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 يجهــــــــــح ػهًٍح يحكًح َصف سُىٌح

 ذصذر ػٍ كهٍح اَداب وانؼهـــــــــــىو تًسالذه

 

 ذُُشز تها انثحىز وانذراساخ األكادًٌٍح انًؼٍُح تانًشكالخ

 وانقضـــاٌا انًجرًؼٍـــح انًؼاصــزج فً شرى انرخصصــاخ انؼهًٍــح

 ز أَحاء انىطـــــــٍوانذػــــــــىج ػايح نهًساهًح فٍها نهثاحصٍٍ يٍ سائ

 

 

 

 

 

 

 عُٕاٌ انًجهخ:

 

 نٍثٍا –كهٍح اَداب وانؼهىو / يسالذه 

 

 S S_ M s@ elmergib.edu.lyانثزٌذ االنكرزوًَ:  

 

http://qlaj.elmergib.edu.ly :انزاتظ االنكرزوًَ نهًجهح 
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 إِلَـهٌ هُوَ اأَنَّمَ وَلِيَعْلَمُواْ بِهِ وَلِيُنذَرُواْ لِّلنَّاسِ بَالَغٌ هَـذَا 

    األَلْبَاب أُوْلُواْ وَلِيَذَّكَّزَ وَاحِدٌ

                                                                       
 إبراهيم، سورة                                                  

 {52}اآلية
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 هيئة التحرير
 د. حموــــــود العــــارف قشقش

 رئٍســــــا  
 د. سامل هفتاح ابوالقاسن  د. عادل ضو الورفلً   

 عضـــوا                                 عضـــوا   
 

 

 

 اهليئة االستشبرية
 د. نصرالدٌن البشري العربً

 رئٍســـــــا  
 هنصور حموود أمحٍدد.                  هصطفى عبدالسالم املربدد. 

 عضـــوا                                                عضـــوا  
 

 د. عبدالناصر املربوك سلٍن                عبدالناصر حمود الفٍتوريد.  
  عضـــوا                                                عضـــوا  

 
 ٌوسف هفتاح طالب.د

 عضـــوا  
 

 إخـــــــــراج  
 ً                      ــــــــــــــــــد. عادل ضو الورفل

 

Adeldaw@yahoo.com 
0913387972 - 0926145701 
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 قواعد ومعايري النشر باجمللة 

 

درصبً يٍ ْٛئخ انزذرٚر عهٗ اضزخذاو األضهٕة انعهًٙ األيضلم يلٙ ازبثلخ انجذلٕس ٔانذتاضلبد انزلٙ 

و ثبنمٕاعلذ ٔانًعلبٚٛر رُشرْب، ٔأخذاً إنلٗ انزٛطلٛر عهلٗ انجلبدضٍٛ ٔانملرال َنيلم يلٍ انجًٛل  ا نزلسا

 انزبنٛخ:
 ( يقر الباحث كتابيان بأف بحثو لـ يسبؽ نشره أك أرسمو لجية أخرل لمنشر.1
 ( أف يككف البحث أك الدراسة في مكضكع مما ُتعنى بو المجمة.2
 ( ينبغي أف يككف البحث مراجعان مراجعة لغكية سميمة، كخاليان مف األخطاء المطبعية، قبؿ تقديمو لممجمة.3
( يقدـ البحث إلى إدارة المجمة مكتكبان بإحدل المغتيف العربية أك االنجميزية، مرفقان بممخص ال يزيد عف 4
 ( قابالن لمقراءة  كالكتابة.CD( كممة، كنسخة محفكظة عمى قرص حاسكب )300)
رس المعركفة( ( يمتـز الباحث باألسمكب العممي المتبع في كتابة المصادر كالمراجع كاالقتباس )حسب المدا5

كتدرج جميع المراجع التي أشير إلييا بمتف البحث كفي قائمة المراجع في نياية البحث، كترتب ترتيبان أبجديان، 
 كتأتي المراجع العربية أكالن ثـ المراجع األجنبية بعدىا.

نشرىا عمى مساحة ( األشكاؿ البيانية كالخرائط المرفقة بالبحث تككف مرسكمة أك مصكرة تصكيران نقيان يسمح ب6
 الكتابة بالصفحة، أما الصكر الفكتكغرافية فال ينبغي أف يزيد عددىا عمى عشر، كيراعى فييا الدقة كالكضكح.

 صفحة. 25( يفضؿ أال يزيد عدد صفحات البحث عف 7
  Simplifiedسـ( بنكع الخط ) 21×سـ12كمقاس ال يزيد عف)( 4A( تككف الطباعة عمى كرؽ )8

Arabic ( لمنص بالنسبة لمبحكث التي تكتب بالمغة العربية، كنكع الخط )14)( كبحجـTimes New 
Roman( كبحجـ )بالنسبة لمبحكث التي تكتب بالمغة اإلنجميزية.12 ) 

( تكضع اآليات القرآنية بيف قكسيف زىراكيف كفقان لرسـ المصحؼ الحاسكبي، كتضبط األحاديث كأبيات الشعر 9
 بالشكؿ.

 منيج العممي في البحث كالتكثيؽ.( االلتزاـ بال10
 ( تعرض البحكث المقدمة إلى المجمة عمى مقيميف متخصصيف في سرية تامة، كتككف تكصياتيـ ممزمة.11
( البحكث المنشكرة في المجمة تككف ممكان ليا بمجرد تسميميا كال ترد أصكليا إلى أصحابيا، سكاء نشرت أك 12

 لـ تنشر.
ة يعبر عف رأم صاحبو، كىك المسؤكؿ عنو أدبيان كقانكنيان، كال يمثؿ بالضركرة ( البحث المنشكر في المجم13

 رأم المجمة.
( بو CD( يحؽ ألصحاب البحكث كالدراسات المقدمة لممجمة الحصكؿ عمى نسخة كرقية لبحثو مع  قرص)14

 عدد المجمة الذم تنشر فيو بحكثيـ كدراساتيـ.
مجمة، كتقبؿ البحكث المكتكبة بمغات أجنبية عمى أف تككف مقركنة ( المغة العربية ىي المغة األساسية لم15

 بممخص بالمغة العربية.  
 ْٛئخ انزذرٚــــر
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  جـدول جلسبت املؤمتر العلوي الثبًي لقيبم اجلوهىرية الطرابلسية      

  ـ2018/نكفمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر/15 – 14 
 ـ 2018/ نكفمبر/ 14اليـك االكؿ//  االربعاء   

 9:30التسجيؿ يبدأ مف الساعة 
 صباحان  11:00إلى   10:00مف الساعة : فتتاحجمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اال

 انٕلذ ٚهمٛــــــــٓب يمراد ا يززبح د

انكرٚــــــــــــــــى انمرآٌ يٍ آٚبد 1 دقائق 5 دًسِ انجشٛر درشــــــــــــــــــخ   

دقائق 5 انُشٛذ انٕطُــــــــــــــــــــــــٙ 2  

صرانذٍٚ انجشٛر انعرثـــــٙد. َ اهًخ انهجُخ انزذضٛرٚخ ٔانعهًٛـــــخ 3 دقائق 5   

دقائق 5 د. شكر٘ عجذانطالو انذثــــــــبت اهًخ تئٛص انجبيعـــــــــــــــــــــــخ 4  

