئ في ظنه و اعتقاده ، فاستطالعات  الرأي                و لم يكن عبد الناصر م   
تؤآد له ؛ أن الناصرية تجتاح آافة قطاعات و مؤسسات الدولة و الشعب ،            

و   )  الملتحم بالناصرية  ( آوادر فرع حرآة القوميين العرب         إلى جانب قيادات و     
 و آانت تقارير استخبارات عبد       �  ، في القوات المسلحة   ًاحقق نفوذه بات م 

 . مر في ليبيا بات بين يديه وحده     له أن األالناصر تؤآد  
 
�  � و آانت القيادة القطرية لفرع حرآة القوميين العرب في ليبيا ؛ ترفع من                    

 و تعمل على ُصنع     ، ة و االستعداد في صفوف آوادرها     درجات اليقظ 
ضمن   " الناصري"وطني العام للتغيير في وقته    األحداث و تهيئة المناخ ال

و ليس بمعزل      ، ألجهزة األمنية الناصرية في مصر       مع ا استراتيجية التنسيق   
 غير أن القيادة القطرية      � آامل عن اللجنة المرآزية للقيادة القومية للحرآة 

لحة الدولة  مص" ستغراق إ" البالد آانت قد استوعبت حقيقة  للحرآة في
الجيوسياسية للعمق االستراتيجي المصري و ضروراته   " الناصرية"

 من رآائز     و هو رآيزة ،تمي  حستغراق إلا و أن هذا ،بيا السياسية في لي
 . األمن القومي العربي 

 
 
 

          و لم تتأثر آثيرًا قيادات و آوادر فرع حرآة القوميين العرب في ليبيا              
  ، رآزية و القيادة القومية للحرآة       بالتحوالت األيديولوجية الجارية في صفوف اللجنة الم        

الذي ينادي "  التقدمي اليساري " فريق  الجرى الناصرية إلى   و اآتفت باالنحياز في م  
 الذي اشتم منه الفريق القومي التقليدي       ،طبقي االشتراآي للقومية العربية      بالمضمون ال

�  ، البناء القومي التقليدي للحرآة      قد تؤدي إلى انهيار  مارآسية روائح    
 
 

خل حرآة القوميين العرب        أصبح واضحًا أن دا    ،م 1965و مع مطلع عام               
 و التيار األخر       �  ،"  اليسار"التيار الذي يدعو إلى االلتحام بالناصرية          :  تياران  

  ... "اليمين"المعارض للفكرة   
 

 آما حدث مع حزب البعث في       �            و تفاديًا لحدوث انشقاق ُيغضب عبد الناصر            
ى الدعوة إلى عقد مؤتمر في فبراير       اتفقت القيادة القومية بطرفيها عل    �سوريا و العراق   

 .  م للوصول إلى نتائج ترضي الفريقين و تحفظ للحرآة و حدتها القومية            1965سنة 
 
 

    *           *          * 
 

  :م1965ير سنة مؤتمر فبرا
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وع األول من شهر فبراير سنة       عندما انعقد المؤتمر القومي للحرآة في األسب                 
رت قراراته حصيلة للحوارات الدائرة  في الحرآة خالل العامين               م و اعتب 1965

 أنه و فريق     ش بحية للقيادة القومية للحرآة جورج         الماضيين ؛ أعلن عضو اللجنة المرآز    
  ، تنظيمية الجارية في صفوف الحرآة     القيادة التقليدية قد استوعب التحوالت الفكرية و ال     

 .  لمؤتمر هي ُمحصلة لوجهتي النظر     الصادرة عن ا  " الوثيقة الموحدة  " و أن 
 

 : محمد جمال باروت            و عن قرارات مؤتمر فبراير هذا يقول         
حرآة    "ة الصلدة ، و هي حقيقة انهيار     م مصادقة على الحقيق1965آان مؤتمر    ( ... 

ا المؤتمر تعبيرًا       فمّثلت قرارات هذ   ،آما صممتها القيادة المؤسسة     " القوميين العرب 
 رآام الحرآة القديمة    الشابة الجديدة الناهضة من " حرآة القوميين العرب"ًا عن نموذجي

     )1(    )و انهيارها  
 

 و تحدد   ،للحرآة            فقد جاءت وثيقة  المؤتمر ُلتطيح بُسلطة القيادة القومية           
أحالت الشئون الفكرية و           و،" اإلسهام في إطالق اإلشارات العامة   "صالحياتها بــ   

رية إلى الفروع القطرية ، و تنقل مرآز ثقل الحرآة من القيادة المرآزية إلى اإلقاليم               اإلدا
 بإمكانها أن تشكل مؤسسات تنظيمية       � حسب الوثيقة و قرارات المؤتمر       �التي أصبح   

 فقد آانت    � ،وفق نظرية الديمقراطية المرآزية    قطرية خاصة بها على أساس انتخابي   
 :  تتمحور حول   وثيقة المؤتمر و قراراته    

 
 . نقل مرآز الثقل إلى األقاليم     -1

 

 . ب القيادة من القاعدة إلى القمة    انتخا -2
 

 .  بناء الحرآة االشتراآية العربية الواحدة      -3
 

 
 
 أن حرآة القوميين      " بناء الحرآة االشتراآية العربية الواحدة   " و أعتبر قرار المؤتمر       

االشتراآية العربية الواحدة       العرب آيان تنظيمي مرحلي للوصول إلى بناء حرآة             
 و في    ، قيادة الرئيس جمال عبد الناصر     تحت " اليسارية   "بااللتحام الكامل بالناصرية   

 .  إطار فيدرالية تنظيمية قومية   
 

حرآة    ال"ى الهوية الطبقية اليسارية لــ                و في الوقت الذي أآد فيه المؤتمر عل      
قة المؤتمر آافة القيادات السياسية العربية القابلة       دعت وثي" االشتراآية العربية الواحدة 

                                                        
 . ستراتيجية عن المرآز العربي للدراسات اال ق مصدر ساب، محمد جمال باروت : راجع  )1( 
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 لّليحاق    ، ىحدوولالنسجام و التحرك يساريًا مع تفهم عبد الناصر للتحول االشتراآي ال      
 . آة االشتراآية العربية الواحدة   لبناء الحر 

 
 تموز سنة     � و مع حلول شهر يوليو       �  ،تجذيرها الطبقي األيديولوجي هذا                و ب  

"   يمين الناصرية "رآة القوميين العرب بمن أسمتهم   آانت قد أصطدمت قيادة ح  م1966
ُممثًال بقيادة جمال عبد الناصر     "   يسارها " و مّيزتها عن  ،مثُال بأجهزتها البيروقراطية   ُم
، �أنه يمكنها االلتحام مع قيادة عبد الناصر          ،توهمت الحرآة خالل هذه الفترة       "  و

ترجمة سياسات عبد الناصر        التي تحكم مصر و تتولى       دون المرور عبر أجهزته  
         )1(   "العربية

 
لتحام    أت ثالثة مواقف من استراتيجية اإل   م آانت قد نش 1966و قبل انفراط عام               

 :  بالناصرية   
 
  : موقف نايف حواتمه : األول      

جّمد   الذي " يكالي في القيادة القومية للحرآة    الراد الجناح  أحد عناصر "
إتجاه تبني المارآسية      عضويته في األمانة العامـة و ذهب إلى اليمن يدفع ب        

 م المصري في1966 يناير   13ما ُعرف بانـقـالب    على أثر أحداث  ،اللينينية 
 واإلجراءات القسرية التي      ، في الجنوب اليمني المحتل    )2( ) الجبهة القومية (

 إلجبار    ،ت تدير العمل العربي     اتخذتها األجهزة األمنية المصرية التي آان      
 التي تمارس الكفاح المسلح لتحرير جنوب اليمين من      -الجبهة القومية   

منظمة تحرير الجنوب    " على االندماج التنظيمي بـ �االحتالل اإلنجليزي  
العسكرية للجبهة القومية و بين     إثر احتدام التوتر ما بين الكوادر     )3( " المحتل

التي وّقعها   "  جدة اتفاقية  " بعد شكوك فيما اشتملت عليه  و، " الجهاز العربي "
 . من بنود سّرية خاصة بالجنوب    عبد الناصر مع الملك فيصل   

 
 :ي محمد آشل  موقف : الثاني     

الذي انتقد التجربة    "  أحد رموز اليسار في الفريق المرآزي للحرآة       "
 �مبر    آب و سبت   �الناصرية في سلسلة مقاالت ُنشرت له في أغسطس           

ُلط     و عاب سيطرة الجناح اليميني البرجوازي و تس          ، م 1966أيلول سنة   
 و أعتبرها عقبة تحقيق التالحم مع يسار           ،أجهزة األمن الحكومي المصري    

إلى جانب مسئوليتها عن انهيار العالقة ما بين عبد           . الناصرية التقدمي    

                                                        
 سابق المصدر ال:  راجع  )1( 
 و آان قد ترأسها قحطان الشعبي بعد مؤتمر ،هو أسم التنظيم القطري لفرع حرآة القوميين العرب :  الجبهة القومية  )2( 

 .  م و قرار نقل مرآز الثقل إلى األقاليم في إطار االلتحام بالناصرية 1965فبراير 
 و بدعم العربية السعودية ؛ في ،ة الدول العربية عامج م برعاية 1964تأسست سنة " ب المحتل منظمة تحرير الجنو "  )3( 

تحالف ضم بعض أحزاب و روابط الجنوب إلى جانب بعض شيوخ القبائل ؛ آمنظمة سياسية تسعى إلى تحرير الجنوب 
 بالطرق السلمية في إطار األمم المتحدة  
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اق و سوريا و       ربي في العر  الناصر و فصائل اليسار التقدمي االشتراآي الع          
 .اليمن

 
  :محسن إبراهيم: الثالث     

الذي راهن على ثوابت      " المرآزية للقيادة القومية للحرآة     عضو اللجنة "
الحرآة   "  طرحه المبكر إلستراتيجية االلتحام بالناصرية و تجسيدها في          

 .  تحت قيادة عبد الناصر    " العربية االشتراآية الواحدة   
 

لم يعد الفريق اليساري في اللجنة المرآزية للقيادة             " الثانوية "ضات   و بهذه التناق              
القومية لحرآة القوميين العرب موحدًا في مواجهة الفريق الثاني في القيادة التقليدية            

ل    وديع حداد  الذي عم، هاني الهندي   ،   شبح الُممثل في جورج   ،مؤسسة للحرآة ال
 .  بهدف تفادي االنشقاق ،ها  ئحتواو ا"  ليالراديكا "على استيعاب  أطروحات الفريق     

 
            �شّكل    :  تائج أيديولوجية و تنظيمية حاسمة     و للوصول إلى ن     �  ، و على ذلك   

عادة بناء الحرآة و تجذيرها على       إ تحضيرية لعقد مؤتمر قومي يتبنى      الفريقان لجنة 
 . و حسم قضية االلتحام بالناصرية   أسس يسارية  

 
 
 

  و آانت الهزيمة  �م  1967 حزيران سنة  �الجميع نكسة يونيو   و داهمت             
 لتحام بالناصرية  في اإلالتامة إلستراتيجية حرآة القوميين العرب  

 
 *         *       * 

                       
 
 

 
 
 
 
 

 المـــآل في لـيـبـيـا 
 

يدور فيها من      عما            لم تكن قيادة فرع حرآة القوميين العرب في ليبيا  ؛ بمعزل             
 و آانت القيادة القطرية         � ،من تحوالت أيديولوجية و تنظيمية     ث فيها  د و ما تح ،جدل 
 آما آانت لها إنحيازاتها و مواقفها تجاه        � ،لة في أآثرمؤتمرات الحرآة سخونة   ممث

يزت قيادة القطر في عالقاتها بالناصرية و أجهزتها األمنية و             من تإآافة القضايا ؛ و   
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 إقليمية و دولية    � بما لهذه العالقة من أبعاد سياسية و اقتصادية و اجتماعية          ،ة سياسيال
� .  استراتيجية و تكتيكية  � أمنية و عسكرية   
 
 

م استراتيجية العمل التنظيمي و         1965 شباط سنة   �          و عندما أقر مؤتمر فبراير         
 في إطار     ، آل فرع لنفسه على أساس إعادة بناء  السياسي للحرآة في مختلف فروعها    

آلف عضو  : "نقل مرآز الثقل إلى األقاليم "حرآة اشتراآية عربية واحدة ؛ وفقًا لقرار   
  وقوف على ُمجريات األحداث فيها      بالسفر إلى ليبيا لل   " وديع حداد"القيادة القومية للحرآة   

جية الحادثة في     و المساهمة في إعادة بناء الفرع وفقًا للتحوالت التنظيمية و األيديولو        
الحرآة االشتراآية    "أرآان الحرآة و فروعها بإتجاه االلتحام بالناصرية في إطار            

 ."العربية الواحدة
 
 

            �و هاني     الدآتور جورج حبش    و في هذا الوقت تشكل وفد قيادي مؤلف من     
ؤتمر    قرار م  (الهندي و محسن إبراهيم لمقابلة الرئيس جمال عبد الناصر و عرض عليه               

 و تنظيم التيار الناصري في     ،لتحام بالناصرية    اإل"ر لحرآة القوميين العرب بــ   فبراي
بح الناصرية ؛ حرآة ثورية      بحيث تص  " بي في حرآة اشتراآية عربية واحدة    الوطن العر

   ) 1(  )  تمتد فروعها في مختلف أقطار الوطن العربي و تقود العمل  الوحدوي         ،منظمة 
�ماع يعقده وفد الحرآة مع آل من  ر أحال االقتراح على اجت إال أن  عبد الناص

طيع الجمهورية    الذين أشارا إلى سلبيات ال تست  ) زآريا محيي الدين و علي صبري  (
 و أبلغ عبد الناصر وفد الحرآة بالتريث مع           �تحمل مسئوليتها     ) مصر (العربية المتحدة   

�استمرار الحوار و التعاون ؛        
  : اذ محمد جمال باروت بقوله     األستـّقو عن هذا يعل

 )           �و آان قادة الحرآة ال سيما منهم ممثلو الجيل الراديكالي الناصري مثل                  . 
 إذ أن الناصرية خارج      ، في توقعهم النجاح لهذا المشروع     سّذجاً ،محسن إبراهيم 

 الحرآة    و اندماج ، و لم تكن حزبًا   ،يارًا سياسيًا    الجمهورية العربية المتحدة آانت ؛ ت    
و وضعها في يد المخابرات     " الحرآة" خارج المتحدة يعني بالتالي حل     بالناصرية 

�الناصرية     .(  
 

 :    و يضيف باروت   ... 
 )�"   الصفقة الجديدة   "  و آان هذا بالفعل تفسير األجهزة البيروقراطية الناصرية لــ        

�مع حرآة القوميين العرب    (   )1(     . 
 

                                                        
 سابقالمصدر ال:  راجع  )1( 
 سابقالمصدر ال: راجع   )1( 
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 آان الفرع القطري للحرآة في ليبيا قد أتسع   ،م 1966م العام و قبل أن ينصر            
 بعض أهم مراآز       و أصبحت له عناصره ؛ و تمكنت من        �على نطاق جماهيري واسع     

 و استطاعت     �  ،هيئات المجتمع المدني في البالد       و منظمات و     ،و مؤسسات الدولة   
شارع الليبي من خالل   الحرآة أن تشارك في ُصنع األحداث الفكرية و السياسية في ال   

 و قد � ،ي المراآز و المنتديات الثقافية     و ف،الية و الطالبية   مالنقابات و االتحادات الع  
التحررية و     ( ة عّبرت الحرآة عن مواقفها السياسية و مطالبها االقتصادية و االجتماعي         

  ،   بواسطة عناصرها و مؤيديها   ،و تصدت لسياسات الحكومة و القصر       �  ،) التنموية
 و تشارك       ) الرائد، الحقيقة  ، العمل  ،رقيب  ال ( على صفحات الجرائد المحلية الحرة      

التوجيهات الفكرية و السياسية لحرآة         " في إطار   ، الرأي الوطني العام     في صناعة
 ."القوميين العرب و التحامها بالناصرية      

 
اسية المحلية مظاهر      م ؛ بدأت تظهر في أفق األجواء السي  1967و مع مطلع عام              

 و تحالفاتها  القبائلية و      ،لفة داخل أجهزة الحكومة و القصر   التنافس بين أجنحة مخت
 قد أخذ هذا التحالف  و�العشائرية ذات النفوذ االجتماعي و المصالح االقتصادية     

  ، د يمتد إلى داخل مؤسسات الدولة  في ترآيبة النظام الملكي في البال  " األوليجارآي"
 مستشار الملك و      ي حعمر الشل  و قويت شوآة    �  ، و التنفيذية و التشريعية      كريةالعس

 و آانا يحوزا رضا الملك و         �  ،ي  حالقوات المسلحة  عبد العزيز الشل    شقيقه العقيد ب 
 . اإلنجليز

 
 

            ��  ، العربية و الدولية    ، يطرأ من تبّدل في الظروف اإلقليمية     ا و مع ما بد  .  
الدولية  ؛ السياسية و العسكرية لليبيا و بما أشرنا إليه في          )  الطبوغرافية ( و مع األهمية

الفصول السابقة ؛ برزت األهمية اإلستراتيجية لألمن القومي العربي و خطورة ذلك                   
�على مخططات و مصالح القوى الدولية و إسرائيل           

بالد ؛ تواآب تطورات        آوادر حرآة القوميين العرب في ال     وات  و آانت قياد              .. . 
فوذ في الدولة و   األحداث الجارية في خفاء مساراتها المحلية داخل أجهزة مراآز الن     

 و في مواجهة قوى الصراع و التنافس الدولي و أدواته العسكرية و          �  ،قواتها المسلحة 
�السياسية     

 
 قادة و    و عّولت آل أطراف الصراع الدولي و التنافس المحلي على                           

 .    ضباط القوات المسلحة و أرآانها بفروعها 
 
 

          و رغم التحالف الظاهر في العالقات األمريكية بالقصر و النظام في ليبيا ؛ إال         
صراع    آانت تراقب   ) CIA( أن أجهزة و عناصر و عمالء المخابرات األمريكية الـ     

ذي يحفظ لها   ق ُتعد البديل ال و آانت على قدم و سا� ،التنافس بين القوى المحلية 
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في    السياسية و العسكرية  ، و يّدعم مخططاتها اإلستراتيجية   ،مصالحها االقتصادية  
أمريكي ُقدم لمجلس   "سري " فقد آشف تقرير � ،الشرق األوسط و شمال أفريقيا  

 و   قليميةي ليبيا للتأثر بالضغوط اإل   األمن القومي األمريكي ؛ قابلية النظام الملكي ف
 ،ت المتحدة األمريكية في المنطقة   لداخلية بما يمكن أن ُيحبط سياسات و اهداف الواليا   ا

� بناء على   ،مها مجلس األمن القومي األمريكي فقد جاء في المذآرة السّرية التي قّد
 :   بما يلي   ، إلى الرئيس األمريكي    ،هذا التقرير  

 )�السريع في الشرق األوسط و الهند    لألنتشار  " هــــويــلــس "نحن نحتاج إلى قاعدة . 
� و لكن وجود حكومة ليبية ضعيفة تدع هدفنا يتالشى    ، (  )1(   � قد أشار    و آان

 هي التي تعمل من    ، و ليست المصالح األمريكية ،نيا مصالح بريطا (:  التقرير إلى أن  
 القومي    و لذلك أوصى مجلس األمن     ) 2(   )  �أجل اإلبقاء على النظام الملكي في ليبيا     

 :  األمريكي في رسالته إلى الرئيس األمريكي بـــ      
الل    ـة من خ ـُمحاطة بالسّري يقة وـوثالت ـة بصـفاظ اإلدارة األمريكيـحتإرورة ـض( 
ذلك  و ،يا ـب دورًا بارزًا في ليبـمل أن تلعـات التي يحتـوعـالئمة مع المجمـوات مـقن

 في حالة حدوث      الذي ينبغي القيام به  و تطوير خطط للعمل   � ، اة الملك ـفي حالة وف
    )3(   ) .انقالب في ليبيا  

 
 
 
 

      *              *             * 
            

 
 
 
 
 
 
 

 و خطورة    ، إسرائيل حقيقة القومية العربية        أدرآت الواليات المتحدة األمريكية و    
ا لمواجهة   ميته  و وضعتا استراتيج �دعوتها و قدرتها على إقامة آيان عربي مُوحد ؛ 

عم آيانات      و عملتا على خلق و د   �  ،العربي و إفشال المشروع الوحدوي       المد القومي  

                                                        
 :  العالقات الليبية األمريكية ؛ نقًال عن  ،الدآتور السيد عوض عثمان :  راجع  )1( 

( Lillian Criag Harris ، Libya : Qadhafi�s Revolution  and modern state ، ( westview press ، 
croom helm ، Boulder and London ، 1986 ).   

 سابق الدر مصال:  راجع  )2( 
 سابقالمصدر ال :  راجع  )3( 



 323

هم مع المشروع القومي في آل     تتناقض مصالحهم و أهداف  ،هزيلة و هشة و عمالء   
 .  ربي لتكريس التجزئة العربية و فرض التبعية على العرب         عقطر 

 
ها و مساعيها لتفكيك و تجزئة األمة العربية و إذابتها                و لم ُتخفي إسرائيل أهداف   

م 1966اخر عام  ففي أو� ، العبرية ةتتزعمه و تقوده الدول" شرق أوسطي " في آيان 
 :  قائًال  " ليفي إشكول   " صّرح رئيس وزراء إسرائيل     

 )�أن تحول و لو بالقوة دون     :  أن سياسة إسرائيل منذ قيام وحدة سورية و مصر هي      
�ر يحدث في الوضع القائم في الدول العربية              تغّي  (�أبا    " و بعد عامين ُيصرح    

 :  قائًال   " إيـبـان
)  � بل   ،العربية ال يمكن ان يكون الوحدة       يجب أن يكون واضحًا أن مصير المنطقة       

    )1(  ) إنه االستقالل القائم على التجزئة،العكس 
 

 أهدافها موضع التنفيذ في إستراتيجية         ت إسرائيل  ضع التاريخ ؛ و            و منذ ذلك  
تبدأ     لمواجهة المد القومي العربي و إفشال المشروع الوحدوي ؛         ، إسرائيلية   �أمريكية  

 و شرعت في إثارة التوتر في المنطقة و استفزاز  عبد             �  ،من سوريا و تنتهي في ليبيا      
 .  بجرح عميق  العربيةمةإصابة األ  الناصر و استدراجه إلسقاط المشروع القومي و      

 
 
 
 
 

    *            *            * 
 
 
 
 
 

                                                        
/ 4 / 19 الصادر في 15358 العدد ، جريدة الحياة  -"  حول محاربة الفآر القومي العربي " شبعي العيمي :  راجع  )1( 

  م 2005
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 م  1967            
 :  تداعيات النكسة و توابعها 

 
 و تلهب جبهات المواجهة العربية         ،ة من التوتر تنتاب الشرق األوسط                آانت حال   

   و آان عبد الناصر يقود المعرآة السياسية في مواجهة التحرشات           �مع إسرائيل  
 و يلهب بدوره مشاعر الجماهير العربية           ،لية و أطماعها التوسعية   العسكرية اإلسرائي 

�الُمتعطشة إلى النصر         
 

 أن يحقق عبد الناصر    ،ات المتحدة األمريكية و إسرائيل               و آانت تخشى الوالي   
�نصرًا عسكريًا في مواجهة إسرائيل       . 

 
 إلى الحرب ؛ بقدر ما آان يريد أن يحقق آسبًا                  و لم يكن يسعى عبد الناصر   

 )  .  دون قتال  ( سياسيًا  
 

            �هناك     : "السوفيتي إلى عبد الناصر بأن        و قد حقق من حال التوتر ؛ البالغ       
�حشودًا إسرائيلية تهدد سوريا      "  � آيار سنة   � آان ذلك في األسبوع األول من مايو     

 . في زيارة إلى موسكو   " محمد أنور السادات   "م  و آان رئيس مجلس الشعب  1967
 

 و أعلن للرأي العام قراره        ،صر التحرشات اإلسرائيلية بسوريا                   أدان عبد النا  
بوضع اتفاقية الدفاع المشترك مع سوريا ؛ موضع التنفيذ في حال قيام إسرائيل باالعتداء                     

�  ،سوف تتصدى لها قوات مصر المسلحة     على سوريا و     
 
 و أعلنت وسائل اإلعالم       �         و ردت إسرائيل ؛ بأن ذلك إعالن حرب عليها                 

المصرية بأن الفريق  محمد فوزي نائب القائد العام للقوات المسلحة قد وصل إلى دمشق          
�  ، و التنسيق للعمليات    ، على الجبهة السورية مع إسرائيل    الستطالع الموقف    

 
شمس   "ل األستاذ  موسى صبري على لسان   و قي"  مايو15وثائق  "و في آتابة             
 :   وزير الحربية آنذاك   " بدران

)� أنه ال ، و عاد الفريق فوزي من سوريا و قال ؛ إن رئيس األرآان السوري أبلغه     
 غير     و ان الروس أعطونا بيانات     ، و يوجد فقط طيران منخفض   ،ئيلية  توجد حشود إسرا

         )1( )  اهللا أعلم إذا آان السوريون صادقين أم ال     و،هذا آالم السوريين  . صحيحة 
           
 
 

                                                        
. لقاهرة الطبعة الثانية ، ا ،صادر عن المكتب المصري للطباعة و النشر "  مايو 15وثائق " موسى صبري  :  راجع  )1( 
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  �م صدرت األوامر العليا برفع حالة االستعداد   1967 آيار�مايو 14و في يوم  

� ،  حشد القوات في سيناء  ء و بد ،ة و تنفيذ التعبئ  ، مسلحة الكامل في القوات ال   
 
 

            �قوات الطوارئ   "سياسية قرارًا بسحب    القيادة ال  مايو أصدرت 15 و يوم 
 : فريق أول محمد عبد الغني الجمسي      و عن هذا قال ال � ،"  الدولية

�لقد فوجئت القوات المسلحة بقرار سحب قوات الطوارئ الدولية ألنه جاء في هذا                     ( 
 آما   ،ات من بعض النقاط في نفس الليلة  انه من الضروري سحب هذه القو  : األمر 

 و هذا آان يتطلب إرسال قوات          ، ة بشرم الشيخ   ب قوات الطوارئ الدولي   يتضمن ذلك سح 
    )1(  ) لتأمين شرم الشيخ لمنع العدو من السيطرة عليها بدون قتال    

 
األمين العام لهيئة األمم المتحدة الستطالع األمر و         " أوثانت "و قبل أن يصل                

إغالق خليج العقبة في وجه المالحة  بلقاهرة ؛ صدر قرار   تهدئة األجواء بين تل أبيب و ا 
�.  اإلسرائيلية      

 
 

 :   يقول المشير أحمد إسماعيل      مايو 17          و عن يوم  
)�ها الفريق أول عبد المحسن       آنت حينئذ رئيسًا ألرآان القوات البرية ؛ آان يقود            

ال في سيناء    يو لقيادة جبهة القت     ما17 لقد تألفت قيادة القوات البرية في يوم       �  ،مرتجى 
 و    ، ضابطًا فقط  20 لقد آنا  � ،عطيت اختصاصات غير آاملة آقيادة       و لكنها ُأ،

 و آانت المهام     � ، ضابطًا على األقل  150المفروض أن تكون القيادة السليمة من   
 و هي السيطرة على القوات و نقل صورة آاملة للقيادة العليا في القاهرة                         ،محدودة لنا  

 ). م عامر و الفريق أول محمد فوزي     المشير عبد الحكي  التي آان يتوالها 
 
 

و صدر األمر   " نمضيق تيرا"ايو صدر قرار سياسي أخر بإغالق     م20          و يوم  
 .  العسكري بإرسال قوات مظليين جوًا لتنفيذ القرار و تدعيم شرم الشيخ بالقوات            

                     
ل محمد عبد الغني   النكسة يقول الفريق أو   أسباب   و عن تداعيات الحرب و            
   : الجمسي

)�و على الرغم من استمرار الهدف السياسي للدولة دون تغيير فإن القرارات        . 
م لتتخذ طابعًا خاصًا     1967 مايو 28ول اعتبارًا من يوم   االستراتيجية العسكرية بدأت تتح  

مر الذي ترتب      يجمع في نفس الوقت بين تخطيط هجومي و تخطيط دفاعي جزئي األ      
عليه غموض المهام المحددة للتشكيالت و الوحدات و تسبب في ضياع وقت ثمين في      
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تخطيط عمليات حربية غير مؤآدة العزم على تنفيذها و آذلك حشد قوات ضخمة ال            
 :  و يضيف الفريق الجمسي   )   تتمرآز بما يخدم متطلبات خطة منسقة واحدة    

    )1(   .) يونيو و لم تكن أحد أسبابها  5ضحية لقد آانت القوات المسلحة المصرية ( 
 
 

 مايو قام الرئيس عبد الناصر و برفقته وزير الحربية شمس بدران و         29يوم            
 يقول شمس    �القائد العام للقوات المسلحة المشير عبد الحكيم عامر بزيارة إلى سيناء     

 :  بدران 
  )�ختار قاعدة جوية فوجئ      أ�صر  لم الرئيس جمال عبد النا     آان المفروض أن يتك  

 و   ، تناول الزوايا السياسية البحتة    لبدء العمليات بأن خطاب الرئيس  ون ياء تهالضباط الم
 ال   ،آان آالم عبد الناصر السياسي         . فهموا من الخطاب أن أمريكا سوف تتصدى لنا        

الرئيس انصرف و المشير أحس بمشاعر      ، يتمشى مع رغبات نفوسهم نحو الحرب    
     )2(  ) يا أوالد ما تخافوش  :   قال لهم المشير  �ط  الضبا

 
            � :  و يضيف شمس بدران   

  )�يث قمت بمفاوضات      حصر بالسفر إلى االتحاد السوفيتي      آلفني الرئيس عبد النا   
أبلغته بنتائج مباحثات       .  آان الرئيس في غرفة العمليات   �عدت بعد أربعة أيام   . سّرية 

  :  و قال   %100 إلى  %80 احتمال الحرب  أرتفع من      �اآلن  : قال الرئيس    . موسكو 
 قال أنه عرف ذلك من   �عندي معلومات مؤآدة بأن اليهود سيهاجمون بعد غد    

 ألن أمريكا   ،لسياسي يحرمنا من الضربة األولى   و قال أن الموقف ا.  مصدر أمريكي 
�"   و إحنا مش حمل الكالم ده   "،هذا ستتدخل لو حدث   . (  )3(   �  

 
 :   و يضيف شمس بدران في أقواله              
 :  و قال  . �)  قائد الطيران  ( أعترض صدقي محمود  (

  .  CRIPPLINGأن الضربة األولى من اليهود ستكون ُمَعّجزة لي     
 

� أو تحب يدخل األسطول السادس � تحب تضرب الضربة األولى : قال له المشير  
 ...خـالص : يـــــدقــــــص
                                                                                                                                                                  ... ما هي الخسائر  : رــــيــشــمـــال
 ...    %20الخسائر      :ي ــــــدقــــــص
� أم تحارب إسرائيل و أمريكا       �و تحارب إسرائيل        %20الخسائر  : رـــيــشــمـــال  
� أحارب إسرائيل فقط    :ي ـــــــدقـــــص   
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 و  �تهيأت آل األسباب ليحقق العدو آسبًا في ساحة القتال           .  �و هكذا              
 يونيو هزيمة األمة      5ة م لتصبح نكس 1967 يونيو سنة   7ار االنسحاب في    يصدر قر 

 . العربية 
 
 
 

       *     *           *       
 
 
 

أعلن . م1967 اليوم الخامس للنكسة سنة � ، حزيران  � يونيو   9          و في مساء   
 و قّدم أسبابه ،لتنحي عن منصبه آرئيس للجمهورية   الرئيس جمال عبد الناصر قراره با   

�ة  و أسباب النكسة التي نوجزها بمقتطفات من خطابه الذي حّول به الهزيمة إلى نكس                    
ل   فع و يرتد ،نحي تحٍد و ألهب به مشاعر الجماهير العربية مرة أخرى ليصبح الت     

�  ، تلبية لمطالب الجماهير العربية     الخطاب إلى عدول عن االستقالة     
 
 

    )1(  :  أيها األخوة   ( 
ات الحلوة و       و في الساع ، أوقات النصر و في أوقات المحنة         لقد تعودنا معًا في              
 ان نجلس معًا و أن نتحدث بقلوب مفتوحة و أن نتصارح بالحقائق               ،اعات الُمّرة   في الس

مؤمنين أنه من هذا الطريق وحدها نستطيع دائمًا أن نجد اتجاهنا السليم مهما آانت             
 . عصيبة و مهما آان الضوء خافتاً   الظروف 

 
.    األيام األخيرة  ال نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة خالل              و 

لكني واثق أننا جميعًا نستطيع و في مدة قصيرة أن نجتاز موقفنا الصعب و إن آنا نحتاج                  
 . دبية و مقدرة العمل المتضامنة    في ذلك إلى أآثر من الصبر و الحكمة و الشجاعة األ   

 
 و    لكننا أيها األخوة نحتاج قبل ذلك إلى نظرة على ما وقع لكي نتتبع التطورات                      

 .   خط سيرها في وصولها إلى ما وصلت إليه      
                    

           
 
 
 

                                                        
 الفقرات الواردة من خطاب التنحي للرئيس جمال عبد الناصر منقولة عن األستاذ عزيز السيد  )1( 
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ننا نعرف جميعًا آيف بدات األزمة في الشرق األوسط في النصف األول من آيار      إ  

�آانت هناك خطة من العدو لغزو سوريا        . الماضي     ( 
 

 :  ثم استطرد عبد الناصر   
             )�دو من أمام قواتنا أمر ال ُيحتمل فضًال عن دوافع   و لقد آان مرور علم الع 

 . تتصل بأعز أماني األمة العربية     أخرى 
 
 

و لقد آانت الحسابات الدقيقة لقوة العدو ُتظهر أمامنا  أن قواتنا المسلحة بما                    
مال     و آنا ندرك أن احت ،معدات و التدريب قادرة على ردعه      بلغته من مستوى في ال 

 وطنية و   عوامل عديدة و آانت أمامنا   .  قبلنا المخاطرة  ،ة المسلحة قائم الصراع بالقو 
ســُلمت إلى "  ليندون جونسون    " رسالة من الرئيس األمريكي   عربية و دولية منها   

 آيار تطلب إلينا ضبط النفس و أّال نكون البادئين بإطالق       26سفيرنا في واشنطن يوم    
   .  النار و إال فأننا سنواجه نتائج خطيرة

 
ن السفير السوفيتي طلب مقابلتي بصفة عاجلة في الساعة    إ          و في الليلة نفسها ف  

بطلب ُمِلح من الحكومة السوفيتية أّال     الثالثة و النصف من بعد منتصف الليل و أبلغني     
 . نكون البادئين بإطالق النار 

 
 

 و   ،اءت ضربة العدو    خامس من حزيران ج             و في صباح يوم االثنين الماضي ال        
ن نقول في الوقت نفسه و بصفة    أبد إذا آنا نقول اآلن بأنها جاءت بأآثر مما توقعناه فال    

هناك قوى أخرى        مما أوضح منذ اللحظة األولى أن     ،آيدة أنها جاءت بأآبر مما يملكه         أ
 .)  ساباتها مع حرآة القومية العربية  وراء العدو جاءت لتصفي ح 

 
 :   الناصر  و أضاف الرئيس عبد   

 :  و لقد آانت هناك مفاجآت تلفت النظر                    ( 
 األمر الذي ، جاء من الغرب  الذي آنا نتوقعه من الشرق و من الشمال أن العدو  :أوًال 

   ). يقطع بأن تسهيالت تفوق مقدرته و تتعدى المدى المحسوب لقوته قد أعطيت له        
 

 أن العدو قد غطى في وقت   :يإل ثلبثان و ثا و أشار الرئيس عبد الناصر                
 و أآد   �  ،ة في الجمهورية العربية المتحدة   واحد جميع المطارات العسكرية و المدني   

واطئ العدو تساعد    بثبوت أن حامالت طائرات أمريكية و بريطانية  آانت بقرب ش                 
�  ،مجهوده الحربي    . 
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 :  و أضاف   
 )           � تأآيدات وردت في مشروع       مر أما  ثم استجبنا لقرار وقف إطالق النا     

�القرار السوفيتي األخير الُمقدم إلى مجلس األمن        ( 
 :  و زاد  

 .  )و أمامنا اآلن عدة مهام عاجلة              (  
 

 :  المهمة األولى             
  .   الصمود  العربية موقف الصالبة و أن نزيل أثار هذا العدوان علينا و أن نقف مع األمة     

إزالة    ن تصر على    ة فأن األمة العربية بكل طاقاتها و إمكاناتها قادرة على أ           و برغم النكس 
 .أثار العدوان 

 
 :   المهمة الثانية             

 :  أن ندرك درس النكسة و هناك في هذا الصدد ثالث حقائق حيوية      
 

، و    أن القضاء على االستعمار في العالم العربي بترك إسرائيل بقواها الذاتية        -1
أآبر و أقدر      الظروف و مهما طال المدى فإن القوى الذاتية العربية       مهما آانت 
 . على العمل

 
ن  إف ،في خدمة الحق العربي ضمانة أولى    أن إعادة توجيه المصالح العربية    -2

األسطول األمريكي السادس آان يتحرك بنفط عربي و هناك قواعد عربية                 
 . ُوِضعت قسرًا و برغم إرادة الشعوب في خدمة العدوان   

 
 

قد أشار الرئيس عبد الناصر بتأآيد القصد على أن القواعد العربية التي             و           
األمر الذي    ،  مريكية و البريطانية في ليبيا    جاء منها العدو من الغرب هي القواعد األ   
إلى الشوارع     عبد الناصر نهاية خطاب    قبل  دفع بالجماهير العربية الليبية أن تخرج       

الزاوية تعلن عن سخطها و تطالب        درنه وسبها  و    طرابلس و  نغازي و  في ب
البريطانية       ة والحكومة الليبية بإزالة أثار العدوان الصهيوني بإجالء القواعد األمريكي        

� ،عن البالد    
 حزيران    � يونيو    9          و أثناء إلقاء الرئيس عبد الناصر  لخطاب التنحي يوم                 

 حدث   ، في اإلذاعة و على شاشة التلفزيون     ،واء لذي آان ُيذاع حينئذ على اله م و ا1967
  ،  السوفيتي موجهة إلى عبد الناصر        من زعماء االتحاد  ،أن وصلت برقية عاجلة جدًا    

ذه البرقية إلى      و قد أدخلت ه،وا بناء القوات المسلحة المصرية       بوعد قاطع منهم بأن يعيد 
 يقطع خطابه و أستمر و آان      و لكنه لم يشأ أن . � و هو يقرأبيانه      ،جمال عبد الناصر  
�   )1(  قد توقف للحظات    
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�:  و واصل الرئيس جمال عبد الناصر خطابه بقوله          

 
 )           ��هل معنى    :  نصل اآلن إلى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا  

ذلك أننا ال نتحمل مسئولية من تبعات هذه النكسة ؟ و أقول لكم بصدق و برغم أية      
قد أآون بنيت آل موقفي في األزمة فأنني على استعداد لتحمل المسئولية آلها و             عوامل 

لقد قررت أن أتنحى تمامًا عن أي      . لقد اتخذت قرارًا أريدآم جميعًا أن تساعدوني عليه     
  و أن أعود إلى صفوف الجماهير و أؤدي واجبي             منصب رسمي و أي دور سياسي      

   .) معها آأي مواطن أخر 
 

 :  ختم جمال عبد الناصر خطابه بقوله      و            
  )� أن قوى االستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها و أريد أن يكون              

و القوى المعادية      . واضحًا أمامهم ؛ أنها األمة العربية آلها و ليس جمال عبد الناصر             
 ذلك    لحرآة القومية العربية تصورها دائمًا بأنها إمبراطورية لعبد الناصر و ليس          

 سوف يبقى بعد جمال عبد          الناصر و   د الوحدة العربية بدأ قبل جمال عب      صحيحًا ألن أمل  
 . )الناصر  

 
 
 
 
 
 

   *          *            * 
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 .قـــل مــا تـشـاء

 كتب بخط التاج ما نحت الشقاءاو 
  و قـل متخاذلون،فينا 

  ماتت في عروق قلوبهم همم الرجال،جبناء 
 ،أنا قد هربت 

 و تركت أحذيتي ورائـــي
 و تركت خلف الجسر صوت إذاعة الشرق القتيل

  أنا عميل،ل مــا تـشـاء قـــ
  يجر وراءه عارًا  جديد، حاف ،متخاذل 

 قـل مـا تريد
 لكنما أنا لن أموت

 أنا لن أمــوت.. ال .. أبدًا لتركب جثتي للنصر 
 

   )1( محمد الشلطامــي       
 م 1967/ 6 / 9نشرت بتاريخ                            

 

                                                        
  قصيدته هذه بعنوان ت و قد نشر، و هو أحد عناصر حرآة القوميين العرب ، الشاعر الوطني الليبي محمد الشلطامي  )1( 
 " تذاآر للجحيم  "م  عن ديوانه   1967 / 6 / 9قبل إلقاء عبد الناصر لخطاب التنحي بساعات يوم ) بطاقة ( 
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  آانت ،قبل أن ينهي الرئيس عبد الناصر خطاب التنحي عن سلطاته في مصر  •
جماهير الشعب العربي في آل مكان تندد باالستعمار و الصهيونية و تدعو إلى محو 

�العار بالثأر   
 

ار و تطالب بالجالء الكامل للقوات                     و في ليبيا خرجت الجماهير تندد باالستعم        
 و قاد عناصر   �  ،راضي الليبية  األمريكية و البريطانية عن قواعدها العسكرية في األ 

حرآة القوميين العرب المتظاهرين إلى مقرات السفارات و المراآز و األندية األمريكية               
غضب شديد     آذلك و في حال  �و البريطانية ترميها بالحجارة و تضرم فيها النيران           

اقتحم المتظاهرون مساآن و متاجر سكان مدينة بنغازي و طرابلس من اليهود الذين             
 و قد تدخلت قوات الجيش بنقلهم و تجميعهم في         ، أصيبوا بالخوف و الهلع مما أصابهم      

معسكرات آمنة تحت الحراسة المشددة بعد لجوء أآثرهم إلى مخافر الشرطة و إلى              
 . نهم من أهالي و أعيان البالد    مساآن بعض معارفهم و جيرا 

 
عض     و ُأضرمت النار في ب     ، بإضراب عام   )  نقابة عمال النفط   (          و قام عمال     

 و أقفلت    �  ، و أعلنت الحكومة حالة الطوارئ  � ،المنشآت البترولية في البالد   
 و أعلنت حرآة القوميين العرب حال االستنفار في صفوفها            �  ،المدارس و الجامعات  

�القوات البريطانية و          و ُأسندت المهام و أصدرت التكليفات باستهداف ُمنشآت           
 . األمريكية

 
مقدم عبد الهادي صالحين             و قد وصف الضابط بالجيش الليبي آنذاك  المرحوم ال      