ــــــــــــــــــصـــــأ. دطٍ َٔٛـــــ اهًخ انٓٛئخ انعبيخ نهضمبيــــــــــــــــخ   دقائق 5   

ذاتـــــــــــــــــــــــــــانٓ أ. يذًذ اهًخ ٔاٛم انٓٛئخ انعبيخ نهضمبيخ 6 دقائق 5   

ـــــذاٌــــأ.ْشبو يذًذ ضٕٚـــــــ اهًخ عًٛذ ثهذٚخ يطالرـــــــــــــــــّ 7 دقائق 5   

ــبئمـــــــأ.عجذانٓبد٘ ايجبتن انً يراس انجذٕس ٔانذتاضبد ا يرٚمٛخ 8 دقائق 5   

انزعرٚف ثًذُٚخ يطالرــــــــــــــــّ  9 جردــــٗ عجذانطالو انًد. يصطف  دقائق 5   

ـــــٙـــــأ.اضبيخ يذًذ انعسٔيـــ عرض يرئٙ عٍ يذُٚخ يطالرــــــــــّ 10 دقائق 5   

11 
 يمرح ركرٚــــــــــــــــــــــــــــــــى

انشٛخ دًسح انجشٛر درشخ  -انًردٕو أ. يٕز٘ اثٕشعفخ عجذانصًذ     
دقائق 5  

 00:11إنٗ  00:11اضزرادخ يٍ 

 انصٕت انفٕرٕغرايٛخ –انًمزُٛبد انشعجٛخ  –ايززـبح يعرض انٕصبئك ٔانًخطٕطبد انزبتٚخٛخ 

 جــــــــدول جلسبت املؤمتر العلوي الثبًي لقيبم اجلوهىرية الطرابلسيـــــــة
 ـ 2018/ نكفمبر/ 14  االربعاء//  األكؿاليـك 

 دقيقة لكؿ كرقة بحثية 15المشاركيف كأبحاثيـ 
 14:00إلى  12:00عممية االكلى مف الساعة الجمسة ال

 تئٛص انجهطخ                                                 أ.د. يبْر عجذانغُٙ دعٕة        

  انًمرت                                                د.عجذانطالو عجذانذًٛذ اثٕانمبضى

خانجبيع عُٕاٌ انٕتلخ انجذضٛخ انجبدش د  

 د. عجذانًجٛذ انجًــــــــــم 1
صذٖ انجًٕٓتٚخ انطراثهطٛخ يٙ انصذبيخ انزَٕطٛـــــــخ 

 ٔانفرَطٛخ
 جبيعخ صفبلـــــــص

 د. انستلبل ضبنى يذًــــــــذ 2
انجًٕٓتٚخ انطراثهطٛخ أٔل يذبٔنخ نزٕدٛذ انعًم 

 انطٛبضٙ يٙ الهٛى طراثهص
 جبيعخ ضــــــــــــرد

ًذ انصبدقد. عجذانًُعى يذ 3  جبيعخ انججم انغرثٙ انًٕلف ا ٚطبنٙ يٍ انجًٕٓتٚخ انطراثهطٛخ 

 جبيعخ ضجٓـــــــــــب عاللخ انجًٕٓتٚخ انطراثهطٛخ ثبأليبتح انطُٕضٛخ د.اثٕثكر ضبنى انشٛجبَـــــٙ 4

5 
 د. انًجرٔن يذًٕد صبنخ

 د. اارو عضًبٌ عجذانرزاق

 ضهًٛبٌ انجبتَٔٙ ٔدٔتِ يٙ رنضٛص انجًٕٓتٚخ

 انطراثهطٛخ
 جبيعخ طجـــــــــرق

 انًراس انهٛجٙ نهًذفٕظبد ٔانذتاضبد انزبتٚخٛخ انجًٕٓتٚخ انطراثهطٛخ ا ضجبة ٔانُزبئج أ.يفزبح َبجٙ اثٕا جراش 6

 15:30إىل  14:00وجبــــــة الغداء هي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

 17:00إلى  15:30الجمسة العممية الثانية مف الساعة 
يذًذ خهفأ. د.                                 تئٛص انجهطخ                  

أدًذ اَذٚشخد.  أ.          انًمرت                                                  

 انجبيعخ عُٕاٌ انٕتلخ انجذضٛخ انجبدش د

اس انهٛجٙ نهًذفٕظبد ٔانذتاضبد انزبتٚخٛخانًر انجًٕٓتٚخ انطراثهطٛخ )) انزذذ٘ ٔانطًـــــــــــــٕح(( د. اثراْٛى ادًذ اثٕانمبضى 1  

خــــــجبيعخ انسٚزَٕ اضجبة رنضٛص انجًٕٓتٚخ انطراثهطٛـــــــــــــــــــــــــخ د. د ل انُٕات٘ ضاليـخ 2  

 جبيعخ انججم انغرثٙ اًْٛخ يطالرّ يٙ انكفبح ضذ ا ضزعًبت ا ٚطبنــــــــٙ د. رٕيٛك يطعٕد تاشــذ 3

ى انشعبنــٙد. ضًٛخ ضبن 4 ردــــــــــجبيعخ ض يفبٔضبد انجًٕٓتٚخ انطراثهطٛخ ي  انمٕاد ا ٚطبنٛخ   

عٙ لُـــــــبٔ٘ٚد. انرٔ 5 خــــــــــــــــــعجذانردًٍ عساو ٔانجًٕٓتٚخ انطراثهطٛ  بز٘ـــــــجبيعخ ثُغ   

 أ.يزذٙ عطٛخ يذفــٕظ 6
انُشبط انطٛبضٙ نسعًبل غرة نٛجٛب خالل انُصـــــــف 

 انضبَٙ يٍ انذرة انعبنًٛخ ا ٔنٗ دزٗ لٛبو انجًٕٓتٚخ
رلتـــــــجبيعخ انً  

 ـ 2018/ نكفمبر/ 15  الخميس//  الثانياليـك 
 دقيقة لكؿ كرقة بحثية 15المشاركيف كأبحاثيـ 

 11:30إلى  10:00الجمسة العممية االكلى مف الساعة 
د. يصطفٗ ادًذ انصمر          تئٛص انجهطخ                                         

َصرانذٍٚ انجشٛر انعرثٙانًمرت                                                        د.        

 انجبيعخ عُٕاٌ انٕتلخ انجذضٛخ انجبدش د

بتحـــــــــــــــــد. صالح يذًذ جج 1  

ٕٛ٘ـــــــــــــــــأ.عهٙ عجٛم اشز  
تٚخ انطراثهطٛخلٛبو ٔآَٛبت انجًٕٓ  جبيعخ ضرد 

ٕظـــــــــــــــــأ.ضعبد يذًذ انجك 2  

رــــــــــــأ.اضًبعٛم يذًذ انطٕٚ  

انجًٕٓتٚخ انطراثهطٛخ يمزرح دتاضخ رذهٛهٛخ َمذٚخ عهٗ رجُٙ يكرح 

 انجًٕٓتٚخ
 جبيعخ انًرلت

خـــــــــــــــــد. َٓبٚخ يذًذ صبن 3  

فـــــــــــد.عًبد عجذانعسٚس ٕٚض  
0101 - 0101جًٕٓتٚخ انطراثهطٛخ ان انعراق -جبيعخ انًٕصم    

ٙـــــــد. َصرانذٍٚ انجشٛر انعرث 4  جبيعخ انًرلت لرالح يٙ انجًٕٓتٚخ انطراثهطٛخ 

ـــرفــــــــد.اثراْٛى عهٙ انشٕٚـ 5  جبيعخ انًرلت اعالٌ انجًٕٓتٚخ انطراثهطٛخ رناٛذ نهٕٓٚخ انٕطُٛخ 

 د. عجذانُبصر اشزٕٛ٘ 6
 ف ٔضٛبضخ يرَطب رجبِ انجًٕٓتٚخ انطراثهطٛخ ٔزعبيبرٓبيٕل

انُظرح انذبنًخ او انًصهذخ ا ضزعًبتٚخ 0100 -0101  
 جبيعخ ضرد

 

 12:00إلى  11:30مف الساعة 
 

 اجللسة اخلتبهيـــــــة
 د. حموىد العبرف قشقش التىصيـــــــــــبت

 تكرين املشبركني
 تكرين اللجبى ببملؤمتر

 اسرتاحة
 لة ملعبمل هديٌة هسالتهرح

 داء ــــــــــــــوجبة الغ



 جملة القلعة                                                                                              ػػػػػرسالفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

 الفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصفح كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكض ت
 1 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكممة السيد عميد كمية اآلداب كالعمكـ مسالت 1
 3 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكممة السيد رئيس جامعة المرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 2
 5 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكممػػػػػػػػػػػة الييئة العامة لمثق 3
 6  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفرع الخم –كممة السيد مدير مركز البحكث كالدراسات االفريقية  4
 7 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقدمة المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 5
 9 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقراءة في الجميكرية الطرابمسي 6

كأثػػر ذلػػؾ عمػػى حركػػة الجيػػاد الميبػػي فػػي  قيػػاـ كانييػػار الجميكريػػة الطرابمسػػية 7
 14 .ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالية طرابمس الغ

 33 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجميكرية الطرابمسية التحدم كالطم 8

 1922-1918 مكقؼ كسياسة فرنسا تجاه الجميكرية الطرابمسية كزعاماتيا 9
 47 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػستعماريالنظرة الحالمة اـ المصمحة اال

 59 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقترح دراسة تحميمية نقدية عمى تبني فكرة الجميكري 10
 78 ـ(1923ػ 1918) ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسيأسباب تأسيس الجميكرية الطرابم 11

12 
مفاكضػػػات الجميكريػػػة الطرابمسػػػية مػػػع القػػػكات اإليطاليػػػة   مفاكضػػػات خمػػػة 

 96 ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزيتكنة ػ إعالف القانكف األساسي ػ نمكذج

 108 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجميكرية الطرابمسية كدكرىا في تأكيد اليكي 13

النشاط السياسي لزعماء غرب ليبيا خالؿ النصػؼ الثػاني مػف الحػرب العالميػة  14
 119 ـ1918-ـ1916ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألكلى حتى قياـ الجميكرية الطرابمسي

15 
 الجميكريػػػة الطرابمسػػػية   أكؿ محاكلػػػة لتكحيػػػد العمػػػؿ السياسػػػي فػػػي إقمػػػيـ 

 133  1919ريؿ اب -1918ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرابمس نكفمب

 156 1919-1918ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجميكرية الطرابمسي 16
 171 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكقؼ اإليطالي مف الجميكرية الطرابمسي 17
 181 ـ(1922-1920) عالقة الجميكرية الطرابمسية باإلمارة السنكسية في برقة  18
 199 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسميماف الباركني  كدكره في تأسيس الجميكرية الطرابمسي 19
 218 ـ1922-1918 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبدالرحمف عزاـ كالجميكرية الطرابمسي 20
 234 ج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ(..األسباب كالنتائ16/11/1918 الجمػػيكرية الطرابمػػػػػػسية ) 21

قراءة في تجربة الجميكرية الطرابمسية كصداىا بتكنس مف خالؿ مصادر  22
 243 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحماية كالصحافة التكنسي

 254 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىمية مسالتو في الكفاح الميبي ضد االستعمار اإليطال 23
 268 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصيالتك  24
 270 ػػؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالممحػػ 25
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 كممة السيد عميد كمية اآلداب كالعمـك مسالتو الدكتكر/ نصرالديف البشير العربي
ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلرحيـ اهلل الرحمف اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس  

الحمد هلل الذم أنعـ عمى اإلنساف بالعقؿ كالبياف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد المبعكث      
 رحمة لمعالميف كعمى آلو كصحبو الطيبيف الطاىريف.

 ب.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسيد رئيس جامعة المرق 
 ة.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسيد رئيس الييئة العامة لمثقاف 
 ة.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسيد ككيؿ الييئة العامة لمثقاف 
 و.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسيد عميد بمدية مسبلت 
 و.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسادة اعضاء المجمس البمدم مسبلت 
 ب.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسيد نقيب اعضاء ىيئة التدريس بجامعة المرق 
 ة.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسيد مدير مركز البحكث كالدراسات األفريقي 
 ة.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسيد مندكب ليبيا لدل الجامعة العربي 
 ا.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسيد سفير ليبيا بدكلة اندكنيسي 
 .السيد أستاذم األستاذ الدكتكر اليادم المبركؾ الدالي 
 و.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكتب الثقافة مسبلت السيد مدير 
 و.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسيد رئيس فكج الكشافة مسبلت 
 ر.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسادة ضيكؼ المؤتم 
 ف.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسادة العمماء كاألساتذة الباحثي  -

 كر الكراـ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػأييا الحض
 :تحية طيبة مباركة، كمرحبا بكـ في ىذا الجمع المبارؾ     

أصالة عف نفسي، كنيابة عف زمبلئي األساتذة كمكظفي كطبلب كمية اآلداب كالعمـك 
عمى  مائة عاـ :، أىني أىمي بمدينة مسبلتو بمناسبة افتتاح المؤتمر الدكلي الثاني لمركرمسبلتو

 . (2018-1918) كاستشراؼ المستقبؿ الجميكرية الطرابمسية
كأرجك أف تسمحكا لي أف أقدـ عميؽ شكرم كتقديرم إلدارة المعيد العالي لمعمكـ التقنية 
مسبلتو، عمى حسف الضيافة كالتعاكف كتكفير الجك المناسب لعقد جمسات المؤتمر، ككؿ مف 

ات كأفراد عمى ما بدلكه مف جيد مف أجؿ انجاح فاعميات ساىـ مف مؤسسات كجمعيات كمنظم
ىذا المؤتمر. كباسمكـ أييا الجمع الكريـ، أرحب باألخكة األساتذة المشاركيف الفضبلء في ىذا 