م و أثرها على ضباط       1967يونيو سنة    5ذآراته عن نكسة   في م)  شفؤاد الكبو  (شكوبال
 :  ي البالد بما آتبه   القوات المسلحة و ف 

 
آأي بلد عربي ؛ أحّس المواطن الليبي بالصدمة عندما نقل األثير إليه ؛ انهزام الجيوش             ( 

أيام و الذي اجتاحت فيها إسرائيل        )   6(  أو ما ُعــرفت بحرب الـ     ،العربية في  الحرب    
لجيوب    األراضي العربية في ستة أيام حتى وقفت على الضفة الشرقية للقنال و بعض ا           

 بما فيها غزة و      ، و الضفة الغربية     ،األخرى بجانب احتاللها لهضبة الجوالن السورية       
  ، م تم احتالله 1967 حزيران سنة   �يونيو      5و آل ما آان تابعًا للعرب قبل         .  المضايق   

 و آانت ليبيا في أوجه هذا         � ،مما جعل اإلحباط و اليأس يدب في صميم القلب العربي            
 و آان من أثر ذلك في األيام األولى على العسكريين من ضباط      � .  ،انة الشعور بالمه 

 .  أخر و استقال بعض    ،القوات المسلحة الليبية أن خلع بعضهم زّيهم العسكري     
 

و حدث تمرد من ضباط الطيران الليبي لسوء المعاملة التي يلقونها من                         
 .  الخذالن و الضعف و فقدان اإلرادة   بجانب الشعور ب   ،) المدربين لهم  (  األمريكان  

لقد آان تأثير الهزيمة قاسيًا على ضباط القوات المسلحة الليبية و خاصة عند                         
   ، في آل مكان من ليبيا   ًاو صار الحزن مخيم   . �  ،تعاملهم  مع الجمهور  
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عت   و خد�التي آذبت  (لسائد على جميع وسائل اإلعالم    و آان الشك و الريبة هو ا

 و تحول العالم الغربي إلى         �)  لصمت و األناشيد الهزيلة اليائسة       ثم الذت با �الناس  
 آنا نتمنى الموت و    � و التقليل من شأن آل عربي   ،تمجيد القوة الكاسحة اإلسرائيلية  

و   .  فلو آان االنتحار حالًال ألنتحر اآلالف في تلك اللحظات          ، آان عزيزًا على آل مسلم    
الهادي "د القوة الجوية و قائ" حسين مازق " مشادة بين رئيس الحكومة  حدثتأذآر أنه
 و أتهم الحكومة بالعمالة لإلنجليز و    ،الذي وصل حاله إلى اإلحباط التام " الحسومي

أليدي لوال تدخل رئيس األرآان           و آادت تصل المشادة إلى التشابك با         �  ،األمريكان 
 : ه رئيس الوزراء     و تسامحا بعد أن قال ل  �" نوري الصديق "
 

 )           � و عليك   � حزين  � أنت زي ابني و في هذه الظروف أنا مثلك تمامًا         
فطلب الهادي من رئيس الوزراء إخراج جميع عناصر جهازه الفني          ، ) ا تراه   أن تفعل م

و الطيارين و تشكيل قوة تقف على الطائرات األمريكية لمنع إقالعها حيث ثبت أن                     
 :   و فعًال تشكلت لجنة من ثالثة   �  ، إسرائيل للمعاونة في الحرب     بعضها تسلل إلى  

من الطيران عضوًا " انمحمد هام" و ،من الشرطة رئيسًا  " توني نمصطفى الز  "/اللواء
بقاء في المطار في قسم   تكون مهمتهم ال،من الجيش عضوًا " جمعة أبو حلقة" و ،

 إلى جانب أن تقف      ،افقة قائد المطار   جودهم المستمر في البرج الرئيسي بمو     والحرآة و  
 تقف آل      ،  طائرة أخرى متنوعة      18و   )  F5 طائرة    32(  و هي    ،الطائرات الليبية    

 و تم تشكيل لجان أخرى تراقب الطيران األمريكي            �  ،طائرة ليبية أمام أخرى أمريكية      
)   رهونه  ت( الجوية و قاعدة  )  مصراته (قرب زواره و قاعدة      )  ة الوطي  (في آل من قاعدة

� و ألن الجماهير الغاضبة ال تعلم بالتدابير التي اُتخذت لمراقبة و تحجيم حرآة           
 فقد زحفت مجموعات عديدة نحو المطار قادمة من عدة أماآن من   ،الطيران األمريكي 

 و قد تشكلت   ، من الزاوية و من ترهونة و من بن غشير�البالد و القرى المجاورة   
 و انحصرت     � آل شخص أمريكي من أن يظهر للعيان     قوات لحماية المطار و منع   

 . ض أجزاء السور الخارجي للقاعدة    التلفيات  في بع  
 

 
 
 

 *     *     * 
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 و أصدرت القيادة      � ،صّعدت حرآة القوميين العرب من مواجهتها للحكومة       و  

الشعبية للقوات     القطرية تعليماتها إلى آوادر الحرآة بالتحول إلى مرحلة المقاومة           
 .  مة بالرضوخ لطلب الجالء عن ليبيا    األمريكية و البريطانية في البالد إلرغامها و الحكو    

  
" أمجد أبو زيد"          و بالتنسيق مع عناصر وطنية من القوات المسلحة قاد آل من          

)   هويلس(داف قاعدة مطار المالحة  مجموعة تاجوراء السته" شعبان سعيد"و 
غازي لتفجير      مجموعة بن " جمعة الفرجاني " و قاد �  ،في طرابلس بالتفجير    األمريكية 
ا طال االستهداف  و عندم� ، للجيش البريطاني في بنغازي   ) الدقادوسته(معسكر  

مجموعه من األمريكيين و احراقهم    ) من خارج حرآة القوميين العرب   (الشعبي العام   
 السفير    ية ؛ وصل على عجل إلى البالد داخل سيارتهم التابعة للقاعدة الجوية األمريك  

 الذي آان في أمر ُأستدعي له في واشنطن قبل حرب النكسة         �  )دايفيد نيوسم(األمريكي  
 و أنتقل إلى مدينة البيضاء في شرق البالد حيث يقيم الملك إدريس لمقابلته                    �بأيام قليلة   

ق مقابلته في    بناء على أوامر من حكومته و بعد أن رفض رئيس الوزراء حسين ماز    
 .  طرابلس 

 
 بتشكيل حكومة     عبد القادر البدري  و آلف   حسين مازق           أقال الملك وزارة      

 تولت مباشرة متابعة نشاطات عناصر و قيادات حرآة القوميين العرب في             ،جديدة 
البالد التي ُأصيب فرع قيادتها في طرابلس بخلل أمني إثر النشاط المكثف و االتصاالت       

عبد اهللا الهاشمي   ( إذ تمكن  المهندس  ، في البالد وحة مع القوى الوطنية األخرى   المفت
من إبالغ المخابرات العامة و تقديم تقارير متابعاته لبرامج و أهداف الحرآة في          ) رجب

إلى فجر     . �  ، و نشاطات عناصرها المسلحة في البالد         ، مرحلتيها الراهنة و الالحقة     
امت قوات األمن بتطويق و محاصرة عناصر و قيادات حيث ق تموز � يوليو  3يوم 

و تمكنت    )  106(الحرآة في طرابلس و الزاوية و بنغازي و درنة و البيضاء و اعتقلت           
 و تمكن   �جماعات أخرى من عناصر الحرآة من االختفاء في قرى و صحراء البالد      

)   جمعة الفرجاني  (ب   القطرية لحرآة القوميين العر     رئيس اتحاد طلبة ليبيا و عضو القيادة      
 .  ثم إلى سوريا   �بالد إلى الجزائر     لمن مغادرة ا

 
:   ن غير الليبيين              و آان أول الُمتهمين في أوراق القضية و قرار االتهام م         

 و قدمت النيابة العامة المتهمون إلى محكمة جنايات           محمد آشلي   � و  �  ش جورج حب  
 و القيام     ، دون ترخيص ) ين العربالقومي(تأسيس حزب سياسي   ":  طرابلس بتهمة 
 "  و حيازة أسلحة و متفجرات محظورة     ،بأعمال تخريبية   
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 و نحن في سياق محاآمة قيادات و عناصر حرآة    �  ، و تجدر اإلشارة العابرة هنا    

/ 15/1 إلى أن األحكام التي صدرت عن محكمة جنايات طرابلس في   ،القوميين العرب  
ن تتجاوز في أقصاها       لم تك )   الهادي الترآي ( المستشار    ،ة القاضي الليبي     م برئاس1968

 :   و منهم �للمتهمين األوائل ؛   ) الست سنوات  (
 

 اً ـ يـابــيـغ نيـفلسطي  ـــش بـــورج ح ــــج -1
 اً ـيـابـيـغ ي ـان ــنـبـل  ي ــ لـــشــد آـمــحـم -2
 حضوريًا        قار  ـب ـن الـر الديـ نص -3
 حضورياً      الغدامسي عز الدين  -4
 حضورياً      الم الزقعار   ـعبد الس -5
 حضورياً      م  ـالـ عـى الـف ـطـص مـ-6
   ًاـ يـابــيـغ    ـى رجان ـ فـة الـعـمـج -7
ــ زيوــ د أبـــجـــأم -8  حضورياً      دـ

 
 :   و منهم �  ،و سنتان في الحد األدنى للحكم على أواخر النتهمين   

 ُأعدما شنقًا   ؛ اللذانمحمد الطيب بن سعود  المرحوم  و �عمر على دبدوب   المرحوم 
موجب حكم    ب)   الفاتح (ثورة    ) ظل ( في  ،ي مدينة بنغازي    م ف1977في أبريل سنة    

   ( *  ) أحمد محمود الزوي ) اللواء اآلن  (برئاسة   ) كمة الشعب مح(أصدرته ما ُتسمى بـ   
دخالت األمن العام في    ألنهما قادا مظاهرات نددت باألعمال القمعية للجان الثورية و ت      

 و ليست    � ،شئون و إدارة االتحاد العام من خارج اللجان الثورية في مدينة بنغازي       
 و   ،اإلشارة هنا للفارق في األحكام و مدي تناسبها و التهم و المضبوطات و األهداف                 

  �القانون الجنائي الليبي       :  (القوانين التي ُطبقت و ُنفذت       ليست اإلشارة إلى طبيعة     
 و   �  ،في عهد النظام الملكي في قضية حرآة القوميين العرب    ) لقانون الطبيعي للمتهم  ا

في ظل     )  تشكيل محكمة الشعب و الثورة        العسكرية و االستثنائية و قانون      القوانين  : (
ار    رر اإلشارة البالغة الخطورة في إص   ثورة العقيد القذافي فقط و لكن إلى جانب ذلك تجد 

شخصيًا على أن تكون األحكام قاسية على جميع المتهمين من  العقيد ُمعمر القذافي 
 و أن يصدر عن     ،أعضاء الهيئة اإلدارية لالتحاد و بقية الطلبة المتهمين  بتأييدهم         

 و قد حضر  �محكمة الشعب هذه أحكام باإلعدام ؛ ُتنفذ علنًا في أحد الميادين العامة 
محمد الطيب بن     شنقًا في المرحومين    شخصيًا العقيد معمر القذافي تنفيذ حكم اإلعدام     

 .     أمام مبنى الكاتدرائية المسيحية في مدينة بنغازي      � ،عمر على دبوب   و  سعود

                                                        
 و قد رقي إلى رتبة ، م 1969 أحد الضباط األحرار في انقالب الفاتح من سبتمبر سنة ، الرائد أحمد محمود الزوي ( * )

جارة الّسرية تو أشرف على التعاقد مع مافيا ال" التسليح النووي في ليبيا " اللواء و آلف بالمسئولية عن إدارة مشروع 
  و اتهم أخيرًا باإلثراء الغير مشروع و التربح من شراء حافظات � ،لمواد و المعدات النووية المحذورة في ا

 و قد آشف خبراء الواليات المتحدة األمريكية ذلك ،للنفايات النووية على أنها جديدة الصنعه و غير مستعملة ) مستعمله ( 
 .    في سياق الجزء الثاني من هذا الكتاب و أمور أخرى آثيرة و خطيرة سوف نتعرض لها تفصيًال
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 رأيته موثق اليدين و األقدام

 يرجمه أحبابه في ساحة اإلعدام
 يذبحه الخطيب في جوامع المدينة
 و كانت عيناه في سبيلنا حزينة

 
* 

 
 موريقتلني جحود هذا العالم المخ

 عقيمة كالثلج كالظالم كالصخور
 سنين هذا العصر يا رفيقنا المغدور

 
* 

 
 صلوا معي يا أصدقاء الُيتم و الطفولة

  فالفضيلة،صلوا معي في معهد األحزان 
 ضاجعها واعظنا الخطيب ذات ليلة
 ( * )و كانت األصفاد حول جيدها ثقيلة  

 
 
 
 

                                                        
 .  للشاعر الوطني الليبي محمد فرحات الشلطامي " تذاآر للجحيم" من ديوان ( * )



 337

 بعد تكليف وزير ،لديوان الملكي في البالد عادت الروح إلى دوائر السلطة و ا          
 بتشكيل حكومته عبد الحميد البكوشالعدل في حكومة السيد عبد القادر البدري ؛ السيد 

 و آان الرئيس جمال عبد الناصر قد فقد � ،م 1967 تشرين أول سنة � أآتوبر 26في 
 المشير عبد ،ت المسلحة القائد العام للقوا" مقتل "  و انتحار أو ،بريقه من بعد النكسة 

� ،الحكيم عامر   
 

رآة   و فككت حرآة الثورة العربية وفقًا لتقرير اللجنة التنفيذية للقيادة القومية لح                     
و أَجَهَزت نظريًا و       )  ليمين التقليدي و اليسار التقدمي     ا(القوميين العرب بجناحيها ؛     

رأس قيادة     ) الوثيقة  ( و قد حّمل التقرير   � ،سياسيًا على استراتيجية االلتحام بالناصرية      
 و فـّسـرت الوثيقة      �  ،المسئولية الكاملة عن النكسة   ) جمال عبد الناصر   (لثورة العربية    ا

عجز هذه القيادة عن تحويل الحرب مع إسرائيل إلى حرب عربية شاملة ضد االستعمار                      
ريخي آحرب تحرير          و مصالح آل القوى المرتبطة به لتأخذ معناها التا           ،بكل قواعده  

 و ال تعود مجرد عملية صدام بالجيوش    ،شعبية و وطنية على امتداد األرض العربية  
التكوين الطبقي و األيديولوجي و السياسي البرجوازي            :  محدودة بيننا و بين إسرائيل إلى       

 .  الذي يحكم تكوين هذه القيادة   
 

ازية لقيادة الحرآة الثورية العربية           أن رأس البرجو  ) التقرير   (و استنتجت الوثيقة                
الطالبة إلحداث تحوالت تقوم     الجديدة  لم تعد مؤهلة لممارسة دور القيادة في المرحلة    

على بناء نظام اشتراآي ؛ قادر بالتصنيع  الثقيل على حماية االستقالل االقتصادي و                     
 :   و أضاف  �  ،توسيع إطار الديمقراطية السياسية الشعبية     

 
أن القيادة البرجوازية الصغيرة لم تنتج سوى سياسة متقطعة و متذبذبة في             "          

 تعبئة    ىغّيب أ  ـُ ت،ة  سمجابهة االستعمار الجديد و الصهيونية ؛ و أنظمة بيروقراطية متكل        
� آما هو حاصل في فيتنام    ،شعبية من شأنها استنزاف قوي االستعمار    " )1 (    

 
األساس    ": ة لحرآة القوميين العرب هذا     لتنفيذي           وقد شّكل تقرير اللجنة ا    

 و من هنا ؛    �   )2(  "النظري إلعادة بناء حرآة القوميين العرب و تجذيرها يساريًا    
� و وفقًا لهذا التقرير ؛ أقرت اللجنة برنامج التطور الديمقراطي الذي يحدد آليات و                      
اسي    تحليل طبقي سي  للحرآة في ظل صوغ  )  اليسارية (ف عملية إعادة البناء   وظائ

ستخراج برنامج يحدد مهمات النضال الوطني          إلألوضاع القطرية المتنوعة و    
الديمقراطي و أساليب الكفاح المتطابقة مع الظروف الموضوعية السائدة في آل قطر و       
االنطالق عبر ذلك نحو تصفية البنية التقليدية للحرآة و إحداث عملية فرز تنظيمي             

أهيل االستقطابات اليسارية للتحول إلى فصائل مارآسيه لينينية                  حاسمة في صفوفها و ت   
�جديدة    

                                                        
 سابقالمصدر ال:  راجع  )1( 
 سابقالمصدر ال:  راجع  )2( 
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            � البكوش آانت قد    الحميد و قد يبدو واضحًا اآلن ؛ أن حكومة السيد عبد

 في إطار    ،لمي للسلطة في ليبيا   تصوغ االنتقال الس   ،جاءت وقتها لتكون حكومة انتقالية    
ية و العسكرية  القريبة من الديوان الملكي و حاشيته          شارآت أطرافه السياس    " سيناريو"

� ،برضا الملك إدريس و مساندة الحكومة البريطانية       " دبلجته " في    
 

 و دخلت حلبة التنافس و   � و تغايرت الظروف    � تداخلت أحداث  �          و لكن   
 ، صالحي  و ُآـف البكوش عن آفأته و عن إتمام برنامجه اإل� ،التسابق آل األطراف 

اذ و تنفيذ القرارات و        و آأن حكومته قد جاءت التخ   �  ،و ُأبعد سفيرًا لليبيا في باريس       
 :   التمهيدية التالية   المراسيم 

 
أن  : "   أعلنت حكومة البكوش في بيان رسمي لها       ،بعد تشكيلها بثالثة أيام    •

زالت     المفاوضات بين الحكومة الليبية و الجانبين األمريكي و البريطاني ما            
 آانون أول    � ديسمبر 13 ثم أذيع في  )1(  " � و أنها أحرزت تقدمًا   ،مستمرة 

أن االتفاق قد تم على سحب جميع وحدات الجيش    " م بيان رسمي بــ 1967
البعثة   "  م باستثناء 1968البريطاني من بنغازي بحلول شهر فبراير القادم     

لخارجية البريطاني في نفس       آما اوضح وزير ا  �    )2( " العسكرية البريطانية   
بأن أية إنسحابات أخرى للقوات البريطانية           :  ( اليوم في بيان له بمجلس العموم    

�رهن بمجرى المفاوضات بين الحكومتين       (   )3(     
 
ثم أصدر عبد الحميد البكوش قرارًا يقضي بإقالة القائد العام للجيش الفريق            •

الدين قائدًا عامًا للجيش الوطني      نوري الصديق و تعيين اللواء السنوسي شمس     
    )4(  .  الليبي 

 
 أصدر وزير الدفاع في حكومة البكوش قرارًا بتشكيل لجنة من آبار الضباط                   •

 . يم الشلحي إلعادة تنظيم الجيش  برئاسة العقيد الرآن عبد العزيز إبراه    
 

م قدمت حكومة عبد الحميد البكوش إلى ضباط و      1968 و في مارس آذار سنة     �
 و العاملين في قوات األمن ؛ تسهيالت مالية في صورة      ،لقوات المسلحة  جنود ا

 . مليون دينار ليبي في العام      13 معونات لهم في حدود مبلغ 
  و على الجانب اآلخر ؛    �          و في مؤازرة ذلك      

 
                                                        

 مصدر سابق :  راجع  )1( 
اط التي تتولى تدريب الجيش الليبي طبقًا التفاق مسبق مع هي المعني بها مجموع الضب" البعثة العسكرية البريطانية  "  )2( 

 . النظام الملكي في ليبيا 
 مصدر سابق:  راجع )3( 
 . الشلحي عمرلعزيز الشلحي و مستشار الملك  اللواء السنوسي شمس الدين هو صهر آل من العقيد عبد ا)4( 
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ل الدولة    أصدرت حكومة عبد الحميد البكوش قرارًا بدعم جميع موظفي و عما         •
من     % 80 � 45تتراوح ما بين    " عالوة سكنية "صورة   بمعونة مالية في   
ون   و أن يك  ، دينارًا  35 على أن ال يقل حدها األدنى عن     ، المرتب الشهري   

 .  دينار ليبي  100حدها األقصى 
 
اب     و زيدت أحجام القروض و االعتمادات الُمقدمة إلى الفالحين و أصح             •

 . المزارع و األراضي الزراعية   
 

 و خفضت نسبة رسوم       ،ات الخاصة بالضمان االجتماعي      و تم رفع حجم المساعد  �
 .  االشتراآات المدفوعة من العمال و أرباب العمل      

 
الحكومة              و بناء على تعليمات الملك إدريس في خطاب العرش الذي ألقاه رئيس              

ة   بيتشجيع الشباب الليبي و دعوته لالنخراط بالقوات المسلحة اللي    "عبد الحميد البكوش بــ 
ليه من    لقانون الخدمة اإللزامية المصادق ع   ًا و تنفيذ  للحلول محل القوات االجنبية   

   -: البرلمان الوطني الليبي    
أصدر وزير الدفاع في حكومة السيد عبد الحميد البكوش ؛ قرارًا بتشكيل لجان التجنيد          

 . رآن عبد العزيز إبراهيم الشلحي   اإللزامي بالقوات المسلحة برئاسة العقيد ال     
 

أصبح العقيد الرآن عبد العزيز الشلحي نائبًا لرئيس األرآان و رئيسًا للجنة            و            
المستشار     ثم من بعد أصبح شقيقه األصغر عمر إبراهيم الشلحي     ،إعادة تنظيم الجيش 

 .م1969لك إدريس مع حلول العام   للمصالخا
 

ات مؤتمر القمة العربية في                   و آانت المملكة الليبية قد أعلنت قبولها لمقرر         
 و  � ، ال إعتراف بإسرائيل  و �  ال تفاوض  و �  ال صلحالخرطوم بألته الثالث ؛   

�قدمت ليبيا دعمها الكامل لدول المواجهة و تحمل حصتها المالية في ذلك             .. 
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 القوى السياسية في الشارع 

 الليبي             
 
 
 
السياسية     ت  األحزاب و الحرآا   ، هذا الجزء من هذا الكتاب     عرضنا في سياق                

ذات الصيت و األثر في الحياة السياسية للفترة ما بعد إعالن إستقالل ليبيا ؛ حرآة             
 ،  حزب التحرير اإلسالمي     �  ،حزب البعث العربي االشتراآي      � ،األخوان المسلمين 

��  ، في الشارع الليبي  و صدى هذه التيارات السياسية  � حرآة القوميين العرب    
و ال يجوز لنا أن نخلص إلى ذلك دون ان نعرج باإلشارة إلى تلك التجمعات السياسية و                 

 من أطراف العملية السياسية في مرحلة   � بشكل أو آخر  -النقابية التي آانت طرفا    
 � ليبراليون   � اشتراآيون   �شيوعيون   (  فيما بعد االستقالل في ليبيا ؛    التحرر الوطني  

و أدوارها داخل قطاعات اإلعالم    )  بالد و منظمات المجتمع المدني في ال   �ديمقراطيون  
 القول بعدم أهلية مجتمعنا العربي في ليبيا لتقبل الديمقراطية و             فندلن �  ،و النقابات   

  و نؤآد   �  ، لثقافة الخوف من أي تغير أو تحول         و نتصدى  �  ،التعددية السياسية  
يمقراطية بالموقف الصائب من حال االستبداد و ما سببته              إيمان القوى الوطنية الد   

السلطات و أساليبها القمعية و اإلقصائية ؛ باعتبارها المسئول الرئيسي عما تعيشه بالدنا                     
 . اآلن 

 
ما قيل عن تزويرها      و على رغم  ،حكومات الملك إدريس   فالنظام الملكي و             

 و   � و األمريكية   يطانية  واعد العسكرية البر  ها للق  ئقا و استب  �انتخابات برلمانية      
 عاش على األرض    ا لم تقمع يومًا إنسان   ؛حرصها على استمرار سياستها الموالية للغرب       

 و لم ُتسّلم الجئ احتمى         ،بسبب فكره أو رأيه أو دينه أو لونه او عشيرته       الليبية 
الضمانات القانونية  و لم يحاآم متهم من غير قاضيه الطبيعي و توافر آافة     ،بديارها 

 . له 
 

 في لقاء للمعارضة      -و آان قد سألني رجل من رجاالت العهد الملكي في ليبيا ؛               
 .م ؛1983ليبية جمعنا في القاهرة سنة     الوطنية ال
 و قد أجبته باختصار لما أتناوله هنا ؛         �هل آان في ليبيا حزب شيوعي ؟                 

 و ألني ال املك   � ،آنا نسميه تجاوزًا بالحرآة الشيوعية   أو ،عن ما يمكن أن نسميه 
 غير    �آل الحقائق و تنعدم لدّي في بعضها الوثائق و المراجع التي تؤرخ لهذا التيار             

آتابات بعض أشخاص هذا         ما آانت قد أشارت إليه     ض إني قد استحضرت من الذاآرة بع   
قراء اإليديولوجي و السياسي         و يبقى التناول محصورًا هنا في إطار االست          �  ،الفكر 

 آانت ُتشكل تيارًا سياسيًا في حرآة التحرر الوطني             ، وطنية ليبية  ،لعناصر سياسية   
يتعاطون السياسية    )   هواة (جمل عددها القليل أآثر من    و لم تكن في م�  ،الديمقراطي 
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حول     ، و يعطون  من وقتهم للندوات و الحوارات النقابية   ،بمفاتيح الفكر المارآسي   
 و في مسألة الصراع العربي الصهيوني بما يتفق      � ،قضايا الساعة العربية و الدولية  

قوى البروليتلريا ضد       )  بالحتمية المارآسية   (ظرية الصراع الطبقي الذي تقوده         و ن
�  ،الرأسمالية المستغلة لثروات الشعوب        

 
 
 
 

ررات الجّدية اإليجابية و        و مع انعدام المب   �  ، و على الصعيد الوطني المحلي                 
  ن دعواتهم و نداءاتهم آانت تنحصر محلياً   إ ف،روط الصراع الطبقي في البالد   توافر ش

 و مطالبة الحكومة بإصدار قوانين العمل و           �شي للناس آافة    يفي ؛ تحسين الوضع المع  
ريعية     في المجالس البلدية و التش   مالى  و إفساح  المجال للتمثيل الع     ،الضمان االجتماعي  

�هو االسم الذي ًأطلق على عدد قليل من المثقفين المارآسيين و       )  الشيوعي ( آان  و  
 و ما استساغوا نعت    � ،ات القرن الفائت     ي ُنشطاء النقابات العمالية في خمسين  

 :  على أي منهم لألعتبارات التالية     )  الشيوعي(
 

 فهم من عائالت    ،ليسوا آذلك  و ألنهم  ،)  بعدم اإليمان (  رتباط الشيوعية   إ  :أوالً      
 .  ذات حيث برجوازي في المجتمع الليبي      

 
ن الجو االجتماعي الديني العام لم يكن يسمح أن يلقي مثل هذا الفكر بمبادئه    إ  :نيًاثا    

 .  قبوًال حتى في أوساط العمال و الفقراء عمومًا       
 

على استعداد لتجاوز حدود       أن بعض هؤالء المثقفين المارآسيين لم يكونوا         : ثالثًا    
 و لم تكن المارآسية بالنسبة       ،أو الخطابة إلى العمل التنظيمي الحزبي         الكتابة 

 و مفاتيح للجدل و الحوار اآثر مما هي منهج            ،لهم أآثر من ترف فكري    
�  ،يستدعيه صراع طبقي قائم في البالد بمكوناته اإلنتاجية الرأسمالية         

 
 

"    و من ُأطلق عليهم   ،عة األولى لدعاة االشتراآية المارآسية         أولئك هم الطلي             
� ،و ما آانوا قد تجاوزوا العشرة في آل ليبيا         " الشيوعيون    

 
أّطلعت على صورة من تقرير إستخباراتي لدى أرشيف األمن               و آنت قد              

تطالع  م آتبه أحد المكلفين باس1984سنة " يمير جعفر ن"السوداني في عهد الرئيس 
و   . �  ، م  1964القوى و التيارات السياسية في ليبيا للرئيس جمال عبد الناصر سنة                  

النشاط   "ص المعني بما سماه التقرير بــ     فإني أورد هنا الن،بالرغم من عدم دقته 
 :   الذي يقول    الشيوعي في ليبيا  
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  :  النشاط الشيوعي � 3
 
دية على أيدي بعض الطلبة الليبيين الذين    بدأ التسلل  الشيوعي إلى ليبيا بجهود فر    -أ

عبد اهللا    و آان أول من أدخلها إلى ليبيا   ،تلقوا العلم بالخارج و اعتنقوا الشيوعية    
 م من القاهرة حيث    1955فور عودتهما إلى ليبيا عام  قاسم القويريو القويري 

من يدرسان بها فعمال على تجميع بعض العناصر المتطرفة و آان أغلبهم     آانا 
ين الفلسطينين و انتشروا في التجمعات الشعبية و نقابات               سالشباب المثقف و المدر   

العمال و المدارس لترويج مبادئهم و استغلوا في دعوتهم سوء توزيع الثروات و          
 . فساد الحكم و سيطرة بريطانيا و الواليات المتحدة على مقدرات األمور في ليبيا            

  
ية في الوصول إلى مراآز حساسة في المجال           نجحت بعض العناصر الشيوع    -ب   

تية و    اإلعالمي بفضل المساعدات المادية و األدبية التي تقدمها السفارة السوفي            
الذي   فاضل المسعودي    و من أمثال هذه العناصر         ،الحزب الشيوعي اإليطالي لهم     

  عبد اهللا  و  أحمد أبو هدمه    و  طالب الرويعي  يرأس تحرير جريدة الميدان حاليًا و         
 و غيرهم ممن آتبوا لعدد من الصحف الليبية و نشرت لهم       على أبو زقيه  و القويري

�أبحاثًا و مقاالت و قصصًا متنوعة         
 
لم يفلح الحزب الشيوعي حتى اآلن في خلق قاعدة شعبية له نظرًا لقوة النزعة الدينية        -ج

الوجود األنجلو    و قوة  و تطلعه إلى الجمهورية العربية المتحدة  لدى الشعب الليبي   
أمريكي  في ليبيا و ينحصر نشاطه في نطاق ضيق جدًا و ليس به وزن مؤثر بين                    

 .  القوى السياسية في البالد   
 
و مرآز رئاسة الحزب حاليًا يوجد في بني غازي و توجد له فروع في طرابلس                        -د

 سنوات على بداية ظهور      9و على الرغم من مرور ما يقرب من       .  الغرب و فزان  
لنشاط الشيوعي في ليبيا إال إنه محصور في نطاق ضيق جدًا و ليس له وزن          ا

آما أن الوجود     ،حقيقي داخل البالد و يرجع ذلك إلى عدم تقبل الشعب لمبادئه         
 . البريطاني األمريكي ُيعد عائقًا قويًا أمام المد الشيوعي في ليبيا   

 
 الطالبية أثناء أحداث منتصف     و قد حاولت العناصر الشيوعية إستغالل المظاهرات    -هـ

 لصالحها عن طريق الخطب و توسيع نطاق االضطرابات و           )1(  يناير الماضي   
� إال أن دور الشيوعيين آان ثانويًا     ،أعمال الشغب    .( 

 
 

  *    *    * 

                                                        
 . ليها سبق اإلشارة إ.  م 1964 يناير سنة 14 و 13 يقصد مظاهرات )1( 
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يمكن التأآيد على أن هذه      )  المهني ( ما ورد في هذا التقرير       و دون تعليق على              
لم يكن   لم تنشئ  حزبًا لها و    ) الحزب الشيوعي الليبي    (تي أطلق عليها التقرير    الجماعة ال

 و دون الخوض في محاولة استنتاج عالقة     �  ،لها مرآز أو فروع آما أدعى التقرير      
ما ورد في هذا التقرير بالظروف الموضوعية للناصرية و خصوماتها أو تحالفاتها في                  

تقييمات التي وردت فيما يخص الحرآة الوطنية في             تاريخه و مرحلته ؛ أشير إلى أن ال      
يغازل في     فى عمومه بقدر ما آان التقرير      آنذاك لم تكن تحاك الواقع فى ليبيا    ليبيا  

راق    آما هو حال األمر في اليمن و الع،الرئيس جمال عبد الناصر تطلعاته و طموحاته   
 . و سوريا و حتى في الجزائر    

 
ن حرآة اليسار االشتراآي في عمومه العربي و خاصيته                      و يجب أن ال ننكر أ     

الليبية قد شّكلت سجًال  للذاآرة السياسية و الثقافية ؛ اّتسقت في مرحلتها مع ثورة                    
حرآات التحرر ضد اإلمبريالية و االستعمار و الرأسمالية العالمية الناهبة لثروات            

تينية ؛  في مطلع ستينات القرن       شعوب العالم الثالث في آسيا و أفريقيا و أمريكا الال        
الماضي ؛ و قد ألهبها نضال الشعوب و حرآات المقاومة لالستعمار و اإلمبريالية          

�العالمية في بوليفيا و السلفادور و فلسطين و فيتنام و غيرها             
 

بية و العمالية هي القوى الوطنية الشعبية التي تشكل               ال                و ألن القوى الط     
ة األساسية للطالئع الوطنية و تنظيماتها السياسية و النقابية في حرآة التحرر               القاعد

فإن األفكار االشتراآية الداعية إلى العدالة االجتماعية و توزيع الثروات عدًال         ،الوطني 
  سلميًا بين الطبقات في المجتمع ؛ آانت تستقطب أهواء           بين الناس و إذابة الفوارق    

 و ،) راز قدراتهم التنافسية اإلبداعية لتحقيق ذاتهم و إب (جامعات   الشباب في المدارس و ال
نموذج   ألا و آان � ،تشد إرادات العمال و الفقراء إلى مجتمع الكفاية و العدل         

الناصر االشتراآية       و آذلك أطروحات عبد     ، األوروبي الغربي لإلشتراآية الديمقراطية       
طبيعة الّسلمية للمجتمع العربي المسلم في    تتوائم و ال) برآة ف الم(قوالتها  مب) سلمةالمؤ(

نظريته     )  آارل مارآس  (  الصراع الطبقي الذي ُأسس عليه      و في غيبة�  ،ليبيا 
ذل في إنتاج السلعة      الجهد البشري الذي ُيب   :  (  و هو  )  قيمة العمل  (االقتصادية في فائض  

�)    و يحدد ثمنها   
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 المارآسية هو ؛ الوتر االشتراآي الذي رأى فيه           و آان السهم االقتصادي في قوس  

الكثير من االشتراآيين ؛ الطريق إلى تحقيق تطلعاتهم االجتماعية و يدفع إلى تحقيق          
فكرة سيطرة الدولة على وسائل اإلنتاج في ظل نظام اشتراآي ديمقراطي بمعزل عن          

 و   �  ،رآسي في بالدنا  ديكتاتورية البروليتاريا المعدومة الوجود بمفهومها الطبقي الما        
�  ،ة للمارآسية   الكتي يلمقوالت الفلسفية و المنهجية الد     للنظام االشتراآي با  ألنه ال عالقة   
نظام توظيف الموارد البشرية المتاحة في      "أن اإلشتراآية آنظام اقتصادي   (فمن المعلوم 

 في   لم يكن معروفاً " معينة طبقًا لخطة اقتصادية شاملة    مجتمع معين لتحقيق غاية  
 فقد �   )1( ) م 1917 في روسيا سنة  الدراسات المارآسية إلى ما بعد الثورة البلشقية     

عرف العالم عدة أنظمة و نماذج أخرى لالشتراآية ؛ منها ما سميت باالشتراآية العلمية         
1924سنة ) لينين (عن التجربة التي أطلقها  ) الشيوعيون (؛ و هي االشتراآية التي تبناها  

الثورة البلشقية في روسيا بإنجاز الثورة قبل نضج الرأسمالية في روسيا                   م بعد قيام 
 ان الثورة البروليتارية تقوم في     من) مارآس( و على غير ما توقع ،رية القيص 

 .  من خالل قوانينها التلقائية     ) و ليس قبل  ( أن تنضج الرأسمالية   المجتمعات بعد 
 

 ، انقسم إلى ما ُعرف بالمعسكرين    الدولي ؛هصراعو ألن العالم بحدة            
 و قادت الواليات المتحدة       ، تزعم االتحاد السوفيتي األول    �  ،اإلشتراآي و الرأسمالي    

مر الطبيعي أن تعيد األمة العربية حساباتها  و تبحث              و آان األ �، معسكرها الرأسمالي   
جتماعية من   االفي أسباب انحطاطها و قد تصاعدت إرباآاتها السياسية و االقتصادية و             

م لتنحاز بدوافعها القومية للقوى السياسية الدولية الوحيدة التي           1967بعد نكسة يونيو  
 و هي القوى الداعمة لحرآات التحرر في            �  ، و ال بديل عنها    ،يمكن ان ترآن إليها   

 و التي عال صوتها و تتابعت إنجازاتها و هي تتغنى بأيديولوجية اليسار العالمي                ،العالم 
 )  ياالتحاد السوفيت  (�  ،طريق اإلشتراآية  و 

 
 
 
 
 
 

     *      *     * 
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 عن القوى الوطنية الليبية ؛ األطماع الرأسمالية اإلمبريالية األمريكية و     يًاو لم يكن خاف  

البريطانيا في ليبيا ؛ و عمليات القرصنة الدولية التي قامت بها منذ التوسع في                     
لبترولية بكمياته التجارية التي سال لها لعاب الرأسمالية الغربية و خططت                    اإلآتشافات ا 

 التي ُنزعت عنها     ، و قد آشفت الملفات الّسرية للخارجية البريطانية          �  ،لسرقته 
إخفاء اآتشافات النفط السرية أخيرًا ؛ النقاب عن االتفاق األمريكي البريطاني على     

 التي بعث بها القائم       )1530/7/59(اء في البرقية رقم     فقد ج، الليبي عن الحكومة الليبية  
رفني أن أحيطكم     يش(: م 10/4/1959يطانية ببنغازي بتاريخ     باألعمال في السفارة البر    

قد عثرت على حقل للنفط في منطقة االستكشاف           ) ستاندارد( علمًا بأن شرآة   
 أقرب   ميل عن )   100( ميل جنوب بنغازي و    )200(يبعد الحقل  . المخصصة لها 

ذات   ) 37(برميل في الساعة و بدرجة   ) 100(ئر األولى و تنتج الب . الشواطئ البحرية 
عن بمناقشة المسئولين    و� قدم)  5400( ُيجرى االستخراج  عن عمق   النقاوة العالية و

  نهم سوف يستمرون في حفر آبار أخرى في منطقة         إ : عمليات االستكشاف قالوا لي    
و انهم يتوقعون العثور     .   آيلومتر مربعًا     ) 25690(مساحةاالستكشاف التي تمتد على   

على أثار نفطية جديدة تسمح لهم بتقدير إمكانات و احتياطات الحقل على المستوى                 
 ثم   �   )1(   ) و بالتالي فإن االحتماالت عالية في وجود النفط بكميات تجارية         ،التجاري  

)  1239( البرقية التي تحمل رقم  ترد إلى الخارجية البريطانية من سفارتها في واشنطن   
  " ستاندرد أويل أف نيوجرسي   " شرآة علمنا أن( �: م  و تقول  21/5/1959بتاريخ  

و أن    . أبلغت الخارجية األمريكية عن اآتشاف حقل للنفط في ليبيا ذات إمكانات تجارية           
لكنها تؤآد أن الشرآة ال تستطيع أن تحدد حتى اآلن  مدى اتساع و عمق الحقل و 

إن هذا   (:  و أضافت البرقية  � ) للنفطلترآيبة الجيولوجية لليبيا ُتشكل مصيدة آبيرةا
و على   . االآتشاف في رأي الخارجية األمريكية يؤثر على وجودنا المشترك في ليبيا    

و أن الخارجية     . ها عند ظهور النفط في حقول أخرى   السياسات التي يجب اتباع    
 و من    ، النظر البريطانية على وجه السرعة     األمريكية ترغب في التعرف على وجهة    

 حيث من المقرر أن يعقد  سفير الواليات            ،األفضل أن يتم ذلك في بداية األسبوع المقبل       
   ).منذ فترة طويلة مع الملك إدريس     المتحدة اجتماعه المؤجل  

 
 في   و في الفترة التالية تضيف السفارة البريطانية في واشنطن إلى خارجيتها                     

 :  لندن تقول  
 

تخشى الخارجية األمريكية من ان تدور رؤوس رجال الحكومة الليبية بهذا          (           
آما تتوقع    .  خاصة إذا أدرآوا أبعاد التدفقات المالية التي يوفرها النفط لهم         ، الخبر

للمتاعب ؛ و      ) هويلس (عرض وجودهم العسكري في القاعدة     الخارجية األمريكية أن يت  
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و يرفع من القيمة االستراتيجية    .   االآتشاف في حد ذاته يشكل إمكانية هائلة  ترى أن
     ) 1(   )و أن من الضروري ضمان استمرار ليبيا ضمن المعسكر الغربي      ،لليبيا 

 
 بمضمون برقية واشنطن إلى     بعثت           و تشير الوثائق إلى أن الخارجية البريطانية           

� ،يرها أن يقوم بدراسة تقدير موقف     سفارتها في بنغازي و طلبت من سف        
 
 
 

 مايو ردت السفارة البريطانية في بنغازي على خارجيتها ببرقية يقول                   25          و في   
أرى أنه من مصلحتنا و من مصلحة الشرآات أن تتجنب بقدر              ( �:   فيها السفير  

 و أال    ،من النفط  اإلمكان إستثارة شهية الليبيين بالحديث عن التدفقات المالية المتوقعة           
 و أال نغذي توقعات الرأي العام بأن النفط يحقق            ،نثير في خيالهم فكرة االستقالل المالي       

�االستقالل المالي لهم   ( )2(   � إن هذا االآتشاف النفطي   �( :   و يضيف السفير  
سوف يعزز قدرات المساومة لدى شرآات النفط الغربية لدى تعاملها مع الدول النفطية                    

 و ال يحتاج إلى شاحنات تدفع    � ألنه يوفر نفطًا غير ُمكلف   �بية األخرى  العر
لكنه في   .  المهددة باستمرار  ، أو خطوط أنابيب التابالين    ،رسومًا  عبر قناة السويس   

ألن ليبيا  اآلن لم تعد مجرد محطة        ،المقابل يسبب لنا الكثير من المتاعب العسكرية       
تحتاج    ال بد أن تتحول إلى محمية عسكرية       و ابعة ،  لإلستطالع و المت  عسكرية صغيرة  

 و يخلص    �)  عن المصالح الغربية  إلى قوات إضافية لتعزيز المواقع الدفاعية عنها و    
توسيع الطبقة العاملة إن وجود النفط سيؤدي إلى   (: السفير البريطاني بالقول لخارجيته      

رغوب بالنسبة لالتحاد     و هذا أمر م ،نية و الفكرية هو رفع مستوى مهاراتها الم 
�ير على اتجاهات القوى العمالية          ثوفيتي الذي سيحاول بالتأآيد التأ    الس ( 
 
 
 