. أمميف أف كا عمؽ تاريخ كحضارة ىذه المدينةالمؤتمر كالذيف تجشمكا مشاؽ السفر كعناءه ليؤكد
  كما خططت لو الجيات المشرفة. ةيحقؽ مؤتمرنا ىذا أىدافو المنشكد
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إف ميمة اإلعداد لممؤتمر لـ تكف سيمة كما كاف ليذا اإلنجاز أف يتحقؽ لكال االىتماـ 
، السيد أ.د. شكرم عبدالسالـ الدبار رئيس جامعة المرقبالمباشر كالرعاية المتميزة التي أكالىا 

، مثقافة بحككمة الكفاؽ الكطنيأ. حسف كنيس رئيس المجنة التسيرية لمييئة العامة ل كالسيد
مف خبلؿ  بالييئة العامة لمثقافة أ. محمد اليدار مدير الشؤكف اإلدارية كالماليةكالسيد 

 المتابعة اليكمية كالدعـ كالتشجيع المستمر.
كما أكد اإلشادة بالجيكد الكبيرة كالمستمرة التي بذليا أعضاء المجنة التحضيرية عمى 

لتدليؿ الصعاب كمتابعة كؿ جديد، كما أشكر المجنة العممية كلجاف  مكاصمتيـ الميؿ بالنيار
مسبلتو  مدير مكتب الييئة العامة لمثقافةالتنظيـ فميـ منا خالص الشكر كالتقدير. كما أشكر 

عمى جيكده المبذكلة إلنجاح المؤتمر، كما أشكر الجميع عمى مشاركتيـ كمساىمتيـ في إنجاح 
تتح معكـ مؤتمرنا العممي التاريخي حكؿ تاريخ ليبيا مف خبلؿ المؤتمر، كما يسعدني أف أف

مائة عاـ عمى الجميكرية الطرابمسية كاستشراؼ المستقبؿ الكتابات التاريخية تحت عنكاف:" 
1918 – 2018.  

 سائميف المكلى عز كجؿ أف يبارؾ كيكمؿ أعمالنا بالنجاح إنو سميع مجيب.
 أييا الحضكر الكراـ :

 .طمت عميكـ كأشكركـ عمى حسف اإلصغاء كالمتابعةاسمحكا لي إف أ
 كالسالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

 كالحمد هلل الذم بفضمو كنعمتو تتـ الصالحات
 

ـ14/11/2018مسالتو 



 جملة القلعة                          شكرم عبدالسالـ الدبارالسيد رئيس جامعة المرقب االستاذ الدكتكر / كممة 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 شكرم عبدالسالـ الدباراالستاذ الدكتكر /  كممة السيد رئيس جامعة المرقب

 .إلى يـك الديف لو كصحبو أجمعيفآالمرسميف سيدنا محمد كعمى ك  األنبياء الصالة كالسالـ عمى أشرؼ
 ،،،،،دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأما بع
عمر بالضيكؼ الكراـ مف بينيـ سفيرنا بإندكنيسيا السيد الدكتكر:  في البداية احب أف ارحب    
المجمس البمدم مسبلتو، كعمداء  ، كأعضاءىشاـ سكيداف، كعميد بمدية مسبلتو السيد: دادا

اليادم االستاذ:  كميات جامعة المرقب، كالسيد االستاذ مدير المركز االفريقي فرع الخمس السيد
عبدالمجيد  الدكتكر: عف كزارة الثقافة، كالسيد محمد اليدار، ككذلؾ ارحب بالسيد االستاذ: المايؿ
ككذلؾ الشكر مكصكؿ  : اليادم الداليدكتكركالسيد االستاذ ال مف اخكتنا بتكنس الشقيؽ، الجمؿ
كارحب كاشكر االخكة مف المشاركيف مف مختمؼ الجامعات الميبية كالجامعات الخارجية  لؤلخكة

المعيد عمى بمكظفيف الك  عبدالعالي أكحيدةالسيد االستاذ:  عميد المعيد العالي لمتقنية كالعمكـ
ر. كبأسمى كباسـ االساتذة كالمكظفيف ك حسف كرميـ باستقباؿ المؤتمر، ككؿ االخكة الحضك 

طبلب جامعة المرقب، يشرفني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى السادة الزمبلء بكمية اآلداب كالعمـك 
، عمى االعداد كالتحضير نصرالديف العربيمسبلتو، كعمى رأسيـ السيد الدكتكر عميد الكمية 

ذكرل المئكية إلعبلف الجميكرية الطرابمسية، ليذا المؤتمر العممي، كبمناسبة مركر ال الممتاز
 ـ كعمى حرارة كحفاكة الترحيب كاالستقباؿ.16/11/2018كالذم يكافؽ 

متمنيان  عثماف عبدالجميؿكما أنو يسعدني أف أنقؿ لكـ تحيات معالي كزير التعميـ الدكتكر:     
نو مف الحضكر اليكـ كذلؾ لكـ كؿ النجاح كالتكفيؽ في ىذا المؤتمر، كما أنو يعتذر عف عدـ تمك

 لتكاجده خارج الكطف.
مائة عاـ عمى الجميكرية الطرابمسية كاستشراؼ ))  :أف اختيار ىذا العنكاف لممؤتمر    

(( لو دالالت كثيرة ككبيرة كميمة كالتي مف أىميا أف الشعب الميبي كمف عيد أجدادنا المستقبؿ
نطقة مسبلتو التي تأسست فييا ىذه الجميكرية ليـ معرفة جيدة ببناء الدكلة كالمؤسسات، كأف م

ليس بالغريب أف تنبثؽ منيا كيتـ اإلعبلف فييا قبؿ مائة سنة عف ىذه الجميكرية، كال أف يككف 
 غريب عمى أىميا في الماضي كالحاضر مثؿ ىذه النجاحات كاالنتصارات.

شيداء في عشرات فدكر مسبلتو القكمي كالجيادم برز مف خبلؿ تقديميا المئات مف ال    
المعارؾ التي دارت رحاىا فكؽ ارضييا مثؿ: معركة الزعفرانية كالقصبات، كعمى اراضي جيرانيا 

 مف المدف مثؿ: معركة المرقب في الخمس كغيرىا مف المعارؾ في مختمؼ المدف الميبية.
بي كأسسكا كقد كاف ليا دكر سياسي كبير حيث أجتمع فييا رؤساء كقادة كزعماء حركة الجياد المي

أكؿ جميكرية في تاريخ الكطف العربي، كثاني جميكرية في العالـ، كبالتحديد في جامع المجابرة 
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لـ تتمكف كأعمنكا الجميكرية الطرابمسية كالتي كانت تمثؿ ليبيا بالكامؿ ماعدا بعض المدف التي 
 في ذلؾ الكقت. مف الحضكر

ناطؽ الخمس كمسبلتو كقصر خيار كالقره كنحف في جامعة المرقب بكمياتيا المنتشرة في م   
بكلي، كالتي يقدر عدد طبلبيا بحكالي عشركف الؼ طالب، كالتي تشمؿ جميع التخصصات 
تقريبا في أمس الحاجة لمثؿ ىذه المؤتمرات العممية، كالندكات كالكرش لمتعريؼ بتاريخ ببلدنا 

لتي يمقييا االساتذة كأعضاء ىيئة كأمجاد اجدادنا. كأف نثبت لمعالـ مف خبلؿ الكرقات كالبحكث ا
التدريس بمختمؼ الجامعات الميبية كالتكصيات التي تنتج عنيا بأصالة كتاريخ اجدادنا، كنفرض 
احتراميـ لنا كدكلة كشعب كبيذا المؤتمر التاريخي سنثبت لمعالـ باننا شعب قادرا عمى تكحيد 

 ة حككمتو.نفسة، كتقرير مصيره، كاختيار قادتو كحكامة، كنكع كطريق
كؿ الشكر كالتقدير كاالحتراـ لكؿ مف شارؾ في ىذا المؤتمر بكرقة أك بحث، كمف  كفي الختاـ   

عبلمية كاستقباؿ ا  عداد كالتحضير لو مف لجنة تحضير كلجنة عممية كخدمية ك إلساىـ في ا
لى االجيزة االمنية كالفرؽ الكشافة كلكؿ الحضكر كالضيكؼ.  كغيرىا مف المجاف كا 

 
 نياتي لكـ بالتكفيؽ كالنجاحمع تم
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 ةػػػػػػػػػػػػة الييئة العامة لمثقافػػػػػػػػػػػكمم
 ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػلككف الرحمف الرحمد منو العكف، كالحمد هلل خالؽ اتـ اهلل نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس

 ،،،،،دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأما بع
 :زهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكصفتو كمرك باسموالسادة الحضكر الكريـ، كالن 

 و....ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركات
ىذه المدينة  مدينة العمـ كالعمماء، نة مسبلتو،يطيب لي في ىذه االصبكحة، في رحاب مدي   

 مدينة مسبلتو. –التي تعتبر راية السمـ طكاؿ تاريخيا منذ األكؿ، ميد الجميكرية الطرابمسية 
أف احييكـ أطيب تحية باسـ الييئة العامة لمثقافة، رافعان أسمي آيات الشكر كأكسمة التقدير لمسادة 

ذا المؤتمر، عمى تكجيييـ لنا الدعكة بالحضكر كالمشاركة رئيس كأعضاء المجنة التحضيرية لي
في فعاليات افتتاح مؤتمرىـ العممي الثاني ىذا الذم تقيمو كتشرؼ عميو كمية اآلداب كالعمـك 

جامعة المرقب بدعـ مف الييئة العامة لمثقافة، بمناسبة المئكية إلعبلف الجميكرية  –مسبلتو 
 ى عربيان كالثانية عالميان.، ىذه الجميكرية األكلالطرابمسية

فبعد تكقؼ الحرب العظمى، كاستبلـ تركيا كانسحابيا مف ليبيا تاركيف عبء المقاكمة ضد    
االحتبلؿ العسكرم االيطالي لميبييف كحدىـ، فأماـ ىذا الحدث الجمؿ الذم أصاب النفكس كمف 

تو عمى السكاحؿ كفي المدف قمب المعاناة، كحاالت التكتر كالترقب لنكايا العدك المتمركزة قكا
الرئيسية الميبية أنبعت األمؿ في ركح اإلرادة الكطنية الرافضة لميزيمة كاالنكسار بالتغمب عمى 
ىذه المحنة، حيث تشاكر رجاؿ المقاكمة كشيكخ كاعياف المدف كالقبائؿ الميبية في إقميـ طرابمس 

ى إمكانية أف يتكلى الميبيكف إدارة بعد مشاكرات كمكافقة الحركة السنكسية في إقميـ برقة، عم
شؤكنيـ مف خبلؿ سمطة شرعية يتكافؽ عمييا الجميع تنشي المؤسسات كتؤسس قكات المقاكمة 

 اجتماعالفراغ السياسي كاالمني كتنشر االمف االجتماعي، فعقد عمى اثر ذلؾ  كتمبلالمكحدة، 
 ـ1918نكفمبر  16مكافؽ الضميـ جميعان في جامع المجابرة في مدينة مسبلتو يـك السبت 

اتفؽ فيو عمى تأسيس جميكرية تسمى الجميكرية الطرابمسية التي نحف بصدد االحتفاؿ بذكرىا 
.  اليـك
 كشرقان  غربان  الميبيكفنطمع في احياء ىذا اليكـ اف يعيد التاريخ نفسو باف يتفؽ  ييا السادة:أ   

تتمكف بو دكلة  سي يجمعيـ جميعان سبلفنا في السابؽ عمى انتخاب جسـ سياأكما فعؿ  كجنكبان 
القانكف، دكلة المؤسسات في دكلة التداكؿ السممي عمى السمطة، ينتيج منيج المصالحة الكطنية 

 ماف.ألالشاممة، النتشاؿ ىذا الكطف مما فيو كالدفع لسفينتو لترسك عمى مرافئ شط ا
في تحقيؽ األىداؼ التي أقيـ مف أجميا،  نتمنى التكفيؽ كالنجاح لمؤتمركـ ىذا ران:ػػػػػػػػػػػػػػػػػخيأ   

فالشكر مكصكؿ إلى المجنة التحضيرية لما نراه مف استعدادات حسنة في التنظيـ كاإلشراؼ ككـر 
لى  الضيافة، كما نقدـ شكرنا إلى أساتذتنا األجبلء المشاركيف بكرقاتيـ البحثية في ىذا المؤتمر كا 

 عيد ككافر شركط النجاح ليذا المؤتمر.كؿ مف مد يد العكف كالمساعدة مف قريب أك ب
 ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كدامت الثقافة بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدمت

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالس
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 أ. اليادم امبارؾ المائؿ فرع الخمس –االفريقية  البحكث كالدراساتكممة السيد مدير مركز 
 ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اهلل الرحمف الرحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس

  .شرؼ االنبياء كالمرسميف سيدنا محمد عميو افضؿ الصالة كالسالـأكالصالة كالسالـ عمى . كبو نستعيف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػد،،،،،أما بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسادة السيدات الحضكر: السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركات
كمشاركيف مع حفظ االلقاب كالمقامات، كما  أرحب بكـ جميعا اييا االخكة كاالخكات ضيكفان      

عداد إك بعيد في أف أسيـ مف قريب ف اتقدـ بجزيؿ الشكر كفائؽ االحتراـ لكؿ مى أ لييطيب 
كانعقاد ىذا المؤتمر كىنا كجب عمينا اف اخص بالذكر السيد رئيس المجنة التسييرية لمييئة العامة 

كعميد كمية  .شكرل الدبار :الدكتكر كالسيد رئيس جامعة المرقب .حسف اكنيس :االستاذ لمثقافة
 :الدكتكر كرئيس المجنة التحضيرية لممؤتمر الدكتكر نصرالديف العربي اآلداب كالعمكـ مسبلتو

كاعضاء المجنتيف  .عبدالسالـ ابكالقاسـ :الدكتكر كالسيد رئيس المجنة العممية. محمكد العارؼ
 المدنيكمؤسسات المجتمع  االستاذ: ىشاـ سكيداف مسبلتوبمدية عميد ك التحضيرية كالعممية 

كالمكظفيف  االستاذ: عبدالعالي أكحيدة عمكماتعميد المعيد العالي لمتقنية كالم كالسيد بالمدينة
 .بالمعيد
.. .... مدينة ارتبط مسالتو       كقبؿ مائة عاـ مف اليـك  ..اسميا بالعمـ كالجياد كالكـر