 ساحة سياسية و اقتصادية و    ،و أصبح الشارع الليبي    . �  هكذا آان الحال            
 و ما ترآت القوى اإلمبريالية       �  ،عسكرية تتزاحم فيها و تتصارع عليها آل األطراف    

 و على    ، و لم تخف القوى الغربية   ،للشعب الليبي أن يقرر مصيره بإرادته       الدولية ؛ 
 و   ،رأسها الواليات المتحدة منذ ذلك الوقت ؛ أن تدخلها قد يكون امر حتمي في أي وقت              

يكي في    فقد وصل حد الطغيان األمريكي أن هدد الرئيس األمر ،واجب لحماية مصالحها  
� آما هو مخطط   �ء على منابع النفط العربي       م بالغزو و االستيال   1967أعقاب حرب    
  و �  ، إذ ما توقف العرب عن ضخ النفط إلى أسواقها أو هددوا بذلك      �  و جاري اآلن  

ذلك آان و ما زال هو مسعاها إن لم تضع األمة العربية بأآملها و أجمعها مواردها في                    
� ، تحت تصرف الرأسمالية األمريكية     خدمة و   
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ها في    ؤالمخابرات األمريكية و معها عمال    شاط و مخططات أجهزة    و آان و ما زال ن  
المنطقة ؛ رهن و تحت إمرة الرأسمالية و نظامها الذي يبحث عن أسباب الربح في         

 و يهدد شعوبها بالغزو لفرض التبعية االقتصادية بقوة السالح على              ،األرض العربية  
�  ،مجتمعاتها    

 
 
 

معاتنا تستطيع منافسة الوطنية الناشئة في مجتو ما آانت الرأسمالية           
 ...ن و ما بقى أمامها إال التعاو ... اإلمبريالية الرأسمالية

 
 
 
 

*      *     * 
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 و آانت السنوات        ... آان ذلك جانبًا من مظاهر الحياة السياسية في ليبيا آنذاك                     
سنة     أيلول �سبتمبر    الثورة فى اليوم األول من  -لتي سبقت انقالب    الثالث األخيرة ا 

مام   هتإمثار  ؛ م مليئة باألحداث و المفارقات التي آانت في جزء هام منها    1969
 هذه األحداث و المفارقات من       آانت بعض  .. .ستخبارات دولية   إحكومات و دوائر   

تحقق على    يل) منذ األربعين عامًا الماضية(ا ُخطط له  مو ربما أهمها  .. ُصنعها ،
 و ربما لم يعيها حتى       �   آنذاك  و لم نعيها  مؤشرات   هناك  آانت  ..؟..!..األرض اآلن 

� أبواب ليبيا مفتوحة على مصارعها        فقد آانت � ،أصحاب أدوار فيها      
 

ي الدور النشط الذي لعبته أجهزة      بان ف ت          و آان أخطر هذه المظاهر ما يس      
في خفاء غير     ستخبارات الواليات المتحدة و المملكة البريطانية على الساحة الليبية            إ

حة و    و في أوساط ضباط القوات المسل    �  ،تحادات العمال   إ مطلق داخل نقابات و   
 ؛    و آانت المرحلة قد شهدت حدثين دفعا بالقوى السياسية و أطرافها          �  ،آوادرها  

المحلية و القومية و الدولية للتنافس و العمل على أحتالل مواقع لها في مقدمة السباق                  
�للوصول إلى مزاليج قمة السلطة في البالد       

 
 

   : الحدث األول 
 ، م و ما أسفرت عنه من نتائج و متغيرات  1967ة سن) 6 (ـنكسة حرب األيام ال            

م األهمية   1967 فقد أآدت حرب    �  ،دفعت آل األطراف للبناء عليها وفقًا لمعطياتها          
االستراتيجية في البناء األمني على المدى الطويل لكل من مصر و إسرائيل           -العسكرية  

مرآزة في ليبيا ؛ مع البحر       لت القواعد العسكرية األمريكية و البريطانية المت    ـّ فقد شك،
على     و مرآز ضغط   ر طوق حصا  ؛األبيض المتوسط شماًال و صحراء السودان جنوباً    

 و مصدر دعم لوجستي عسكري فاعل و حاسم   ، )مصر (الجمهورية العربية المتحدة  
 و قد أآدت نتائج حسابات الحرب مع إسرائيل ؛ أن القوة                  �  ،على األرض إلسرائيل    

مع التواجد العسكري    % 50اتيجية لمصر تنخفض فاعليتها بمقدار      اإلسترالعسكرية 
و قد  (% 100 و العكس صحيح �، البريطاني على حدودها الغربية في ليبيا      -األمريكي 

�)  م و نتائجها 1973 حرب أآتوبر سنة    دتـّأآ   
 
 
 ؛    و استخلصت من نتائج الحرب      ، و قد أدرآت الواليات المتحدة و إسرائيل                     

 باعتبار ما يمكن أن تكون عليه الدولة       ،ية ليبيا اإلستراتيجية لألمن القومي العربي      أهم
 و   ، بين مشرق الوطن العربي و مغربه       � الربط    أو � الفاصل    �الليبية بحكم موقعها   

أثر ذلك على مشروعي الحرب و السالم في منطقة الشرق األوسط الكبير و شمال          
 .  أفريقيا على المدى البعيد   
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  : و الحدث الثاني 

 
 و   ،هو التدفق الهائل الذي حدث في السنوات األخيرة للثروة النفطية في ليبيا                             

 حطم النشاط البترولي الليبي جميع         �(  و قد   �  ،سرعة االآتشافات و اإلنتاج    تزايد 
�األرقام القياسية السابقة بدرجة فاقت جميع التصورات         ( 

 
 و    ،مليون برميل  ) 85.2(م 1968 تموز سنة  �يوليو  فى   إلنتاج الليبي فقد بلغ ا            

 و ظهر التحول االقتصادي و أثاره         ،أصبحت ليبيا رابع مّصدر للبترول في العالم         
 و آذلك أثاره االستراتيجية على عملية الصراع العربي       �  ،االجتماعية و السياسية 

 أصبح سالحًا عربيًا استراتيجيًا ؛ يدعم     و دخل النفط العربي المعرآة و � ،اإلسرائيلي 
� ،دول المواجهة العربية و يزعج الواليات المتحدة و بريطانيا و يصيب إسرائيل                 

 
 و من نتائج هذه الحسابات ؛ رمت آل من أمريكا و بريطانيا                    �          و من هنا      

يل السياسي للنظام     بثقلهما اإلستخباراتي لمنافسة القوى الوطنية و القومية إليجاد البد      
الملكي الذي آان قد بلغ من الضعف ما يمكن أن يجعله ُعرضة لالستجابة الطوعية             

 أو سقوطه و صعود بديل يحتاج ترويضه إلى           ،للمطالب الوطنية و القومية في البالد     
سنوات ؛ تريد الواليات المتحدة أن تأمن خاللها عدم اإلضرار بمصالحها و استراتيجيتها                  

 .  قة في المنط
 

 و بعزل آل منها عن األخرى ؛ نشطت األجهزة األمنية و السياسية      �          لذلك   
 األمريكية و البريطانية في مراقبة و متابعة نشاط جماعات و فصائل حرآة         ،للحكومتين 

التحرر الوطني الديمقراطي و منظماتها الشعبية في البالد ؛ بهدف إعداد و تنظيم بنية       
 .  اعد و القيادات الشعبية ؛ تكون موالية للغرب       سياسية من القو

 
الخارجية البريطانية إلى سفيرها في تونس ؛             بعثت بها    ،          و تكشف برقية أخرى     

البحث مع السفير هناك عن      تطلب منه فيها ؛ إيفاد الملحق العمالي إلى بنغازي لــ            
تكشف الرغبة    :    )1(  �الوسائل التي يمكن بها زيادة النفوذ الغربي في ليبيا  

البريطانية في إمكانية التأثير على قيادات إتحاد العمال في البالد بما يضمن والء قيادات                    
 .   يرات القوى الوطنية المعادية للغرب      ثها و عدم ترك القوى العمالية لتأ    هذا اإلتحاد ل

 
    *     *    * 

 
           

 

                                                        
 . الدآتور السيد عوض عثمان، م 1992 � 1940العالقات الليبية األمريكية  : " اجع  ر)1( 
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 يرجع في أصله إلى السياسة اإلمبريالية          ألن برنامج استقطاب و تجنيد العمالء        و  

 آان من   ، إال أن ُأسـس ذلك و ما أحيك به من مؤامرات و دسائس     �  ،البريطانية   
برنامج اصطياد     :  أطلق عليه رجال األعمال األمريكان       (   و  �  ، تدابير صهيونية   

 .  )Head hunting  " ( )1"  الكفاءات   
 

 أن نستطلع و نكشف أساليب و برامج       ،ق حديثنا  مناسب في سيا  من الو لعله             
ها و    القوى المعادية لنهضة امتنا العربية التي عملت منذ سنين على إعاقة نموها و تقدم          

 ليس ذلك إعماًال لنظرية    � ، اتها  دررة على مق طبالتالي فرض الهيمنة و السي   
أن   و لكن لتأآيد � ساسة و الكتاب و المسئولين العرب   آما يستنكر بعض ال  -)  المؤامرة (

المؤامرة قائمة بالفعل منذ زمن بعيد ؛ تستهدف األمة العربية في وجودها و بقائها و       
مجتمعاتها ؛ و ما زال ُينكر عليها حقها في السعي لتحقيق و حماية               أمن  ستقرارإ

 و نحن ال ننكر أن أرضنا قد أنبتت         ، نقول ذلك   �  ،مصالحها القومية و الوطنية  
 و آانت خصبة بهذه المؤامرات و الدسائس في غيبة             ،اء ـسبت األخّ و أنج العوسج 

اإلرادة الذاتية الجمعية و انعدام األجندة العربية الواضحة و الواقعية التي تجمع األمة و      
 .   تحمي ثروات و تراث أجيالها       تحقق إرادتها و 

 
 

       *       *       * 
 
 

 ننتظر و نبحث عن الحقائق الكافية       �  و حتى اآلن  �          منذ سنين طويلة     
 و بنود من وثائق لم    � عالقات و مفاوضات و اتصاالت      �لمعرفة خبايا و خفايا ؛   

 و    �و تبّدل األحوال    . �رغم تغّير الظروف    "  األبدية" ُترفع عنها الّسرية العربية    
و بني     و عناصر تلك المعادالت التي نشأت و نمت          �  ،فناء ملوك و أمراء و سالطين    

 و في بورصة     ،عليها في السوق العالمية لسياسة المجامالت و تبادل المصالح         
المقايضات و قبض و تسليم األثمان و البدائل في إطار سياسات االحتواء و المواالة و قد                   

 و محذور أن نعرف حتى اآلن ؛ آيف          ، �أنتجت و أفرزت وقائع و أحوال ال نعرف           
و سّدوا مساّد    ) نوالعارف(  و قد أخلص الورثة � ،ما هي مقدماتها     و�آانت  

� و آانوا لهم معاونين    �مورثيهم    
 

        
 

                                                        
 المملآة � ترجمه إلياس توفيق عن دار نادر للترجمة و النشر ، ُأآسفورد مصدر سابق ؛:  راجع  )1( 
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 و قد خّيم الضباب على     ،خر و أنكروا اآل� و حجبوا المعرفة  �ضربوا الّسرية        

  .  االستنباط و �  الّتوقع و � التكهنحياتنا و ُسجنت عقولنا بين جدران ظالم     
 

:    و قاطع الهتيفة الزعيم    �ن  ي و جندوا الشعراء و المّداح   �ولنا    ستخفوا عق إ           
� و يحرك القائد شفتيه ساخرًا في زهو و تعجب ؛           � بالّدم نفديك يا زعيم   � بالّروح   
 :  سمعه بعض من حوله و هو يردد و قد

 
  ) 1( " َفاسـَتــخــفَّ قــوَمــُه فــَأطاُعــوه إّنُهم آَانوا قومــًا فِســقيَن " 

 
 األجداد إلى أصالب الرُّسل و أعراق          وا  و ُنـّســب  �          آتبوا التاريخ على هواهم         

 و استثناء قواعد الحق و العدل ؛ صيغت      � ، و باحتكار العلم و المعرفة    �األنبياء  
  احتكروا آل شئ      �  ،قوانين الظلم و القهر و االستحواذ  

   .. . الحقيقة ... القوة ... المال...  السلطة
 

                  و ما عاد أمامنا غير أنصاف حقائق فرضتها و ألزمت بنشرها قوانين                    
الديمقراطية و حقوق النشر و المعرفة لألعداء و الخصوم ؛ نستقي منها آل حين من    

 و ال أحد من أطرافنا يحققها أو يقول فيها    ،زمن التزامهم برفع الّسرية عنها ما يخّصنا   
 .  رة عّنا   ما ُيذهب الحي 

 
 

م أن 1969 ثورة الفاتح    �نقالب   إ هد سنوات ما قبل               و من حق الجيل الذي لم يش    
يعرف حقائق و أحداث تلك الفترة التي أفرزت ما تالها من ظروف و أوضاع ليبية                   

 و أن يعي أن � محلية و عربية و دولية  ،سياسية و اقتصادية و اجتماعية و أمنية  
"  بعض"تعّدت حدود ماعتادت أن تقوم به    عرض لعملية تشويه   تاريخ بالده قد ت 

  - نقالبها على النظام السياسي القائم  إات اإلنقالبات و الثورات لشرعنة  حكومات و قياد 
 و تصبح اإلشادة به أو ذآر بعض محاسنه ؛ فعًال ال         ،البه و تحذر من خطر عودته   مثو 

خر من الثورات      آس بعض  على عك  ،يصدر إال عن عدو للثورة أو رجعي عميل       
الصادقة التي قامت للتصحيح و اإلصالح و قد حققت المنجزات الوطنية و هي تحترم                   
تاريخها و تعتز بماضي و نضال شعبها و قياداته و رموزه التي حققت استقالله و أقامت                          

� ،دولته    
      *        *        * 

 
 

                                                        
 " . الزخرف " ورة سمن  ) 54(  األية  )1( 
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ما آان بمقدوري أن أفصل بين األحداث و مسارها الليبي ؛ و بين العالقات القومية               
 و ألن القوى اإلمبريالية و         � ،ألمتنا العربية و ترابطها و امتدادها و خالصة نتائجها            

فما   �  ،ططاتها بين أقطارنا العربية      الصهيونية العالمية لم تفصل في أجندة أهدافها و مخ      
خططت له و نفذته في قطر هو في واقعه  إمتداد و تكامل لما ُنفذ أو سينفذ على األرض           

 . تعددت المراحل و ُأزمن التنفيذ    مع األخر و إن 
 

          فما حدث في العراق و حتى اللحظة ال يمكن وصفه إال بالخراب و الدمار       
على ما  و ليس ذلك بالجديد � ،لمعنية به بالدنا العربية   و ا�األمريكي المقصود  

ستراتيجيتها في عموم منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا              و تعنيه السياسة األمريكية    
و ما عادت تخفي الواليات المتحدة األمريكية و قد طّوعت النظام الدولي و             ،منذ أمد بعيد 

 و دعم نفوذها  و سيطرتها المنفردة لقيادة       هيئاته لتنفيذ سياساتها بما يحقق مصالحها    
و ما عادت تقارير أجهزتها االستخبارية و أمنها القومي تكتفي برصد                   .�،العالم 

 الحاصلة في دول العالم و إنما تخاطب هذه التقارير في      � أو التيارات   �االتجاهات  
شعوبنا و    شكليتها العلنية حكومتها و دوائر خارجيتها و هي موجهة بماقصدها إلى             

حكوماتها بما يفرض دور الواليات المتحدة األمريكية في تحديد هذه التيارات و رسم                  
منذ أآثر من ثالثين عامًا   " مايلز آوبالند "  و قد قالها � ،الخريطة لمستقبل هذا العالم  

 :  بما آتبه  
 
د آانت    عتادت حكومتنا على احترام استقالل الدول األفريقية و األسيوية إلى ح           ألقد ( 

تتغاضى في آثير من األحيان عن سلوك بعضهم الطائش ما دام ذلك لم يمس مصالحنا              
فأن   أما إذا آانت نتائج التزامنا بالمبادئ األخالقية خسارة  مصالحنا و ضياعها       . بسوء 

 على حساب تلك المبادئ    ، بدون شك  ،التضحية    و ستكون،موقفنا سيكون العكس 
فعندما آنا نضطر في  ،و بصراحة أآثر   . ب مصالحنا األخالقية و ليست على حسا

بعض األحيان إلزاحة حاآم ما ثبت ان وجوده يقف حجر عثرة في سبيل تنفيذ مخطط                    
فإننا آنا ال نتردد في اللجوء لمثل هذه           األفريقية  أو اآلسيوية  لنا في أحد تلك البلدان

   . ..  )التدابير مهما آانت فداحة المخالفات األخالقية     
 

 :   و يضيف آوبالند               
من البديهي جدًا أن يكون خليفة الحاآم المخلوع على استعداد تام للسير وفق الخط             و  ( 

   ) 1(   ).  الذي يضمن مصالحنا هناك 
 

                                                        
  .يلز آوالند ، مصدر سابق ما"  األمم لعبة":  راجع  )1( 
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ها من رجال السلطة الملكية و      ئ هزة المخابرات األمريكية في عمال    لم تجد أج           
 من القصر من يعتمد عليه لقيادة عملية تغيير النظام      أصحاب النفوذ في ليبيا أو المقربين    

 يونيو    5 و آانت الفترة الزمنية الواقعة ما بين          �  ،الملكي المتصدع في سنواته األخيرة     
من أهم و أصعب فترات    م1969 آيلول سنة �سبتمبر  1  و م1967حزيران سنة   �

لشروط الالزمة لقيادة     النشاط االستخباراتي األمريكي للوصول إلى من تتوافر فيه ا     
عملية التغيير في ليبيا قبل ان تتمكن عناصر القوى الوطنية األخرى المدنية أو العسكرية                   

 .  الراصدة لها  CIAمن الوصول إلى السلطة في غفلة من عناصر و عمالء ال      
 

فما هو النشاط الذي قامت به عناصر و عمالء المخابرات األمريكية في بالدنا                      
م و قيام ثورة   1969 آب سنة  � أغسطس    31 يوملك بما حدث   و عالقة ذ  �يا ؟ ليب

 ...؟ر بقيادة الغقيد معمر القذافيالفاتح من سبتمب
 

          و ألن الشطر األول من السؤال هو المدخل األساسي للبحث عن الجواب في         
و المرحلة   ؛ تتسق آتابات و � شهادات و � وقائعمجموع ما سنتناوله فيما يلي من  

التاريخ السياسي و مستقبل المجتمع المدني في        "هذا الكتاب  من التاريخية لهذا الجزء  
  المتحدة األمريكية     و على رأسها الواليات   و نكشف بعض أدوار أجهزة الغرب     " ليبيا 

 و نستعرض بعض ما تناولته آتابات بعض عمالء أجهزة االستخبارات للتدليل بها عن                    
 و الدسائس و ما حيك و يحاك ضد أمتنا العربية بوجه عام و ما              حقيقة المؤامرات  

نتابنا الشك في صحة       إ و إذا ما   �  ،ُاستهدفت و ما زالت ُتستهدف به ليبيا منذ وقت بعيد          
ما ورد منهم ؛ فهي و في ّحدها األدنى تكشف األساليب و الحيل التي تلجأ إليها هذه                  

 و نتعرف على بعض      �  ، لعملياتها القذرة    األجهزة و عمالؤها في التخطيط و التنفيذ    
و لعل في ذلك تكون محاولة الستيضاح و تحفيز       ،جوانب الصراع و التنافس فيما بينها   

  اً من لديهم حقائق يوثقونها أو معلومات يصححونها تكشف وقائع ما زال محجور 
 .عليها

 
مرحلته     في�ار    تجدر اإلشارة إلى أن تنظيم حرآة الضباط األحر  �   هنا          من 

 " ما ُأسندت إليه من أسباب  ب آٌل " و إلى أن ُقضي عليه بإبعاد قياداته و إقصاها           ،األولى 
 و آان تنظيمًا وطنيًا      ،  ُيعد أحد الفصائل العسكرية لحرآة التحرر الوطني في البالد           �

 و تشير الحقائق التاريخية إلى أن تنظيم حرآة     � ،نشأ من دوافع و أساليب ليبية 
 تنظيمات عسكرية داخل القوات المسلحة الليبية ؛ تسعى           ة لضباط األحرار آان أحد ثالث  ا

أو    " الجمهورية العربية الليبية   " عسكري في البالد و إعالن قيام    للقيام بعملية انقالب   
� ،" جمهورية ليبية العربية  " 
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يستعد لقيادة حرآة انقالب          الذي آان   ، عبد العزيز الشلحي       و بإستثناء العقيد الرآن       
 و بإعتباره رئيس تجمع حرآة الرواد      للقوات المسلحة" اآلمرة" من خالل قيادته "قصر"

إدريس    سيطرة على البالد و إعالن الجمهورية بمبارآة الملك محمد    لل ،و العقداء 
السنوسي المتنازل عن العرش و حكم البالد بعلم حكومة واجهزة استخبارات المملكة            

�"  بريطانيا "حدة المت   
 

شير     الذي تمعمر القذافي العقيد فيما بعد ؛   ،          و بإستثناء المالزم أول آنذاك      
نه آان على صلة و بّينة بما آان خفي على تنظيم حرآة       ابعض الوقائع و الكتابات إلى    

  و مذآرات    و قد أشارت إلى بعض ذلك آتابات      �  ،الضباط األحرار  الذي آان يقوده    
 . هادات عناصر ذات صلة وثيقة بأجهزة استخبارات غربية          و ش

 
          و اتساقًا مع المرحلة التي نتناول الحديث عنها في هذا الجزء ؛ آثرنا أن يكون               
مدخلنا إلى دراستها و البحث فيها و من ثم التوثيق لها ما تناوله السيد مصطفى بن حليم       

 ؛ و هو مصطفي أحمد بن حليم أحد        ) 1(  "  دولة و سقوط   .. .نبعاث امة  إ:  ليبيا  "في آتابه  
  ة في الشرق األوسط و صاحب شرآة    أهم أصدقاء وآالة المخابرات المرآزية األمريكي    

ة   األمريكي " بيكتيل " طية في ليبيا و أحد شرآاء شرآة  للخدمات و اإلنشاءات النف " ليبكو"
"   الشتراك مع بنك  الذي أسسه با " شمال أفريقيا    "  و هو رئيس مجلس إدارة مصرف       ،

  :الذي قال " البريطاني للشرق األوسط    " األمريكي و البنك   " مورجان جارانتي   
 

مخابرات دول غربية آثيرة آانت تشعر بوجود تحرآات انقالبية متعددة داخل                 ( ... 
 و لقد قامت بعض   ،الجيش الليبي و لكنها معلومات ُمحاطة بُسحب آثيفة من الغموض    

ير الحكومة الليبية التي شكرت و أآدت سابق علمها و استخفافها            تلك المخابرات بتحذ  
    ). ..بتلك التحرآات  

 
 :  ثم صاغ السيد بن حليم سؤاله التالي    ... 
 
)  � هل من عالقة أو تنسيق بين بريطانيا و أمريكا من جهة و حرآة الضباط األحرار             

العديد من المقابالت       وأجاب السيد بن حليم بأنه قد أجرى       )2(   ) �من جهة أخرى ؟  
  ،  بعد االنقالب و بترآيز و إلحاح   قبل االنقالبمع آبار المسئولين الغربيين بصفة عامة    

اعي لدى آل من السفير    شهر القليلة السابقة لالنقالب بذلت مس    في األ( : و يقول  
 و أقنعت آال منهما      "سير رودريك ساريل    "   و البريطاني    "ديفيد نيوسوم "األمريكي 

                                                        
و آتابه ( م 1957م إلى يوليو 1954 مصطفى احمد بن حليم رئيس وزراء المملكة الليبية المتحدة في الفترة من مارس  )1( 

 .)مصدر سابق
 سابق المصدر ال:  راجع  )2( 
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فراد أن مصلحة وطني و وطنيهما تستدعي بذل النصائح الصادقة للملك بتنبيهه                 على ان
إلى المخاطر الداخلية المحدقة و ما أضحى نقدًا علينا و اتهامات خطيرة يتحدث بها              

 بأن يوقف الفساد و يحقق ما وعد به ه و نصح،لنظام  بل ضد الملك نفسه الشعب ضد ا
من آليهما ان الملك تجاوب مع نصائحهما إلى أن             و فهمت  ،شعبه في رساالته العديدة   

ال تصدق ما ُيقال عن     " : نيوسوم "لحي فتبّدل الملك و قال للسفير      جاء ذآر فساد آل الش 
   ) 1(  )أبناء إبراهيم الشلحي فكل ما يتهمونهم به آذب سببه الحسد       

 
 غير   ،ؤاله و ألن إجابة بن حليم لم تكن مباشرة أو واضحة في مقاصدها عن س           

ديفيد    " لدى السفير األمريكي    � التي أشار إليها قبل االنقالب       �ان ظاهر مساعيه   
آانت بناء على طلبه للتنبيه على الملك بما يعتزم آل الشلحي القيام به من خالل          " نيوسوم

 . سلحة بقيادة العقيد عبد العزيز   القوات الم 
 

ية على بّينه  و علم فإن الذي استجاب  و ألن السفارة و المخابرات البريطان                
هو    ) شقيق عبد العزيز ( ذلك ان عمر الشلحي ؛ األمريكي  لطلب بن حليم هو الجانب

 للسيد بن حليم فيما تدفعه شرآات النفط العالمية من عموالت       ىالمنافس الوحيد و الرئيس 
آل     و وصول   ،لتسهيل حصولها على حقوق امتياز و إنشاء خطوط إمدادات النفط         

الشلحي إلى قمة السلطة في ليبيا يعني إقصاء لـ بن حليم و تحجيم اعماله و نشاطاته                  
تحذير    و في حقيقتها المعنية من بن حليم لالستخبارات األمريكية آان      � ،األمريكية 

مما قد يصيب مصالح الشرآات األمريكية فيما لو آان السبق آلل الشلحي باالستيالء   
  ،  و لذلك لم يشير بن حليم إلى أي استجابة بريطانية لطلبه       ، ليبياعلى مقاليد السلطة في 

 في ليبيا   CIAو معه رئيس مكتب ال    " ديفيد نوسوم"م تكن استجابة السفير األمريكي  و ل
 إال محاولة   ، ومقابلتهم للملك "أرثر آلوز "ل السفارة األمريكية في طرابلس    سكرتير أو 

 . تسليم البالد آلل الشلحي  لته و إلقناع الملك بالعدول عن استقا 
 

          و ألن رد فعل الملك آان تحصيل حاصل يتوقعه بن حليم من الملك الواثق في                   
م لم تكن 1969مخابرات األمريكية في أغسطس  آل الشلحي فإن مساعي بن حليم لدى ال

طلب سرعة التحرك األمريكي و التعجيل بسبق استيالء قوى  مواليه            في حقيقتها غير    
 . البالدمريكان على السلطة في   لأل
 

ل بن حليم    ولح األمريكية في ليبيا ؛ لم يتنا             و ألنه أحد عناصر شبكة المصا    
 شرآات النفط و وآالة االستخبارات األمريكية في ليبيا قبل انقالب الفاتح من         )منشط(

 ،ا لم يصحح السيد بن حليم أو يرد     آم� ،م 1969 ايلول  �سبتمبر  
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 حتى يشير فيما آتبه إلى ماتناولته آتابات و تصريحات بعض مما نشرته عناصر                      أو

من االستخبارات و شرآات النفط األمريكية عن دوره الشخصي فيما آان يجري في          
 م و هي التي أبرزت طبيعة العالقات التي تربط السيد مصطفى                  1969البالد قبل سبتمبر    

�  ،مريكية   و الخارجية األ CIAبن حليم بأجهزة ال      
 

          ثم آيف يمكننا أن نفسر موقف بن حليم من الملك إدريس الذي بعث إليه مع         
م يرجوه أن يمد له 1968 في شتاء سنة  صديقهما المشترك المهندس الشيخ خّطاب محمد 

 . بالد من الكارثة المقدمة عليها  يده و ينتشل معه ال  
 

 :  لبالد من خالل هذه الواقعة بقوله              و قد وصف بن حليم حال الملك و ا    
 

 " أخر رئيس حكومة ملكية "القذافي   بعد تولي السيد ونيس ،م 1968في شتاء سنة  ( ... 
رئاسة الحكومة زارني خّطاب بك و تناول طعام الغداء معي ثم غادرني إلى طبرق          

د ان يقابلني      و بعد أيام قليلة اتصل بي من طبرق هامسًا في الهاتف أنه يو  ،لزيارة الملك  
 و رجائي أن يكون  ،في بنغازي غدًا مساء ليتحدث معي في أمر غاية في األهمية  

�اجتماعنا على انفراد بعيدًا عن األنظار     (  
 

        ) 1(  :و بلغته و وصفه في آتابه يضيف بن حليم                 
  )  �ي   و برغم استغرابي لطلب صديقي خّطاب فإنني رأيت أن أحترم رغبته و ألب                

ي منزل أخي المرحوم عبد    فسافرت إلى بنغازي و اجتمعت به على انفراد ف    ،طلبه 
 )... المنعم 

 
 :  و يكمل بن حليم              

 شارحًا أنه لم يتعود أن يتحدث مع الملك إدريس في أية    هحديثبدأ خّطاب بك   (... 
سياسة و ال    مواضيع سياسية ألن عالقتهما آانت عالقة صداقة روحية صوفية ال تمت لل    

وجد الملك إدريس في حالة    غير انه ُصدم في زيارته األخيرة إذ    ،للماّديات بأية صلة   
و الذهاب إلى المدينة       نفسية سيئة للغاية و فهم منه أنه يستعد للرحيل من البالد         

و لذلك فقد شعر خّطاب بك أن          .  "صلى اهللا عليه و سلم   "المنورة مجاورًا رسول اهللا      
 يفرض عليه أن يسأل الملك إدريس عن أسباب يأسه و قنوطه و يلفت        واجبه الديني

  ) .  خطير يعرض وطنه لكارثُة محققة    نظره إلى أن مغادرته البالد بهذه الطريقة هو عمل     
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� :   و وصف خّطاب حال الملك للسيد بن حليم بأنه      
الملك    أن   و  يائس من جدوى حكم البلد بعد أن ابتعد عنه الرجال األآفاء المخلصين      

   لقد أصبحت وحدي أواجه مشاآل سياسية ال قبل لي بها في سن    ": نتهى إلى القول  إ
و   " أستقيل " و رغبت أن   ،ن واألآّفاء المخلص  عّني رجال الوطن     نصرف  إ متقدم و

�أتخلص من الحكم و أوزاره    " )1(       
 

:   ّي قبل أن يسأله             يقول بن حليم أن السيد خّطاب طلب من الملك الهدوء و الترو      
�من هم الليبيون الذين دعوتهم و رفضوا نداءك ؟      

 
ني ألوليه رئاسة الديوان و منصب مستشاري         قدعوت خالد القر (   : أجاب الملك             

األول ليعاونني على أعباء الحكم آما عاون المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود و أبناءه            
من األسباب و     عتذر و أبدى الكثيرإ  لكن خالدًا و،من بعده خصوصًا الملك فيصل 

�) عتذر لمرض في قلبه  إ آري لتولي رئاسة الحكومة و لكنه     دعوت فاضل بن ز    
 

 :  ثم يضيف خّطاب راويًا لـ بن حليم                 
أما    :   فقال  ،ثم سكت الملك قليًال و أستأنف جديثه و لكن هذه المرة في ألم ظاهر            ( ...  

�حليم فقد أعتذر عدة مرات    صديقك مصطفى بن   (   
 

 :  و أضاف الملك قائًال لخّطاب                
 أليس األفضل لي أن أستقيل أنا األخر  ألتخلص من     �فماذا تراني فاعل بعد هذا ؟   ( 

� ؟  �وزر الحكم و السياسة و أصون ديني و أسمي و تاريخي          "  
 

 :  و يضيف خّطاب مخاطبًا بن حليم                
نتهيت بحديثي     إو عن أفكاره العجيبة  فعت في حديث طويل ألجعل الملك يقلع  ندإ( ... 

 :  إلى سؤاله 
   ). بل أحضره معك  (  : قال الملك     )ن يتعاون معك ؟ أن  ماذا لو أقنعت بن حليم اآل( 
 
 

 :   ينهي خّطاب حديثه مع بن حليم بقوله    و             
بت منك ان تحضر إلى         و لهذا تحدثت إليك يا صديقي مصطفى من طبرق و طل           ( 

 و لكي ترى الكارثة التي قد     ،بنغازي ألضعك في هذه الصورة الخطيرة التي شرحتها       
 لو ال قدر اهللا استقال الملك و غادر البالد و ترآكم في دوامة سياسية   ،تحل بوطنك 

و تعيد لسيدي إدريس    فهل تقبل يا صديقي ان تعاون مليكك في حكم بلدك  � ،خطيرة 
 و تعينه على الخروج من هذه المحنة الوطنية و تجنب وطنك     سه و رجالهثقته في نف

�    )آارثة محققة ؟   
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 لذلك يجب عليك   ،اجبك الوطني  ا أخي تتأخر عن واجبك الديني و و  ال أظنك ي ( : و قال 
� و تتعاون معه و ترافقني غدًا إلى طبرق      ،ان تلبي دعوة الملك   ( ( *  )   

 
 

 و لم يكن هناك تفسير   �ى بن حليم نداء الملك إدريس إليه رفض السيد مصطف            
آان يريد إبعاد آل الشلحي بالكامل حتى و لو ذهب معهم الملك إدريس         غير أن بن حليم 

نقالب و سقوط        و قبل قيام اإل  ،م 1969ففي أغسطس    ...  نفسه و النظام الملكي برمته  
ه و يقطع أجازته التي أعتاد أن يقضيها      الملكية بأيام قليلة ؛ يترك بن حليم زوجته و أوالد 

في شهر أغسطس من آل عام في سويسرا و يعود إلى ليبيا ليجري اتصاالت سريعة و      
البالد مقبلة على   مكثفة يستطلع فيها األمر حول ما ذاع صيته من معلومات تؤآد أن      

ئي و     و أن الملك يغادر البالد بشكل نها  ، حدث هام تصنعه القوات المسلحة الليبية
تسّرب الخبر الذي يفيد أن    :  و األآثر من ذلك يقينًا بما سيحدث  �برغبته و الحاحه  

  �تجمع العقداء و الرواد بقيادة عبد العزيز الشلحي قد حدد يوم الخامس من سبتمبر     
أيلول الجاري موعدًا للتحرك و إعالن تغيير النظام الملكي ببيان إعالن قيام الجمهورية                  

 به فيما بعد العقيد معمر القذافي و أعضاء مجلس قيادة الثورة من أن                  و هذا ما صرح   ،
معلومات قد وصلت إليهم ؛ بأن مشروع انقالب عسكري بقيادة الرآن عبد العزيز                   

 و عليه صدرت األوامر لحرآة         �  ،الشلحي سوف يتحرك فجر الخامس من  سبتمبر       
نقالب العسكري فجر األول من         الضباط األحرار باالستعداد للتحرك و القيام بعملية اال         

و التيسيرات األمنية و العسكرية المعدة من قبل جماعة   فة التدابير آاسبتمبر موظفين  
و خلو معسكراتها من قواتها التي       " قوة دفاع برقة "شلحي بما في ذلك تأمين شل حرآة    ال

�  ، سبتمبر  10آانت قد صدرت األوامر بتسريحها في أجازه  تمتد إلى ما بعد             
 

          و رجع السيد مصطفى بن حليم إلى منتجعه في سويسرا على أمل أن تلعب            
األجهزة األمريكية المعنية دورًا يستبق الموالون لهم به آل الشلحي بالسيطرة على البالد           

  .  و إعالن سقوط الملكية
 
 
 
 

 
   *             *            * 
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Friends In High Places 
                                   )1( The Bechtel Story        

 
 

"   الواشنطن بوست "آتاب أصدره الصحفي في  : نا في المواقع الهامة ؤأصدقا           
  " م تناول فيه ؛ آيف آانت البنية األساسية لمجموعة شرآات      1988ليتون ماآرتيني سنة   

 و أعمالها و   CIAآزية األمريكية    األمريكية و عالقاتها بوآالة المخابرات المر   " بكتل 
� ،ها ئعمال   

 
و آيف استطاعت بكتل أن تنشر شبكة دولية من العالقات التي تؤمن مصالح                 

 .   وأيضًا العسكرية  ، واالقتصادية  الواليات المتحدة األمريكية و تدعم مخططاتها السياسية    
 

آات النفط      في أعمال شر    متخصصة"Bechtel"  و ألن مجموعة شرآات بكتل                
عندما قامت بإنشاء خط أنابيب للحكومة الفرنسية ؛ فأنها            م ؛1958في ليبيا منذ سنة  

آانت على دراية آافية باألوضاع في ليبيا و آيفية التعامل مع المسئولين الليبيين و آذا                    
  في تحقيقه الصحفي الذي   )McCartney(   يقول ماآرتيني  (baksheesh)الـ  طريقة دفع 

: "" Friends in high places : "نشره بواسطة الواشنطن بوست ثم ضّمنه آتابه هذا 
�رسال فريق من مهندسي شرآة     إب" Armand Hammer "  عندما قام أرمند هامر 

ة قام بها    ار ـد أول زي  ـ؛ بع نقيب عن البترول لصالحه    ـ يا للبحث و الت  ـ تال إلى ليب  ـأوآسيدن
 للتجارة     "آواسي" ـ ــل  مجموعة الممثلة آعضو ضمن ال   م 1961  الل عامـخ
"quasi official trade"   و عندما تم العثور على آميات         ،آندي   في عهد إدارة الرئيس 

 و قبل البدء في حفر اآلبار ؛ أراد هامر أن يؤمن اآتشافاته و ذلك بحصوله    ،من النفط 
ني ُعرف بـ     ا الوقت ظهر رجل أسبا      في هذ�  ،على ضمانات من الحكومة الليبية     

ليعرض على أرماند هامر    " Pegulu de Rovin �بيجولو دي روفين  " إسمه" الجنرال"
( تسهيل هذه المهام و حصول األخير على الضمانات التي يريدها نظير دفع مبلغ                   

 و في مقابل ذلك      ، توضع ببنك في سويسرا مقدمًا       ،أربعمائة ألف دوالر  ) 400.000
 و بالفعل قام هامر بتحويل المبلغ      �  ،ترول أيضًا   يتمكن هامر من تملك حقول الب

 المطلوب عن طريق تمويل من بنك االستثمارات المالية في وول ستريت               
"A Wall Street Investment Bank"   و باإلضافة إلى هذا المبلغ فقد وافق هامر على 

أبدى   دفع حصص أخرى لمجموعة من المسئولين الليبيين بقيادة عمر الشلحي الذي      
استعداده لتسهيل المأمورية لدى حاشية الملك إدريس و آانت هذه الحصص عبارة عن      

�  ، من سعر بيع آل برميل نفط يقوم هامر بشحنه خارج ليبيا          3%   
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 مع المسئولين الليبيين على عدم ذآر تكلفة     "الوسيط األسباني "و أتفق ورفين            
� ،يا  قيام المهندسين باألبحاث في صحراء ليب      

 
م ؛  1956          و آانت قناة السويس قد ُأغلقت بسبب العدوان الثالثي على مصر سنة            

األمر الذي أصبحت معه شحنات الزيت المصدرة من الخليج العربي تتعطل بسبب         
 و   ،ا تبع ذلك من ارتفاع آبير في تكلفة النقل       رورها عبر رأس الرجاء الصالح و م      م

رول العالمية إلى التنافس الحاد فيما بينها للفوز بشحنات من      ذلك ما دفع بشرآات البت 
 و بناء على     ،النفط بتكلفة أرخص من تكلفة الشحنات التي يتم شحنها من الخليج العربي              

 و آانت إحدى هذه الشرآات هي           �  ،ذلك بدأت شرآات البترول في التقاطر على ليبيا           
  بكتل  تي آانت قد تعاونت مع مؤسسة        و ال"إســـو"شرآة ؛ ستاندرد أويل نيو جيرسي       

 إلى ميناء مرسى بريقا على          زلطن  ميل من حقولها في    130إلنشاء خط أنابيب بطول     
 .   األبيضشاطئ البحر  

 
األمريكية في    "   بكتل"في الجزء الخاص بنشاط شرآة     " ماآرتيني "و يضيف              

 :   يقول  "Friends in high places � the Bechtel story"   ليبيا من آتابه 
 
إلى طرابلس  ) IBI( نائب رئيس شرآة " "Jerry Komes  جيري آومس عندما وصل  ( 

تنظيمات    "توجد تعاقدات في ليبيا إال بعد       ؛ تم إخباره بأنه ال     عاقدات للحصول على ت  
 الذي  �و اتفاقات تتم مع السيد مصطفى بن حليم      "  Special arrangements  -خاصة  

و آان بن حليم حريص على اقتسام           �  -لعامة في والية برقة      آان ناظرًا لألشغال ا   
 م1954نصيبه مع اتباع القصر و المقربين الذين ساعدوه ليصبح رئيسًا للوزراء سنة 

، � و   ، قطاع بالنسبة لعمليات البحث    12 و بحكم موقعه قام بن حليم بتقسيم ليبيا إلى  
 و األصغر مثل   "إســو" أعطى حق األمتياز لمجموعة شرآات منها الكبرى مثل    

 و بهذه الطريقة أمكن لحليم حفظ التوازن في اللعب على هذه      � ،" ُأآسيدنيتال"
�  ،الشرآات     

 
 ليس فقط في    ، ة عدد الشرآات التي آانت تزيد الفائدة لــ بن حليم                      و بزياد   

تيازات      و لكن أيضًا في إلغاء إم  ،مساومة الشرآات له للحصول على حقوق االمتياز       
الشرآات التي تتقاعس عن الدفع سواء له هو شخصيًا أو لشرآاته الليبية التي تدار                 

 .  بمعرفته 
  

 " : McCartney" يقول ماآرتيني    " بكتل " لشرآة و طبقًا لوصف مدير سابق               
 
 من صافي الربح لـ  %10تقوم بكتل بدفع مبلغ : و حسب إتفاق قائم مع بن حليم  (
و ذلك بالنسبة لجميع    " LIBACO � ليبكو   �بية للهندسة و اإلنشاءات     الشرآة اللي"

� ،المشاريع     ( 
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 :   و يضيف ماآرتيني               

آانت    " ليبكو " هذه المبالغ الخاصة بــ    فإن) CIA( و طبقًا لتقارير المخابرات المرآزية          ( 
تدفع في لندن و توضع في حساب خاص تحت إشراف بن حليم الذي ترك رئاسة              

بية للهندسة و     للشرآة اللي ته في مؤسسة بكتل إلى جانب ملكي     ا الوزراء و أصبح شريك   
 و أصبح بن حليم الوسيط الرئيسي لشرآات البترول مهما آانت       �"  ليبكو"اإلنشاءات 