كىى  العربيكؿ جميػػػػػػػػػكرية في الكطف أاحتضنت المناضميف مف ابناء الكطف كأيعمف منيا 
 عمميـ تحتضف االحتفاؿ بذكراىا المائة كتتكجيا بمؤتمر اليك  ىيكىا  )الجميكرية الطرابمسية(

يبحث كيدرس تمؾ الممحمة النضالية يشترؾ بو باحثكف أفاضؿ مف عدة جامعات ليبية ك خارج 
  .ليبيا

 ىـ االحداث السياسية النضالية ليبيان كعربيان كافريقيان.أىذا الحدث يعتبر مف  كحيث أف       
 حضارممنجز  ىيف تككف انتاجا ثقافيا كمعرفيا أاث كالدراسات قبؿ ف مراكز االبحألى ا  ك       

تعكس استشراؼ  التيكالمرآة  ...ثقافيأك  اقتصادمك أ سياسيمتميز كىى نبراس ىدل كؿ قرار 
، كما تعكس تكجو الشعكب في حفظ تراثيا كالمعرفي العمميآفاؽ المستقبؿ كفؽ المنظكر 

 .كالحضاريةكمنجزاتيا المعرفية 
ىداؼ مركز البحكث كالدراسات االفريقية التكاصؿ مع المؤسسات كاالفراد أف مف ألى ا  ك       

كالمراكز العممية ذات االىتماـ المشترؾ داخؿ المنطقة كخارجيا كالتعاكف معيا بعقد شراكات 
كاف لزامان عمينا كمركز البحكث كالدراسات  عممية لتفعيؿ اسباب تحقيؽ االىداؼ المشتركة،

حتى يتسنى لنا المساىمة  مسبلتوكالعمكـ  اآلدابة فرع الخمس أف نعقد شراكة مع كمية االفريقي
 ف يكمؿ بالنجاح كالتكفيؽ.أفي ىذا الحدث الياـ، كالذل نتمنى 

 
 حفظ اهلل ليبيا
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 مفتاح بمعيد غكيطة /السيد االستاذ الدكتكر             مقدمة المجمة    
 لو كصحبو أجمعيف.آالمرسميف سيدنا محمد كعمى ك  األنبياء الصالة كالسالـ عمى أشرؼ

 ،،،،،دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأما بع
 :زهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسادة الحضكر ، كالن باسمو كصفتو كمرك

 ((مائة عاـ عمى الجميكرية الطرابمسية كاستشراؼ المستقبؿمرحبا بكـ في مؤتمركـ العممي ))
 بمسػػػػػػبلتو               كػػػػػاف ظيػػػػػػكر الجميكريػػػػػة الطرابمسػػػػػػية كاإلعػػػػػػبلف عػػػػػف تأسيسػػػػػػيا بجػػػػػامع المجػػػػػػابرة 

بحجػػػـ  يـعبػػػر عػػف نضػػػج الميبيػػػيف فػػػي منطقػػة طػػػرابمس ككعػػػي ،عظيمػػػان  ـ حػػػدثان 1918نػػكفمبر 16
عمػػػى قضػػػية ببلدىػػػـ بعػػػد اإلعػػػبلف عػػػف انتيػػػاء الحػػػرب كاستسػػػبلـ الدكلػػػة  سػػػتترتبمخػػػاطر التػػػي ال

كىي الدكؿ التي كانت تشرؼ عمى المقاكمة فػي الغػرب الميبػي  العثمانية كحميفاتيا ألمانيا كالنمسا،
 كنحكىا. كتسميحان  قيادة كتمكينان 

كالمعنػيف بتػاريخ ليبيػا الحػديث  كفي ىذا الكتػاب الػذم نضػعو بػيف القػراء كالميتمػيف كالدارسػيف
كالمعاصر بكبت مجمكعة األبحاث كالدراسات التي قدمت لممؤتمر العممي الذم نظػـ بإشػراؼ مػف 

ـ عف الجميكريػة 2018نكفمبر 15 -13كمية اآلداب كالعمكـ مسبلتو جامعة المرقب خبلؿ الفترة 
ؤتمر االسػػتفادة مػف ىػذا الحػػدث الطرابمسػية فػي ذكراىػا المئكيػػة، فػي محاكلػة مػػف القػائميف عمػى المػ

التػػاريخي فػػي رسػػـ صػػكرة لمسػػتقبؿ ليبيػػا، كالمسػػاىمة فػػي إيصػػاليا لشػػاطئ النجػػاة كبػػر األمػػاف فػػي 
ىذه الظركؼ القاتمة الحالكة السكاد، كالمتضاربة في األفكار، كالمتعددة في االتجاىػات، كالمفتقػدة 

 لمبصيرة كالحكمة كالرأم السديد.
كالدراسػػػػات عمػػػػى الجميكريػػػػة كحػػػػدث تػػػػاريخي  فأفػػػػاض بعضػػػػيا لقػػػػد انصػػػػبت جػػػػؿ األبحػػػػاث 

الحػػػديث عػػػف أسػػػباب تأسػػػيس إدارة الجميكريػػػة الطرابمسػػػية كظػػػركؼ إنشػػػائيا كدكرىػػػا فػػػي الكفػػػاح 
الػػػػكطني، كاىػػػػتـ الػػػػبعض اآلخػػػػر بعبلقػػػػات الجميكريػػػػة مػػػػع المسػػػػتعمر اإليطػػػػالي العدائيػػػػة منيػػػػا، 

ة بػػػػػػالقكل الدكليػػػػػػة األخػػػػػػرل أك بالكيانػػػػػػات كالتفاكضػػػػػػية التصػػػػػػالحية، أك بعبلقػػػػػػات إدارة الجميكريػػػػػػ
كالزعامػػػػات المحميػػػػة الميبيػػػػة، كخاصػػػػة السنكسػػػػييف فػػػػي شػػػػرؽ الػػػػببلد الميبيػػػػة، كانكػػػػب بعػػػػض تمػػػػؾ 

 الدراسات عمى تبياف أسباب إخفاؽ الجميكرية في أداء كاجباتيا الكطنية المناطة بيا.
مشػاركات التػي سػطرتيا تنكعت الدراسات كتنكعت مصػادرىا كتعػدد كتابيػا، فباإلضػافة إلػى ال

أنامػػؿ بحاثػػة ليبيػػيف كليبيػػات كػػاف ىنػػاؾ مشػػاركات كمػػداخبلت بػػارزة مػػف بعػػض البػػاحثيف العػػرب، 
كخاصة مف العراؽ كتكنس، كبحكـ النمط المتبع في المؤتمرات العممية فإف القارئ سيبلحظ التنكع 

رات المشػػػػاركيف فػػػػي تمكػػػػـ الدراسػػػػات فػػػػي المػػػػنيج كالطػػػػرح كالنتػػػػائج المستخمصػػػػة، بحكػػػػـ تنػػػػكع قػػػػد
كالمػػدارس التػػي ينتمػػكف إلييػػا، كالخبػػرة المكتسػػبة لػػدييـ كحتػػى سػػني أعمػػارىـ، فمعظػػـ المشػػاركيف 
كػػانكا مػػف البػػاحثيف الشػػباف المبتػػدئيف، كىػػذا ال يػػبخس جيػػدىـ أك ينقصػػو بػػؿ العكػػس تمامػػان بشػػرل 

عػادة لممدرسة التاريخية في ببلدنػا أف ىنػاؾ جػيبلن صػاعدان مػف الشػباب يتػكؽ لكتابػة تػ اريخ بػبلده كا 
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قراءتو بمنظكر جديد، يسيـ ببل شؾ في حؿ الكثير مف المسػائؿ العالقػة التػي قػد تعتػرض مسػتقبؿ 
 ىذه الببلد إف شاء اهلل.