مشاآل هذه الشرآات ؛ ابتداء من الخدمات و اإلنشاءات الهندسية أو عمليات تصدير           
 و إنشاء الطرق و ذلك عن طريق مؤسسة بكتل المهيمنة          البترول إلى بناء معامل التكرير      
 و ضمانًا لحصول بن حليم و بعض رجال األعمال    � ،باإلشراف على هذه الشرآات  

من حجم التعامالت دون % 18  المحليين على أنصبتهم ؛ آانت تحصل بكتل على 
هذه    و في الحقيقة آانت   � ،التعرض للتعامل مع ليبكو أو أي مؤسسة محلية أخرى      

�  ت سعيدة بهذا و تقوم بالدفع بيسر   الشرآا   ..( 
 
 

على علم بعمليات    " بكتل" و فيما آانت  م1966في مطلع شهر ديسمبر            .. .
 على وشك االنتقال إلى     "تاليدنيآسوُأ" في ليبيا ؛ آان عقد خط أنابيب     "أرمند هامر"

غير أن االتفاق لم يكن     " William Brothers  -أخوان وليامز  "مقاول أمريكي أخر يدعى     
 لذلك قرر ستيف   � ،ول لنقص السيولة لديه م ألن هامر آان يبحث عن م،وُّقع بعد 

- دورمان  الفائيل"هو  كتل وار أحد المسئولين في ب  واخت�االبن التعامل مع هامر   
Raphael Dorman "      للتوجه إلى باريس حيث آان هامر يقضي بعض الوقت إلتمام
ثناء مقابلة دورمان لهامر بجناحه بفندق جورج الخامس          أ  و �وبا   بعض عملياته في أور  

بكتل   "  ؛ قام دورمان بتقديم إقتراح آان من الصعب على هامر أن يرفضه و هو أن تقوم          
مكافأة    " + cash" مليون دوالر 49(ببناء خط األنابيب التابع ُألآسيدنتال نظير مبلغ       " 

بارة عن مقامرة ؛ إذ أن ُأآسيدنتال لم تكن       و آان هذا العرض بالنسبة لهامر ع    )  تشغيل
 و لكن باإلضافة إلى هذا عرض بكتل       �  ،تملك في ذلك الوقت آل ذلك المبلغ نقدًا     

استعدادها و موافقتها على تأجيل الدفع لحين اإلنتهاء من إنشاء الخط و قيام ُأآسيدنتال       
� ،بضخ البترول من خالله      

 
كنت بكتل من اإلنتهاء من آافة األعمال في مدة أحد          و تم�  ،أتفق الطرفان             

 و بدأت على الفور ُأآسيدنتال في ضخ البترول           ،عشرة شهرًا بدًال من أثنى عشرة شهرًا    
 500.000م و قد وصل المعدل اليومي إلى ما يقرب من    1968و شحنه في غضون عام 

ر شرآات بترول في      األمر الذي أصبحت معه شرآة ُأآسيدنتال أحدى اآبر عش ،برميل  
 ،  و في هذا قال أحد مسئولي بكتل لقد قمنا بعمل مستقبل و ثراء هامر في ليبيا            ،العالم 

�  153( و قد آان هامر متفهمًا و مسرورًا عندما قامت بكتل بتقديم الفاتورة بمبلغ                 
وصيالت أخرى      قيمة إنشاء خط األنابيب باإلضافة إلى إنشاء و إصالح ت         ) مليون دوالر
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 و أيضًا آان مسرورًا و لم يعارض في ذلك بن حليم و ليبكو                 �"   ُأآسيدنتال "ته لشرآ
    )1( حيث آسب الجميع و عملوا ماليين    

 
النقاب عن المخالفات التي      " Alton McCartney"           و يكشف الكاتب الصحفي      

قامت بها شرآة ُأآسيدنتال و بعض شرآات البترول األخرى و تأخرها عن سداد            
 إلى   ،زاماتها  بدفع الضرائب المالية و الرسوم اإلدارية المقررة عليها للحكومة الليبية             الت

جانب قيامها بسحب و بيع آميات آبيرة من البترول الليبي بسعر يقل عن السعر العالمي                
  �بكتل " التي تلقاها ستيف   " السّرية "  و يشير إلى الرسالة   � ،  %15 إلى 10بــ 

Steve Junior  "  من جيري آومس و شرآاه )Jerry Komes � IBI (   في سان
 :  فرانسيسكو يقول له فيها   

 
)� إني مقتنع بأن مشروعنا المشترك مع ليبكو هو الحل الوحيد للعمليات قصيرة المدى                    

فما من شك أن ليبيا       ،؛ ألنه على المدى البعيد يجب ان نخطو خطوات لتأمين أنفسنا          
 و الذي إن حدث سيسبب      ،من الغليان القابل لألنفجار  تمر في الوقت الحاضر بحالة  

 .ضررًا آبيرًا للكثيرين
 

          ثم يضيف ماآرتيني محققًا في وقائع المخالفات التي تقوم بها ُأآسيدنتال و قيام                       
 :   فيقول  ،شرآة بكتل بتجهيز حقول البترول بأجهزة قياس غير معتمدة           

 
االنقالب العسكري في ليبيا بأقل من  قبل حدوث "م 1969في أغسطس من عام    (

آان يعمل لدى بكتل    "  John Mauire  �جون ماجوير   " توجه آهربائي يدعى   "الشهر
 حيث أعطاه بعض    "إبراهيم الهنقاري" ليبيا السيد   إلى وآيل وزارة شئون البترول في      

 و نقل     البيانات التي تفيد بان شرآة ُأآسيدنتال تقوم ببذل أقصى ما يمكنها من جهد لسحب                  
هذا باإلبالغ بصفته من العاملين       "  ماجوير " آما قام  �اآبر قدر ممكن من بترول ليبيا ؛         

السابقين بمؤسسة بكتل عن أخطاء بخط األنابيب الذي تم إنشاؤه ألوآسيدنتال و آذلك بّلغ                   
عن تسرب البترول في معظم وصالت خط األنابيب و عدم مطابقته للمواصفات      

بلغ   أ  و�  ،  إلى جانب رداءة صهاريج التخزين         ، هذه الخطوط  الموضوعة إلنشاء مثل    
  ، أيضًا عن قيام بكتل بتجهيز حقول البترول بأجهزة قياس غير معتمدة و لم تتم معايرتها                      

� و    �  ، هذا باإلضافة إلى معدات و أجهزة السالمة لم تكن على المستوى المطلوب          
حادث مقتل أحد الفلسطينيين       ضرب ماجوير للهنقاري مثًال عن ضعف هذه األجهزة ب         

از الكشف عن   حدى وصالت خط األنابيب دون أن يزود بجه     إأثناء قيامه بالعمل في    
 ). ي آان يقوم بالعمل فيه و وفاته    إلى إشعال النيران في الجزء الذ    مما أدى  ،الغازات  
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 : و يضيف الكاتب    
)� أوآسيدنتال معًا بتصدير آميات          لقد رّآز ماجوير ادعاءاته في قيام آل من بكتل و     

آانت تقوم بسرقة و تهريب النفط من         من البترول الليبي دون إثبات آمياتها ؛ أي أنها             
 و ألن ماجوير لم يكن يملك المستندات التي تدين آال من بكتل و أوآسيدنتال     � ، البالد

قول البترول     فانه إقترح على الهنقاري أن يقوم الليبيون أنفسهم بتفتيش مفاجئ على ح   
 و طلب جون ماجوير حمايته مما يهدد       �لضبط القيام باألعمال المخالفة في الموقع      

و التابع لشرآة      ل هذه المخالفات المشرف المباشر         حياته بالخطر إذ أنه قد أبلغ عن آ    
� ، و إال قتل  "ليبيا "ذي أبلغه بضرورة مغادرة البالد      بكتل ال ( 

 
 : ثم يقول ماآرتيني                

)� و بعد االنتهاء من تسجيل اعترافات ماجوير قام الهنقاري بالتحفظ عليه في أحد                   
�  ،فنادق طرابلس إلى ان تم ترحيله إلى إيطاليا في مالبس ضابط ليبي         ( 

 
 :  و يختم ماآرتيني تقريره في هذا األمر بقوله                    ( 

)�ت التي أبلغ عنها       و قبل أن يتم الهنقاري أعمال التحري و البحث عن المخالفا      
ماجوير حدث االنفجار الذي تحدث عنه جيري آومس في رسالته إلى ستيف األبن ؛ و           

م الذي أطاح بنظام الملك إدريس بقيادة مجموعة     1969حدث انقالب األول من سبتمبر   
 .) ى رأسهم ضابط يدعى معمر القذافي   من الضباط الشبان عل 

 
الجزء الخاص بليبيا من آتابه                           " LATON McCartney" و يختم ماآرتيني              

"Friends in High Places "    بموقف الواليات المتحدة األمريكية بقوله  : 
 
)� قام مصطفى بن حليم و  CIA و بناء على نصائح المخابرات المرآزية األمريكية      

يدنتال بمغادرة البالد      آبار المسئولين بالشرآات األمريكية في ليبيا بما فيهم بكتل و أوآس          
 و بانه ،طمأنتهم غير أن المسئولين األمريكيين سريعًا ما قاموا ب   ...  إلى روما بإيطاليا  

ن السفارة األمريكية في طرابلس قد  إال يوجد أى داع للقلق تجاه قادة االنقالب حيث 
 في   قامت بإبالغ واشنطن بأن االنقالب ممكن ان يكون دعامة في عدم تغلغل الشيوعية  

ماية المصالح حدت السفارة بأن القذافي قد وعد ب آما أفا� ،المنطقة و الدول العربية 
�  ) 1( " الغربية جميعها بما في ذلك استمرار ضخ البترول     
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 :  و يضيف ماآرتيني      

و بناء على هذا التأآيد من قبل القذافي فقد عاد مسئولي شرآتي بكتل و أوآسيدنتال         (... 
 . )  منها قد عادت إلى العمل  لقم آ و في غضون شهر آانت أط   �  ،إلى ليبيا  

 
 
 

   *         *         * 
 
 
 

و عمالء الحكومة و المخابرات      "  المباشرين "لم يقتنع بعض األصدقاء               
   و ان اهميتهم ال ترقى � ،األمريكية من الليبيين بأنهم آانوا في المرتبة الثانية و الثالثة     

 آما   ، و آانت قد فاقت ثقتهم في األمريكان آل الحدود    � ،إلى درجة المراهنة عليهم  
� ،آانت أثار الصدمة بالغة األثر على أنفسهم و على بعضهم البعض            

 
 أو أصحاب و     CIAـ أعتقد البعض منهم أن عالقته بعناصر مخابرات ال                .. .

الدهم و بتوجيهات من مسئولي مكاتب         مدراء شرآات النفط الذين يعملون لمصلحة ب     
ألمريكية و وزراء       المخابرات و السفارات إلى جانب عالقاتهم بعناصر الخارجية ا            

هم على قمة العالقات التي تضمن لهم         ) سواء الجمهوري أو الديمقراطي     (الحزب الحاآم   
 ُتسلم  و أن البالد لن،النصيب األوفر في التمرآز على رأس أي تغيير يحدث في البالد      

 لدى خبراء االستخبارات األمريكية المتنفذين في العمليات       ولم يعوا الفرق� ،لغيرهم 
 ما بين العميل الذي يؤدي مهامه الروتينية الخاصة بجمع المعلومات عن الواقع            ،السّرية 

القائم و ما يكلف به من مهام تتناسب و حجمه و دوره و ما بين من تتوافر فيهم شروط              
  :  )1( "آوبالند "ألداء الدور بشروطه التي ذآرها      القيادة  الكفاءة و 
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  )� و استمرار تقدمه في مجال البناء         ،إن الشرط الالزم لبقاء أي حاآم في السلطة        

 و أن يتصرف     ،و اإلصالح هو أن يظهر بمظهر يستحيل القول معه أنه صنيعة لنا            
 فأن مساندتنا ألي   ،و باختصار  . نا بطريقة ال تظهر أي انسجام مع أذواقنا و ميول  

زعيم للوصول إلى سدة الحكم و البقاء هناك حتى يحقق لنا بعض المصالح التي نريدها     
البد أن ترتطم بالحقيقة القاسية و هي انه البد له من توجيه بعض اإلساءات لنا حتى            

السياسي   آما ان هيكل النظام . يتمكن من المحافظة على السلطة و ضمان استمرارها  
الذي يتبع ذاك الحاآم البد أن يكون طبيعيًا و فطريًا و غير مصطنع و بالتالي يجب أن              

       )1(   )يتضمن بعض العناصر التي تضمر عداء لمصالحنا 
 
 
 

من    (حليم تناقضات بين موقفه المفرز             لذلك نجد فيما تناوله السيد مصطفى بن       
للحكومة األمريكية في   ) الغامض(و بين الموقف ) لشته المتذبذبة بين اليأس و األمده

الشلحي و اإلنجليز في    ـ أطاح بالنظام الملكي و طموحات آل األيام األولى لالنقالب الذي 
فأولويات الحقائق التي ظهرت على ضوء هذه    . م في البالد 1969األول من سبتمبر  

 : التناقضات يمكن رصدها في المشاهد و األحداث التالية  
 
 

 ما وقع في ليبيا ال      آان على يقين بأن  ) آخرين (ألن السيد مصطفى بن حليم و   •
نهم    أخاصة و  ، كيةيمكن أن يحدث بمعزل عن مخططات و ترتيبات أمري   

 إلى جانب التقارير الوافية       ،قد تلقوا النصح من بن حليم و اآلخرين  "األمريكان"
اخل القوات المسلحة      العسكرية التي آانت ُتعُد من د   �عن القوى السياسية   

 . لإلطاحة  بالنظام الملكي 
 
ها    ئت و السفارة األمريكية إلى أصدقا    النصح الذي قدمته عناصر المخابرا    •

 إلى جانب األوامر التي صدرت إلى            ،بمغادرة ليبيا قبل الحدث بأقل من أسبوعين         
آبار الدبلوماسيين و مسئولي الشرآات األمريكية باالنتقال إلى روما إلى حين         

 . إشعار أخر 
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قيام االستخبارات العسكرية األمريكية بإصدار أوامرها إلى القوات العسكرية                •
اج السيد    في طرابلس بإخر    "  هويلس " دة المالحة  ـنتاجون في قاع  ـعة للب التاب

 من البالد على متن طائرة من سالح الجو األمريكي إلى روما          )1(  "يحيى عمر"
 . من سبتمبر يوم حدوث االنقالب في الفاتح   

 
اإلعالن الذي صرح به من روما السفير األمريكي باعتراف الواليات المتحدة        •

 و استقبال وزير الدفاع في حكومة   � ،بالتغيير السياسي الذي حدث في ليبيا   
تمبر للسفير األمريكي في      الثورة المقدم آدم الحواز في مساء اليوم الخامس من سب    

لى مصالح الواليات المتحدة األمريكية في     و طمأنته ع" جوزيف بالمر  "ليبيا 
من   " الثورة"الواليات المتحدة لمطالب حكومة    ستجابة تمهيدًا إل" : و . �البالد 

 اتساقًا مع رغبة ليبيا في رفع قدراتها     ،المعدات و األسلحة التي تحتاج إليها  
ات    و بالفعل طرح السفير األمريكي استعداد بالده لتقديم المساعد  ،الدفاعية 
 و عندما استفسر السفير    ، و آذا إيفاد بعثة عسكرية للتدريب في ليبيا   ،العسكرية 

األمريكي عن الموقف العدائي لبالده من جانب الثورة و الذي تنشره الصحف       
ما ينشر هو االستهالك       ن   أفاد آدم الحواز ؛ بأ  ،خاصة بالنسبة للقواعد األجنبية   

    )2( " .المحلي
 
  ( ـالذي آان رئيسًا عامًا لجهاز ال     " ريتشارد هلمز  " اد بها السيد  المعلومات التي أف   �

CIA ( م ؛ و ذآرها السيد بن حليم في آتابه ؛ التي قال فيها     1969عام  : 
              

حذرت السفارة األمريكية في طرابلس          )  سي آى أيه  (و بإلحاح من الـ    ( ...  
 الليبي ؛ و آان رد  الحكومة الليبية مرارًا من حرآات مشبوهة داخل الجيش  

   ا ن يدور داخل الجيش الليبي و طمأنت    الحكومة الليبية دائمًا بأنها على علم بما     
�بأنها حرآات صبيانية نراقبها و نتربص بها          " "� 

 
 :  و يضيف بن حليم              

أن االنقالب  " سي آى أيه"قالب القذافي بأسابيع تبين للـ    بأنه بعد ان " هلمز"ثم صارحني  
"   ز هلم"و على المنطقة عمومًا لذلك طلب     ي اتخذ منحنى خطيرًا على مصالح أمريكا       الليب

                                                        
ر رجال م و أصبح من آبا1957 المرحوم السيد يحيى عمر آان ضابطًا بالشرطة الملكية الليبية إلى أن استقال في سنة )1( 

 و ،أعمال النفط في ليبيا و آان الممثل الشخصي و الشريك للسيد عمر الشلحي لدى شرآات النفط العاملة في ليبيا 
م عندما تصدى لإلضراب الذي قام به عمال الميناء و مقاطعتهم 1956تعود عالقته بالسيد مصطفى بن حليم إلى العام 
عتداء الثالثي على مصر و قيامه بمصاحبة الملحق العسكري بالسفارة شحن و تفريغ البواخر األمريكية في أعقاب األ

و من بعد . � ، المصرية بناء على اوامر رئيس الوزراء مصطفى بن حليم �المصرية و ترحيله إلى الحدود الليبية 
يسرا  في سو و استقر به المقام خالل سنوات مرضه،خروجه من ليبيا أصبخ مستشارًا للسلطان قابوس في دولة عمان 

 .  م 2001إلى  أن توفاه اهللا في 
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موضحًا آالعادة الموضوع الذي سيطرحه         " نيكسون "موعدًا مع رئيس الجمهورية     
 . لرئيس ليأخذ توجيهاته   للعرض على ا

 
 : "  هلمز"و يقول              
وآيل الخارجية المساعد و    " ديفيد نيوسوم " ولوجه المكتب البيضاوي وجد أن    إنه عند

السفير األمريكي لدى ليبيا في ذلك       " جوزيف بالمر "لسابق لدى ليبيا و    سفير أمريكا ا 
بمجرد أن   " : هلمز " و يقول  . الحين  قد استدعاهما الرئيس نيكسون لحضور االجتماع   

كية     ذآرت للرئيس أن االنقالب الليبي يبدو أنه يتخذ اتجاهات خطرة على المصالح األمري                
� :  قاطعني نيوسوم و بالمر في نفس واحد قائلين     
 سنة من التعاون و التفاهم مع 30يا سيادة الرئيس ليبيا وقع فيها انقالب و أمامنا  "

�و انتهى االجتماع    " �النظام الليبي الجديد   )1 (  
 
"  نيكسون "التي أدلى بها الرئيس األمريكي     ثم ما يمكن أن نقرأه من وراء اإلفادة     •

م 1983 حزيران سنة   � يونيو   2للسيد مصطفى بن حليم عندما قابله في نيويورك يوم       
  متلهفًا آما يقول بن حليم      - أو آلم عليه �و سأله  " عد قيام الثورة بأربعة عشر عاماً  ب"

على   أذآر جيدًا اجتماعًا عقدته بناء : ثم قال توقف نيكسون للحظات  ( ... : لسماع رده 
سم نيوسوم    إوقرن  - "نيوسوم" و أذآر أن " سي آى إيه "س الــ  رئي"  هلمز"التماس 

 ." ما فعلت و هذا  ،نصحني بإلحاح تجنب إي إجراء ضد االنقالب      -  بلقب غير الئق 
 

 :   و شرح نيكسون قائًال لبن حليم              
   )"آارتر "ثم تحسنت في عهد  أثناء واليته إن عالقة أمريكا بليبيا استمرت عادية  (
 

 : يضيف بن حليم       و       
ريغان    "  غير أن صديقي "و أخيرًا قال     � ،بالقذافي " آارتر"و لمح لعالقة شقيق    (  
�ال يطمئن للكولونيل   "  )2 (  
   
 
 
 
 

   *             *            * 
 
 
 

                                                        
 سابق المصدر ال  : راجع )1( 
 سابقالمصدر ال:  راجع  )2( 
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          و ألن األمور لم تكن آنذاك واضحة بالنسبة للكثيرين ممن يعنيهم ما يحدث في   
 اإلعالمي الذي تعاطته آل من       � و ألن ما بدا واضحًا في السلوك السياسي           �  ،ليبيا  

الواليات المتحدة و قيادة حرآة االنقالب لم يكن يقطع بخفايا العالقات الّسرية الخاصة            
� و دورها فيما   CIA غير انه يقطع بعلم أجهزة الحكومة و االستخبارات األمريكية     

 .  لكي و مقدمات التغيير و تداعياته في ليبيا         آان يحدث قبل سقوط النظام الم  
 

          و إذا آان بعض أصدقاء و عمالء الواليات المتحدة و إستخباراتها  في ليبيا لم                    
يتلقوا توجيهات أو تعليمات وقتها بأسلوب و شكل التعامل مع النظام الجديد في البالد ؛               

د مصطفي بن حليم و تحدث عنها و       فإن ذلك قد أوقعهم في الحيرة التي تعرض لها السي    
 :  وصفها بقوله   

 
ثم ترسبت أثار الصدمة في نفسي و توقف آابوس التشاؤم و استعدت رباطة جأشي                 ( ...  

 و � و اآلمال الخيالية  ،و تفكيري اإليجابي و حّلقت إلى آفاق فسيحة من أحالم اليقظة   
 :  تساءلت  

 و   � ؟ الخير من هذا النظام الجديد ض منلماذا أستبعد أن يأتي شئ من اإلصالح و بع  
 و ...  ؟تالع الفساد و إصالح أمور الوطن  لماذا أآّذب دعوى اإلنقالبيين من أن هدفهم اق 

و حزمت أمري و قررت       ...الجديد الفرصة و ندعو له بالنجاح؟  لماذا ال نعطي النظام 
السداد و لكن    متمنيًا له  التوفيق و   العودة إلى أرض الوطن و أبرقت لقائد االنقالب   

 .  )2(  . .. )1(  )رسائل عاجلة من أقاربي و أصدقائي سارعت إلّى محّذرة من التفاؤل          
 

البعض األخر من هؤالء األصدقاء و العمالء آان على دراية من بعض الخفايا               أن غير 
 سواء بتوجيهات و نصائح أو بذآاء منه و         �و استطاع أن يستمر في ممارسة دوره     

 فلم يكن هذا البعض من المصوغات      �  ،ما بين سطور الظاهر       و يقرأ   �..  منهم 
 على عكس حال السيد مصطفى بن حليم و آل      ،الشكلية لمبررات قيام االنقالب في ليبيا     

بالد من قواعد    رآائز النظام الملكي و مبررات قيام الثورة وتحرير ال            ،الشلحي 
�ى األمريكيين أن يعوا ذلك     و آان عل�  ،ها  ئ اإلمبريالية و عمال االستعمار و أعوان    

 
 

                                                        
 "  . و سقوط دولة . �انبعاث أمة " مصطفي بن حليم  :  راجع  )1( 
 و بعد تصاعد أزمة حادثة إسقاط ،ة الليبية  تجدر المالحظة و اإلشارة إلى أنه عندما اشتدت أزمة العالقات األمريكي)2( 

الطائرة األمريكية فوق بلدة لوآربي اإلنجليزية ؛ بعث العقيد معمر القذافي بموفديه إلى مصطفى بن حليم يطلب منه 
ب ظيف عالقاته بالواليات المتحدة األمريكية لخدمه بالده و النظام في ليبيا بالتوسط في إيجاد حلول لألزمة و فتح باوت

و قد تولى السيد بن حليم . التفاوض المباشر للوصول إلى قواعد ترضي الطرفين و تحفظ مصالح آل منها لدى األخر 
 من اني  و سوف نتناول في الجزء الث� ،الملف من بن حليم " بندر بن سلطان " المهمة إلى ان تسلم األمير السعودي 

 . تفاصيل آل ذلك هذا الكتاب 
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فقد     �بل أن ذلك شرط من شروط نجاح سياساتهم حتى لو آان الثمن بعض أصدقائهم             

سبقت مقدمات التغيير في ليبيا و قيام حرآة الضباط األحرار بإعالن سقوط النظام           
سياق و مراجعتها و التعرف الملكي و صاحبتها نشاطات يجدر االهتمام بها في هذا ال

  .يهاعل
 
 
 

      *              *               * 
 
 
 
 

               فمن األهمية بمكان اإلشارة في هذا السياق إلى الدور الذي لعبه المستشار                   
من   ) النموذج( و البعض األخر فهو أحد عناصر  ، )1(  " مصطفى آمال المهدوي"السيد 

في البالد ؛ آما وصفه أحد     " CIA"أصدقاء و عمالء المخابرات المرآزية األمريكية       
 :  ضباط القوات المسلحة الليبية و آتب عنه يقول       

 
م حيث انتقلت   1964آانت أول معرفتي بمصطفى المهدوي في أبريل سنة               ( . .. 

 و   ،حكمة العسكرية في طرابلس    في عملي من رئاسة األرآان في مدينة البيضاء إلى الم          
 و ألنه على درجة من القرابة       ، المحكمة العليا قاضيًا         مصطفى المهدوي يعمل في   آان
 و آثيرًا ما آان ،نه آان يتتبع خطى بن حليم  إف. عائلية بالسيد مصطفى بن حليم  ال

المهدوي   و آان مصطفى    ...   ،يأخذني في زيارات له في بيته الواقع بمدينة الحدائق            
إبراهيم    "المحامي األستاذ  ه و ما زال    ئقاو آان من أصد"  بن عاشور"يسكن في شارع 

نواف   " و األستاذ " عيسى القاسم"عض الفلسطينيين ؛ منهم األستاذ  و ب" بشير الغويل 
  ...  "جرداث

 
على عالقة وطيدة بمسئولي و ضباط مطار قاعدة       مصطفى المهدوي   آان            
 هول     و آان بمجرد أن يرد بسيارته الفوآس    ،" هويلس "حة األمريكية في طرابلس  المال

 ذهبت   �  ،الزرقاء من بعيد تفتح له البوابة ليدخل بسيارته و من معه إلى داخل المطار     
  ، مرة على ذلك     في آل "  ح ُيل " و آان   ،ب أن يصطحبني معه     حان ي معه عدة مرات و آ   

�لم أفطن في أول األمر للباعث على ذلك ؛ ثم بدأت تنكشف لي الحقائق في سنة      
� ،م 1965   

 
                                                        

 وأحد أصدقاء و أقارب السيد مصطفى ،طفى آمال المهدوي القاضي بالقسم الفني بالمحكمة العليا سابقًا  المستشار مص( * )
م و من بعد انقالب سبتمبر 1959آان قد تخرج في آلية الحقوق بجامعة اإلسكندرية سنة ) من جهة والدته ( بن حليم 

 .م1975 تولى منصب النائب العام سنة  آما� ،م ُعرف آأحد المستشارين للعقيد معمر القذافي 1969سنة 



 372

 آان في فصل الشتاء و الجو ممطر و شاحب           �ما زلت أذآر ذلك اليوم                و   
مصطفى المهدوي و معه إثنان من      " يو راآازاب "رق باب بيتي في منطقة     عندما ط
الح البحرية و عبد الحميد    ي من س رون مصطفى  : ي الضباط بالجيش الليبي     زمالئ
بتسم    إ �جرة االستقبال      و بعد أن اخذ آل منهم مكانه في ح    �  ،ي من المدفعية مالجداي

 الملك قرر زيارة طرابلس          �جاءت اللحظة الحاسمة      : مصطفى المهدوي و هو يقول       
�حيث توجد آتيبة للدروع على       " الُخمس "ي  و رأى الجماعة ؛ أن ُينصب له آمين ف        

 على   الطريق الساحلي المؤدي إلى طرابلس ستوقفه و نأخذ منه تنازل عن العرش و يتم          
  . .. :ستغراب إلى الضابطين     إنظرت في تعجب و      . ..  ومة عسكرية ؛ الفور تشكيل حك  

�!!  هل هذا معقول ؟  �!! أمعقول   
 

 ثم وّجهت آالمي إلى      �نظر بعضهم إلى بعض و لم يفصح أي منهما بشئ                       
� ، أرجوك ال تتدخل في شئون الجيش �مصطفى آمال و قلت ؛ يا أستاذ مصطفى     

� أرجوآم انسوه    � حال سبيله دون ذآر لهذا الموضوع      أرجو أن يذهب آل منكم إلى      
�  ،و انسوا أنكم قابلتموني       

 
 فالرائد مصطفى    �آنت أخشى تورط زمالئي و تورطي فيما ال ُيحمد عقباه                    
ي الكلية العسكرية       و هو زميل لي تخرج ف     ، ) حتياطياً إ( عامًا  عسكريًا  يًا  عد آان مى نور

لمعسكر   فقد جاءه في ا  "خمسال "   و ألنه من منطقة �تي  عفدالية ل ة التعفدببغداد ضمن ال
ل قاضيًا بالمحكمة العليا اسمه      و أخبره أن صديقًا له يعم   يمىالرائد عبد الحميد الجدا

 إن  �  : و أضاف قائًال لي    �،يريد مقابلته و التعرف عليه      "  آمال المهدوي مصطفى "
و بعد أآثر من عشرين عامًا من تاريخ هذه          .  المهدوي حدد لنا موعدًا للقائنا بك الليلة       

ط السابق بالجيش الليبي الرائد          م أخبرني بالقاهرة الضاب     1986و في سنة   � ،الواقعة 
م 1965آنا سنقوم بحرآة انقالب عسكري في شتاء سنة    (:و قال " عبد المجيد هامان"

 أخر لحظة     ي  و لكنهم صرفوا النظر عنها ف    �، لخمس بدعم و موافقة األمريكان      من ا
� اتصل بنا مندوب من طرابلس و طلب أن نوقف آل شئ     ،ن  ي و بعد ان آنا مستعد،(   
 
 

م و بعد انقطاع استمر لمدة سنة تقريبًا دعاني مصطفى            1966  في ربيع سنة             
 و ألن السيدة الفاضلة      ،في بيته "  فاطمة"دوي لحضور حفل عيد ميالد ابنته      آمال المه

جة أخي و على عالقة حميمة بزوجتي فقد لبيت الدعوة و حضرت          زوجته هي شقيقة زو  
 و آانت جلستي بجانب      � ،الحفل الذي ضم في صالتين عدد من النساء و الرجال    
دردش معه بالعربية فهو    (   :شخص أمريكي قّدمه لي مصطفى المهدوي و قال لي     

و   )  � ،  لبنانفي " شمالن "تعّلمت العربية في معهد  (  :ريكي  و قال األم   )�يتكلمها
ر عسكري يعمل       و واصل األمريكي حديثه معي  و عرفت منه أنه خبي          ،ترآنا المهدوي   

  . .. بالقاعدة األمريكية 
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أن بريطانيا قد شاخت و أصبح الدور عليكم لتضعوا أيديكم          (  :  و قال من ضمن ما قاله   
 التي أنعشت    متيازات البترولية هي أمريكية و هي         و قال أن أغلب اإل  �مع أمريكا   

� بالدآم  ( 
 

:   األمريكي يصافحني قائًال     و غادرت المكان ؛ و الضابط      �نتهى الحفل    إ          و   
 . ) ن أراك مرة أخرى   أأرجو (
 

بعد أقل من أسبوعين جاء مصطفى المهدوي إلى بيتي و دعاني للخروج                     .. . 
ه ؛ ضرب يده على جبهة       و عندما جلس إلى عجلة قيادة سيارته و أنا بجوار      � ،معه 

الذي قام   لدي موعد مع الضابط    � آه  �  (  :و قال   . �رأسه آمن تذّآر شيئًا هامًا      
 ستدخل   � عشر دقائق   � معلهش    �ضروري    " اطمةف"بزيارتي في عيد ميالد    

تجه من فوره إلى المطار بالقاعدة          إ و  )  �الضباط و لن نغيب      "  ميز"معي إلى  
حيث   " نادي الضباط " ثم ترجلنا إلى    �  ،ابة الخارجية    و فتحت له البو  �األمريكية  

إبر    "طلبت منه  �  )  هل تريد شيئاً � "BX"  أنا ذاهب إلى  �  ( :ترآني و هو يقول   
�لو أمكنه ذلك   " اسطوانات الفونوغراف   ، � و بعد قرابة النصف ساعة عاد و معه    

؛ إنها     (  : لو قا  " فيسوروي "  السجائر    " خراطيش" و آمية من  �علبتين من اإلبر   
�هدية لك من صديقنا الضابط     ...( 

 
يعمل األمريكيون     �  (: و في صراحة لم أنتظرها قال لي المهدوي      ...            يومها  

و حاولوا آثيرًا أن يكتشفوا ضباطًا جادين    � ، على األطاحة بالملك إدريس و نظامه 
و ال في جماعة       �   )1(   "الزاوية " فلم يجدوا ال في جماعة  �  ، في الجيش الليبي

موالين لعبد العزيز   "  مصر"و طبعًا جماعة    (   �و أضاف     )  .. .  �   ) 2(  "العراق"
 و واصل حديثه داخل سيارته التي أوقفها      �)   قتراب منهميريدون اإلو ال    )3(  الشلحي

"  األمريكان "يبدو أنهم  �ً  و أخيرا  �  ( :  و قال   "  الشط�ادريان بلت    " في شارع  
 � البسوا األحذية السوداء "هم يطلقون عليهم  و � هم في صغار الضباطوجدوا ضالت

Black Boots  "� و هم يعلمون ؛ أن �أنت تعرف   (:  قال  �؟ !!آيف : قلت   
حيث    " حمراء"ون في الجيش الليبي أحذية      فما فوق يلبس  "نقيب "الضباط من رتبة رئيس     

 و ميزة    � مع الجنود  "ات عرض"ضباط ساحات   يتحولون إلى ضباط مكاتب و ليسوا     
صغار السن و الطموح يلعب دورًا       :  أوًال �نهم إفئة التي اختاروها بدقة و فهم ؛     هذه ال

 و تدفعهم  � ال يحملون المسئولية    �عّزاب    :  و ثانيًا    �  ،آبيرًا في حياتهم و أفكارهم     
و صف    أنهم ملتصقون يوميًا بالجنود     �و المهم   :   و ثالثًا   �روح المغامرة للعمل     

                                                        
 . الضباط الذين تخرجوا في الكلية العسكرية الليبية بالزاوية :  يقصد بجماعة الزاوية  )1( 
 .الضباط الليبيون الذين تخرجوا في دفعات الكلية العسكرية العراقية :  يقصد بجماعة بغداد  )2( 
 .  من الكلية العسكرية المصرية و منهم العقيد عبد العزيز الشلحي الضباط الذين تخرجوا:  يقصد بجماعة مصر  )3( 
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 و يمكنهم تعبئتهم داخل      ،الضباط داخل الثكنات و المعسكرات و في ساحات التدريب              
�   و بالتالي االنطالق للتنفيذ   � مع التزود بالسالح و الذخيرة       ،مقراتهم    ( 

 
�منا قليًال   ً آلُُ سكت               
 منك أسماء     و لن أطلب�أنا لم أسمع منك شيئًا يا مصطفى      ( �:  ثم قلت له            

� و أنت ما هو      � آيف تم التالقي بين هؤالء و هؤالء     � و لكن أريد أن أسألك ؛    
أنا ليس لي يد    �( :   و آأنه ينتظر مني هذا السؤال و قال        :فورًا أجاب . ! .. ؟ دورك

و هو االتصال مستقبًال بينهم و بين          �  و لكن دوري سيأتي بعد ذلك       �  في اإلختيار 
 و آان قد حل مساء  ، قال لي و هو يدير سيارته عائدًا إلى بيتي  و ،  ) � األمريكان

 أنا مكلف بالسفر إلى الخليج في       �( . ..  : م 1966ذلك اليوم من شهر يونيو سنة   
 و البحرين سوف    م1963الكويت استقلت في     ...  (: و أضاف    ) �أغسطس القادم 

و النفوذ الذي     �مارات    و سوف تلحقها قطر و اإل  ،ستقاللها في العام القادم   إيعلن 
 .   % 100يغطي المنطقة بأآملها سيكون أمريكي   

 
 
 

 و أرسل لي ثالثة      م سافر مصطفى آمال المهدوي   1966و في أغسطس سنة            .. . 
 واحدة من الكويت و اخرى من البحرين و          �آروت بها صور من البالد التي زارها           

 و هي    �نه زار القدس الشرقية بالفعل      و عندما عاد ؛ أخبرني أ�" القدس "ثالثة من 
   " هداسا "  و قال انه عالج أسنانه في مستشفى        "  جتياح الضفة  إ قبل  "التابعة إلسرائيل    

 . اإلسرائيلي
 
 أنه   "أنا أحس به و هو يعلمه   " و لكن آان لدي يقين   �لم يصارحني المهدوي                

 .   CIAلـ    و عميل مباشر للمخابرات المرآزية األمريكية ا      �عميل  
 

ر تحذير جاءني من رئيس األرآان       م إث1967ع بداية سنة و بدأت ابتعد عنه م             
 و  ،م 1962  الذي آنت مديرًا سابقًا لمكتبه في مدينة البيضاء سنة         "نوري الصديق"

لذلك استدعاني إليه بشكل وّدي و آذلك تحذيره لي باالبتعاد عن المهدوي و ُنصحه                 
 إلى    "نتقل بناء على طلبه إأو " � و آان المهدوي قد نقل    �  ،ن وديًا باالبتعاد عنه آا 

�  "قاضيًا بمحكمة االستئناف  "بنغازي     
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 �الذي آان زميل      ""  إسماعيل التوجري  "ستدعاني بعد ذلك مدير األمن العام    إ آذلك 
وفرت لدينا     ت:  و قال لي ،" ات يلي في مدرسة طرابلس الثانوية في أوائل األربعين   

صحيح   :   و أجبته على الفور    �،معلومات تقول أن لك صلة بمصطفى آمال المهدوي         
�علمت من   :  قال � ، و قطعت عالقتي معه ألنه يعمل لصالح المخابرات األمريكية    

   زوجته تزور زوجتي بحكم قرابة النسب             :   قلت  �مصادرنا التي تراقبه أنه يزورك         
 ) . خي  فزوجته هي شقيقة لزوجة أ   ( 
 

 و لكن نريد منك   � معه  ًاأنا واثق أنك لست متورط   :        قال لي مدير األمن العام   
 و عليك    بتعاد عنه ؛ فهو مراقب من جهات عدة و أنت ضابط بالجيش الوطني     اإل

 . مسئوليات يجب مراعاتها   
 

          منذ ذلك الوقت أدرآت أآثر و زاد يقيني بأهمية مصطفى آمال المهدوي              
ي    و لم تزعجه الرقابة الت   �  ،في ليبيا    CIAنسبة للمخابرات المرآزية األمريكية         بال

ستخبارات الجيش و أيضًا المخابرات           إو من " البوليس "آان يخضع لها من األمن العام  
 و لم يتوقف المهدوي عن الدور   ،يد عبد العزيز الشلحي في البالد   اإلنجليزية الحليفة للعق 

 ففي أواخر شهر فبراير و أوائل مارس من             �ه في مدينة بنغازي      المناط به و تكليفات   
   ذي بالحفل الذي أحيته السيدة    م و أنا أذآر هذا التاريخ و واقعته الرتباطه ل1969سنة 

 ففي هذا   � مارس في سرادق أعد لذلك بالملعب البلدي في بنغازي   12يوم " أم آلثوم"
جمال عبد   "ل  الستقي الكائن بشارع اإل لتجار  آنت قد جلست بالمقهى ا ،اليوم المعني 
طلبًا للراحة من فشل محاوالت آثيرة بذلتها بمقر البريد لالتصال بزوجتي                  " الناصر حالياً  

ربت على آتفي       و إذ بالمستشار السيد مصطفى آما ل المهدوي ي        ،الموجودة باإلسكندرية  
 من بعد عصر أآثر   و عرفت منه أنه يقضي فراغات يومه   " البليارد "و بيده عصاة لعبة  

 و آان منهم شخص   � ،أيام األسبوع في هذا المقهى مع أصدقاء له قّدم بعضهم لي   
إيطالي ؛ عرفت فيما بعد أنه أستاذ اللغة اإليطالية بكلية اآلداب بالجامعة الليبية الكائنة            

�على بعد أمتار قليلة في ذلك الوقت من المقهى التجاري هذا         
 

 و أجبته � و قد الحظ على سحنتي الكدر �ي المهدوي ؛ ما بك ؟  و سألن           .. . 
 و فشل محاوالتي لالتصال بها      �؛ بأني قلق على زوجتي الموجودة باإلسكندرية     

سأجعلك تكلم زوجتك         و � ربت على آتفي و هو يبتسم و قال؛ تعال معي         �هاتفيًا   
�  " معسكر قاريونس "ى  يارته أخترق شوارع المدينة إل       و بس � هات رقم التليفون      

ي المهدوي من االتصال باإلسكندرية و تحدثت آما شاء لي من الوقت بعد ان      نحيث مّكن
�ار ضباط المعسكر بقسم المخابرة بالجيش الليبي           صغقدّمني و قّدم لي ضابطين من     

 . لم اآن أعرفهم حينذاك 
 

    *            *             * 
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فإننا أمام ضرورة          ؛ أو دفع البعض بعدم صحته و إنكاره    ما قيل  و سواء صح                
التي ما     )  توابع نتائجها (حث في هذه الوقائع و نتائجها و          موضوعية تلزمنا بمتابعة الب    

زال الكثير منها يثير عالمات االستفهام و  التعجب  ؛ و يدور بشأنها الجدل حتى اآلن ؛                 
ي التعتيم في    وو نجحت ق  ..  فسير  فقد برزت ظواهر استعصت آنذاك على الفهم و الت         

و آانت عملية تغيير النظام في ليبيا تجري            ..  تجهيل الليبيين بما حدث في بالدهم ،     
بصورة فوقية و غامضة و إن بدت بعض مظاهر هذه العملية مكشوفة من بعض               
أطراف المعادلة و في إجماع النخب السياسية و الثقافية التي استجابت لمتطلبات المرحلة                  

 مظاهرها دون أن تعّول على آلياتها الفكرية و السياسية البديلة ؛ و  أوآلت للمؤسسة                  و
العسكرية مهمة إسقاط النظام الملكي الذي آانت تتنازع دوائره و قواته المسّلحة اتجاهان             

فمن جهة آانت الحكومة البريطانية     .. ؛  يرتكزان على االستقواء بالخارج    متناقضان  ؛
و أعوانهم بواسطة  آبار ضباط القوات            ) آل الشلحي  (لقصر الذي يعد له     تدعم إنقالب ا 
و من جهة أخرى ؛ آانت الواليات         ..   العقيد  عبد العزيز الشلحي ،    المسلحة بقيادة 

المتحدة األمريكية تراقب تحرآات و استعدادات آل الشلحي و تدفع بأجهزتها و        
 .  القوات المسلحة األنجليز داخل و  ديل العسكري المناهض آلل الشلحي    عناصرها لدعم الب 

                                  
          و آانت عناصر القوى الديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني و القوى السياسية                   
لحرآة التحرر الوطني تدفع بعناصرها لتحتل مكانة لها و تلعب دورها في إقامة نظام         

�طموحاتها الوطنية و القومية ،    وطني ديمقراطي يحقق أهدافها السياسية و     . 
             

و في هذا السياق  رصدت االستخبارات العسكرية و أجهزة األمن العام مع                      .. . 
العقيد عبد العزيز الشلحي تحرآات مجموعة من صغار ضباط الجيش التي آانت في           

ملية انقالب      ، و تعد للقيام بع حرآة الضباط األحرار  مجموعها المرصود تنتمي الي    
م  غير أن ريبة قيادات      1969 من شهر مارس ـــ  آذار سنة     23/24عسكري  ليلة  

الجيش واألمن العسكري في تحرآاتهم و آذلك قرار قيادة األرآان بإبعاد ثالثة و               
عشرون ضابطًا منهم في بعثات تدريبيه و تعليمية  إلى بريطانيا ؛ أوجب تأجيل التحرك                   

 ) 1( ..إلي وقت أخر 
قد تلقى تنبيهًا بتوخي حذر الرقابة الراصدة            "ر القذافي معم"آان المالزم أول    و           

لتحرآاته ؛ و رفاقه من صغار الضباط ، و أن هناك تدابير صدرت باتخاذها أوامر                    
عسكرية عليا تستهدف آشف ما وراء تحرآاتهم المشبوهة و لقاءاتهم المثيرة للشك و أن                   

 .  و مراآز قيادات الجيش   بعاد عديد منهم عن معسكرات هناك إجراءات ُتتخذ بقصد إ   
 

            � بدعوة    ُتحّي حفل لها ) أم آلثوم ( آانت السيدة  مارس ــ آذار12 و في ليلة 
من السيد عبد اهللا عابد السنوسي ــ  ابن عم الملك إدريس و أحد أصدقاء و شرآاء السيد            

مدفوعة (ات دعوة   يش قد تسّلم بطاق ُعمر الشلحي ، و آان عديد من ضباط الشرطة و الج    
مدير االستخبارات    " نصر الدين هامان " لحضور الحفل ، و آان منهم المقدم   )الرسم

                                                        
 .م1986صادر عن دار المستقبل العربي القاهرة ، فتحي الديب ، " عبد الناصر و ثورة ليبيا " آتاب :    راجع )1(
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أن     (مفادها ؛   " إشارة"العسكرية آنذاك الذي تلقى أثناء حضوره الحفل في تلك الليلة          
ار     و في انتظ  � و هم تحت المراقبة ،      �يعقدون اجتماعًا لهم اآلن    "  جماعة سرت "

شديد الرقابة و     تب " أحمد أبو غولة "و على الفور قام هامان بتكليف الرائد       ) .. اتكم   تعليم
 و   �إتخاذ التدابير الالزمة إليقاف  أية تحرآات مشبوهة تصدر عن هؤالء الضباط ،           

خالفًا لما آان ينتظر في مثل هذه الحال ذهب أبو غولة إلي جماعة الضباط األحرار                  
لليلة ؛ و حذرهم من تدابير ُتعد لها القيادات األمنية و العسكرية التي               المجتمعين في تلك ا 

 . ية داخل معسكرات الجيش و خارجها    تراقب تحرآاتهم الجماعية و الفرد   
                                                            

 و تسلسلت األحداث بخفاياها و خباياها من شهر مارس ــ آذار               
 :على الوجه التالي  م1969 سبتمبر ــ أيلول سنة   1/   أغسطس ــ آب 31إلي ليلة 
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 مارس ــ آذار 
 م       1969   
 
 
 

إلي    يبعث ببرقية   " ديفيد نيوسوم"سفير الواليات المتحدة األمريكية في طرابلس       �
 فيها إلي المقابلة التي جرت بينه و بين الملك إدريس               رخارجيته في واشنطن يشي   

عشر من فبراير الماضي التي ذآر فيها للملك أنه بلغته تقارير مفادها         في التاسع 
وفقًا لفهمه فأن  :  ، و قد رد الملك بأنه تنظيم للجيش الليبيأنه سوف يجري إعادة 

و قال السفير نيوسوم لخارجيته       . عملية إعادة التنظيم قد تم الشروع فيها بالفعل   
على دور  الواليات المتحدة في التدريب و          بأنه قد عّبر  عن أمله أن تتم المحافظة   

التجهيز عند الشروع في عملية تنظيم الجيش ، ليس فقط بالنسبة لسالح الطيران و  
   )1( .بّرية و بخاصة في مجال االتصاالت     لكن أيضًا بالنسبة للقوات ال   

 
 

تؤآد اآتشافها آميات آبيرة من احتياطات مائية ُمخّزنة               "  أوآسيدنتال  "  شرآة  •
 سنه في واحات الُكفرة      200ياه نهر النيل في حوض بجوف األرض منذ     من م
 . الليبية

 
 

  "أمل  "  حقول  ُتعلن عن  اآتشافات بترولية جديدة قرب     " موبيل أويل " و شرآة  •
 ) 2(.البترولية  

 
 

يقوم برحلة إلي المناطق الجنوبية من المملكة         " ديفيد نيوسوم  �  السفير األمريكي    •
مدير    " محمد أيوب  " ريق من خبراء اآلثار برئاسة الدآتور       الليبية في عناية ف 

 . )3(السياحة و اآلثار لمحافظة الجنوب    
 

                                                        
ة المفرج عن الوثائق األمريكيم نقًال 1998من مجلة اإلنقاذ ـ الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا ـ سبتمبر ) 47( العدد: راجع ) 1(

 .عنها
شرآة تقوم بإنتاج ما ال يقل ) 38(م 1969الشرآات األمريكية العاملة في صناعة النفط الليبي في عام عدد آان قد بلغ ) 2(

 . ماليين برميل يوميًا3 يزيد عن  من إجمالي إنتاج البترول الليبي الذي بلغ آنذاك ما%90عن 
 م 10/03/1969من مجلة المعرفة الصادر عن المرآز الثقافي األمريكي في طرابلس بتاريخ ) 401(العدد : راجع ) 3(
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 بلغ الملك إدريس السنوسي  التسع و سبعون سنة من عمره      مارس ــ آذار12في  •
( م بمبلغ 69/1970و أصدر مرسومًا بالتصديق على الموازنة المالية العامة لسنة     

شاملة   ) مليار و أربعمائة مليون دوالر     (ي  بي بما يواز  جنيه لي) 200/310/426
)   145(ات العسكرية للجيش الليبي ، و تشمل مبلغ           در لمخصصات تطوير  الق    

 . نيه ليبي للخطة الخمسية القادمة  مليون ج
 
 
 

 الذي   شلوح ــ البراعصه استياء شعبي عام من  نمو ظاهرة آل الشلحي و تحالف             �
براهيم الشلحي على آريمة حسين مازق في العاشر           ُعمر إ  بارآه الملك بعقد قران  

 . من شهر فبراير الماضي   
 
 
 

� � الصديق    )1(" الطاهر العقبي" و على إثر مساع وّدية حثيثة قام بها السيد      
الحسن     " ي العهد الملكي األمير و ول " ديفيد نيوسوم"المشترك للسفير األمريكي    

في ليبيا     " التواصل الدستوري" دعم حول إقناع اإلدارة األمريكية بمساندة و  " الرضا
  السفير نيوسوم بزيارة     آذار_  مارس 28بخالفة ولي العهد للملك إدريس قام في 

األمير الحسن الذي طرح تساؤالته حول الموقف األمريكي إزاء موضوع إلغاء         
الملكية و إقامة البديل الجمهوري آمعالجة دستورية لخالفة الملك و تجاوز ولي       

ما وراء تحالف     ل"  األهمية السياسية    " بدوره أستفسر  نيوسوم عن     و  �العهد 
 . ق حسين ماز ةمر الشلحي على آريم  الذي تّوج بعقد قران عُ "  البراعصه  - شلوح"

 

                                                        
 و "أوآسيدنتال ـ ليبيا" مدير شرآة "أرماند هامر" بعالقاته الحميمة بالمستر "الطاهر خليفة العقبي" ُعرف السيد )1(

رة األمريكية في ليبيا لتزويدها بالعمال و  المتعاقدة مع السفا"إخوان العقبي"شرآة " مسعود و علي " أسس مع أخويه 
 و أصبح الطاهر العقبي ممثال لشرآة أوآسيدنتال في �بالخضراوات " ويلس" خدمات الحراسة ، و بتزويد قاعدة 

 و آان العقبي عضوًا في مجلس النواب عن �مساعيها للحصول على امتياز للتنقيب عن البترول في ليبيا مبكرًا 
 تقرير السفير  الخاص من مجلة اإلنقاذ نقًال عن)47(و يمكن الرجوع إلي العدد : الية طرابلس  بو"صرمان"منطقة 

� )A � 418(الموثق بالوثيقة األمريكية رقم ) نيوسوم(األمريكي   
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 أبريل ــ نيسان
 م1969    
 
 
 

الحكومة البريطانية توقع اتفاقية تحديث الجيش الليبي و تزويده          :21/4/1969 •
 ).1( .للطيران بدبابات و مدافع مضادة   

 
 

عمر إبراهيم  " مرسومًا ملكيًا بتعيين  م23/04/1969الملك إدريس يصدر يوم   •
 .  مستشارًا خاصًا له  "الشلحي

 
 
• �رآن   قرارًا بتعيين ال " ونيس القذافي  "مر من الملك يصدر رئيس الوزراء       وبأ

 ).2(رئيسًا للجنة إعادة تنظيم الجيش     " عبد العزيز إبراهيم الشلحي  "
 
 
• �ته رئيس لجنة إعادة تنظيم الجيش أمر العقيد عبد العزيز الشلحي              و بصف  

باتخاذ قرارات بإبعاد ضباط من غير الموالين و ترقية عدد من صف ضابط إلى             
 . رتبة مالزم ثان مع تكليفهم بالعمل الميداني بالوحدات      

 
 
 و شيوخ قبائل    الشيخ عبد الحميد العّبار  بحضور رئيس مجلس الشيوخ ؛     �

و   " الحاسة " أقامت قبيلة "الصفصاف" برقه ، و تحديدًا في منطقة  الحرابي في 
 قام بالخدمة على راحة آبار الضيوف فيها مجموعة          "وليمة"آعادتها في الربيع   

                                                        
ر ؛ أن مدير المعلومات و البحوث بوزارة الخارجية ظرجية األمريكية المرفوع عنها الحآشفت الوثائق الّسرية للخا) 1(

 ) 310( المدرجة بوثائق الخارجية تحت رقم "مذآرة المعلومات األمنية "  م 25/04/1969األمريكية قد أعد بتاريخ 
بشكل آبير ليصبح " الجيش " ُيخطط لتطوير: "  جاء فيها و دوره في مستقبل ليبيا السياسيحول الجيش الليبي 

 إن حماس الملك إدريس للميزانية �ظة على تفوقها عليه متفوقًا على قوة األمن التي اعتادت و لمدة طويلة المحاف
من أن تلعب دورًا سوف يمّكن القوات المسلحة " عبد العزيز الشلحي " الكبيرة للجيش و لمدير التدريب العسكري 

 ."الجبهة الوطنية التفاق ليبيا نقًال عن الوثائق األمريكية "  راجع المصدر السابق � آبيرًا في النظام القادم
      هو أحد خريجي الدفعة العسكرية األولى للبعثة الليبية في الكلية "عبد العزيز إبراهيم الشلحي " العقيد الرآن ) 2(

 : ، و آان من رفاقه و ضباط دفعته آل من م1956العسكرية المصرية سنة 
 م معاونًا 1964اختير سنة  الذي رمضان بن صالح مدير حرآات الجيش ، و العقيد الرآن العقيد الرآن عون شقيفة

 الذي آان قد العقيد سعد الدين بوشويرب ، و الفريق علي علي عامرللقيادة العسكرية العربية الموحدة تحت إمرة 
 يوم الفاتح من تواجده في لندنو فوجئ أثناء " موثق قانوني "  م و افتتح مكتب 1967استقال في أعقاب نكسة يونيو 

 من مجلس قيادة الثورة ، و لم يمارس "تمويهي"ه رئيسًا ألرآان الجيش الليبي بقرار بتعيينم 1969سبتمبر سنة 
 . سفيرًا في جمهورية مصر العربيةمهامه العسكرية فسرعان ما ُعّين
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 ) 1( "موسى أحمد الحاسي   " من شباب الحاسة آان منهم المقدم بالجيش الليبي     
ول الطعام في      الذي آان يصب الماء على يدي الشيخ العّبار بعد فراغه من تنا         

 :  و قد سأله الشيخ العّبار وهو يمسح بيديه    �الخيمة المعّدة لذلك  
   من أين أنت يا ولدي ؟  •
 . حاسي يا حاج      -    

    أين تعمل ؟  •
 . ضابط في الجيش يا حاج       -    
 

 : نظر الشيخ العّبار في مالمحه طويًال ثم تلفت يمينًا و يسارًا و هو يقول له                  
 يكتم الّسر يا حاسي ؟   فيك من  �

 . أبوها يا حاج     :ضرب موسى أحمد بيده على صدره و قال          -      
• � بيني و بينك رسول اهللا أمشي          � لو آنت من جماعة الشلحي       � أسمع   

 :   و صمت قليًال ثم أردف بعد أن تقّرب له موسى     �  من قّدامي ،
البالد مع    ن يحكموا   عائلة الشلحي ساحرين للملك و ناويي   �شوف يا ولدي    •

 إن آان عندك جماعه و      �ولي العهد بعد سفر الملك " يقلبوا"البراعصه و 
تقدوروا تديروا حاجة و تمنعوا البراعصه من أنهم يحكموا البالد مرة أخرى   

�� ديروها   .  
 

جلس الشيوخ و شيخ قبائل      رئيس م "  الحميد العّبار   و آان الشيخ عبد            
 و آانت خفايا     �ستسالمه آلل الشلحي وقبيلة البراعصه    يحمل على الملك ا " العواقير

_   شلوح    " التدابير الّسرية لعملية انتقال السلطة السياسية في البالد إلي تحالف            
 الذى أفضى بما لديه إلى المقدم       ا الرئيسة مرئية للشيخ العّبار      تبدو معالمه " البراعصه

في  يوم وليمة الحاسة )2( ) " رالضباط األحرا"ذي لم يكن التحق بتنظيم ال(موسى أحمد 
 .م بالصفصاف 1969ربيع 

                                                        
هو الذي قام بالتحرك بقواته من مدينة درنة ليلة الفاتح من سبتمبر و قام باحتالل معسكر " موسى أحمد الحاسي "  المقدم )1(

ضابط  " رناده التابع للقوات المتحرآة بمساعدة النقيب عبد اهللا شعيب الحاسي ضابط القوة المتحرآة و المكلف بمهمة ق
 و موسى أحمد هو الذي أصبح وزيرًا للداخلية في أول تشكيل وزاري لحكومة الثورة �في تلك الليلة " خفر المعسكر 

للقيام بمحاولة انقالب " وزير الدفاع "  و التخطيط مع المقدم آدم الحواز ، وهو الذي أتهمه العقيد معمر القذافي بالتدبير
 .م1969على الثورة في السابع من ديسمبر سنة 

ور الرائد ُعمر المحيشي فإن المقدم موسى أحمد لم ينضم إلى تنظيم الضباط األحرار إال في أواخر دوفقًا لما ذآره المغ )2(
 . مصدر سابق _  الشعب الليبي صوتجريدة :ع  م ؛راج1969حزيران _ شهر يونيو 
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 ارـو ــ آيـايـم

 م 1969   
 
 
 :م 7/5/1969فى  •

عت مع الحكومة الليبية عقد       ـّ أنها وق إخوان ويليمز البريطانية  أعلنت شرآة  
 . تسييل الغاز بميناء مرسى بريقة      بمليون جنيه إسترليني إلعادة تشغيل خط    

 
 
/ 10/05  السيد عمر بن عامر يعود إلى البالد يوم      نميةالتالتخطيط و  ر وزي و  �

 . ة عمل على رأس وفد إلى بريطانيا     بعد زيار م1969
 
 

 سفارتها في     منالخارجية األمريكية في واشنطن تتلقى تقريرًا إستخباراتيًا      و �
واب    و عضو مجلس الن حسين مازق  طرابلس يفيد أن رئيس وزراء ليبيا األسبق       

عبد    و  ُعمر الشلحي باالشتراك مع آل من    حمد السيفاطم) رئيس لجنة البترول   (
 يخططون بعلم    فيوسبإدريس    و السكرتير الخاص للملك     العزيز الشلحي

 بموافقة   الحسن الرضا االستخبارات المصرية لالنقالب على ولي العهد األمير       
 )1(.ضمنية من الملك الذي ينوي مغادرة البالد قبل نهاية شهر يونيو القادم          

 
 
جب إتفاق وزارتي الخارجية و الدفاع األمريكية قررت اإلدارة األمريكية            بمو �

  ) 928(الجوية في طرابلس بنحو    " ويلس  " تخفيض عدد العاملين في قاعدة  
 جنديًا و البقية من العاملين المدنيين بالقاعدة على أن يشرع            )729(شخصًا منهم  

� الجاري  م1969اية عام نهفي تنفيذ برنامج التخفيض فورًا و أن يتم ذلك قبل     
و نبهت مراسالت وزارتي الخارجية و الدفاع إلى ضرورة أن يبقى قرار                   

ال يجري إبالغ الحكومة       في إطار الحكومة األمريكية و  سّريًاالتخفيض هذا  
  )2(.الليبية به  

 
إلى    " عاجلة و هامة " ببرقية م23/05/1969  يبعث في  "نيوسوم"السفير  و �

قترح أن تسارع الحكومة األمريكية ببحث المقترحات و             الخارجية األمريكية ي  

                                                        
 مصدر سابق: راجع ) 1(
 م و انتهت  16/01/1969العسكرية آانت قد بدأت في ) فيلد _ ويلس ( المفاوضات األمريكية حول تصفية قاعدة ) 2(

 .كية عنها م ترتيبات تصفية القاعدة و جالء القوات األمري30/06/1970 باالتفاق بين الجانبين على تجديد موعد
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  عبد الحميد البكوش  المطالب الليبية التي آان قد عرضها رئيس الوزراء السابق            
على أن يتم اإلعالن عن إتفاق " ويلس " القاعدة الجوية األمريكية  " تلييب"بشأن 

تفاقية    موعد انتهاء اال  (م24/12/1970بين الطرفين حول هذا الموضوع قبل    
ن من شأن االخذ بهذا االقتراح  أ ويرى نيوسوم  ) ..  الحالية الخاصة بالقاعدة    

 . بعاده السياسية  إ االجالء عن القاعدة من محتواه و موضوع" افراغ"
 
 
د   ديفي"ومة الليبية بقرار عودة السفير   وزارة الخارجية األمريكية تبلغ الحك    �

ديدا للواليات المتحدة   ج يراً   سف"جوز يف بالمر" الى واشنطن وتعيين  "نيوسوم
 )1(.فى طرابلس

 
 

التقى فى   " نيوسوم"أشارت وثائق الخارجية األمريكية الى أن السفير األمريكي       •
 تشير إلي ما دار في هذا      بالملك إدريس والملكة فاطمة ولم  السابع عشر من مايو 

 . اللقاء
 
 

  الحسن الرضا األمير  من نفس الشهر استقبل ولى العهد      الحادي والعشرينوفى  �
 يرفع    لمالسيد نيوسوم ، ومازالت وثائق ما دار فى هذا اللقاء ضمن الوثائق التى             

 . الحظر عنها بعد
 
 

بناء على طلب من السفارة األمريكية حدد الديوان الملكي موعدا للزيارة الوداعية     �
ديفيد نيوسوم للملك إدريس الذي استقبله       " التى قام بها السفير   "البروتوآولية"
 . م31/5/1969لى حفل عشاء مساء يوم   ع

                                                        
 م16/10/1965 آان قد التحق بمنصبه آسفير للواليات المتحدة في ليبيا منذ D . Newsom� .�Davidديفيد نيوسوم  (1)

 خلفا لخليفته م17/7/1969إلى أن عاد الى واشنطن ليصبح مساعدا لوزير الخارجية األمريكي للشئون االفريقية في 
 غير انه لم يصل إلى م8/7/1969سفير للواليات المتحدة في ليبيا في  الذي جرى تعيينه "جوز يف بالمر"في ليبيا 

 .م9/10/1969ليبيا إال بعد وقوع انقالب الفاتح ولم يقدم أوراق اعتماده إال في 
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  حزيران �يونيو 
 م1969        

  
 
 

 مايو 23في " نيوسوم"ردا على البرقية العاجلة التى بعث بها السفير األمريكي     �
 الماضي بشأن اقتراحه بأن تسارع الحكومة األمريكية ببحث المقترحات                   آيار�

 ؛ بعث وزير    "ويلبس"يكية  والمطالب الليبية بشأن القاعدة العسكرية األمر    
 استحسن فيها اقتراح نيوسوم   م6/6/1969 ببرقية مؤرخة في   "روجرز "الخارجية 

  روجرز   وفّوض الوزير  .  ومشيرا إلى أن وزارة الخارجية عاآفة على دراستها    
 بإبالغ الملك إدريس برغبة الحكومة األمريكية فى التباحث مع       نيوسوم السفير 

 ، والتعبير له بأن ليس لدى الواليات المتحدة             قاعدةتلييب الليبيا حول موضوع    
آي مقترحات محددة بالخصوص غير أنها ترغب فى إخراج موضوع القاعدة من                 

 فإذا أبدى الملك استحسانا لالقتراح يمكن     )Arena political( الساحة السياسية  
 )1(. لمعرفة رد فعله  " ونبس القذافي" عندئذ إبالغ رئيس الوزراء    

                           
                                      

 ببرقية     بعث نيوسوم " روجرز " الستالمه برقية وزير خارجيته      وفى اليوم التالي �
قال فيها انه سوف لن يتمكن من إثارة موضوع مستقبل القاعدة األمريكية مع               

31/5/1969 حيث أنه قد سبق له أن قام بزيارته زيارة وداعية في    الملك إدريس
 واقترح نيوسوم فى     يونيو الجارى12 السفر الى اليونان يوم    زمعوأن الملك ي . م

 آفاتحة لعمله فى جوز يف بالمر برقيته أن يتولى هذا الموضوع خلفه السيد  
  )2.(ليبيا

 
 
 فى "Sirtica shell"  شل  �سيرتيكا   مع فرع شرآة  "ليبتكو"وّقعت شرآة   �

تكشاف وتكرير وانتاج النفط على مساحة          تقضى باس  م8/6/1969ليبيا اتفاقية فى  
 .  وتسويقه مربع   متر  آيلو ) 24و000(تبلغ 

 
 

 : م أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تعديال وزاريا تولى بموجبه       9/6/1969 فى �
 

                                                        
أخر رئيس  ونبس القذافي ال يمت بأية صلة قرابة أو نسب بالسيد العقيد معمر القذافيتجدر اإلشارة والتنبيه إلى أن ) 1(

 . الملكي  فى العهدوزراء 
 .  المصدر السابق عن وثائق الخارجية األمريكية المرفوع عنها الحظر : راجع ) 2(
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ــ عــــم / د ـيــالس ــ لـــداخــــوزارة ال   وق آدم ــــتــ  ة ـــــيــ
 د والتجارة   وزارة االقتصا   ة ـــقــ يـتـى عــل ـــع /  الدآتور
ــ مـــأح / د ــيـالس ــ مـــوزارة ال   م ــــجـــد نــ  الت  ـــواصــ
 نمية ـ طيط والت ـوزارة التخ   ر ـ امـن عــر ب ـمــع / د ــيـالس
ــ ســـر الــ وزي  ى ـناه ـن الجـيـســح / د ــيـالس ــ احـــيــ  ةـــ
ــ س / د ــيـالس ــ اضـ قـم الـالـ ــ ر الــ وزي  ى ـ  ة ـــــــــحــــصـ
 ة ـيـدنـة المـدمـخـر الــ وزي ى        ص قعيقيمسعود بو  / د ــيـلسا

 
 

  من يونيو بزيارة ولى العهد الحسن        فى التاسع   " ديفيد نيوسوم "آذلك قام السفير   �
الرضا زيارة توديعية في إطار زيارته البروتوآولية لكبار مسئولي الدولة                    

 .  بمناسبة انتهاء مهمته آسفير لبالده فى ليبيا      
 
 

بين عديد المراسيم الملكية والقرارات الحكومية بالتعديالت الوزارية           ومن  •
والتغييرات في المناصب ومد مدد الخدمة وباإلحالة على التقاعد صدر فى             

 الذي آان    فزانىالسنوسي ال" عميد" قرار بإبعاد الزعيم أيضا  التاسع من يونيو
 فى برقة وأسندت    "كالمعروفة بوالئها للمل "يشغل منصب قائد القوات المتحرآة     

 )1( ؟حكمدار المطافىإليه مهمة 
 
 

 . م1969  حزيران �يونيو  12 •
الملك محمد إدريس المهدى السنوسي يصدر مرسوما بتكليف ولى العهد االمير          

ونان في رحلة    الحسن الرضا السنوسى بادارة شئون المملكة ويغادر البالد إلى الي    
 . ظاهرها االستشفاء  

 
� �  " ديفيد نيوسيوم" قام السفير األمريكى السيد     م1969منذ أوائل العام    . 

David.D.Newsom      إلى الجنوب     "سرية و علنية "  بعدة زيارات و رحالت 
الليبى ، أشارت بعض وسائل اإلعالم و وثائق الخارجية األمريكية إلى بعضها ،              

 و لم يتم رفع الحظر على نشرة ضمن    ًا خافيمازالوو لم تشر إلى ما آان 
  . " على حدوثة عامًان  يرغم مرور أآثر من ثالث   "حتى األن  الوثائق 

                                                        
 الى م1969 أيلول �أشارت التقارير السياسية واألمنية المحلية والدولية التى تناولت نجاح انقالب الفاتح من سبتمبر  : )1(

ارات والترتيبات التى أبعدت العناصر المعروفة بوالئها للملك أن هناك قوى خفية آانت وراء هذه المراسيم والقر
وولى العهد عن المناصب والقيادات الحساسة المؤثرة فى الجيش وقوات اآلمن ومّكنت حرآة الضباط األحرار من 

يبة الملك ى تمهيدا النقالبه فى غحيز الشلالسيطرة على البالد إن لم تكن من تدابير واعداد العقيد المخدوع عبد العز
عمر القذافى الستغالله على ولى العهد واعالن الجمهورية فى الخامسة من سبتمبر الموعد المحدد منه والمبلغ به م

 .واستباقه
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سفير لبالده فى ليبيا      آ و من بعد قرار إنتهاء مهمته    حزيران-شهر يونيو  و فى             
  و اثناء تسليمه       Joseph Palmer"   بالمرجوسيف " و قبل و صول خليفته السيد      

جيمس بليك    "  ة من بعد رحيله السيد   لمسئوليات مهامه مع توصياته للقائم بأعمال السفار          
"James Joseph Blake"  بزيارة     " حزيران�يونيو " ؛ قام فى مطلع شهر رحيله 

فى الرابع " ينبعد أقل من أسبوع" يوم واحد إلى الجنوب ، ثم عاد لمدة " غير معلنة
 " سبها" إلى مدينة   "وداعية" قيل أنها   "معلنة" و قام بزيارة    "يونيو"عشر من الشهر    

كرية و العشائرية من       س عدد من الشخصيات السياسية و الع    إلتقى و زار خاللها    
 :  المسئولين فى محافظات الجنوب آان من بينهم    

 
   )1( سيف النصر عبد الجليل   /  د ــــــيـــســـال

 

   )2( يث سالم سيف النصر   ـغ/  د ــــيــــــســال
 

   )3(  دـالـورى خ ـــن م ـيـزعـال/  د ــــــيــــســال
 

   )4( ثمان الصيدـن عـمحمد ب/  د ـــــيـــــســال
 

ــ د أيـــمــــحـــ م / الدآتور السيد    )5( وب ــــــ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
 و رئيس المجلس التنفيزى بوالية فزان ، و آان وزيرًا أوالد سليمانزعيم قبيلة : سيف النصر عبد الجليل /  السيد )1(

 .م1964 حسين مازق سنة /للدفاع فى حكومة السيد 
 .أحد آبار اعيان قبيلة أوالد سليمان و محافظ الجنوب فى سبها : غيث سالم سيف النصر /  السيد )2(
 أحد ضباط تنظيم حرآة و هو والد المالزم خيرى خالدمدير األمن بمحافظات الجنوب : نورى خالد /  السيد الزعيم )3(

 .فتحية نورى خالد الزوجة األولى للعقيد معمر القذافى/ يدة لد السا األحرار ، و هو ايضًا والضباط
 .يبيا األسبق و عضو مجلس النواب رئيس وزراء ل: محمد بن عثمان الصيد /  السيد )4(
مدير إدارة مصلحة السياحة و اآلثار فى الجنوب و آان على معرفة بالعقيد " السودانى األصل " محمد ايوب /  الدآتور )5(

و لم يظهر له أثر فى ليبيا من بعد الفاتح من  إختفىفى منذ آان طالبًا بالمدرسة الثانوية فى فزان و قد معمر القذا
  .م1969سبتمبر سنة 
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 :  ء الجدد لكل من   السفرا  حزيران � يونيو  25 إلى  18قدم فى الفترة من  •

 أوراق إعتمادهم إلى   ، فنلندا ، الدنمرك ، إيران ، و العراق ، و لبنان االنمس    
 آنائب   "البروتوآولية" الذى باشر مهامه    الحسن الرضا  / األميرولى العهد 

 . دريس السنوسى  إللملك 
 
 

� �للسفير    عبد العزيز الشيلحى بزيارة وداعية          / العقيد قام و بمبادرة منه    
 السفير     قبل مغادرة   حزيران  � يونيو   19فى بيته يوم   " نيوسيوم   " ى ألمريكا

 � يونيو 23فى  المؤرخة "A-164" الوثيقة رقم   للبالد بيومين ، و تشير
 إلى أن العقيد الشيلحى آان فى زيارته التوديعية هذه يريد          )1( م1969جزيران 

لرضا من السفير     الحسن ا ة تجاه ولى العهد   يقف األمريك ا المويستطلعأن 
 قبل عودته إلى واشنطن و مدى اإلستعداد لقبول البديل الجمهورى        ىاألمريك

 ، غير أن السفير نيوسوم أجابه بسؤاله هو عن طبيعة عالقته    "اإلنقالبى"
 . بشخص ولى العهد 

 
 James Joseph) جيمس بليك  (  القائم بأعمال السفارة األمريكية فى ليبيا       �

Blake21 الذى غادر طرابلس يوم "ديفيد نيوسوم"سفير    يتولى مهام ال 
رجية   مساعد وزير الخا "لتولى مهام منصبة الجديد  م  1969 حزيران �يونيو 

 . "األمريكية للشئون األفريقية 
 
 
 

تقريره النهائى   " ديفيد نيوسوم"ى ليبيا قدم السيد  و بمناسبة إنتهاء مهمته ف              
  فى  منه ما قال أنه سبق التعبير عنه  ءى جز ن أآد فإلى حكومة بالده فى واشنط  

مراسالته و برقياته مع الخارجية األمريكية ؛ بأن النظام الملكى ال  يمكنه اإلستمرار و            
 .ان من الصالح العمل على إحالل البديل في ليبيا  
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  تموز�يوليو 
 م1996    

 
� �حفل   " البيضاء" تموز ؛ أقيم فى مدينة  �  السادس من شهر يوليو    فى اليوم  

الملك    فى غيبة  مازقحسين     /  بزفافة على آريمة السيد  ُعرس عمر الشلحى   
)   البراعصة  �  شلوح واجهة تحالف  (  الذى آان قد بارك هذا الزواج    سإدري

وآيًال فيه عن الزوج    " الملك"  و آان  ،م10/2/1969بالعقد الرسمى للزواج فى   
 بريطانيا و آانت دولة    ..  ،  "قحسين ماز " أمام والد الزوجة   " عمر الشلحى  " 

ممثلة فى هذا الحفل بعدد من نساء و رجال السفارة و الجالية البريطانية فى ليبيا           
 "  .العرس"الراصدة لما وراء هذا    " مريكاأ"، و غابت عنه 

 
 

و إثر ما أثير و ما تناقلته       " الشلحى"اية اإلسبوع الثانى من يوم عرس   قبل نه ...  •
 البذخ التى صاحبت الُعرس طيلة أيامة       ظاهرم العامة عن لروايات  األحاديث و ا

 بصياغة و طباعة و توزيع منشور عام موجه       "مجهولة " ؛ قامت جهة  ةالثالث
 تناول عائلة الشلحى بالسب و      "مدنيون و عسكريون "إلى المواطنيين الليبيين  

العقيد  و إتهم المنشور .. الذم و هاجم الحكومة الليبية و الملك إدريس بشخصة ،   
و وصف    !!..  المصريين و اإلنجليز   بالتآمر على ليبيا مع    عبد العزيز الشلحى

 ؛ بأنها عملية نصب و إحتيال       الدفاع الجوى مع بريطانيا  المنشور صفقة  
 ) 1(باإلشتراك مع اإلنجليز   

 
 فى   � و لم تعلن الحكومة الليبية   �  )تاس (أعلنت وآالة األنباء السوفيتية     ...  •

 تموز تقريرًا تناول محادثات جرت بين آل من             � شهر يوليو    الخامس عشر من

                                                        
 فى منتجعه الصحى حريصة على أن يصل إلى الملك إدريس شخصيًا) السرى( آانت الجهة المسئولة عن هذا المنشور )1(

 صاحب )الفاعل( التعرف على مصدره )و إلى األن( و لم يستطع المتابعون لقصة هذا المنشور � ،)اليونان(فى 
 . عليه)بعد ذلك( و فيما ترتب )توقيته(المصلحة فى 

 د و قبل   بعد سفر الملك إدريس بشهر واح)معنية به ( فقد تم توزيع هذا المنشور و وصولة إلى دوائر و أشخاص  �
الحسن الرضا و ) نائب الملك ( على ولى العهد 1969 أيلول �سبتمبر  5) الشلحى( إلنقالب العقيد )المحدد(الموعد 

 .يومًا" 45"حدوث إنقالب الفاتح من سبتمبر و سقوط النظام بأقل من 
 .غضب الملك و قرر عدم العودة إلى البالد �
 و تسليمهما خطاب "مفتاح عريقيب " و النواب"د الحميد العبارعب"إستدعاء الملك لكل من رئيس مجلس الشيوخ  �

 .العرشالتنحى عن 
و ألن العقيد عبد العزيز الشلحى ليس صاحب مصلحة فى إصدار هذا المنشور ، و لم َيّدِع العقيد معمر القذافى و ال   �

و ..  أو إصداره أو توزيعه ،بأن له عالقة بهذا المنشور) مدنية أو عسكرية(ت المعارضة أى طرف من أطراف جماعا
يبقى الجواب فيما أشارت إليه مصادر الباحثين و المتابعين التى شككت فى الدور الخفى للمخابرات األمريكية و 

ليز و العاملة على إفشال إنقالب جإلنلأجهزتها المعنية بالشئون الليبية بإعتبارها المستفيد األول و المنافس الرئيس 
فى تقاريره ) ديفيد نيوسوم( السفير األمريكى و إنجاح البديل الذى تحدث عنه)  سبتمبر5إحداثه فى المزمع ) (ىالشلح(

 .السرية إلى حكومته
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فى موسكو ؛     )  جروميكو( ليبيا و    ) شمس الدين عرابى  (ارجية البلدين   وزيرى خ  
 .مشترآة بين البلدين و سبل دعمها    قالت انها تناولت العالقات ال    

 
و بالنيابة عن السيد      ..   تموز ، � من الشهر ؛ يوليو   "الثالث"فى اإلسبوع  ...  �

  معتوق "؛ إفتتح وزير الداخلية السيد     "  ونيس القذافى "ئيس مجلس الوزراء    ر
 مختلف   )ألول مرة فى ليبيا  ( ربطت   التى"شبكة اإلتصال الالسيلكى" " آدم

 . أجهزة األمن العام بجميع محافظات المملكة  
 

جرى   أ" يضاءالب" فى مدينة  " المحطة" أقيم إحتفال رسمى بمقر   و بالمناسبة            .. . 
ير الداخلية إتصاًال السيلكيًا مع مدير قوة األمن العام بالمحافظات الغربية و              خالله وز

 و ابلغهم تهانى الحكومة بإفتتاح       " أوبارى" و "سبها"عام بمحافظتى   بمدير  قوة األمن ال 
هذا المشروع الحيوى الذى سيساهم فى القضاء على جميع العقبات و الصعوبات حيث             

 .ق ليبيا للمراقبة التى يتعذر معها اإلخالل بنظام األمن العام      ستخضع جميع مناط 
 

• �جيمس    "ل السفارة اإلمريكية فى طرابلس      آتب القائم باعما م24/7/1969 فى 
بوثائق الخارجية األمريكية و عنوانه          " A-186" يحمل رقم  "  سريًا"قريرًا   ت "يكبل
منشورات قد جرى      : (أن  " بليك"ه أآد في"  منشورات سرية تهاجم النظام الليبى    "

 إمتدادا اإلسبوعين    ن البيضاء و بنغازى و طرابلس على   توزيعها فى مد 
فى تقريرة إلى محتويات المنشور التى  تضمنت                  " بليك " و اشار   �) الماضيين

هجومًا على الحكومة و الملك و عائلة الشيلحى ، و ارفق نسخة من المنشور           
ن المنشور قد جرى توزيع نسخ منه عن     أ: " مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية و قال   

�طريق البريد   ")1(  
 

أنها     :)اإلستشارية لسوق المال األوروبية  الهيئة (أعلنت تموز  �يوليو  /26فىو... •
األمريكية بالتمويل الالزم         )أوآسيدنتل (إتخذت قرارها بالموافقة على دعم شرآة    

 . مليون دوالر مائة )100.000.000(إلنشاء مجمع لتسييل الغاز فى ليبيا بمبلغ     
 

• � أيام   ةمحمد شعيب ُينهى زيارة مدتها ثالث    / و نائب مدير البنك الدولى السيد   . 
 تتعلق    "هامة"تفاقية وصفها بأنها     إ مع الحكومة الليبية   عوقَّها أنه  صرح خالل

 . بمجاالت التعاون بين الطرفين   
 المالزم   إجتماعًا عقده   جهزة األمن العام   أو  " اإلستخبارت العسكرية "رصدت  ...   �

 فى اليوم     "حرآة الضباط األحرار "و عدد من عناصر تنظيم   " معمر القذافى"
و آان العقيد    .� ،"سرت " بمدينة " تموز�يوليو  " من شهر السابع و العشرين

 و جماعته يالحقون الزمن بتحضيراتهم لإلنقالب المزمع           "عبد العزيز الشيلحى"
 و "1969 أيلول القادم �بر  مس من شهر سبتماالخ"القيام به و إعالنه فى 

 متواصلة فى أوضاع الجيش الليبى و    تغييراتيقومون فى هذا الصدد بإحداث 
                                                        

 "A-186"الوثيقة رفم .  راجع المصدر السابق عن وثائق الخارجية اإلمريكية)1(
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معمر القذافى و     "آتائبه و اسلحته آما آانوا يقومون برصد خطوات و تحرآات              
 .)1(" جماعته

 
 من "410" صدر العدد  " تموز �يوليو   " من الشهر   الثامن و العشرين  و فى  �

التى ُيصدرها المرآز الثقافى األمريكى فى ليبيا و قد تصدرت               "المعرفة"مجلة 
ليبيا " مع عنوان  ديفد نيوسيوم  " المنتهية مهمتة  " غالفه صورة للسفير اإلمريكى     

 " تقريريًا"و نشرت المجلة فى عددها هذا مقاُال     . ..  "تودع السفير نيوسوم 
وضحة خصائصها      و اهميتها فى البالد م "شبكة اإلتصال الالسيلكى"مفصًال عن 

 :  الفنية و األمنية و منها  
 

أن هذه الشبكة مزودة بأجهزة إرسال و إستقبال ، عددها سبعة و عشرين جهازًا             -
موزعة فى آل من طرابلس و بنغازى و البيضاء و طبرق و سبها ، و هى           
عبارة عن شبكة داخلية لهذه المدن ، و تتمكن من اإلتصال من المكاتب و            

 . ات الرئيسة أو أى جهة فى ليبيا      المنازل إلى المحط  
 

أن أجهزة هذه الشبكة مرآبة فى مراآز األمن العام بنفسها بدون وجود محطات              -
ألن وجود محطات ُيعرض الشبكة إلى         "إعادة أو أسالك أو آوابل بين المحطات       

 .و لكن مثل هذه الشبكة ال يمكن تعرضها لذلك      " خطر التخريب 
صة لضمان سرية المكالمات الشفوية أو      جميع األجهزة مزودة بأجهزة خا   -

إلتقاطها أو اإلستماع إليها ضمانًا          " على اإلطالق "المكتوبة ، و بذلك ال يمكن    
 . للسرية مائة بالمائة   

 
و الشبكة مزودة آذلك فى جميع المحطات الرئيسة بألة لتسجيل المكالمات حتى        -

 . يمكن الرجوع إليها فى أى وقت إذا لزم األمر    
* * * 

                                                        
 .الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا: المصدر السابق : راجع )1(
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  آب�طس أغس
 م 1969     

 
 

 أسبانية تجرى بين الطرفين  بخصوص نقل أسلحة و            -مشاورات امريكية      •
فى طرابلس إى القاعدة العسكرية األمريكية       " ويلس"معدات عسكرية من قاعدة 

أسبانيا ، و الخارجية األمريكية تتبادل المعلومات مع سفارتيها              �فى سيراآوزا   
 . فى آل من طرابلس و مدريد 

 
 

  9 �الجيش السنوسى   "مناسبة إحياء القوات المسلحة الليبية لذآرى تأسيس         و ب •
نواة الجيش الليبى ؛ أمر مدير إداة التدريب و رئيس لجنة إعادة              "  آب �أغسطس 

حسونة   "العقيد الرآن ؛  " عبد العزيز الشيلحى"تنظيم الجيش العقيد الرآن  
 مدرعة صغيرة    "180"بطلب إستالم عدد  ) الميرة و التموين   ( آمر" عاشور

بقيت مخزنة لدى البعثة العسكرية األمريكية بمخازن         " بإطارات آوتشوك  "
د عليها مع الحكومة األمريكية ، غير أن       قاع مت"270"من أصل  " قرجى"معسكر 

)   المدرعات  ( آب بحجة انها     -رفضوا التسليم فى التاسع من اغسطس     " األمريكان"
سلمها سيكون فى أآتوبر القادم    ما زالت تحت الفحص الفنى ، و أن موعد ت   

  )1( م1969
 
 
 فى طرابلس إلى مؤتمر   ش آبار ضباط الجي "  العزيز الشيلحىعبد"دعى العقيد  �

تحديث و تطوير     " عن إتفاقية   ؛ تحدث فيه   آب� أغسطس     13يوم عسكرى عقده  
و قال ؛ أن أسلحة     . � و مزاياها     البريطانيةمع الجكومة " الجيش الليبى

  إنجليز ن ي اإلتفاقية فى صحبة خبراء و مدرب      إستيرادها بموجب   متطورة سوف يتم  
� ليبية متقدمة  �عسكرية  آوادر  تكون مهمتهم تدريب  . 