كنحف إذ نقدـ ىذا الكتاب لمقراء إنما نقدـ عمبلن عمميان تظافرت جيكد عدة في تقييمو كتيذيبو 
نشػره، نبتغػي كجػو اهلل مػف كرائػو كنتػرؾ لمقػراء كالميتمػيف كمراجعتو لغكيان كعمميان كفنيػان قبػؿ طبعػو ك 

مسػػألة التقيػػيـ كالتصػػحيح كحتػػى التنبيػػو لؤلخطػػاء إف كجػػدت، حتػػى يػػتـ تبلفييػػا مػػف قبػػؿ البػػاحثيف 
كمػػف قبػػؿ القػػائميف عمػػى نشػػر الكتػػاب، فػػي حالػػة إعػػادة نشػػره فػػي طبعػػات مزيػػدة كمنقحػػة مسػػتقببلن 

 بعكف اهلل. 
 كالنجاح مع تمنياتي لكـ بالتكفيؽ

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالس
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقراءة في الجميكرية الطرابمسي
 د. نصرالديف البشير العربي

 جامعة المرقب                                                                     
اسػجؿ فػي ىػذا ، الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد أشػرؼ المرسػميف

أسػجؿ مبلحظػة ىامػة كىػي  كمػا ؤلخكة بمكتػب الثقافػة بمسػبلتول افلعرفأسمى آيات الشكر كا اليكـ
كتحتػػػاج إلػػػى دراسػػػات كأبحػػػاث عمميػػػة ة ال زالػػػت مبكػػػرة جػػػدا سػػػأف اآلراء المطركحػػػة فػػػي ىػػػذه الدرا

 .معمقة
عف قياـ حككمة كطنيػة أك  مسبلتومف اآلف أعمف مف  كتسعيف عامان  تسعةعمى العمكـ قبؿ 

إدارة كطنيػػػػػة ىػػػػػي الجميكريػػػػػة الطرابمسػػػػػية، كػػػػػإدارة كطنيػػػػػة تقػػػػػـك بكاجباتيػػػػػا السياسػػػػػية كالعسػػػػػكرية 
عثمػانييف مػف ليبيػا، انتيػاء العيػد العثمػاني الثالػث الػذم أطػؿ كاالقتصادية كاإلدارية بعد انسحاب ال

ـ، كأنيػت كجػكده ترتيبػات 1918-1914 برأسو عمى السػاحة الميبيػة إبػاف الحػرب العالميػة األكلػى
) االنجميػز كالفرنسػييف  اليدنة كاتفاقيات االستسػبلـ التػي أكقفػت تمػؾ الحػرب بػيف معسػكرم الحمفػاء

 نتصػػػػر مػػػػف جانػػػػب، كتحػػػػالؼ دكؿ الكسػػػػط ) ألمانيػػػػا كتركيػػػػا كالنمسػػػػا(كاإليطػػػػالييف كاألمريكػػػػاف الم
 المنيـز مف جانب آخر.

لقػػد عبػػرت اإلدارة الجديػػدة عػػف تطمعػػات عػػدة لميبيػػيف شػػأنيـ شػػأف الكثيػػر مػػف الشػػعكب التػػي 
تذكقت مرارة الحرب كالصراع الدكلي، كلـ تكف طرفا فيو لكنيا كجدت في التصريحات التػي ألقاىػا 

فػي بريطانيػا كفرنسػا حػكؿ حػؽ الشػعكب فػي تقريػر مصػيرىا مشػفكعة بمػا راج عػف  مسئكلكف كبػار
 مبادئ الرئيس األمريكي كيمسكف األربعة عشرة حكؿ حؽ األمـ في تقرير مصيرىا.

الجميكريػػة الطرابمسػػية لػػـ تكػػف بمنػػأل عػػف ىػػذا، كمػػا لػػـ تكػػف بمنػػأل عػػف مػػا كانػػت تشػػيده  
حينيػػػا ألنيػػػا تنشػػػد الحريػػػة  لمطالبػػػة باالسػػػتقبلؿا باجػػػاز لنػػػا تسػػػميتي السػػػاحة العربيػػػة مػػػف تحركػػػات

كاالستقبلؿ مف مستعمرييا. في مصر كانت الشخصيات المثقفة كالنخب السياسية قػد شػكمت كفػدا 
ـ لحضػػػكر مػػػؤتمر فرسػػػام مػػػؤتمر الصػػػمح فػػػي العػػػاـ التػػػالي، كانػػػت الجميكريػػػة 1918فػػػي نػػػكفمبر

ميبيػػة عمػػى المػػؤتمريف كالحصػػكؿ عمػػى الطرابمسػػية تسػػعى لميػػدؼ ذاتػػو، عػػرض القضػػية الكطنيػػة ال
ـ التػػي لػػـ تمتػػـز بيػػا 1912أكتػػكبر 18االسػػتقبلؿ، أك عمػػى األقػػؿ تنفيػػذ مػػا تضػػمنتو معاىػػدة لػػكزاف 

 إيطاليا في السابؽ.
ذا كػاف الجػػدؿ  أحػبلـ الجميكريػة كالميبيػيف مثػػؿ أحػبلـ المصػرييف تبخػرت كلػػـ يمتفػت إلييػا، كا 

كمتشػػعبا كالزالػػت ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف التسػػاؤالت المثػػارة،  حػػكؿ مكضػػكع الجميكريػػة الطرابمسػػية شػػائكا
كالتػػي زاد كيزيػػد مػػف حػػدتيا التطػػكرات المتسػػارعة عمػػى السػػاحة الميبيػػة ىػػذه األيػػاـ كشػػغؼ الميبيػػيف 
بمعرفة الكثير مف حقائؽ تاريخيـ كشػكككيـ بػأف ىنػاؾ معمكمػات غايػة فػي األىميػة تتعمػؽ بتػاريخ 

تمػػؾ الحقبػػة، مػػع ختفػػاء الكثيػػر مػػف المصػػادر الميمػػة عػػف ببلدىػػـ قػػد أخفيػػت عػػنيـ، ناىيػػؾ عػػف ا
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يجب أف نسجمو ىنا لمخيريف مف أبناء ىػذا الػكطف، الػذيف بػذلكا جيػدىـ جمعػا  ذمالشكر الجزيؿ ال
كبحثػػػػا كدراسػػػػة كتنقيبػػػػا لمحفػػػػاظ عمػػػػى تػػػػاريخ الػػػػببلد مػػػػف التغييػػػػر كالتبػػػػديؿ. كبالنسػػػػبة لمجميكريػػػػة 