 
 
 
 

                                                        
 لملكية الليبية قد تعاقدت مع الواليات المتحدة األمريكية على تزويد الجيس الليبى و القوة المتحرآة بعدد آانت الحكومة ا)1(

 لقدرتها بسرعة حرآتها و صغر حجمها على الحرآة "مدرعات الشوارع" مدرعة أمريكية الصنع ُتعرف بـ "270"
" 180"شرقى ليبيا و " قرنادة"درعة بمعسكر م" 90" نقل منها �فى شوارع المدن لفض مظاهرات الشغب و التمرد ،

و لم ُتسلم إلى الجيس الليبى ، و يقول ضباط و جنود ؛ شهود العيان من العارفين باألمر " قرجى"بقيت مخزنة بمعسكر 
قد ظهرت قبل ظهر يوم الفاتح من سبتمبر حيث قامت البعثة األمريكية بتسليم هذه المدرعات من  أن هذه المدرعات 

 .رجى للضباط األحرار فى اليوم األول لإلنقالبمعسكر ق
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 ، و بالتشاور مع العقيد       "اإلستخبارات العسكرية" على تقارير اعدتها     اًءبن  ... �
 أمرها  أصدرت رئاسة األرآان العامة فى الجيش الليبى  "عبد العزيز الشيلحى"
 ؛ المشار إليهم     )ن بالتآمر  يالمشبوه ( عشرين ضابطًا من صغار الضباط         إلى

"   بريطانيا "سفر إلى المملكة المتحدة   ل؛ باإلستعدادا ل) المرفقة بالقرار   (بالقائمة  
تحديث و تطوير     "و فقًا إلتفاقية  " المبرمجة "لإللتحاق بالدورة التدريبة العسكرية     

الرسمية المعنية بذلك إتخاذ     ن من الدوائر و طلبت هيئة األرآا .. ، " الجيش الليبى
 . جلتها بالتنفيذ العا   ءاإجرا

 
 

� �آل    " فى منتجعه باليونان  " يستدعى إليه   "محمد إدريس السنوسى  "الملك  . 
 ليعبر لهما عن مشاعر الغضب التى           الشيوخ و النواب  ى مجلس  ىرئيسمن 

 يعرض    الذى وصل إليه فى اليونان ، و  "المنشور السرى "اصابته من جراء 
 .آتاب التنازلو يسلمهما  النهائى بالتنحى عن الحكم  فى ليبيا  عليهما قراره  

 
 
� �مؤرخة فى " 142232 "ببرقية سرية تحمل رقم    الخارجية األمريكية   بعثت  . 

، و بنغازى و البيضاء  و مكاتبها فى سفارتها فى طرابلس إلى م22/8/1969
 طرفًا من الحديث الذى دار فى         تناولت   "لندن"آذلك إلى السفارة األمريكية فى      

 و السفير الليبى       "جوزيف بالمر " ) الُمّعين (ن بين السفير األمريكى     واشنط
قد يؤجل " حول ما أشار إلية األخير ؛ من ان الملك إدريس "فتحى العابدية"

عودته إلى ليبيا تعبيرًا عن غضبه بسبب المنشور الّسرى و فشل أجهزة األمن            
رت البرقية ؛ عما إذا آان   سفتسإو . �" ه و موزعيه معّدي"فى التعرف على 

و نتائج ذلك    " عبد الحميد العبار"الملك إستدعى مؤخرًا رئيس مجلس الشيوخ  
�مع التعليق .)1(  

 
• � مع رئيس     ن يتفقا"العبار و عريقيب  " الشيوخ و النواب     ىو رئيسا مجلس   . 

 ب تنازل الملك آتا"على دعوة مجلس األمة  لمناقشة      " ونيس القذافى "الحكومة 
 و تنصيب ولى العهد الحسن          آيلول �   الخامس من سبتمبر    فى "عن العرش 

 )2(الرضا ملكًا للبالد  
� �بما    " قيد عبد العزيز الشيلحى المعنية        الع ترتيبات و تدابير  و فى إطار    . 

  �مع أعوانه و مساعدية فى اليوم الخامس من شهر سبتمبر   " سيقوم به و ُيعلنه
 آتيبة عمر المختار    بنقل  رئاسة األرآان العامة أوامرها    رتأصدأيلول القادم  

                                                        
 ".واشنطن"مصدر سابق عن وثائق الخارجية األمريكية :  راجع )1(

 
 سلطاته تنتقل إلى رئيس الحكومة إلى أن يؤدى      فى حالة وفاة الملك فإن"نص الدستور الملكى الليبى :  راجع )2(

 . ولى العهد قسم الخالفة أمام البرلمان  
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 فى بنغازى ، و إلغاء حال الطوارئ فى     "رأس عبيدة "القتالية من معسكر 
 .)1( التى آانت عليها القوة المتحرآة     القوات المسلحة و حال اإلستعداد القصوى   

 
• � "وشعبد الحميد البك"سفير ليبيا فى باريس     / رئيس الوزراء السابق    . 

 الحكومة و  تحذيرات و ينقل إليه  "ونيس القذافى"يتصل برئيس الوزراء    
  .)2(اإلستخبارات الفرنسية من تحرآات تآمرية تجرى فى الجيش الليبى         

 
• � بائت بفشل     "لإلتصال بالملك" ياً يبذل مساع " ونيس القذافى "راء رئيس الوز  . 

ئاسة األرآان ناقًال     بريتصل و �عدول الملك عن التنحى و العودة إلى البالد  
 )3(رسالة التحذير الفرنسية  

 
• �، و قبل ثالثة أيام  من )  آب�أغسطس   (الثامن و العشرين من الشهر  فى 

 باإلنقالب على النظام       "معمر القذافى "قيام حرآة الضباط األحرار بقيادة المالزم         
 فى صفوف صغار و آبار ضباط الجيش         شبه شائع الملكى آان قد أصبح 

نقالب    إان العقيد الشيلحى للقيام بحرآة ات حرآة آبار الضباط من أعو إستعداد
قبل إنعقاد جلسة    " من سبتمبرالخامسعسكرى على ولى العهد صباح يوم 

مجلس األمة و إعالن تنازل الملك عن العرش و تتويج ولى العهد الحسن الرضا                
 .. ،" ملكًا للبالد

 
 قد جرت بأوامر و    " التنقالت و التكليفاتاإلبعاد و"و آانت ترتيبات حرآة                

 . معرفة العقيد الشيلحى و اعوانه فى مواقع الجيش و القوة المتحرآة     
و آانت اإلستخبارات العسكرية و أجهزة األمن العام قد إطمئنت إلى أن                  

 ، الضباط األحرار و عناصر حرآة   للمالزم معمر القذافى إجراءات رصدها و متابعاتها    
 بينهم و مشارآته فى  - أحد الضباط الموالين للعقيد الشيلحى  - )1("الشلمانى"إندساس و 

،   " قبل اليوم الخامس من سبتمبر "إجتمعاتهم  تحول دون قدرتهم على القيام بأى تحرك   
� للمالزم معمر القذافى أيضاً   و آان  � غير أن مسار األحداث آان بإتحاه أخر          

                                                        
فى جلسة إستماع أمام مجلس " ديفيد نيوسوم" صرح السفير األمريكى السابق "الفاتح من سبتمبر" إنقالب ب فى أعقا)1(

عبد  "أن الملك إدريس قد أعطى موافقة ضمنية لإلنقالب على ولى العهد لصالح العقيد الشيوخ األمريكى بشكوك لديه 
 "القذافى و الثورة الليبية" آتاب : ؛ راجع "العزيز الشيلحى

 �لقد عرفت من مصدر فرنسى رفيع و موثوق به فى اإلسبوع الثالث من شهر آب  : "عبد الحميد البكوش" قال السيد )2(
و أغسطس أن اإلنقالب سيقع خالل أيام ، و ان جهات أمريكية أبلغت حلفائها البريطانيين و الفرنسيين بأمر اإلنقالب 

وأجريت إتصاًال برئيس الوزراء فى ذلك الوقت : ف البكوش  و اضا�طمانتهم إلى أن مصالحهم فى ليبيا مصونة  
وهو للعلم ال يرتبط بأية صلة بالعقيد معمر القذافى الذى آان إسمه حتى وقوع اإلنقالب معمر أبو "ونيس القذافى   

 شأن ما تحدثت معه فى" منيار و إتخذ لقب القذافى من ترقيته من مالزم ثان إلى عقيد من ِقبل مجلس قيادة الثورة 
األمر ال يعدو محاولة ضباط صغار تشكيل تنظيم ساذج ، و انه جرى إنذارهم  : بلغنى من أخبار ، فأجابنى بأن 

فى "  البكوش"الجديث الذى أجرته مجلة الوسط اللندنية مع :  راجع�لإللتفات إلى واجباتهم من دون أي إجراء أخر 
 .م16/10/1995الصادر بتاريخ " 194"عددها رقم 

 أن ما تناقلته و تحذر منه أجهزة اإلستخبارات الفرنسية صادر عن تسرب معلومات "عبد العزيز الشيلحى" ظن العقيد )3(
عن تحرآات العناصر الموالية له فى الجيش و قوات األمن تنفيذًا لمخطط اإلنقالب على ولى العهد المحدد له يوم 

 .م1969الخامس من سبتمبر القادم 
 .1972 الصادر عن وزارة اإلعالم الليبية سنة "قصة الثورة"اه العقيد معمر القذافى فى الجزأ األول من  وفقًا لما رو)1(



 395

  غادر   " آب� أغسطس   28الخميس " ففى هذا اليوم   . .مصادره و أعوانه و مهيئيه 
 بطريق الجو إلى   بنغازىالمالزم أول معمر القذافى رئيس تنظيم حرآة الضباط األحرار   

   لقيام ضباط التنظيم بالتحرك   "ساعة الصفر" و لم يكن قد تحدد موعد � طرابلس
 " أب� أغسطس   /29الجمعة " و عاد فى مساء اليوم الثانى  - بالنظام الملكى لإلطاحة ـ

  1/ أغطس / 31اإلثنين /  التحرك ليلة األحد   بقراربلغ عناصر الحرآة فى بنغازى    يل
 )2( "الثورة" بـ سبتمبر للقيام

 
 أن   معمر القذافى  إستطاع )3(  آب � أغسطس     31 و  30و خالل يومى    ...   �

 بين معسكرات قاريونس و البرآة و الفويهات فى             شبه عالنية  يتحرك بحرية   
 بإعتقاد ظن   يار و البيضاء و درنةبالمرج و األ بين معسكرات مدن   وبنغازى

العقيد أن المالزم أول معمر القذافى ضابط من ضباط       :  معه عدد من الضباط 
و وعز القذافى    .. � بأمر ساعة التحرك ُينفذ و ُيبلغ" عبد العزيز الشيلحى"

 التحديد  أن"تنظيم الضباط األحرار"آما ظن بعض ضباط الحرآة .. بذلك ، 
 و    لتحريك جماعته  م معمر القذافى  للمالزجاء  لساعة الصفر و التحرك     المفاجئ

 . ستالم األوضاع الناضجة له فى البالد إ
* * * 

 
  أيلول � سبتمبر 1

 م 1969        
 

• � أيلول �فاتح سبتمبر  مع ساعات البث اإلذاعى األول من صباح يوم اإلثنين      
ذياع ليستمعوا آعادة إعتادتها غالبية من عمال و     أدار الليبيون مفتاح المم1969

تجار الموانى و األسواق العامة و هم يتناولون شاى الصباح قبل خروجهم ألداء    
إلى آيات بينات من القرآن الكريم ؛ ثم صوت           :  أعمالهم و تحصيل أرزاقهم   

                                                        
)2(" �م و إلتقيت بالوحدات الموجودة هنا و بالضباط 28/8/1996آنت فى بنغازى فحضرت إلى طرابلس يوم الخميس . 

 و قالوا أن ال إمكانية للتنفيذ فى ذهلواالثورة و بعضهم  لإلنطالق موعدًا ليلة األحد و اإلثنين ففوجئوا بأمر تحديد، 
 م 4/9/1989بتاريخ " 386"العدد " الموقف العربى"القذافى ، مجلة : راجع .." الموعد المحدد

 
م بسفرى إلى طرابلس لإلجتماع بالضباط الذين 28/8/1969 التحرك الحقيقى بدأ يوم �: "العقيد معمر القذافى :  راجع)3(

 و �رابلس ، ليسوا آلهم ، و لكن عددًا محددًا الذين إجتمعت بهم فعًال و أبلغتهم ألجل أن ُيبلغوا بقية الوحدات هم فى ط
/31/8  ،  بتاريخ44 ، 43السجل القومى المجلد التاسع الصفحات : راجع" رجعت يوم الجمعة فى المساء إلى بنغازى

 .م1977
فى . �: "من المجلد الثامن ، السجل القومى " 154" من قصة الثورة بالصفة "18"و ُيضيف العقيد القذافى فى الحلقة      

فى غاية الصعوبة إذ رأى أن " جلود"آان التفاهم مع  .. السرية النهائية بدأت فى اإلتصاالت م29/8/1969هذا اليوم 
 ، و مجموعة يئون للسفريتهنؤجل الثورة أحد عشر شهرًا و قال أن الوقت غير مناسب ما دام العشرات منم الضباط 

أبو بكر يونس و معه أآبر عدد من ضباط المدرعات يتلقون دورة فى .. آثيرة من الوحدويين خارج معسكراتهم ، فهذا 
و هذا نجم أيضًا .. اللغة اإلنجليزية ، و ها هو مختار و بشير فى أجازه و هما المسئوالن فى اللجنة عن وجدات الُخمس 

� و هو المسئول عن الكلية العسكرية فى أجازه خارج البالد".. 
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 صباح     أن يقدمة آل  داتالذى إع  " صباح الخير    "لل برنامج   يتخ " فيروز "السيدة 
 " .دادو بالقاسم بن /  "نذ سنوات المذيع األستاذ  م

 
 

 هللايا اهللا بنا يا 
  يا مراآبية�على باب اهللا 

 يا أسطى عطية.. صباح الخير.. صباحك 
 
 

النشيد الرابع من   " تخللت مسامعهم مرشات عسكرية و موسيقى          �و لكن               
على الموجة الحاملة    مذياع   و ظن من ظن انه أخطأ وضع مؤشر ال �" )1(...يوليو 

� التردد لإلذاعة الليبية ،  ذبذباتل   
 
 

عالن حال الطوارئ و منع التجول ؛ أيقن      إو مع إذاعة البيان األول و            .. .
ن إنقالبًا عسكريًا قادته نخبة من ضباط      أو نهار  ا قد ليبى أن النظام الملكى الشعب ال

 . الجيش الليبى قد سيطر على البالد  
 

و إنحازت الغالبية إلى التغيير و    �  و جّوبت العقول   �  أنجاب األمر  .. .           
�  اإلصالح 

 
 

تالوته   على   ُأجبر َب تنازالً ِـ تـُو آ" الحسن الرضا"قل و لى العهد ُأعت           .. . 
 .تينعبر اإلذاع
ل آبار    ، آما ُأعتق" عبد العزيز الشيلحى"ُأعتقل فى اليوم الثانى العقيد   و            .. . 

�ضباط الجيش و الشرطة مع عدد من آبار رجال الدولة      . 
 
 

و ُأعتقل الشيخ عبد الحميد العبار رئيس مجلس الشيوخ و آان قد تجاوز                       .. . 
 .السبعين عامًا من عمرة و لم ُيترك تحت الحراسة فى بيته       

 
 

عد   س )1(لعقيد الرآن  و بإستثناء ا  �توالت األناشيد و تكررت البيانات ،                     .. . 
لتنظيم   لم ُيعلن إسم أحد من قادة اإلنقالب أو أعضاء اللحنة المرآزية         الدين بوشويرب
 .الضباط األحرار

                                                        
 . موسيقى نشيد عيد إستقالل أمريكا)1(
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آتب أحد ضباط الجيش فى مذآراته ما تعلق به و شاهده فى اليوم األول                       
   :يقول    "م1969فاتح سبتمبر سنة  "للحدث 

 
نظيم من التنظيمات أو الجماعات العسكرية بالقوات المسلحة            آن منتميًا ألى ت  أأنا لم  (

 من ذوى التوجهات    شعدد من آبار ضباط الجي �الليبية ، و آنت اعرف 
 و   العقيد عبد العزيز الشلحىنصار    أ الفكرية و السياسية من اعوان و    األيديولوجية ،

 .  ،تنظيم حرآة الضباط األحرار  منهم ضباط  أخرين  و من  خصومةمن 
    حكمدار  "مختار آانون " فى صبيحة اإلنقالب طرق بابى العقيد      ... (            

و أخبرنى ان إنقالبًا وقع فى          )  لى اوآان جار (  و هو فى مالبسة الرسمية     مرور طرابلس 
ثم أمسك بالتليفون      ...  البالد بإسم سعد الدين بوشويرب ، و قد ُعين رئيسًا ألرآان الجيش     

سألته ؛ لماذا لم تتكلم من تليفون    ..  قعة بجوار القصر الملكى ،    الوا مديرية األمنم لليك
ليفونات البوليس صبيحة هذا       فعًال عطلوا آل ت. . و هم(أجاب بأنهم قد عطلوه    ... بيتك ؟
: بأن  و قد اجابه المتحدث "على عقيل "آلم قيادة األمن بالمديرية و طلب العقيد  ) اليوم

ده يقاوم جماعة عسكرية من الجيش تريد احتالل         مجموعة من جنو مع  العقيد على عقيل  
و   .  جاءه عقيل   . ..أنا العقيد مختار آانون ؛      . �نادوه لى بسرعة   ( مبنى المديرية ، قال    

 و انا ليست لدى      �  قوة من الجيش يا مختار تريد إحتالل قيادة الشرطة          .. .:حدثه 
�!!لثورة؟ أوامر مسبقة و ال أعرف من هم اصحاب األمر و القيادة فى هذه ا       . 

 
 سّلم لهم � و ممكن ينسفوا لك المكان   �رد العقيد آانون؛ هذا جيش يا على   

آما آلمنى منذ قليل     أنت تكلمنى   �: قال عقيل  ..  و إحفظ جنودك   �األمر  
 مدير مطار المالحة الذى طلب منى عدم المقاومة ، و التسليم          "باك"مستر 

 ! ! .. لهم حفاظًا على الهدوء   
 
 

 صباحًا عندما إرتديت       ف و آان الوقت قد تجاوز السابعة و النص                 .. . 
أنا ضابط جيش و سأذهب إلى           ..  مالبسى الرسمية و قلت للعقيد آانون ؛     

 منى ان    ب و طل  ..  بمعسكر باب العزيزية   مقر عملى   �المحكمة العسكرية   
و من امام بوابة المعسكر ؛ أنزل جنود دورية    . . يرافقنى بالسيارة إلى هناك    

 و ترآونى ادخل المعسكر مترجًال حيث وجدت النقيب           "آانون  "لمعسكر العقيدا
 الذين أعطيا التحية العسكرية   "خيرى خالد " و معه النقيب "عبد السالم جلود"

�نحن طلبنا من اإلذاعة ان تبلغكم باإلستقرار فى بيوتكم      ..   ثم قال لى جلود  
                                                                                                                                                  

و .. فى لندن " غائبًا"م و آان 1967سعد الدين بوشويرب مستقيًال من الخدمة فى الجيش الليبى منذ سنة /  آان العقيد )1(
ش الصادرة بإسمها أوامر التحرك و  و إستقطاب آبار ضباط الجيش ُأعلن آرئيس لهيئة أرآان الجيللمناورة بإسمه

 .السيطرة 
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أجاب على الفور        . ..  قام بــ   من: و لم أآمل سؤالى      . .. هل أعود  ...  قلت؛ ... 
�و   . .. " مريةاأل"و أشار لى بالدخول إلى      ..  ليس الشلحي   .  ..ا ئي ال تخشى ش 

"  عريف"إذا بى أجد أمامى بصالة األمرية مجموعة من آبار الضباط يحرسهم     
و العقيد   عون رحومه   و العقيد مفتاح الباح  آان العقيد �" سالم سعيد"ُيدعى 

شعبان    و المقدم  بلعيد مرعى    و المقدم  نصر الدين هامان  م مع المقد عزيز شنيب  
و بعد قليل دخل علينا      ...   سابعهم رهن اإلعتقال ،  أنا، و أصبحت  عماره 

لقد ُفتحت لنا مخازن األسلحة الثقيلة فى معسكر       �و هو يقول ؛  " جلود"
 و قبل أن يكمل ما يقول ، دخل فى            �  "األمريكان "و سنستلمها من    " قرجى"

و معه رزمة جوازات سفر و تذاآر           " مختار الدعوآى "و لهفة المقدم  سرعة 
 معتقدًا   "مبروك يا أفندم "للعقيد عون رحومه     طيران و قال و هو يعطى التحية      

 أنا عندى    �و أردف   �أن العقيد عبد العزيز الشلحي هو قائد عملية اإلنقالب ،        
 و  �طانيا ،  اوامر بإنهاء إجراءات سفر مجموعة من صغار الضباط إلى بري     

 مجموعة من جوازات   الباحآان جلود قد خرج إلى الساحة عندما أخذ العقيد 
أصحاب هذه الجوازات هم الذين قاموا  : السفر يتصفحها و يقول للدعوآى    

 تدخل "مدرعات صغيرة "و قبل العاشرة صباحًا آانت    ...  بالثورة يا دعوآى
. .    جلود و هو يقول      و يدخل علينا مرة اخرى      . �المعسكر و تجوب المكان     

 مع من معى من الضباط بمعسكر باب العزيزية       ت و بقي � نجحت الثورةاألن 
 . إلى أن ُأِمَر بنقلنا فى اليوم الثالث إلى سجن بن غشير       

 
 
 

أن   " الخارجية"و قد أصبح واضحًا من طبيعة الحدث و معطياته              
ب القائم باعمال       بالذهول الذى أصا    "خارجى "المفاجأة لم تصب أى طرف      

الذى    Peter Wakefield" بيتر واآفيلد" فى طرابلس السيد   البريطانيةالسفارة  
إلى   " الُمشفرة"أنفق طوال ليلة الفاتح من سبتمبر و صباحه ُيرسل برسائله     

وجود إضطرابات خطيرة تجرى فى ليبيا ، و أنه          " حول   لندن خارجيته فى 
" ونيس القذافى"اء الملكى السيد سوف يسعى لترتيب لقاء له مع رئيس الوزر

آان فى إنتظار اليوم   واآفيلد و يبدو أن السيد   " �)1(إلستيضاح األمور 
  . .. الخامس من سبتمبر" الموعود"
 

أما صمت الرضاء فقد عبرت عنه الخارجية األمريكية فى اليوم الرابع                             
 "Pol.239 Libya/ملف" بـلإلنقالب عندما أرسلت على عجل ببرقيتها الموثقة     

و    ليبيا  ى ا بالتفاعل مع أحداث اإلنقالب ف     إلى عدد من سفاراتها بقصد التنبيه عليه     
 -:التاثير فى الرأى العام من خالل القناعات األمريكية التالية          
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   بارعاً  ، و أن توقيت تفّجره آان      بمهارة أن اإلنقالب آان مخططًا له      :    أوًال 
 . فى إسقاط النظام الملكى 

 
 
 أن سياسة الملك على مدى العهد السابق آانت ال تسمح بالمشارآة            :  ًاــيـانـث

السياسية و ال تصرح لألحزاب بالعمل و التفاعل مع التطورات                  
 . السياسية

 
 
م وضع السلطة آلها فى يد الملك األمر الذى           اإلطار السابق للنظا    : ًاــثـالـث

لسياسات الُمَتَخذة     وضع الجيش فى وضعية عدم الرضاء على بعض ا
 . مثل صفقة الصوارخ مع بريطانيا     

 
 
منح عقود إمتياز للتنقيب عن البترول ظلت دائمًا محتكرة فى نطاق              :ًا ـعـراب

 . الملك أو حاشيته التى تملك إتخاذ القرار الذى يتفق و مصالحها        
 
 

  الواضح فى تأزم النظام الملكى هو درجة الفساد التى آانت متفشية                  : خامسًا
 . على مستوى الدولة

 الناطق  "أدم الحواز"اليوم الخامس من سبتمبر إستقبل المقدم   و فى مساء             
 المملكة الرسمى بإسم مجلس قيادة الثورة ؛ القنصل البريطانى الذى سلمه إعتراف    

/ 6( فى اليوم التالى  "الحواز"آما تلقى . �وضع الجديد فى ليبيا  بال " بريطانيا "المتحدة 
 فى بنغازى يطلب منه إبالغ مجلس قيادة الثورة          القنصل األمريكى إتصاًال من )9/1969

 .إعتراف الواليات المتحدة فى الطريق إلى ليبيابأن 
 

 
ر مجلس قيادة الثورة بترقية المالزم أول         را  أيلول صدر ق  - سبتمبر    8و فى يوم             

و تعيينه قائدًا عامًا للقوات المسلحة       بالجيش الليبى   عقيد إلى رتبة  معمر بومنيار القذافى
 . الليبية

 
 

العقيد معمر   م بتسمية 3/1969 صدر القرار رقم      الثالث عشر و فى اليوم               
 . رئيسًا لمجلس قيادة الثورة  القذافى 

 
  قد وصل إلى ليبيا حامًال          "Joseph Palmer "جوزيف بالمر   و آان السفير األمريكى    

 بالنظام الثورى الجديد فى ليبيا ، و يصدر تعليمات     دة األمريكيةالواليات المتح إعتراف
 ، بعدم القيام بأية إجراءات لتصفية أعمالهمبالده إلى الجاليتين األمريكية و البريطانية    

�و أن المصالح األمريكية و البريطانية ستظل آما هى      � 
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 "Joseph Palmer" القذافى و السفير األمريكى جوزيف بالمر

ضمن وثائق الخارجية األمريكة       ) 157579(  و تكشف البرقية السرية رقم      ...  �
 م و المرسلة من وزير الخارجية األمريكية    17/9/1969المؤرخة فى 

"   أرماند همر    إلى السفارة األمريكية فى ليبيا أن       "Rogars" " روجرز"
Armand Hammer "ر عن  ليبيا قد عّب�آسيدينتال  مدير عام شرآة أو

محطة تحلية المياه     "إستعداداه للقيام بزيارة إلى ليبيا بمناسبة اإلنتهاء من إنشاء             
ه   إحتفال يحضر  ي ا إلى الحكومة الليبية الجديدة ف  و تسليمه"فى مدينة إجدابيا

و أنه على إستعداد للمضى قدمًا فى إتخاذ    "Gore"جور  السيناتورمعه 
 السفارة فى ليبيا أن هذه الخطوة سوف          ترتيبات فى هذا الشأن إذا آان من رأى   

 )1( .عن إعتراف الواليات المتحدة و ثقتها فيه الجديد للنظام التعبيرتساعد فى 
 
 
 

* * * 
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 و تحققت مساعى و مصالح آل األطراف و خرجت       �نجح اإلنقالب     ... 
السياسى و      ُرفعت أشعرة التحرر    �الجماهير إلى الشارع تؤيد و تؤازر الثوار          

 � إشتراآية �حرية  " فى مصر   يوليو23 ثورة  اإلقتصادى فى إطار شعار  
 ". وحدة

 
عضاء مجلس قيادة الثورة معروفًا على     أ عضو من يو لم يكن أ           .. . 

المستوى الوطنى العام بمن فيهم العقيد معمر القذافى رئيس مجلس قيادة الثورة ،            
لفارس عربى     و الشعب الليبى بشكل خاص      غير أن تطلع األمة العربية عموماً   

يخرج من صلب المحنة ليجبر الكسر العربى و ُيعيد اإلعتبار لألمة آان أمًال و           
حلمًا يراود حتى القيادات العربية المهزومة و المنكوبة بنكسة يونيو سنة       

 و  "روجرز للسالم األمريكى مع إسرائيل   " و المحصورة بين مبادرة   م1967
و ما تعانية من   السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية فى بالدها    فشل برامجها 

 األمنية و العسكرية فى      "اإلستراتيجية" فى تحالفاتها و موازين قواها    لخل
 . منطقة الشرق األوسط

 
ن   يو لم يكن اآبرهم قد تجاوز الثالث  و تعرفت الجماهير على قادتها الجدد                .. . 

ألمريكية بغائبة عن    ادةو لم تكن الواليات المتح" قذافى الالعقيد معمر"سنة من عمرة 
 و عناصر    "الثورة المضادة"الُعرس العربى فى ليبيا ، و لم تستجب لنداءات قوى      

النظام الملكى بالتدخل و طلبت من الحكومة البريطانية عدم التدخل فى الشئون الداخلية           
كومة الثورة فى ليبيا بالجالء عن         الليبية ؛ و عليها العمل على اإلستجابة لمطالب ح      

�قواعدها العسكرية من البالد   
 

بين اصحاب القدرات و النفوذ و بين القوى      " الوثيقة "و لم تنقطع الصالت             .. . 
  اً الخارجية صاحبة المصالح فى بالدنا و إن إتخذت هذه الصالت مسارات أخرى و أبعاد           

و آان   ..  ، ومستجدات التغيير فى ليبيا ،  م و المتغيرات فى المنطقة َءجديدة تتال
تجديد    و  إستقطاب  وإقصاء و المستجدات ؛    بالضرورة أن ُيصاحب هذه المتغيرات          

 إلى   - �!!  من دون أن يدرى أو بإدعاء حسن النّية ؟     �"   المتطور"تحّول معه البعض   
و   "  المدىالقريبة و البعيدة  "أدوات تستخدمها هذه القوى الخارجية و فق ستراتجياتها     

 . فريقيا بمشرقة و مغربه العربى   أ ل وفق توقيتاتها فى عموم منطقة الشرق األوسط و شما   
 

آانت بإنتظار       " العاملين عليها "األطراف ذات العالقة و الشأن و       آافة و ألن            .. . 
الحدث السياسى الذى يحلحل األوضاع فى الشرق الوسط ، و يهئ المناخ العام إلعادة   

 اإلسرائيلى و يضمن سالمة المصالح األمريكية فى        �رطة الصراع العربى     رسم خا
فإن تغيير األوضاع فى ليبيا ، و قيام إنقالب عسكرى بقيادة نخبة من ضباط     المنطقة ؛ 

و قد أآدت صحة هذا   �القوات المسلحة ؛ آانت مطلبًا دوليًا أآثر منه ضرورة محلية 
 منذ حدوث إنقالب سبتمبر و       اتها ع مستجدصنو ، الرأى ؛ وقائع األحداث و مساراتها    
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 و      )نيطت (م و حتى األن ؛ و بما  1969من سبتمبر سنة  " الفاتح "فى " الثورة "نجاح 
و لم يكن على الخارطة         ؛ -أناطت به القيادة الليبية نفسها من أدوار إقليمية و دولية              
 و تحقيق نتائجه    -ريخى  التا�الجوسياسية العربية بلد مؤهل تمامًا للعب مثل هذا الدور      

 .اإلقليمية و الدولية غير ليبيا" مفاعيليها"بمراحل تحوالتها و   
 

تزييف الوعى     ..  و مع بريق السلطة و نشوة النصر ؛ آانت بداية التزييف                    .. . 
 المسلم فى ليبيا و لدى قوى التحرر الوطنى        �الوطنى و القومى لدى الشعب العربى      

 شعبها و ضمان حقة المشروع     ية فى تحقيق إستقالل وطنها و حر    غبةالديمقراطى الرا 
فى تحقيق إرادته و إستغالل موارده لتحقيق طموحاته التنموية العامة و الشاملة ، و         

 معًن خارج نطاق مجلس   للحريةفلم تكن ..  خالية من مضامينها ،  الثورةآانت شعارات   
..    إرادة تخالف إرادة العقيد القذافى ،    قيادة الثورة و لم تكن ألعضاء المجلس و الحكومة     

 ، و آانت الوحدة هى الملجأ و           - الكفاف و الغدر    �و لم تخرج اإلشتراآية عن تشارآية      
 ليتجاوز     -حتى و لو آانت مع مالطا    �الحماية التى أراد العقيد أن يرمى بليبيا فى سلتها      

� الجامح  ه ربزعامته حدود ليبيا ؛ و ما آانت ُترضى غرو       . . 
 

 أيلول سنة      -من سبتمبر  " الفاتح"و عليه ؛ تأسس النظام القائم فى ليبيا منذ                    .. .   
الثورة     -م على حال من التوتر و عدم اإلستقرار ، و آان لفقدان قادة إنقالب        1969

للتجربة السياسية و قواعد ممارسة السلطة و آليات عملها إنعكاساته على إدارة شئون         
 الذى ُأذيع على الشعب الليبى فى صبيحة يوم الفاتح    ان األول أشار البيإنالبالد و 

وضاع السياسية و     بصوت العقيد معمر القذافى إلى النية الصادقة فى تحسين مجمل األ      
 -و لم ُتشر ما تلته من بيانات و قرارات           �اإلقتصادية و اإلجتماعية ، غير أنه لم ُيشر      

ل ما هناك بيان ينبئ عن مولد نظام     إلى آيفية مبرمجة ألهداف حكومة الثورة ، و آ 
د األوضاع عند نقطة إسقاط النظام الملكى و إلغاء الدستور و آافة            سياسى جديد يجّم

 و آان واضحًا أن القائمين على حرآة اإلنقالب و    �المؤسسات التشريعية للدولة،  
ام  اللجنة المرآزية لتنظيم الضباط األحرار لم يكن يجمعهم غير هدف اإلطاحة بالنظ     

�الد بين أيديهم ،    لتكون مقاليد األمور  و مصير الب        الملكى و اإلستيالء على السلطة    
 . يديرون األحداث بتداعياتها و صدف مفاجأتها 

 
و ما لبث أن دب خالف حول شرعية السلطة و احقية القيادة ، قاد جناحه                 

بعد إقصائه عن عضوية      )1( المقدم آدم الحواز المعارض وزير الدفاع فى حكومة الثورة       
 و زير الداخلية و إتهامهما على       )2(المقدم موسى أحمد الحاسى  مجلس قيادة الثورة مع   

                                                        
هو األآبر رتبة عسكرية فى مجموع ضباط القوات المسلحة الذين قادوا عملية اإلنقالب فى :  المقدم أدم سعيد الحواز )1(

م ، و آان الناطق بإسم مجلس قيادة الثورة ثم وزيرًا للدفاع فى حكومة الدآتور 1969صبيحة اإلول من سبتمبر 
م بتدبير محاولة إنقالب لإلطاحة بالنظام الثورى مع المقدم موسى أحمد الحاسى و 26/12/1969المغربى، و ُأتهم فى 

 .اخرين ، و قد صدر فى حقة عن محكمة عسكرية خاصة حكم باإلعدام
مد الحاسى ، هو ثانى أآبر رتبة عسكرية من الضباط الذين قاموا بدور هام ليلة اإلنقالب حيث قام  المقدم موسى أح)2(

 ،وقد ُعين وزيرًا للداخلية فى حكومة بمعسكر قرنادهباإلستيالء على مقر قيادة القوات المتحرآة بأسلحتها و ذخيرتها 
ولة إنقالب على مجلس قيادة الثورة الذى ُأقصى عن المغربى ، و ُأتهم باإلشتراك مع وزير الدفاع و أخرين فى محا
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  �إثره بتدبير محاولة إنقالب لإلطاحة بالنظام الثورى فى السادس من شهر ديسمبر           
م ، و بسبب ذلك و حّجته صدر بإسم مجلس قيادة الثورة فى الحادى     1969آانون أول 
ُيعطى للمجلس حق مباشرة السيادة و       ن دستورى مؤقت    إعال " ديسمبر"الشهر عشر من 

التشريع و إصدار أوامر التنفيذ نيابة عن الشعب و إتخاذ آافة التدابير  التى يراها           
يمنع الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة     ضرورية لحماية الثورة و النظام القائم عليها و          

 ، و فى نفس اليوم ألحقة    ة و قضائية أمام أى جهة الثورة من تدابير تشريعية و تنفيذي
 الذى قضى حماية الثورةم بشأن 1969لسنة ) 1(مجلس قيادة الثورة بالقانون رقم   

 من يرفع السالح فى وجه النظام الجمهورى لثورة الفاتح           على آلإنزال عقوبة اإلعدام   ب
 .  من سبتمبر أو يشترك فى عصابة مسلحة لهذا الغرض    

 

يعاقب بالسجن آل من قام بعمل عدائى ضد النظام       : بأن ) 2(  و نصت المادة              
 :   عمال العدائية الجمهورى لثورة الفاتح من سبتمبر ، و ُيعتبر من األ      

 

 . القيام بدعاية مثيرة ضد الحكم الجمهورى الثورى      -        أ   
 

 . إثارة الكراهية و الفرقة بين طبقات الشعب         -  ب        
 

 . اإلقتصادى للبالد  الوضع السياسى أو    روايات مختلقة عن    ترويج إشاعات أو   -       ج  
 

 الجمهورى الثورى أو      اإلضراب عن العمل بقصد معارضة النظام      أو  التظاهر  - د         
 . اإلخالل به             

 

 

ُتحال الجرائم المنصوص       : من قانون حماية الثورة هذا بان         ) 3(ونصت المادة                
 .يلها قرار من مجلس قيادة الثورة  بتشك يصدر  محاآم شعبية ها فى هذا القانون إلى   علي
 

  اً  أصدر مجلس قيادة الثورة قرار     إعالن األحكام العرفية  جانب قرار    إلى و             
الرقابة العامة فى جميع انحاء البالد و مياهها اإلقليمية على الكتابات و      (بفرض  

 التى ترد إلى ليبيا أو ُترسل منها إلى الخارج أو ُتتداول         المطبوعات و الصور و الطرود   
داخل البالد و آذا آافة الرسائل التلغرافية و التليفونية السلكية و الالسلكية و على       

ى جميع     لعواد المعدة لإلذاعة الالسلكية و  جميع األخبار و المعلومات أو غيرها من الم  
الرسائل الناقلة لألصوات وانات و غيرها من  القطع التمثيلية و أفالم السينما و اإلسط

 ) . ... ر أو الصو
 

        
 
 
 

                                                                                                                                                  
 ليموت مقتوًال فى حادث غامض 1988عضويته ، و صدر فى حقه حكم باإلعدام ، و خرج من السجن فى سنة 

 .م2004بمزرعة تقع فى ضواحى مدينة بنغازى سنة 
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بعد أربعة اشهر و خمسة عشر يومًا من قيام    (م 1970آانون ثان سنة  � يناير 16و فى   

لُيصبح العقيد معمر القذافى ؛  ) الثانية ( قام القذافى بتشكيل الوزارة     ) الثورة �إنقالب  
 القائد العام للقوات المسلحة الليبية ، و رئيس مجلس    رئيس مجلس قيادة الثورة ، و  (

�) الوزراء  و وزير الدفاع ، و تولى فيما بعد أيضًا رئيس مجلس القضاء األعلى      
  

 و   � م20/11/1969و آان قد قّدم السيد محمود المغربى استقالة وزارته فى             
  من الصين الشعبية دون  الرائد عبد السالم جلود عاد عضو مجلس قيادة الثورة (

تحقيق نجاح فيما آان يتطلع إليه العقيد القذافى شخصيًا من الحصول على أسرار          
 )1()القنبلة الذرية بأى ثمن 

 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                        
 .ديب ، و مصدر سابقفتحى ال/ للسيد " عبد الناصر و ثورة ليبيا"من آتاب ) 219(الصفحة :  راحع )1(
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ينسب المؤرخون إلى بعض فراعنة مصر     " 

القدامى ، قبل آالف السنين ، و حين آان التاريخ 

على الحجر ُيسجل عن طريق حفر نقوشة حفرًا      

أنهم آانوا يمحون ما سبق ان حفره . �الصلد

أسالفهم ، و ُيعيدون آتابة بعض األحداث ؛   

ها ، و ناسبين إلى أنفسهم معارك لم يخوضو

 بهاموالم يقو عماًالأإنتصارات لم يحرزوها ، و 

� لحكام سابقين عليهم او   سواء آان طمسًا

�إنتحاًال لفضل ال حق لهم فيه .(*) 
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نتحال أخذت معهما الحياة     إطمس و  .. ا حدث بالفعل و ما زال    ذلك م   .. .         
 �م  1969 أيلول �ول من سبتمبر     األ الثورة فى    � من بعد إنقالب     �السياسة فى ليبيا     

 بإنعكاساتها     � الثورية   �تنحى طريقُا مغايرًا لما آان يأمله الليبيون ؛ فقد ألقت التحوالت       
اإلقتصادى و اإلجتماعى فى البالد ، و أفرزت قيم العداء و            الحادة على طبيعة الحراك    

فراد العقيد معمر القذافى بالسلطة ؛ و        نو آان واضحًا منذ البدية إ    .. التربص والخوف ،  
ة عقباتها ، و آان يحمل معه ملف خصومته السياسية         يلت آاف زُهيئت له أسبابها و أُ   قد 

التى ُتخالف ُأطروحاته ، و خاّص أولوياته     لكافة التيارات الفكرية و العناصر الوطنية     
و  إعتبر التدخل فى   األمن و النفط  و مسئولياته المباشرة دون غيرة بقضيتى     " ةيالثور"
الشرعية   " بالغ الخطورة على النظام الثورى ، و ان إثارة قضية    ًانهما أمرأش

ة و تحرير     و معارضة إرجاء برامج التنمية لمصلحة قضية الوحدة العربي  " الدستورية
 . فلسطين جريمة سياسية ال تصدر إال عن عميل أو رجعى تجب معاقبته    

 
إنعدام   بعض المفكرين و الكتاب السياسيين قد درج على تعريف           و لما آان             
إنعدام الشرعية   "رون بأن  خآ و قال  �  "إنهيار فى البناء الدستورى" : بأنه  الشرعية

   )1("بى أمام نفوذ قوة السلطة و جبروتها  يتحقق مع إنعدام قوة النفوذ الشع
 

و لما آانت شرعية النظام تعنى فى ظاهرها الشكلى ؛ حدود الصالحيات التى                  
و ُقنن بدستور    ، يمنحها الشعب للسلطة الحاآمة و رئيسها ، و ما توافق عليه اإلجماع         

الوطنى و الُسلم ن األمن إ ف"الحاآم و المحكوم "يحدد الحقوق و الواجبات بينهما  
 إال من خالل قانون وطنى عام     "اإلجتماعى "اإلجتماعى ال يتحققان ألى من طرفى العقد    

ال شك و ال  تأويل لنصوصه و ال تورية فى معانيه و مقاصدة و ال تقبل   "دستور"
 محددة و يقبل    ًا ، يحدد الصفات و الوظائف و المهام و يخص بها شخوص عباراته الظن

تتحقق شرعيته بتوافق اإلجماع      الدستورية و إلزاماتها التشريعية ؛ و       هالتعديل بشروط 
 . الوطنى على نصوصة و أحكامه  

 
جماعه قام بإنتهاك دستورة ، و لكن    أريخ السياسى ؛ أن شعبًا ب ا و لم يعرف الت            

و جماعات    أد ارن أف و مخالفته تأتى دائمًا من السلطة الحاآمة ، أو م    إنتهاك الدستور   
 ذلك ما    � ، "المؤسسات التشريعية للدولة "سياسية من خارج القنوات الشرعية    

لتوافر شروط الشرعية و تفسيراتها غير أن الجانب       " القانونى " الجانب الشكلى  هُيعّرف
و ال   ..  الموضوعى فى الشرعية الدستورية يرتبط واقعيًا بالمعنى السياسى فكرًا و تطبيقًا             

لسلطة الحاآمة فى أى بلد من خالل التسلط و إمتالك أدوات   يمكن أن تتحقق الشرعية ل
ُيذعن بجبروته و ألته     الذى قد يبقى محتًال و "المحتل"العنف ؛ آما هو حال األجنبى  

 آما هو حاصل فى العراق األن      العسكرية الشعب لسلطته لعشرات أو مئات السنين ، و    
 فما ملكت بريطانيا من      ...  طاننا ،   آان الحال مع اإلستعمار العسكرى المباشر ألو     امو آ

                                                        
 سابقالمصدر ال:  راجع )1(



 407

ما إستطاعت فرنسا أن ُتقيم سلطة     و ...بعد سبعين عامًا شرعية السلطة فى مصر 
 .  و لم تتمكن إيطاليا من شرعية إحتاللها لليبيا      �رعية لها فى الجزائر    ش
 

غتصاب للسلطة تنعدم معه شرعية       إذلك ما هو إغتصاب للسلطة ، و أى                  
 و حتى الثورة ، إذا ما آانت ثورة حقًا فإن هدفها النهائى      �إلرادة الشعب ،  المغتصب 

بل أن ما ُيفرق بين الثورة و بين اإلنقالب ؛             .  ،"إقامة شرعية جديدة  "ُيفترض أن يكون   
هو هذا المعيار الهام ، فالثورة و اإلنقالب آالهما يغتصب السلطة ، و لكن الثورة ُتغير                

ة تعيش بها مرحلة إستقرار جديدة ، أما اإلنقالب فهو يغتصب              المجتمع و ُتقيم شرعي  
السلطة فحسب ، و إذا بقى فيبقى بإغتصاب السلطة المستمر و ليس بمنطق شرعى جديد   

   )1( مستقر
 

ذا آانت تعتمد فى وجودها و       إ و شرعية النظام الحاآم ال تكون شرعية                 
مع ، و لكنها تكون شرعية إذا ما امتلكت             و قدرتها على الق   نفوذ القوة إستمرارها على   

 .فى شعبها قوة النفوذ دون خوف أو إذعان  
 
و ألن مسألة الشرعية ترتبط فى علوم السياسة و القانون ببناء الدولة من حيث                            

 و تتمحور حولها آافة مشروعات        " و التشريعية و القضائية يةالتنفيذ"مؤسساتها  
 و ترتبط إرتباطًا مباشرًا بالحريات             "قتصادية و السياسية اإلجتماعية و اإل  "التنمية 

تخضع لثنائية      ال  ديمقراطية و حقوق اإلنسان ؛ فهى     العامة للمجتمع المدنى و قضايا ال     
الوجود المطلق من عدمة ؛ و لكنها عملية مبدئية و أساسية لقيام السلطة فى النظام      

 و   "قانونيًا" ية الالزمة شكًال  الحاآم و القبول بها و إخضاعها لتحوالتها التطور        
 . "سياسيًا"مضمونًا 

 
فمع التطورات السياسية و التحوالت التاريخية الحادثة منذ الحرب العالمية                        

الثانية و إعادة جغرفة و تقسيم الحدود القطرية لحكومات وممالك وإمارات ما بعد             
اقم األوضاع اإلقتصادية و تدهور      الحرب، و قيام دولة إسرائيل فى فلسطين ؛ و نتيجة لتف      

 الترف و ثقافة     و إنغماس النخب الحاآمة فى حياة  خدمات الصحة و األمن و التعليم
اريع اإلعمار و الحماية من التغلغل     شات و قواعد اإلحتالل الُمقّنع بم التغريب فى ظل قو 

ا أمام تصاعد      العربية الحاآمة شرعيته   آثر النظم  أوعى السوفيتى فى المنطقة ؛ فقدت     الشي
مظاهر الرفض الشعبى العام من خالل منظمات المجتمع المدنى فى المدارس و           

حرآتها و تقودها      قد أخذت تنظمنتاج و  فى مواقع اإل و جامعات و النقابات و اإلتحادات ،     ال
 "Antho�Political"  طالئع سياسية بتوجهات فكريية أفرزها الواقع السياسى الثقافى      

عطيات الصراع الدولى و إنحيازاته فى الشرق األوسط و شمال إفريقيا           العربى المتأثر بم  
 فى مصر و      العسكرية السياسية ذات الطبيعة   السرية و إزداد نشاط بعض التنظيمات     .. ،
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اإلردن ؛ من اإلخوان المسلمين و حرآة القوميين العرب و حزب      و العراق و سوريا  
 . البعث و فصائل الحرآات الشيوعية    

 
و رفض شراآته     " النظام و المعارضة   "أسقط آل طرف شرعية األخر    و            

 و إتجه الطرفان إلى تحكيم السالح و ممارسة العنف     �السياسية فى إدارة شئون بالده   
ا   هو حفاظًا على مصالح    . - الوطنية و األجنبية     �و اإلحتماء بالمؤسسات العسكرية       

و عملت القوى الدولية و اطرافها ، و   اإلستراتيجية الطويلة المدى فى المنطقة ؛ سعت 
التى   إعداد البدائل السياسية لحسم الصراع بما يحقق أهدافها على   " أمريكا "على رأسها 

طار    إ فى  "سلطة النظام و قوى المعارضة   " النقيضين   �من شأنها أن تحكم الطرفين    
 .  واحد" مستجد �شرعى   "سياسى وطنى واحد و تحت لواء بديل     

 
1952 تموز سنة   �يوليو     23ت و نجحت تجربة اإلنقالب العسكرى لثورة          فكان            

جمال عبد الناصر فى مصر و أرست مفهومًا جديدًا للشرعية و            )رائد(م بقيادة البيكباشى    
تطبيقاتها فى العالم العربى ؛ إصطلحت به أدبيات التنمية السياسية على تعريف الشرعية              

 -: بأنها  
 
واعية إلعتقادهم بانه يسعى     طسياسى و خضوع المواطنين له    ام القبول المجتمع للنظ(

لتحقيق أهداف الجماعة و ُيعبر عن قيمها و توقعاتها و من ثم فهو يتفق مع تصورهم  
 مفهوم الشرعية ،    نسبية ويتضح من هذا التعريف  )1( ) عن السلطة و أساليب ممارستها 

و ُيعد .  غير شرعى ألخرينفما هو شرعى بالنسبة لبعض األفراد و الجماعات قد يكون 
هذا المفهوم ديناميكيًا ألن شرعية النظام تزداد أو تقل تبعًا لقدرته على اإلستجابة لمطالب              

م األوضاع السياسية و    الجماهير و مواجهة األزمات اإلجتماعية الملحة التى تزيد تفاق   
 .."  م العنف اإلجتماعى الشامل  ُتنذر بقيا 

 
رساء المفهوم النسبى     إ م فى مصر و 1952 تموز �يوليو   23و من بعد ثورة             
 و تطبيقاتها تعددت ظاهرة الثورات المدنية و اإلنقالبات           - فى فلسفة الثورة �للشرعية 

 تمنح شرعيتها لكل      "األم"العسكرية فى منطقتنا العربية ، و قد أصبحت الثورة العربية              
 تجربتها الناصرية بتطبيقاتها          و إستنسخ  " المصرية "من تجاوز خصوصيتها المحلية    

 !!.اإلقتصادية واإلجتماعية حتى و إن نفرت الشأن   
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 شرعيته من هذا    �م 1969ثورة الفاتح من سبتمبر     � نظام إنقالب    دو فى ليبيا إستم   
 إستبدل فى أحكامه إرادة      دستورياً  للشرعية و أصدر إعالنًا    "  النسبى"المفهوم الثورى   

 محل السلطة   "العقيد معمر القذافى " ه مجلس قيادة الثورة ، و حّل رئيس        الشعب بإرادة  
 ، و قد جاء فى ديباجته على أنه إعالن      المحكوم ه محل الشعب    ؤ ، و أعضا"الحاآم"

�غير أنه سرعان ما ُأبطل العمل به ،          ..   لمرحلة إستكمال الثورة ،      "مؤقت"دستورى   
منفردًا بإرادته الشخصية فى   ؛  س للمجل )ليةالشك(و عّطل العقيد األعمال و الصالحيات  

 جديدة تتوافق و قناعاته    "ثورية"  ةد و العباد ، و سعى لتدشين شرعي  إدارة شئون البال 
، و انشأ    "الكاريزما" ؛ إستمد مفهومها من المفهوم السياسى للقيادة الملهمة       "الدغماتية"

 ! ! .هو إيماءات" القائد"و فقًا لتوجيهات نظامًا يحكم البالد  
 
�  لعالم للفساد و اإلرهاب و التضلي        وظف المال و السالح و اإل     و  �إحتكر                

و لم ُيقدم برنامجًا و طنيًا يحقق التنمية و يجمع شمل قوى حرآة التحرر الوطنى           
من مشاريع التنمية التى آانت قد          بل جّمد العمل فى العديد    ..  الديمقراطى فى البالد ،    

الملك إدريس فى خططها السابقة و منها ثالثون مشروعًا حيويًا آان         عتمدتها حكومات  ا
 و يختص معظمها باإلسكان و الصحة و     - الثورة  �جاريًا العمل فيها وقت قيام إنقالب     

التعليم و الطرق و الكبارى و إنشاءات الموانى البحرية و الجوية و الصيد و النقل              
 و إستصالح األراضى و الصناعات         البحرى و الطاقة و تحلية المياه و الزراعة      

البتروآيماوية ، باإلضافة إلى برامج التطوير الشاملة لمرافق الخدمات العامة فى البالد ،              
هذا إلى جانب اإلتفاقات التى عقدتها حكومة الملك إدريس مع آل من بريطانيا و          

رية برية و    ات عسكعدمالواليات المتحدة على تزويد القوات المسلحة الليبية بأسلحة و       
�، والطوربيدات اإلنجليزية   م األمريكية والزوارق   شاملة لطائرات الفانتو   بحرية وجوية،  

 
و ألن عديد المشاريع آان قد ُانجز من ِقبل الشرآات القائمة على إنشائها أو                       

أوشكت الحكومة على إستالمها ، بما فى ذلك األسلحة الثقيلة و معدات الدفاع اإلنجليزية             
 إعتبرتها من منجزاتها بما فى     الثورية األمريكية ؛ فإن حكومة العقيد معمر القذافى و

لإلسكان و مشاريع الكبارى و الطرق الدولية الرابطة لغرب          ) إدريس (مشروع ذلك 
و آذلك مشروع تحلية مياه إجدابيا و إقامة         ...  البالد بشرقها ؛ من تونس إلى مصر     

تبرت من منجزاتها ؛ و إستلمت فى حفل ثورى بهيج     سمنت ، آما إعمشروع صناعة األ
بعض الناقالت و البواخر البحرية التى تعاقدت عليها أيضًا الحكومة الملكية الليبية                   

 . السابقة ؛ و دفعت ثمنها 
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 سالمة   و فقد حددها العقيد القذافى بأمن النظام الثورى          العام أما مسألة األمن الوطنى      

حاولة اإلطاحة به التى أُتهم بتدبيرها آل من وزيرى الدفاع و الداخلية ؛               شخصه منذ م
المقدم آدم الحواز و المقدم موسى أحمد مع عدد من ضباط تنظيم حرآة الضباط األحرار            

جمال عبد الناصر     و منذ تلقى النصح من الرئيس ...م 6/12/1969و آخرين فى 
نشاء    إ فى ءمحاوالت ضده ، مع أهمية البد    تتم   بأمنه الشخصى و إال س   بضرورة اإلهتمام  

 السيد فتحى    اجهاز للمخابرات العامة يتبعه شخصيًا ، و هى النصيحة التى أشار إليه           
 :  هميتها بقوله   ألديب و ابلغ العقيد بتفاصيلها و      ا

 
و قد .  عمر بتفاصيل الرسالة الشخصية الخاصة به     بلغت األخ م أو فى اليوم التالى  ( ... 

  ...   )اإلهتمام لة بالشكر و العرفان و التقدير للرئيس الذى يوليه هذا         تلقى الرسا 
 

 فى إختيار العناصر     ءو عاودت شرح أهمية و ضرورة البد   ( ... : ضاف الديب أو 
الصالحة ، و قلت للعقيد معمر أنه إذا لم يبدأ فى التنفيذ فورًا فسأتولى شخصيًا و من         

ر الّسرية ، و نقوم بحراسته ال بإعتبارة       معى القيام بواجب حراسته خارجين عن إطا  
قيد أمام هذا عو وعد ال . ألنه أصبح يجسد حاليًا مصلحة قومية ُعليا معمر ، و إنما 

 الحارس الشخصى     و إستفسر عن المواصفات المطلوبة فى   .  الموقف بالتنفيذ الفورى   
و يشعر     ختياره من العناصر التى لها إرتباط شخصى سابق به ،           إفأوضحت له اهمية  

بوالئه من تجربة أو موقف سابق ، و ُيفّضل أن يكونوا ممن خدموا معه ، أو من ابناء              
..  اسرته و اقاربه ممن يصلحون لهذا العمل ، و ممن ُيحسنون إستخدام السالح بكفاءة ،

قامته و    إاد الحراسة الالزمين لحراسة محل      آما َشرحت له المواصفات المطلوبة فى أفر      
تأمين و حراسة    مبينًا أهمية تأمين هذه األماآن و ضرورة  ؛ رآاته حتمبيته ، و آذا 

   ...ماآن لقائه بالجماهير فى المؤتمرات الشعبية و اإلجتماعات العامة         أ
خاص له ممن يثق    مخلص و تابع     "طاهى "آما آررت عليه ضرورة إختيار                    

( .. )ن وجبات غذائه بمنزله   والئهم الشخصى له لتأمي     نتيجة إخالصهم و   ،  فيهم ثقة عمياء 

1( . 
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ل من حوله ؛ أبعد العقيد البعض و      فى آ و فى حال من فوبيا التأمر و الشك       ...  
تخلص من البعض األخر من معارضيه و الرافضين لسلوآه و سياساته فى مجلس قيادة  

منهم من ُأبعد    و " مدبر"فمنهم من ُقتل فى حادث  . �الثورة و تنظيم الضباط األحرار ؛    
 ) 1( .و منهم من ُسجن و مات فى سجنه ، و منهم من فر إلى خارج البالد   " طائعًا"
 

مات    و أصبحت من المشاآل األساسية التى تحيط بالداخل الليبى حال اإلنقسا                  
 الذى عمل على إستعداء    -قائد الثورة  �ها و و أشاعها   ر اث آالقبائلية و العشائرية التى    

 فى المدن ؛ و طالبهم    الحضر فى نجوع الصحراء الليبية و ُقراها على مجتمع         والبدقبائل 
ففى   �بالزحف على الطبقة البرجوازية فى المدن و إستالب أموالهم و ممتالآاتهم ،   

واقعة غريبة عن مجتمعنا و شاذة عن تقاليده ؛ و قد إستنكرتها آافة القبائل و العشائر و          
بمن فيهم آبار شيوخ و عقالء            �صحراء و عمران ليبيا      العوائل الليبية على إمتداد    

وقع  م "سلوق"على الهواء مباشرة من منطقة     . . طلب فيها العقيد علنًا     : -قبائل القذاذفة 
 ..   "عواقير"إستشهاد شيخ المجاهدين عمر المختار و معقل عائالت و آبار شيوخ قبيلة      

كانها من البرجوازيين و    غزو مدينة بنغازى و إستباحة أموال و أمالك س طلب 
ناصر "و آان مشهودًا للشيخ ...  و من أسماهم بالعمالء للنظام الملكى السابق ، الرجعيين
و إذا   ..   و ليس من شيمنا يا أخ معمر     ... ذلك أمر مرفوض   ":  رده عليه و قوله  "الكزه

  "مضيفته"آانت برقة هى بيتنا ؛ فإن بنغازى هى مربوعته   
 
 

* * * 
 
 

  النفط ؛ أما مسألة
سقاط النظام الملكى و إبعاد آل     إ ذافى يعلم منذ البداية أن عملية فإن العقيد الق            

م ؛ و  1969الثورة بتوقيته فى األول من سبتمبر أيلول          �الشلحى ؛ و نجاح إنقالب     
  بمسألة النفط الليبى و خزائنه ،    يرتبط إرتباطًا مباشراً  وصوله إلى سدة الحكم فى ليبيا ؛      

و يعلم عالقة ذلك و اهميته اإلستراتيجية بمصالح و اهداف السياسة األمريكية فى               ... 
و توثيقًا لذلك و من منطلقه ؛ حقق  وسّجل عضو       ... الشرق األوسط و شمال إفريقيا    

الرائد عمر    "المغدور" حكومة القذافى األولى  مجلس قيادة الثورة و وزير التخطيط فى    
  : راته و فيما آتبه يقول    فى مذآ عبد اهللا المحيشى

 
و    ...   للواليات المتحدة والءه أخذ يضمن مصالحها فى ليبيا           "  القذافى"   ؤآدو حتى يُ   ... 

دًا    خاصة شرآات النفط على نحو لم ُيعرف له مثيل فى التعامل التجارى الدولى ُمزو     
 ...  خالصه لها  إإياها ببرهان تلو األخر على     

                                                        
التاريخ السياسى و مستقبل " سناتى على ذآر تفاصيل ذلك بالوثائق و مذآرات ضحاياها فى الجزء الثانى من هذا الكتاب )1(

 .إبراهيم عميش" المجتمع المدنى فى ليبيا
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 و آانت الشرآة الوحيدة غير األمريكية بينما         بكاملهاأمم شرآة النفط البريطانيةفقد 
 زيادة نسبة مشارآتنا لها       ت بالمفاوضة الرضائية حتى تم    إآتفى مع الشرآات األمريكية

 ، و فى الوقت الذى إآتفى فيه مع الشرآات األمريكية بالمشارآة             % 65رباح إلى   األفى 
  )1(تها حتى مشيخات الخليج   الرضائية هذه ، و بهذه النسبة الضئيلة و التى تجاوز        

 
ع القذافى إتفاقيات إستكشاف جديدة مع شرآات     ـّ فقد وق�أآثر من ذلك             

 و جميعها أمريكية دون مراعاة لقانون النفط الذى يستوجب              موبيل  و  إسو  و اليآسيدنتوأ
 .  على أفضل الشرآات عرضاً    ه العالمية إلرسائ  طرح اى عقد إمتياز للمنافسة  

 
 

فقد اعفاها جميعًا و آلول مرة فى تاريخ التعامل النفطى من           .. . أآثر من ذلك            
و هذا تنازل لم تصل إليه      !! ... مغة  تبل حتى ضريبة ال   .. . آافة الضرائب فى هذه العقود  

 تجاهل ملف اإلآسيدنتال      و أآثر من ذلك!!... اآثر الحكومات تفريطًا فى ثروات شعبها       
ملوث بسبب الرشاوى التى أدت إلى حصولها على اول إمتياز لها                    اإلجرامى و ماضيها ال   

 !... م و اصبح التعامل معها هو الُمفضل      1966فى ليبيا عام  
 
 

حق بيع حصص    ال  ينتيدآسوأسند القذافى لشرآة أ .... أآثر من ذلك أيضاً            
د مرور    بع النفط فى األسواق الدولية على أن تسدد ثمن مبيعاتها للمؤسسة مؤسسة 

 ، آما إتفق معها على ان تدفع مقابل ما تبيعه لحصصنا             تسعين يومًا من تاريخ الشحن   
 ، و قد تم ذلك آله بدون اية ضمانات      بعد شحنها لها بستين يوماً  فى حقول إمتيازها    

�!!مصرفية مهما آان نوعها ؛ بل إعتمادًا على الثقة فى الشرآة        . 
 

بيعاتها و بلغ مجموع     مه الشرآة عن السداد ل  ي فو جاء اليوم الذى توقفت              
�!فماذا فعل القذافى؟!!..  أربعمائة و أربعون مليون دوالر   "440"المستحق لليبيا   

 
الثورى     � الصمت بينما آشفت الصحف العالمية رد فعل هذا         هأطبقت صحف   

تال     المعروف بعنفه و شراسته مع المواطنين حيث رضخ لقرار شرآة ُأآسيدن     -الحازم 
!!...  مليون دوالر آضمان لممتالآاتها و بدون فوائد  )272( بأن يبقى بحوزتها مبلغ   

علمًا بأن الشرآة قد قّدمت قبل هذ الحادثة بثمانية أشهر مذآرة للحكومة الليبية قّدرت          
 !... مليون دوالر)135(فيها قيمة أموالها فى ليبيا بمبلغ    

 
و يؤدى ذلك إلى ازمة فى عالقتنا       ..  ضية عالميًا   و بدًال من أن ُتصعد هذه الق              

و بدًال من إتخاذ آافة اإلجراءات     ...  مع امريكا دون ان نتزحزح قيد ُأنملة عن حقوقنا    

                                                        
و قد أآدت وقائع إتفاقات و أسرار هذه العملية أن تاميم " بنكرهانت" لم يقم القذافى بتأميم أى شرآة نفط بإستثناء شرآة )1(

 . فى الجزء الثانى من هذا الكتابو سنوضح ذلك تفصيًال. ن اإلفالس الشرآة آان عملية إنقاذ لها م
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و بدًال من ان  .. السياسية و القانونية التى تؤدى إلى اإلستماتة فى سبيل ثروة شعبنا            
ذا الموقف المتخاذل الضعيف مع      يعرف الشعب الليبى الحقائق المخزية التى أدت إلى ه        

و بدًال من أن نقوم بأبسط قرار فى هذا الشأن و هو تاميم         ... اإلحتكارات األمريكية   
 معها و مقاطعة الشرآات التى       ل م عاتيبيا و حقوق إمتيازاتها و خطر ال      ممتالآاتها فى ل 

و !! ... بها بدًال من ذلك آله أمر القذافى بإنهاء القضية طبقًا لمطال     ..  تتعامل معها  
  لجو اإلرهاب و عدم وجود صحافة حرة أو تنظيمات سياسية أو برلمان يراقبه             إستغالالً 

بأن الحكومة قد     ": عمد إلى لفلفة الموضوع و اصدر وزير النفط بيانًا جاء فيه                 .. 
 و ُنشر البيان بدون تعليق أو تسائل عما هى         "توصلت إلتفاق مع الشرآة األمريكية

. .   و ما هو نوع الصلح؟    ...  ثم آيف تمت صلحًا ؟    ..  و لماذا؟  !..  نشأت   آيف .. القضية؟  
و جميع المشتغلين بالنفط و مستندات ملف شرآة ُأوآسيدنتال يشهد بأن القذافى رضخ                  

 :  لجميع مطالب الشرآة  
 

 !   فوافق .. حجز المبلغ لديها  أمرت بإستمرار   -
 

 ! فوافق.. ة عنه أمرت بأن يكون ذلك بغير مطالبة بالفوائد الناتج   -
 

 دًال  ـون دوالر بـ ملي273لكاتها بمبلغ ـقدير ممتـترف لها الحكم بتـأمرت بأن يع -
 ! فوافق ....  مليون دوالر   135من 

 
. ..    %5ذالل للحكم بأن تخفض ضرائبها بنسبة  ة إمعانًا فى اإلـأمرت الشرآ -            

دد أول يناير  فصدر قرار بذلك و نشر خلسة فى الجريدة الرسمية فى ع      
 .م1976

 
مرت ُأوآسيدنتال بأن تستمر وآيلة عن مؤسسة النفط الليبية فى تصدير         أو  -

 ...فوافق القذافى؟.. نفطها 
 

... مرت بأن يكون بنفس الشروط األولى أى بدون ضمانات مصرفية    أو  -
 ! ! فوافق 

 
كية بحقوقنا و ثرواتنا         و فى ذلك الشهر الذى آان ُيسلم فيه القذافى للشرآة األمري               

الوطنية ؛ آان يخطب متوعدًا الشعب بقطع لسان آل من يتعرض ألى شأن من شئون          
 !!...حكمه بالنقد سواء فى الوزارات أو الخدمات    

 :   متسائًال   الرائد عمر المحيشى به و ُيضيف المغدور             
 فقد قّلدت   �ال ! ريكية؟  مفهل إنتهى األمر عند هذا الحد مع شرآة ُأوآسدنتال األ        ( .. . 

ال و أّدعت هى األخرى بانها تخسر        يآسيدنت و شقيقتها األ ط األمريكية للنف "إسو"شرآة 
 مليون دوال سنويًا ، و آانت قد  11فى مصنع الغاز الطبيعى و قدرت خسارتها بـ   

حاولت الشئ نفسه فى األشهر األولى لإلنقالب و لكنها ُوجهت بانها مسئولة عن تنفيذ               
و لكنها األن و مع العقيد مباشرًة وصلت إلى ما تريد وأآثر مما حلمت                 !...  وّقعته عقد
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فقد إتفق مع شرآة إسو أن تستمر فى إدارة مصنع الغاز على ان تغطى    ".. به 
بل يستمر     . . ليس هذا فحسب    !! .."  مليون دوالر 11الحكومة الليبية خسائرها البالغة  

حكومة الليبية أرباحًا لشرآة إسو ال تقل بأى حال       بأن تضمن ال (:  اإلتفاق على النص  
 . ) مليون دوالر  11من األحوال عن   

 
 

هذا قليل من آثير ؛ سّجلتها أقالم و أصوات ابناء الشعب الليبى المغدور فى                      
أمنه و حريته و ثروته و مستقبل أجياله ، و موّثقة فى أوراق و محاضر و مستندات                     

 النفط و محفوظة لدى المعنيين بها و ُتصّدقها وثائق العديد من              الوزراء و وزارة    سمجل
وهى المقدمة لجبروت و     �المنظمات و الدوائر العربية و الدولية ذات العالقة و الشأن       

 و   مافى آل ما اصاب ليبيا و شعبها من مفاسد و إهدار للمال الع   " الثورة "نفوذ قوة نظام 
 . ما ترتب عليها من فساد  

 
 

 .  بكثير لما وصف بأنه فساد العهد الملكى الرجعى العميلو قد فاق            
 
 

*       *       * 
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و ُحُجْب اإلصالح .. الفساد 
 الديمقراطي فى ليبيا
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أيلول سنة    �تح من سبتمبر     االثورة فى الف   �عندما وصف البيان األول ألنقالب                    

لف ، و برر قيام الثورة و أسبابها بإستشراء              م النظام الملكى بالنظام الرجعى المتخ   1969
ساء قواعد    ر الشعب الليبى بالحياة الحرة الكريمة و إ        وعد الفساد و الرشوة و المحسوبية ؛    

ال مهضوم و ال مغبون ، و ال مظلوم ، و ال سيد ، و ال                    "..مجتمع الكفاية و العدل ؛    
افلة ألبنائها حق آ"  فى ظل حرية وطنية عامة ، و إشتراآية عادلة ؛     "�مسود  

 و شرعن النظام الثورى الجديد       .."�المساواة و فاتحة أمامهم أبواب العمل الشريف   
، معتبرًا البرقيات و البيانات       ) تؤيد و تبارك    (قيامه بخروج الجماهير الليبية إلى الشارع    

 و قوى حرآة التحرير الوطنى و منظمات المجتمع              رالتى صاغتها و أصدرتها عناص      
)   العقيد معمر القذافى   ( لرئيس مجلس قيادة الثورة      بيعة)القائمة و الفاعلة آنذاك     ( المدنى 

�شخصيًا  �. 
 
 
بما فى ذلك آبار مسئولى النظام و الحكومات الملكية      "حد ُينكر   أو لم يكن             
 أْن آان هناك تخلف و فساد و محسوبية ، و قد آانت ظاهرة مالمحها فى            "السابقة

فساد اإلجتماعى العام التى تناولتها الصحف ، و أشارت إليها مضابط         بعض مظاهر ال
محمد    جلسات مجلس النواب ، عندما فاحت رائحتها ؛ إستنكرها و أدانها المرحوم الملك   

 فى منشور صدر عن الديوان الملكى بإسمه إلى رئيس الحكومة و             إدريس السنوسى 
و ُنشر بالصحف ، و ُأذيع آبالغ     ..  لة ،الوزراء و الوآالء و جميع الوالة و مسئولى الدو    

 :  للشعب قال فيه 
 

ذان من سوء سيرة المسئولين فى الدولة من أخذ  اآلقد بلغ الّسْيُل الزَُّبى و ما يصم    ( ... 
الرشوة سرًا و عالنية ، و المحسوبية القاضيتان على آيان الدولة الليبية و حسن سمعتها                 

ها سرًا و عالنية ، و قد قال تبارك و تعالى فى آتابة              فى الداخل و الخارج مع تبذير أموال     
و ال تاآلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأآلوا فريقًا من أموال    {الكريم 

 ثم أضاف قول الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم فى   � }الناس باإلثم و انتم تعلمون
ون عن المنكر أو لُيسّلطن اهللا عليكم   لتأمرن بالمعروف و لتنه{: حديثة الشريف 

جهزتها     أ و ختم الملك إنذارة للحكومة و    ...  }شرارآم فيدعوا خيارآم فال ُيستجاب لهم   
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدة فإن لم  {: بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  

 .}يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف اإليمان  
و إننى بنعمة اهللا وقدرته سوف أغير بيدى إن شاء اهللا ما  (  :و مضيفًا             

و هذا إبالغ   . �استطعت و لن تأخذنى فى اهللا و ال فى طهارة سمعة بالدى لومة الئم  
 .   )و السالم عليكم . �للناس
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و ألن ظاهرة الفساد مرآبة و تتداخل فيها الجوانب السياسية و اإلقتصادية و                             
نخفاض فيها بمقدار تزايد     إلارية و اإلجتماعية ، فهى ظاهرة تميل درجات الحدة و ا  اإلد

أو إنخفاض درجة المشارآة الديمقراطية فى العملية السياسية للقوى الوطنية الفاعلة فى             
نظم سياسية    و تأسيسًا على ذلك يفرق خبراء السياسة و اإلقتصاد بين           ...  المجتمع ،

 ، و قد اختلفوا حول مسببات الفساد و     مظاهر الفسادفاسدة و أخرى تعرف بعض 
 أن هناك   أنماطه و نتائجه ، و لكن أآدت الدراسات العلمية الحديثة لمفهوم الفساد ؛  

 الذى تشكل بيئته السياسية شكل و    رابطة سببية بين الفساد و النظام السياسى القائم
ظاهر الفساد السياسى بأبعاده         نمط العالقة الطاردة أو الحاضنة للفساد ، بحيث تختلط م      

 و وفقًا لهذا    �القانونية و تلك المتعلقة بالوظيفة و المصلحة العامة و الرأى الوطنى العام             
يمكن تعريف الفساد السياسى بأنه نمط من انماط السلوك السياسى ؛ يقوم به المسئول أو         

الضوابط التى     صاحب المنصب العام أو الموظف العام و يهدر من خالله بعض القيم و             
تحكمه فى أداء عمله سواء وقع ذلك تحت طائلة القانون أم ال ، و سواء خالف توقعات          

و فى جميع األحوال فإن الهدف من ذلك هو حصوله على منفعة ذاتية          أم ال ، الرأى العام  
 ) 1(  ...مادية آانت أو معنوية بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة          

 
 
 

نت القيم و المبادئ و أخالقيات الثقافة السائدة فى بعض المجتمعات            و لما آا             
تلعب دورًا مسببًا للفساد ؛ فإن الثقافة و القيم السائدة فى مجتمعات أخرى يمكن ان تكون                  
أداة لضبط الفساد و آثاره ، و لذلك فإن الثقافات اإلجتماعية السائدة على فكرة الحسب و     

بة و اإلنتماء الجغرافى أو القبلى ؛ ال تعتبر الوساطة او              النسب و إمتداد روابط القرا     
تسهيالت اإللتحاق باألعمال و الوظائف العامة أو إتاحة فرص اإللتحاق بالبعثات           
التعليمية و الحصول على المزايا األدبية مخالفة للقانون أو مبادئ المساواة ، و ليس من             

و قد آان ذلك مظهرًا من مظاهر الفساد         ..  ًا ،جهة مقّدم الخدمة أو متلقيها فسادًا أو إنحراف    
فى عهد النظام الملكى فى ليبيا إلى جانب عمليات الفساد الكبرى فى التحايل على           
الضوابط اإلدارية و اإلقتصادية و قبض عموالت التعاقدات النفطية التى أشرنا إلي           

   و  "عمر الشلحى"  فى نطاق جماعتى �بعضها بمصادرها فى الفصول السابقة      
أو محاآمها لعدم آفاية األدلة ، و       " الثورة" و لم تطاولهم قوانين    "مصطفى بن حليم  "

 : ات و وعود خفية تستنتج من سببين   بسبب إتفاق 
 

 وجود مصطفى بن حليم و عمر الشلحى قبل و اثناء حدوث اإلنقالب             : األول      
مريكية     إتخذته الحكومة األ  خارج ليبيا ، و الموقف الذى     "بترتيبات مسبقة"

فقد طمأنت عناصر الحكومة و اإلستخبارات األمريكية      �ا ،مآل منه حيال 
)CIA(     على   ال ُيشكل خطراً   السيد بن حليم إلى أن اإلنقالب الحادث فى ليبيا 

مصالح الواليات المتحدة ؛ و بالتالى ال ُيشكل خطرًا على أصدقائها و      
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ت المتحدة قواتها من   عمالء شرآاتها النفطية ؛ و عليه سوف ُتخرج الواليا 
 الجوية بعد إعالن إعترافها بالنظام الثورى     "هويلس"ليبيا و ُتسلم قاعدة  

الجديد مع إستمرار أعمال شرآاتها بشروطها التعاقدية السابقة ، إلى جانب              
و قد آان لهذه .  المنافسة البريطانية و زوال نفوذ آل الشيلحى     فضمان توق

حّلق   ن حليم الذى إستعاد رباطة جأشه و      ب الطمأنة اثرها على السيد مصطفى     
ا أستبعد ان   لماذ(: و تسائل �، ق فسيحة من أحالم اليقظة آما قال  إلى افا

لماذا ُأآّذب و من الخير من هذا النظام الجيد؟    بعض يأتى شئ من اإلصالح و    
� من أن هدفهم إقتالع الفساد و إصالح أمور الوطن؟          يين دعوى اإلنقالب . 

( �لماذا ال ُنعطى النظام الجديد الفرصة و ندعو    ( :   ثم أضاف بن حليم 
 و حزمت أمرى و قررت العودة إلى ارض     �( :  و قال  )له بالنجاح؟

 )1(!. .)الوطن و ابرقت لقائد اإلنقالب متمنيًا له التوفيق و السداد 
 
 
 
يطلب   " خائب " الذى وصل إلى واشنطن على عجل و بدعم بريطانى   ما عمر الشلحىأ

ليبيا بعودة    رجاع األوضاع فى إ يكية إلفشال اإلنقالب العسكرى و   ألمرتدخل القوات ا 
جئ بالبرود األمريكى تجاه ما يحدث فى ليبيا إلى جانب الموقف                  وقد ُففالملك إلى البالد ؛   

دريس الذى إتصل بالسفارة األمريكية من مقر إقامته فى           إالشخصى و المباشر للملك   
أن مستشاره الخاص     : ون ليبيا الداخلية و قال يعارض أى تدخل أجنبى فى شئ   اليونان 

 . غير مخول للتحدث بإسمه  عمر الشلحى  
 
 

 آان يتعلق بالرابطة السببية بتوقيت و قيام إنقالب ثورة الفاتح و           :و السبب الثانى     
أطرافها الخارجية و بموقف و سياسات قيادة و حكومة الثورة برئاسة العقيد           

و مبادرة     " وخفاياها "رآات النفط األمريكية و      معمر القذافى من حكومة و ش  
 الواليات المتحدة األمريكية و       ع ة و اإلستعداد لمواصلة التعاون م  حسن الني
 و نتائجه على مصالح الطرفين ،     ه تها النفطية ، و قد آان لذلك أثر   شرآا

إنفردت من بعده حكومة العقيد معمر القذافى بعالقات خاصة و أفضليات و            
ة فى نطاق العقيد القذافى و الرائد عبد السرالم جلود ، و منذ    تيسيرات سري  

ذلك التاريخ أصبحت عمليات إستخراج و تسويق النفط فى ليبيا إلى جانب           
آافة إجراءات و تفاصيل التعاقدات و شروطها من اسرار الدولة و القيادة       

  ... المحظور تداولها أو البحث فيها العليا 
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مفاضلة هنا أو المقارنة بين النظامين ، و لكن إستحضارنا ألحداث       لسنا بصدد ال            
التاريخ ووقائعة بتداعياتها هى التى تحدثنا عن مسار قضايانا المفتوحة ملفاتها عبر              
أجيال شعبنا منذ سنين ، هى ذات القضايا التى إستشهد من اجلها آالف الشهداء و ترملت    

هى ذات القضايا       و� أمهات آالف الضحايا     بسببها آالف الزوجات و ثكلت فى سبيلها         
� الديمقراطية�الحرية  �المعلقة و المكررة مآسيها فى عديد من بالدنا العربية      

 فى آل مكان     د الُمفرز للفساد    المحجوبة عن إنساننا العربى بفعل اإلستبدا         حقوق اإلنسان 
،� 

 
 
ى   ئج واحدة ؛ فإن أعت  و ألن الفساد و اإلستبداد صنوان مترادفان لخواص و نتا                    

تى من الحاآم المستبد ، صاحب السلطة و النفوذ ؛ الحال      أنواع الفساد هو ذلك الفساد اآل  
زعيمًا أو    .. بدوره الفردى محل دور المؤسسات فى الدولة ، سواء أآان ملكًا أو رئيسًا         

دبابة   قائدًا ، و سواء أآان وريثًا دستوريًا لعرش أبية أو جدة أو جاء من على صهوة   
 السياسة    ةلذلك يشيع الفساد بأنماطه المختلفة و ينتشر فى مختلف مكونات الحيا         . عسكرية

ساد     تألف الحكم الشخصى حيث يسود الف     و اإلجتماعية فى النظم الديكتاتورية التى      
المخطط الذى ُتصبح فيه التجاوزات و الممارسات الخاطئة هى القاعدة التى يؤسس عليه           

 و يكون الفساد و يكون الفساد مخططًا و متعمدًا      �ودة و إستمرارة     النظام السياسى وج 
و أآثر خطرُا عندما يأتى بقصد إيجاد عالقة من الخضوع و اإلذعان من طرف   
أشخاص أو جماعات سياسية رئيسة و مؤثرة داخل النظام السياسى لضمان إستمرارية                 

يمكن أن تكون هذه    من جانب آخر   و.. والئها و مشارآتها فى اإلدارة من جهة  
 أآباش فداء أو مماسح يستخدمها النظام فى عملياته   شخاص أو أفراد هذه الجماعات  ألا

 ، و آما هو حال بعض القادة الذين إنحرفوا بالسلطة و مارسوا    القذرة عند اللزوم
بحيث يمكن " أساليب إستبدادية مكنتهم من إستخدام قوة السلطة لتغطية إنحرافاتهم ؛  

ود عالقة طردية بين ميل هؤالء القادة إلى الفساد و بين درجة إنتشار الفساد    القول بوج
 و   "دوفالييه"فى عهد  هاييتى داخل النظام ، و لعل من النماذج الواضحة لذلك ؛ حالة          

 و إفريقيا الوسطى فى       " عيدى أمين" فى عهد و أوغندا  " مارآوس" فى عهد الفلبين
 ن اإلرتباط الواضح بين السلطة و الفساد ،آما أن       و هذه النماذج ُتعبر ع "بوآاسا"عهد 

بعض القادة المتسلطين إذا وصلوا إلى السلطة فإنهم ينحرفون بها و يمارسون أساليب                 
إستبدادية تمكنهم فى وقت واحد من إستغالل نفوذهم فى تكوين ثروات طائلة، و من              

به بالعالقة التبادلية بين    إستخدام قوة السلطة لتغطية هذه اإلنحرافات فتصبح العملية أش  
السياسى أى اإلستبداد و اإلنحراف فى الثروة أى الفساد ، و آالهما يدعم                اإلنحراف
 ) 1("األخر
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و عندما تغيب الفوارق بين المال العام و المال الخاص و يمتد الفساد من                          

و الفقر و المرض      أشخاص الرؤساء و القادة ليشمل األبناء و األقارب ؛ يزداد الجهل            
حضورًا و ترتفع معدالت البطالة فى المجتمع و تنتشر تجارة و تعاطى المخدرات فى                      

و ال ُتصرف لهم إال آل     "حماية رجال شرطة مكافحتها الغائبة عنهم مرتباتهم من الدولة         
 و عندما تختفى السلع التموينية المدّعمة للفقراء و محدودى            �"  ثالثة أو خمسة أشهر  

إلى جانب      عندما يحدث ذلك  �تظهر بأسعار مرتفعة و تزدهر السوق السوداء         الدخل ل
 يكون نظام   "إستبداد" و إساءة إستخدام السلطة   "فساد"دولة إساءة إستخدام موارد ال 

 . الدولة بمكوناته و أرآانه قد أصبح فاسداً  
 

 
 
 
 
 

* * * 
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 :ن الذى يطرح نفسه فى هذا السياق اآلالسؤال           
و ما هى أنواع و مظاهر    �؟ �عالقة النظام السياسى القائم فى ليبيا بالفساد   هى ما 

 . ..؟�الفساد فى البالد 
 

و هل تنطبق معطيات الفساد التى أشرنا إليها و اشارت الدراسات و األبحاث                      
�إليها على واقع الحال الليبى فى عهد إنقالب الثورة و قيام نظام الجماهيرية العظمى ؟            

أن الفساد السياسى      و تتضاعف أهمية هذا السؤال فى آل مرة ُيعلن فيها العقيد القذافى ؛          
 و أنه ُيدرك اسباب هذا         � قد أخذ ينخر عظام الدولة و المجتمع فى البالد      و اإلقتصادى

�الفساد و يعرف مصادره و مسبباته      . 
 

و لم يكشف هوية أطرافه و       �هية هذا الفساد   و لم ُيفصح العقيد القذافى عن ما              
منذ سنوات و بسبب إجراءات و          �قواه المدعومة بعالئقها و وسائلها ، و آانت قد ُغّيبت           

 المسافات و الفواصل بين التحريم و اإلباحة و بين التجريم                 -تدابير حماية الثورة والنظام     
ماية الثورة و       و التكريم و إختفت آليات و قوانين المحاسبة بين أسباب الفساد وتدابير ح                 

أبواب الفساد من مداخل السادة و األتباع حتى      و بإسم القيادة و القائد ُشّرعت   النظام ، 
لليبى     ذابت الفوارق بين الحصانة و الوصاية و بين األمانة و الخيانة و اصبح الداخل ا                

ة   الفساد و تبعات أثارة السلبية على عمليات التنمية الوطني             مضطرب بالعديد من القضايا     
 فعلى الرغم من اإلرتفاع الملحوظ فى القيمة الفعلية          ... ة الشاملة   يبمفاهيمها اإليجاب  

ارية و فى ظل إرتفاع األسعار العالمية للنفط الخام فى             ماإلستث  لعائدات النفطية و  ل
السنوات األخيرة ، وبما تؤآده المصادر المطلعة فى البنك و الصندوق النقد الدوليين ؛          

  1.5بإستثناء اإلحتياطى من الذهب و المقدر بـ         "يزان المدفوعات الليبى    أن الفائض فى م  
 مليار دوالر و ذلك خالفًا ألرقام التضليل الحكومى            6.7 هى فى حدود "  مليار دوالر 

المتعمد فى آشف القيمة الفعلية للعائدات النفطية و اإلستثمارية و حجم اإلحتياطى               
 و بسبب بروز و تفشى ظواهر الفساد فى              الوطنى من الذهب و العمالت األجنبية ،     

أفادت به التقارير التى أعدتها آبريات         "القطاعات آافة و المؤسسات و األجهزة و ما    
الشرآات األوربية التى نفذت مشاريع مهمة فى ليبيا سابقًا ؛ أن أعلى نسبة من العموالت      

ة تعدى    ل فإن معدالت البطا )1(.. " ليبيا   .. فى الدول العربية هى التى ُتدفع فى هذا البلد      
 من حجم القوى العاملة الوطنية فى البالد ، إلى جانب المستوى المتدنى            % 30حاجز الـ   

" 15"لإلجور التى إستمرت مجّمدة منذ أآثر من خمسة عشر عامًا بفعل القانون رقم               
و ما زال حتى األن مستوى دخل الفرد فى ليبيا على ماآان عليه فى     �السئ الصيت ،  

 .  من القرن الماضى عوام السبعيناتأ
 

و بفعل التقلبات الحادة فى السياسات اإلقتصادية و المالية المغلفة فى أحايين                         
آثيرة بالغموض فى اسبابها و نتائجها ؛ أصبح من الصعب على الغالبية العظمى من                   
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ت الصارخ فى توزيع         الفقراء و محدودى الدخل تقبل اآلثار السلبية لعدم المساواة و التفاو          
الثروة ، إلى جانب اآلثار الناجمة عن أحجام الرأسمالية الوطنية فى القطاعات الشعبية                   
الخاصة عن المشارآة فى برامج التنمية بفعل القرارات و اإلجراءات العقيمة التى               
أستهدفت فئة التجار و أصحاب أعمال المقاوالت و البناء و شرآات القطاع الخاص منذ          

م   1969 أيار   � فى مايو    بلجان التطهير  م و حتى إعالن تشكيل ما سميت      1977سنة 
 لجنة عسكرية من ضباط     81 و شّكل "التعبئة العامة"عندما أعلن العقيد معمر القذافى  
الذى أصدرته المؤتمرات الشعبية و فقًا      " قانون التطهير "الجيش ُآِلفت بتنفيذ ما ُسمى بــ   

 و رجال     رت بموجبه محال و مكاتب التجا   محتق ؛ إ"ائدهات القيتوج "بـ ) آما صاغته (
األعمال و أستولت على ممتلكاتهم من البضائع و السلع و حتى المعروض للتجارة من            
الذهب ، وآذلك العمالت و أوراق البنكنوت األجنبية بإعتبار أن حملها و التعامل بها                  

ر فى شأنها ؛ على أنها    جريمة تعرض مرتكبها للعقوبة التى ينص القانونالخاص الصاد      
 .تصل إلى الحكم باإلعدام  

 
 

و آنتيجة عكسية لهذه القرارات و القوانين و إجراءات تنفيذها ؛ برزت عوامل                         
الفساد السياسى فى الغايات المستهدفة من وراء هذه القرارات ثم فى إجراءات النتفيذ          

و   .   ن من التجار و رجال األعمال     التى إتخذتها عناصر لجان التطهير هذه ضد المستهدفي        
األبعاد    :  قد إختلطت فى إعمال هذه القوانين و القرارات و أعمال لجانها العسكرية              

بعاد المتعلقة بالوظيفة العامة و الرأى العام ؛ و بذلك ينطبق وصف                 القانونية و األ  
فيذ    جراءات تن  إطوت فى اعمال لجانها و  إنتى  على هذه الحال ال"الفساد السياسى"

قرارات و توجيهات القيادة السياسية على إهدار للقيم و الضوابط ، و تغليب المنافع                 
ض مع مقتضيات المصلحة العامة ؛ ليتحقق الفساد المالى و         رالخاصة بما يتعا 

أإلقتصادى الالحق للفساد السياسى بالسيطرة الكاملة للمسئولين و المقربين و المنتفذين             
 وإحتكارهم للسوق الليبى فى أغلب قطاعات األعمال و           فى اجهزة السلطةو النظام  

راد العمل فى أى قطاع من قطاعات  التجارة ، و قد أصبح على التاجر الصغير إذا أ  
 نظير    من المحتكر " توآيل"أن يحصل على إذن     ؛ عمال التجارة أو الخدمات العامة    أ

ل التموين المالحية    و أعما" اإلستيراد"عمولة فاقت فى بعض صفقات التجارة الخارجية     
 ، بموجب إتفاقات و ترتيبات          %60جراءات التخليص الجمرآى حاجز الــ      إو النفطية و  

خاصة يتم ذلك بتوجيه من الموظف المختص فى اإلدارة أو المصلحة الحكومية الرسمية        
 . المعنية بمنح تراخيص مزاولة النشاط   

 
مة و الممولة من مراآز المال      عود قوى الفساد الم و آنتيجة حتمية لسيطرة               

و   .. و فى مناخ إتسم بالتسامح تجاه الفساد و مظاهره     ..  السلطة النافذة  ر و عناصامالع
راد المتورطون فى اعمال الفساد و اإلفساد بدرجة من اإلطمئنان اإلمنى ؛  فشعور األ

لح األمة و   جرائم الخيانة و نتائج التفريط فى مصا    : فاقت العوائد الناجمة عن الفساد 
 . حقوق المواطنين
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و فى عدد من قضايا الفساد المرآب التى ُتطاول عناصر و قيادات متنفذة                       

بأن آشفت     ) إفسادية(قامت القيادة السياسية بعمليات تمويه و تغطية      ) وآيلة و وسيطة (
عن بعض قضايا الفساد المالى فى آل مرة فاحت فيها رائحة الفساد فى عمليات             

ى عمليات اإلختالس و اإلستيالء على المال العام و          لوزت التفريط فى المال العام إ     تجا
تهريببة إلى خارج البالد و عمليات دفع الرشاوى فى عدد من العمليات الدولية المشبوهة                   

 . و عمليات التمويل الخاسرة    
 
 
 

الكتاب بفتح     األول من هذا ءاق التاريخى للجز  و ألن المجال ال يسمح فى السي           
 الثانى يتناول قضايا الفساد بوثائقه ء الجزطه و نتائجه في ليبيا ، فإن    ملفات الفساد بانما   

و     ،و وقائعها و نتائجها التى شكلت عائقًا أمام عمليات التنمية المستدامة فى البالد
قيقة    ى تشير إليها ح   ية و اإلجتماعية الت  زيد من النتائج السلبية اإلقتصاد  أصبحت تنبئ بم   
ها  عظام السياسى و اهدافة ؛ و تعجز م للن)Oligarchy( ليجارآية  والترآيبة األ
العقيد    ) القائد (قتراح الذى عرضه اإل الشاردة التى إختزلها فى  -اإلصالحية - معاالجاته

م على ان يدخل 1992م و إعتمده آقرار منه فى فبراير سنة   1986معمر القذافى سنة 
م ؛ و 1993آذار سنة  � مارس  2 بسلطة الشعب فى  إعالنرى دائرة التنفيذ بمناسبة ذآ 

و قد قّدره العقيد فى قراره بمبلغ      " ؛ توزيع جزأ من عائد النفط الليبى   (:  الذى يعد فيه بـ  
عشرة آالف دوالر لكل أسرة ، فيما   " 10"على الليبيين بواقع "  مليار دوالر سنوياً 12

يذها هذا القرار شروطه     و حدد لتنف)  الخدميةُتوظف الدولة المبلغ الباقى فى المشاريع  
 : التالية 

 
 -و خصص   -أن يتوجه الليبيون إلى الدول المجاورة التى يوجد فيها المياه ،                -

 . مصر و السودان و تشاد و النيجر إلستثمار أموالهم فيها     
 

مصاريف    )  الثروة  مالتى تتسلم مخصصاتها فى تقسي     (سر  أن تتحمل هذه األ   -
ألن الدولة سترفع الدعم  (دمات التعليمية و إرتفاع أسعار السلع    العالج و الخ

 ). المخصص سنويًا للسلع الرئيسية   
 

 و  ...خل ،على أصحاب الشرائح العليا من الد  ن تفرض الدولة ضرائب  أو  -
 ألن عددًا من األسر التى ستحصل على الدخل السنوى من      . ..ضاف مفسرًا  أ

حة إجتماعية قادرة أو ثرية و هنا     تقع ضمن شري) آالف دوالر10(النفط 
 .... .!!!ستفرض عليها الضرائب التصاعدية    
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و سبب العقيد معمر القذافى صدور قراره هذا فى خطابه الذى القاه امام اللجان                              
الذى جعلنى اقول    : ".... م بقوله 1993شباط  �الشعبية للمؤتمرات بطرابلس فى فبراير     

هو   ..  زع على الليبيين مباشرة و آل واحد يعتمد على نفسه    أن دخل النفط يجب ان ُيو 
 ..".عدم الثقة فى الدوائر العامة التى أثرت على حساب الشعب

 
 
 

الثورة آما و      �آانت قد مضت أربع و عشرون سنة من عمر إنقالب          و           
�  عبية على السطح العام نتائج و أثار ما ُعرفت بالثورة الش           )  بعد عشرين عاماً  (ظهرت  

نيسان سنة     -  أبريل  15فى  " خطاب زوارة  " التى اعلنها فيما ُعرف بــ    -ثورة على الثورة 
 لليبيا ، و   م الذى أصبح من بعده العقيد معمر القذافى هو الحاآم الوحيد المعلن1973

افة سلطات مجلس قيادة الثورة ، إلى جانب          آ هذا الخطاب  -أحكام-  إنتهت واقعيُا بموجب   
.. ".. .   تها التشريعية و التنفيذية و القضائية ،     ا لطسؤسسات الدولة و تعطيل   تجميد آافة م

فقد ضّمَن القذافى ذلك الخطاب و بصفته الحاآم الحقيقى الُمطلق أحكامًا هى دستورية من           
فقد ذآر خمس نقاط تؤدى آلها إلى إلغاء آل       . حيث الشكل و إن آانت غريبة المضمون     

م ، و 1969ة بما فى ذلك اإلعالن الدستورى الصادر فى   القوانين و األحكام الدستوري
 بموجب لجان شعبية يتم      محكـُن الدولة يجب أن ت    أن القانون عمل متخلف و    أأعلن 
 ... ) 1(.. .)الترقية (رها بالتصعيد    إختيا

فقبل مضى السنوات الثالث األولى من عمر إنقالب الثورة برزت على السطح                         
 ، و لم تستقر العالقة بين العقيد معمر القذافى و أعضاء مجلس           العلنى مظاهر التوتر   

قيادة الثورة ، و آانت تلوح شّدتها فى آل مرة يغضب فيها العقيد و يهدد بتقديم إستقالته             
ادة لما يتخذه من قرارات و         يللشعب مباشرة إذا لم يخضع آل أعضاء المجلس و الق        

ن إجماعهم ، أو تتداعى إليه أثناء أحاديثة و         تدابير سياسية تعنُّ له فى غيبتهم ، أو دو   
مره و تعليماته أو ُيعلنها      محاضراته و خطبه العلنية المباشرة و ُيصدر خاللها أوا    

 . م قيادة الثورة  بإس ت آقرار 
 

و آان قد ضاق ذرعًا بالترآيبة األهلية للمجتمع الليبى و ضوابطه الوطنية و                              
المدنية القائمة بقوة القانون و الدستور منذ إعالن إستقالل           الدينية و منظماته و مؤسساته    

 . ليبيا
 

راده الشخصى بالسلطة و ق التى تحول دون تحقيق آامل إنفآان ُيريد ان يزيل من أمامه العوائ          
 .إدارة شئون البالد

 
وطنى    اسية للمجتمع ال  و آان يريد إلغاء األوضاع و الخواص اإلجتماعية و السي                    

بشكل قسرى و بتدخل فوقى مباشر       " المادية و الروحية  "عادة ترآيبته الفكرية     إفى ليبيا و  
                                                        

 من جريدة الحياة 11158العدد "  فى ليبيايةلقواعد الدستورية و القانوناتطور "عبد الحميد البكوش  األستاذ: جع ا ر)1(
 .م1/9/1993ندنية فى الل
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و آان يريد     .يتخطى به المراحل الطبيعية للتحوالت السياسية و اإلقتصادية فى المجتمع         
قوى سياسية طّيعة تستجيب لمخطط تحوالته اإلصطناعية بمعزل عن الضرورات      

 . الفكرية و اإلجتماعية  �التاريخية و السياسية    
 

و قد إتخذ من النص الدينى سندًا لشرعية قراراته القسرية و إمتدادًا لسلطانه                          
و تدفقت من بعد ذلك القوانين المقيدة للحريات و قرارات عسكرة              ..  المطلق ؛ " الثورى"

 . المجتمع المدنى فى ليبيا  
 
 
 

* * * 
 
 
 

ابه و    ب بداية الصراع الذى صنع أس)م1977 �م 1972(و شهدت المرحلة             
جتماعية التى لم     إلالسياسية و ا  �عّجل به العقيد معمر القذافى ضد آافة القوى الوطنية           

تستجب لسياسته ؛ و لم ُتذعن لقراراتة و إتخذت من السلبية موقفًا رافضًا لمشروعه      
 : ته  له بمقوال قوـّ الذى بدأ ُيس"النظرية العالمية الثالثة"الفكرى 

 
 التمثيل تدجيل.. و .. من ًتحزب خان 

 
 ربيع األول   12ففى ذآرى مولد الرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه و سلم فى               

م ، و 1973نيسان سنة  � عشر من شهر أبريل  مسهـ الذى وافق اليوم الخا1393سنة 
 بأمر و إشراف العقيد     بعد إعداد سّرى و ترتيبات سياسية و أمنية داخلية آان ُيَعُد لها    

معمر القذافى إلعالن ما ُسميت بالثورة الشعبية من مدينة زوارة ؛ ألقى القذافى خطابًا       
نية و القومية ، و    طو تناقض به مع المبادئ الو  .. كم إنقلب فيه على شرآائه فى الح 

أصدر أوامره بحبس و إعتقال من أسمائهم بالمرضى السياسيين و اصحاب األفكار          
لحرق    و التوجه إلى جميع المكتبات الخاصة و العامة و دور الطباعة و النشر                  ) امةالهد(

 !!).المضللة  (الكتب و المطبوعات
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أن الثورة الحقيقية تبدأ فى هذا اليوم ،  وأن الثالث سنوات الماضية                 :  "و أعلن القذافى    
 لكى تستولى     فقطاليوم  ، للثورة  لم تكن هى الثورة الحقيقية ، بل آانت تمهيدًا ضروريًا             

 ".  )1( ... الجماهير على السلطة الحقيقية    
 

صدار أوامر التنفيذ المباشر إلى قيادات الشرطة             إاز لنفسه و بشخصة     جأو             
العسكرية و اجهزة األمن التابعة لوزارة الداخلية إلى جانب اللجان و الميليشيات الخاصة           

ن مؤسسات    أحكام القانون و منع ما تبقى م       راآى لتعطيل  و بعض عناصر اإلتحاد اإلشت  
 النيابة العامة من ممارسة أعمالها ؛ و تبريرًا و تمريرًا          الدولة و سلطات القضاء 

و قال العقيد القذافى       .. لإلجراءات القمعية و التعسفية لتطبيق قراراته و تنفيذ أهدافه ،            
 :م 15/4/1973شعبية فى هذا اليوم   فى مقدمة إعالنه عن قيام ما أسماها بالثورة ال   

 
جنبية فى العالم الثالث لديها طرق آثيرة نحن      أهناك دول عربية و دول   ..."            
.. و لكن فى الداخل .. هناك دول عربية ال تسمعون عنها شيئًا فى الخارج   ... نعرفها ،

ال    علن ديكتاتورية ،  أنا إذا قلت لكم سنالسجون مألنة و اإلستبداد ُيمارس فى السر لكن     
من األسباب ، إذا     .. و آذا  .. بد أن نقول للشعب أننا سنعلن ديكتاتورية ، ألن هناك آذا         

و نا    " و أضاف القذافى ؛    �"و إّال نقول له السالم عليكم     ..  الشعب آان بها   وافقنى 
لم   و انا  �ارى أن هناك من يريد ترك الحبل على الغارب بإسم الديمقراطية و الحرية              

 و أنا غير قادر على   � أفهم الحرية و الديمقراطية التى يتكلم عليها الناس المرضى
ن أمامنا أقول لكم أ ىو عليه فإن �قيادة البلد فى طريق حرية غامضة ال أعرفها أنا   

  و حتى الملك إدريس ما     � ،ين ، إّما أن نبدأ من جديد ، و إّما أن ينتهى آل شئ  ئشي
 !!و هل تريدون ان نصدر قرارًا بالعفو عنه و إرجاعة؟        . .  آذلك زال حيًا و ولى العهد  

و إّما أنكم بكل حرية تترآونى أعيش   إّما أن تكون هناك ثورة ،  : "و إستطرد العقيد 
 و ال أستطيع أن أتحمل مسئولية ثورة مهددة       � تعيشون آما تريدون   فردًا مثلكم و أنتم

من جهتى أنا أتحمل مسئوليتها ،       مهددة  لو انها آانت    �من أشياء خارجة عن إرادتى    
 :  للشعب الليبى آله   هنا ة من جاهت أخرى ال بد أن أعلن   كن ما دامت مهددل

�إذا آنا نريد أن نستمر ال بد أن نبدأ من جديد ، آيف نبدأ من جديد؟                
تعطيل آافة القوانين المعمول بها فى البالد األن ، و يستمر العمل              :أول شئ   �

 . ورى بأن ًتوضع العقوبات و اإلجراءات فوراً الث
 

بمعنى ان آافة اإلجراءات التى ":  و عّقب العقيد على قراره األول هذا شارحًا                 
ُتتخذ ال يمكن الرجوع فيها إلى نصوص قانونية قد ال تتفق مع ما هو واقع ، و إنما             

 . "ورىُتخذ اإلجراءات حسب الحالة التى تقع تحقيقًا للتحول الث 
 

                                                        
م منشورات اإلتحاد 1973-م1972بيانات و خطب و أحاديث العقيد معمر القذافى " الرابع ىالمجلد السنو:   راجع )1(

  طرابلس-اإلشتراآي العربى 
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نا    أ منذ ثالث سنوات و  � ال بد من تطهير البلد من جميع المرضى"   :و ثانيًا  �
 أن أترك الناس     و حاولت بكل الطرق منع إعتقال أى شخص ضد الشعب ،    أ

المرضى يعالجون معالجة طبيعية و منعت إعتقال الناس الذين يتأمرون على           
 على القضية الثورية       الشعب ، و يتأمرون على التحول الثورى ، و يتأمرون            

 أنا ال أقبل أن واحد يسمم أفكار         . ..: "و أضاف القذافى  " �بطريقة أو بأخرى     
 هذه حصلت فى الجامعة و حصلت          �الناس و هو ليس بقادر على قبول التحدى           

و عليه أنا اقول لكم أى واحد نجده يتكلم عن الشيوعية أو فكر          �فى الشارع ، 
 و سأصدر األمر لوزير الداخلية         . السجن مارآس أو إلحادى سوف ُيضع فى    

و إذا وجدنا أى شخص فى       �يتطهير أى مجموعة من هؤالء الناس المرضى      
اإلخوان المسلمين أو حزب التحرير اإلسالمى يمارس نشاطًا سريًا إعتبرناه   

و سنضعه فى      من أجل الشعب   ت مضادًا للثورة التى قام    س نشاطًا هداماً يمار
عرفهم سكُت عنهم و سامحتهم ، و لكن ال يمكن أن           و هناك أناس ا    �  السجن 

هناك أناس عليهم      معنى هذا أن    �نسمح لهم بعد اليوم بتسميم أفكار الشعب       
 . " يجهزوا أنفسهم من األن ألنى سأضعهم فى السجن     

 
الحرية آل الحرية لجماهير الشهب الكادحة و ليست للمترفعين عن            :ثالثًا  �

زع السالح على آثير من قطاعات الشعب من     و عليه سنو�جماهير الشعب ، 
 و ستصبح هذه تجربة     �المقاومة الشعبية ،   غير القوات المسلحة و من غير  

أّما أى واحد ضد ثورة الشعب لن ُيعطى له السالح بل سيوجه إلى           �جديدة 
 . صدره السالح 

 
 هذه الطبقة   � هذه الطبقة البرجوازية ،   �  إعالن الثورة اإلدارية   :رابعًا  �

بواسطة     المكتبية التى ال تتحرك إال بالخوف تستوجب إعالن الثورة اإلدارية           
 لكى تحطم البيروقراطية و تحطم الطبقة العازلة          جماهير الشعب التى سأسلحها  

�و أنا اعرف أن هناك جهازًا إداريًا يعزل الجماهير و         : " و أضاف القذافى
 و قد  �   ليه الثورة و يتحطم ال بد أن تعلن ع  يكبر يومًا بعد يوم ، هذا الجهاز    

و الذى ليس معنا يبقى تحت أعذر من أنذر فالذى يريد أن يمضى معنا يمضى 
 من يريد ان يمضى معنا عليه أن يشعر و يصبح ثوريًا و يستمر و     � أقدامنا

�الذى يتخلف ندوسة باألقدام   
 

 من سبتمبر     آله و نشهد نحن على أنفسنا أن فكر ثورة الفاتح         الميشهد الع  :خامسًا  �
 و   �ينبع من اإلسالم و من الرسالة الخالدة و من الكتاب الذى ُأنزل من السماء      

ال بد أن ندخل المعرآة     ما دمنا نحن واثقين من ينبوع الفكر الذى بين ايدينا      
مزق فيها آل الكتب المضللة و من  اسأحرق و  � معرآة ثقافية  � الثقافية
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ف أمام الثورة فعليه أن يعرف أن الثورة      و من يريد ان يق�يقف معها سُيحرق  
 .)1( م تمامًا1969ستعود مثل ليلة الفاتح من سبتمبر    

 
 

* *   * 
 
 

م و إعالن 15/4/1973و من بعد خطاب العقيد معمر القذافى بمدينة زوارة فى                
رارات    قيام ما ُسميت بالثورة الشعبية ؛ تداعت و مازالت تتداعى آثار إجراءات التنفيذ لق        

و رغبات و توجهات العقيد و تطبيق النقاط الخمس التى صاغها آأحكام ُعرفية فى حال                     
 . إستنفار لمواجهة عدو فى حرب ضروس   

 
  : مات و وسائل لتحقيق هدفين و غاية     اط الخمس غير مقد قو لم تكن هذه الن             

 
اعية العاصية    من القوى الوطنية السياسية و اإلجتم إفراغ البالد :الهدف األول 

السياسيين و الكتاب و األدباء و من    عن التطويع ، من النشطين 
 حشود آانت      فىعزلها عناصر و قيادات المجتمع المدنى ؛ و      

ُتساق إلى السجون و المعتقالت ، و إستباحة حرماتهم و حقوقهم    
 . تعطيل آافة القوانين المعمول بها اإلنسانية فى غيبة و  

 
بالتحكم فى حياة المواطنين اإلجتماعية       المجتمع المدنى عسكرة: الهدف الثانى 

و إجبارهم على اإللتحاق بوحدات و آتائب التدريب العسكرى             
خضاعهم ألوامر الضبط و الربط الصادرة        إللمقاومة الشعبية و  

ليهم للتنفيذ باألمر العسكرى ؛ و ربط أعمالهم و مصادر      إ
بأدائهم للمهام   " ارسواء آانوا عمال أو موظفين او تج   "ارزاقهم 

 . و التدريبات العسكرية و إرتداء زى المقاومة الشعبية      
 

من تحقيق بندى الثورتين ؛ اإلدارية و الثقافية فقد آانت تهدف           : ة ــايـغـا الـأم
 وجوده و تفريغة      إلى تجريد المواطن الليبى من آافة مقومات    

د   مجر....   و السياسية ، و حصره فى رقم      من فرديته الفكرية 
و تمكين اإلجهزة األمنية و       رقم ال يتردد له معه إسم أو صفة      

الخاصة من حشد الناس فى عملية   عناصر الميليشيات الثورية   
و ترديد شعارات ال يجوز      " رسمية و إجبارية  "تعبئة سياسية  
 . الخروج عنها

 
                                                        

 .سابقالمصدر ال:  راجع )1(



 429

 
ألمان ، و قد تولد عن هذا الوضع من بعد ذلك ؛ شعور المواطن الليبى بفقدان ا           

الهما    و غياب الهدف ؛ و اصبح تائهًا ال يملك من نفسه غير أن يكون فى أحد حالين آ           
 ... محكوم بالخوف و الضياع   

 
غضاضة فى التعبير عن رفضه    حال المصاب فى رزقه و آمنه و الذى ال يجد                 

أو حال   .. .ستنكاره عندما يتحدث إلى آخرين و يجمعهم ذات الحال فى غرفة مغلقة ،   و إ
الفاقد لإلحساس بالخجل عندما يتحمس فى تأييد النظام علنًا أو تجبره الظروف أن ُيعبر           
عن رأيه أو موقفه من النظام أمام أخريين مشكوك فى آنههم ليمضى إلى بيته آمنًا ، و         
آالهما إتخذ موقف التكذيب لمعظم ما تقول السلطة و إنكفأ على ذاته إلثارة السالمة و          

 . لنجاة من السحق و المحق فى السجون و المعتقالت    بلوغ ا
 
 

و فى غمرة الثورة الشعبية هذه ، و أُتون نقاطها الخمس ؛ إحتكرت السلطة                       
 تراجع     ة المجاالت و على آل الُصعد ، و التوتاليتارية سيادة القرارات المرآزية فى آاف        

لحاق هيئاته و جمعياته و      ة ، و إ حسار مهام البرجوازية الوطني    دور المجتمع المدنى بإن  
اإلشتراآي    منظماته األهلية بحزب السلطة السياسى الوحيد فى البالد آنذاك ، اإلتحاد         

ه إلى تنظيم حرآة اللجان   الذى إستبدل دوره و ُمنحت صالحياته بعد إلغاء  ( العربى
رى التى أدت     ثم توالت اإلرباآات السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية الكب       ... )الثورية

و إبعاد و سجن عديد من ضباط القوات المسلحة الليبية و          إلى مقتل و عزل و إعتزال      
أعضاء مجلس قيادة الثورة فى أعقاب آشف عدد من محاوالت اإلطاحة بالنظام الذى      

 نفسه البديل الشرعى الوحيد لكل المؤسسات التنفيذية و التشريعية و القضائية             بّصَن
ت اإلجتماعية و الثقافية و الدينية         ا  التدخل بالعنف و اإلآراه فى النشاط        للدولة و مستبيحاً  

 . للمجتمع
 
 
 
 

* * * 
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 الخاتمة

 
لظروف و اسباب مادية و معنوية و امنية ، منها الشخصية و منها الخارجة                      

ثالث سنوات ، فرغت خاللها      عن إرادتى ؛ تأخرت طباعة هذا الكتاب و نشرة ألآثر من          
 .  الثانى منه  عداد و تبويب الجزء ن إم
 

تأخر ؛ أن أضفت إلى محتويات        و قد آان من نتيجة هذه الظروف و هذا ال               
 األول هذا ما إستدعته ضرورات الحاضر و مستجداته السياسية فى سياق            الجزء

التصعيد الدراماتيكى المحدث بإشكاالته الداخلية و الخارجية من آل األطراف و على          
 الثورة     �م و قيام إنقالب   1969افة الصعد ؛ متجاوزًا بذلك ليلة الفاتح من سبتمبر سنة      آ
إلى مفاعيل هذا الحدث ؛ السياسية و اإلقتصادية و      ) آما أشرت فى تقديمى لهذا الجزأ  (

اإلجتماعية  و ما صاحبها من نتائج محلية و عربية و دولية و تراآمات آانت ُتَقجر فى           
إنتكاسات داخلية حادة ُتصيب الهوية الوطنية بإنجازاتها القومية و            آل مرة الوقائع ب  

 . الدينية ، و ترمى بأطراف الصراع بين أحضان القوى الخارجية و إمالئاتها          
 

زالة بعض الغموض من خالل   إحسب انى تناولت ما يمكن ان يساعد على              و أ 
إستحضار بعض األجزاء   ما توافر من حقائق موضوعية أزعم أنها سوف ُتسهم فى  

إلى واقع الحال الليبى و خفاياه ، فى محاولة إلعادة     المحذوفة من الصورة األقرب 
ترآيبها على نسق معطيات الواقع و إفرازاته و نتائجه من اجل أن تتحقق وحدة الرؤى          

 الخالف   ى و يبق .. . الوطنية ، و معرفة حقائق الصالت الغائبة بين اإلسباب و النتائج ،          
ئمًا حول أهمية األهداف الوطنية العامة التى نتطلع إلى تحقيقها ؛ مرهون بما تقترن به                  قا

من قيم الحق و العدل ، و شفافية ما تستند غليه أطراف هذا الخالف من          هذه األهداف 
 حجب ، فى مواجهة  معرفة بكامل الحقائق الموضوعيه و معادالتها فى غير إحتكار و ال  

فال " المواطن"ة و سياسات التجهيل و التغييب الكامل لقيمة الفرد           قصائي ثقافة العنف اإل
يجوز فصل التحوالت التاريخية عن أسبابها أو آلياتها أو تفسير أحداثها بمعزل عن               

 . مكوناتها الفكرية و السياسية و اإلجتماعية    
 

قل    و ألن السياسة ببعديها الداخلى و الخارجى هى فعل تراآمى يثير فى الع                   
  ) إنتظام او تذبذب أو إنتكاسات   (ت  العبر مراحلها التاريخية حا  الجمعى الوطنى 

اإلستقرار السياسى من عدمه فى ظل توازن او عدم توازن دوائر النظام السياسى للدولة            
، و توافقاتها اإلقليمية و الدولية بما يخدم مصالحها الوطنية و يستجيب لحاجات شعبها و           

ب تعمل دائمًا على أن تستلهم من تاريخها و تراث اجيالها اإلجابة                  تطلعاته ؛ فإن الشعو  
 . على واقع حالها الحاضر ، و البناء عليه إلستنتاج ما يمكن ان ُيسفر عنه المستقبل         
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و ذلك ما ُيفسر لجوء الحكومات و مراآز صنع القرار و إدارة األزمات إلى وسائل                     
 لتلقى اإلجابات عن حاالت الرأى الوطنى     اإلعالم و هيئات األمن و اإلستخبارات العامة 

العام و توقعات ردور أفعاله تجاه سياسات النظام و عالقاته اإلقليمية و الدولية و     
تحوالته السياسية الداخلية و الخارجية إلى جانب تتبع القوى السياسية المؤثرة و الفاعلة            

 . فى الرأى العام 
 

سئلة    األعن دها يستلهم الناس اإلجابة    ية و تحدي و فى عملية إلدراك الذات الوطن               
الحاضرة فى آل مرحلة من مراحل التحول السياسى و عندما تحل النوازل أو تتدهور               

 : األحول 
 من نحن؟  

 و ماذا ينتظر أو يريد األخرون منا ؟   
 و ماذا يجب علينا أن نفعل ؟ 

 
و تغيب اإلجابة     . ..  بيا ،  و هى ذات األسئلة التى ما زال يرددها الناس فى لي                     

الحاآمة التى إنتزعت فى غيبة هيئات          "  الثورية "بخباياها و خفاياها فى بطن قمة السلطة       
 . الرأى الحر و مؤسسات التشريع الدستورية التفويض باإلنابة عن الشعب         

التاريخ السياسى و مستقبل المجتمع المدنى فى          "ذلك ما نطالعه بين دفتى هذا الكتاب   
 : و نردد " ليبيا

 يا بالدى.. يا بالدى 
 و جالدى.. بجهادى 

 إدفعى آيد األعادى و العوادى
 أسلمى... و أسلمى 

 أسلمى طول المدى
 إننا نحن الفدا

 ليبيا.. ليبيا 
 

* * * * * 
 

 و إلى اللقاء مع الجزء
 ،،،الثانى

 إبراهيم عميش



 432

 المراجع
 

  �ار الجمل    صادر عن د �مصطفى بن حليم   " إنبعاث أمة و سقوط دولة  " (1

 .م2002المانيا سنة  

أحمد  / د  "  وقائع محاآمة أول تنظيم سياسى فى ليبيا     �بداية اليقظة العربية   " (2

 .م1977 بيروت  � المؤسسة العربية للدراسات     �صدقى الدجانى  

  � مطبعة الفجالة    �الشيخ الطاهر الزاوى       " جهاد األبطال فى طرابلس الغرب    " (3

 .م1950القاهرة  

 عن مؤسسة دار الهالل   �محمد بشير المغيربى    " ر المختار  جمعية عموثائق" (4

 .م1993 القاهرة   � الطبعة األولى   �

  �موسى صبرى عن المكتب المصرى للطباعة و النشر         "  مايو 15وثائق " (5

 .م1977 القاهرة   �الطبعة الثانية   

عمران محمد بورويس عن    " وقائع و أسرار محاآمة و شنق عمر المختار     " (6

 . م2003 بنغازى  �فيوم  منشورات دار السل  

ترجمة إلياس توفيق عن دار نادر للترجمة و النشر        "  أوراق الموساد المفقودة " (7

 .م1991 إآسفورد  �

أحمد   / د  " ة ، نشئتها و تطورها فى القرن التاسع عشر        يالحرآة السنوس" (8

 .م1967 القاهرة   �صدقى الدجانى  

 صادر عن   �ى حرب  أسامة الغزال  / د " حزاب السياسية فى العالم الثالث  اال" (9

 .م1987 الكويت  �المجلس الوطنى للثقافة   

 � الطبعة الثانية   �سامى حكيم عن مكتبة األنجلو المصرية    " حقيقة ليبيا " (10

 .م1970القاهرة  

 إشراف على ناصر محمد عن      � الثانى    الجزء "  حزاب و الحرآات القومية    األ" (11

 .م1995 بيروت   �المرآز العربى للدراسات اإلستراتيجية       



 433

 عن المرآز العربى للدراسات       �محمد جمال باروت     " رآة القوميين العرب  ح" (12

 .م1992 بيروت   ــاإلسترالاتيجية 

  �من إعداد اللجنة الطرابلسية     " الكتاب األبيض فى وحدة طرابلس و برقة     " (13

 . م1947ُطبع بالقاهرة   

 صادر عن اإلنترناشيونال       � تعريب مروان خير      �مايلزآوبالند   " لعبة األمم" (14

 .م1969 بيروت   �  سنتر

 �  األميرية المطبعة �محمد البهى  / د " محاضرات فى الفكر اإلسالمى  " (15

 .م1957القاهرة  

ادة طباعة  عإ�خ أحمد بك النائب   الشي " المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب    " (16

 .م1899عن الطبعة األولى باإلسيتانة سنة  �بيروت  �و نشرة بمنطقة الغندور   

دى آاندول الناشر      .ف.أ.تى"  حياته و عصره �دريس عاهل ليبيا   الملك إ" (17

 .م1988 لندن �محمد عبده بن غلبون 

 .م1996 الرباط  �محمد عثمان الصيد  " محطات من تاريخ ليبيا  " (18

 دار   �محمد حسنين هيكل   " المفاوضات الّسرية بين العرب و إسرائيل      " (19

 .م1996 القاهرة   �الشروق  

 . م1988الوفاء القاهرة     دار �جابر رزق   " مذبحة اإلخوان المسلمين" (20

 .م1985 بغداد � المكتبة الوطنية   �عزيز السيد جاسم  "مقتل جمال عبد الناصر  " (21

 .م1962 القاهرة   �الرئيس جمال عبد الناصر     " الميثاق" (22

  -الشيخ أحمد الشريف السنوسى    " األنوار القدسية فى مقدمة الطريقة السنوسية  " (23

 .م 1939 إسطنبول  �عن مطبعة عامرة  

 م1992اإلسكندرية �مطابع المختار   �محمد عبد الرازق مّناع  " لبحرية  االنزهة" (24

 .م1972 بيروت   � الرابع عن دار الطليعة    الجزء  "  البعث  نضال" (25

 .م1980 القاهرة   �محمد عمارة عم دار الثقافة    / د " نظرية الخالفة اإلسالمية" (26



 434

د المجل"  بيانات و خطب و احاديث العقيد معمر القذافى        �السجل القومى   " (27

 � طرابلس  � من منشورات اإلتحاد اإلشتراآي العربى    1973 � 1972الرابع 

 .م1973

عن مؤسسة " 1908 � 1891 -السلطان عبد الحميد الثانى مذآراتى السياسية       "  (28

 .م1982 بيروت  � الطبعة الثالثة   �الرسالة  
 

  � الهيئة المصرية للكتاب      �مصطفى الفقى    /  د " اإلسالم فى عالم متغير" (29

 .م1993رة القاه 

 .م1948 القاهرة  �الطبعة األولى  �محمد فؤاد شكرى/د" لةدوالسنوسية دين و" (30

غير مذآور    "محمد الطيب األشهب عن مكتبة القاهرة       " السنوسى الكبير " (31

 " .التاريخ 

  �محمد فتحى الديب عن دار المستقبل العربى      " عبد الناصر و ثورة ليبيا    " (32

 .م1986القاهرة  

 عن مرآز الحضارة     �السيد عوض عثمان  / د " ريكيةالعالقات الليبية الم " (33

 .م1994 القاهرة   �العربية  

 � الهيئة المصرية للنشر      �هنرى ميخائيل      / د  " العالقات اإلنجليزية الليبية  " (34

 .م1970القاهرة  

 صادر عن   �عبد الخالق عبد اهللا    /  د  " العالم المعاصر و الصراعات الدولية     " (35

 .م1989الكويت " 133 " العدد�المجلي الوطنى للثقافة   

سعيد إسماعيل على ، من إصدارات عالم    / د " الفكر التربوى العربى الحديث   " (36

 113 العدد � الكويت   �المعرفة عن المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و األدب      

 .م1987 مايو  �

 .م1992 لندن �مصطفى بن حليم    " صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسى    " (37

 القاهرة    �جميل عارف   "  عبد الرحمن عزام�ات الّسرية    صفحات من المذآر " (38

 .م1977



 435

 عن �حسن أحمد أبو طالب  " وره و تطوره   جذ�الصراع بين شطرى اليمين  " (39

 .م1979 القاهرة   �مرآز الهرام للدراسات السياسية و اإلستراتيجية       

 .م1972 طرابلس � صادر عن وزارة األعالم    � األول   ءالجز " ثورةالقصة " (40

 .م1951 القاهرة  � مكتبة النهضة المصرية    �محمود الشنطى   " بياقضية لي" (41

عصمت سيف الدولة عن دار     / د " طنيون و رأسمالية خائنة   رأسماليون و" (42

 .م1978 القاهرة   �الثقافة الجديدة  

 القاهرة    � دار الشروق  �أحمد بهاء الدين " شرعية السلطة فى العالم العربى" (43

 .م1984

 � بروشين   � أ   �ن  " م1969قرن التاسع عشر إلى       نهاية ال  تاريخ ليبيا من  " (44

عماد حاتم عن مرآز دراسات جهاد       /   ترجمة د  �أآاديمية العلوم السوفيتية   

 .م1988 طرابلس  �الليبيين  

 صادر عن دار الحقيقة بنغازى سنة     �الشاعر محمد الشلطامى " تذاآر للجحيم" (45

 .م1968

 .م1988رة   القاه �محمد جالل آشك   " ثورة يوليو اإلمريكية  " (46

 م2003ــ القاهرة    األمين الماعزي ــ المطبعة الفنية  " ثورة فزان علي الفرنسيين  " (47

 

 

                                             **************    

 

 

عبد الحميد البكوش مقال   " تطور القواعد الدستورية و القانونية فى ليبيا  " (48

 .م1/9/1993خ  بتاري11158 العدد �بجريدة الحياة اللندنية    

من مجلة   ) 71(العدد "  الحالة الناصرية   �الشرعية الثورية فى العالم العربى       " (49

 .م1993 بيروت   �الفكر العربى    



 436

لجنة التحقيق و تقصى الحقائق الدولية بالمستعمرات اإليطالية              : مقدمة تقرير   " (50

)   وثائق  ( ليبيا   �الترجمة العربية عن اإلدارة السياسية بالجامعة العربية           " السابقة

 .م1948سنة 

 .م19/6/1949الصادرة بالقاهرة فى      " جريدة األهرام المصرية " (51

 .م22/7/1946القاهرة    " جريدة األهرام المصرية " (52

 .م17/12/1948القاهرة    " جريدة األهرام المصرية " (53

محاضرات صوتية مسجلة فى      " التيارات السياسية قبل اإلستقالل فى ليبيا      " (54

 .م1983 الخرطوم �ى  منصف البور  / حلققات للدآتور  

 .م4/9/1989 بتاريخ  ) 386(العدد " مجلة الموقف العربى" (55

 .م16/10/1995بتاريخ  ) 194(العدد " مجلة الوسط اللندنية" (56

 . م1998سبتمبر   ) 47( العدد �الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا   " مجلة اإلنذقاذ" (57

 . م1/1999/ 17طبعة القاهرة فى     ) 13100(العدد " صحيفة الحياة اللندنية  " (58

 . 2003/ 10/ 14 بتاريخ   14813العدد رقم "  الحياة اللندنية  صحيفة" (59

26/12/2003فى القاهرة  �إعداد محمود على�الملف السياسى "صحيفة الوفد" (60

 .م

 .م20/1/2004بتاريخ  14908العدد "  الحياة اللندنية  صحيفة" (61

 .م20/3/2004بتاريخ  14967العدد "  الحياة اللندنية  صحيفة" (62

 .م29/6/2004طبعة القاهرة   " للندنية  الحياة ا صحيفة" (63

 .م19/4/2005 بتاريخ 15358العدد "  الحياة اللندنية  صحيفة" (64
 

65) "Libya the New Arab Kingdom of North Africa" Henry Serrano    

  Villard�NewYork-1956                                                                 
 

66) "Friends in High Places- The Bechtel Story" - McCartney Laton: 

 NewYork � U.S.A.-1988                                                               



 437

 

 

 اإلصدارات القادمة للكاتب

 اهيم عميشرإب
 

 : تحت الطبع و اإلعداد 

 

 )انىالجزء الث (مستقبل المجتمع المدنى فى ليبياالتاريخ السياسى و •

 . الليبية� اإلسرائيليةخفايا العالقات  •

 .مذآرات محمد المازق •

 .تسقط دولة الحقراء •

 

 برنيق للطباعة و النشر
                                                        

 