المكضكع حقو كمسػتحقو، كػذلؾ أسػر شػارؾ أبناؤىػا فػي  الطرابمسية مؤرخكف كباحثكف كبار أعطكا
صناعة الحدث لـ تبخؿ عػف الػكطف بالكثػائؽ كاألكراؽ الميمػة، كركاة مػف خػبلؿ ركايػاتيـ الشػفكية 
أفػػادكا القضػػية إفػػادة عظيمػػة، مركػػز الجيػػاد الميبػػي لػػـ يتػػأخر عػػف الركػػب إف لػػـ يكػػف فػػي مقدمتػػو 

ان إصػػرار الػػذيف كػػانكا مصػػريف  مسػػبلتوىػػالي منطقػػة كعادتػػو، فشػػكرا ليػػـ جميعػػا كالشػػكر مكصػػكؿ أل
الحػػدث كػػؿ رعايػػة كاىتمػػاـ، يمػػاثميـ فػػي ىػػذا كػػؿ المنػػاطؽ الميبيػػة لػػيس فػػي  ىػػذا ف يعطػػكاأل كبيػػران 

غرب الببلد كحدىا بؿ حتى في شرقيا، فالحدث كطني يخص الميبييف مع أف الشػرؽ الميبػي الػذم 
ـ لـ يكف طرفا 1922-1916د إدريس السنكسيكاف يدار مف قبؿ السنكسييف بزعامة األمير محم

 في الجميكرية الطرابمسية.
دكف غيرىا مكانا لعقد مػؤتمر الجميكريػة، كمػف ثػـ  مسبلتوالقضية المثارة ىنا لماذا اختيرت 

إعػبلف تأسػيس ىػػذه الحككمػة الكطنيػةذ كلمػػاذا لػـ تعمػر طػػكيبل فانيػارت كبالتػالي لػػـ تحقػؽ النتػػائج 
 المرجكة منياذ. 
مجتيدا اإلجابة عف ىاتيف النقطتيف بطرح أفكار كمعمكمات ربما لـ تذكر مف قبؿ،  سأحاكؿ

 فمسػػػبلتولكػػػي تشػػػكؿ عمػػػا ىػػػك معػػػركؼ كمػػػذككر زادا لمقػػػارئ كالباحػػػث. بالنسػػػبة الختيػػػار المكػػػاف 
ـ، االجتماعات 1912قضاء مف أقضية متصرفية الخمس في العيد العثماني المنيار في أكتكبر 

ـ، كػػاف األكؿ لمحػػد 1910/1911فػػي المنطقػػة كانػػت قػػد عقػػدت فػػي الخمػػس  كالمػػؤتمرات الكطنيػػة
مف نشػاط مصػرؼ ركمػا، كالثػاني لمكاجيػة االحػتبلؿ اإليطػالي لمػببلد. فػي تمػؾ الفتػرة بعػد احػتبلؿ 

 -1911مركػػزا لػػئلدارة العثمانيػػة كالقيػػادة العسػػكرية طيمػػة الفتػػرة أكتػػكبر  مسػػبلتوالخمػػس أصػػبحت 
لجغرافيػػة ىػػي التػػي جعمتيػػا كػػذلؾ، شػػكمت المنطقػػة مركػػزا كنقطػػة إمػػداد ـ. الطبيعػػة ا1912أكتػػكبر 

رسػػاؿ متطػػكعيف مػػف ترىكنػػة كجبػػؿ نفكسػػو كالخمػػس كمػػا جاكرىػػا مػػف  سػػعاؼ كتمػػكيف كاسػػتقباؿ كا  كا 
 كما جاكرىا مف مناطؽ، زليتف غربا ككرفمة جنكبا. لمصراتومناطؽ، كنقطة إمداد 

كانػت آخػر نقطػة فػي  مسػبلتوكلكػف الميػـ أف كىكذا كاف االجتماع في إدارة عثمانيػة سػابقة 
بزعامػػػػة رمضػػػػاف السػػػػكيحمي مػػػػف الناحيػػػػة الغربيػػػػة، لتبػػػػدأ إدارة أحمػػػػد المػػػػريض فػػػػي  مصػػػػراتوإدارة 

كمػػا شػػاب العبلقػػات حػػكؿ السػػيطرة عمػػى  مصػػراتوترىكنػػة. كسػػطية المكػػاف بػػيف اإلدارتػػيف ترىكنػػة ك 
، كرفمػػة كجبػػؿ نفكسػػة مسػػبلتومر بعػػيف المكػػاف بينيمػػا فػػي السػػابؽ كػػاف اإلجمػػاع عمػػى عقػػد المػػؤت

داريػا كاجتماعيػا، فانضػمت  مصراتومناطؽ تشكؿ ليا  كالسػاحؿ بشػكؿ عػاـ رافػدا ميمػا اقتصػاديا كا 
 لمتحالؼ أك اإلدارة الجديدة.

بػػديبل عنيػػا، العبلقػػات  مسػػبلتوالخمػػس كانػػت محتمػػة كقتيػػا مػػف اإليطػػالييف كبالتػػالي كانػػت 
ؿ الميبيػػة فػػي المنطقػػة الغربيػػة أخػػذت فػػي الحسػػباف، أقدميػػة كالقبائػػ مسػػبلتواالجتماعيػػة بػػيف قبائػػؿ 
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زاكية الشيخ عبد الكاحد الدككالي، كما كانت تكنو ليا القبائؿ مف محبة كتقدير، كما كاف قػد تتممػذ 
فييػػا مػػف تبلميػػذ كمػػا كانػػت قػػد أفرزتػػو مػػف عممػػاء تكزعػػكا فػػي طػػكؿ الػػببلد الميبيػػة كعرضػػيا بشػػكؿ 

اـ كاف عامبل ميمػا فػي إجمػاع الزعامػات الكطنيػة عمػى المكافقػة خاص كالعالـ اإلسبلمي بشكؿ ع
 عمى االختيار دكف الكثير مف التعقيدات.

المكاف كانت ميمة جدا كالعامؿ االقتصادم أخذ فػي الحسػباف، فػي العػاـ الفائػت  استراتيجية
لتػالي ـ كاف معاصرك الفترة يسمكنو بعػاـ الشػر، بسػبب تبعػات الحػرب العالميػة األكلػى، كبا1917

ـ كانػػت تبشػػر بمكسػػـ جيػػد، 1918كػاف المجاىػػدكف يػػأممكف فػػي عػػاـ أكثػػر خصػػبا، أمطػػار خريػػؼ 
االستفادة مف زراعة القمح كالشعير فضبل عف الثركة الحيكانية، كاالستفادة مف جني ثمار الزيتكف. 
العامػػػؿ االقتصػػػادم كاقتصػػػادية المكػػػاف كانػػػت ميمػػػة كخاصػػػة فػػػي مكاجيػػػة مرحمػػػة حاسػػػمة، كػػػاف 

ىػػدكف عمػػى يقػػيف بػػأف اإليطػػالييف حػػاؿ التقػػاطيـ األنفػػاس بعػػد المشػػاركة المريػػرة فػػي الصػػراع المجا
 الدكلي سيستأنفكف الحرب عمى ببلدىـ.

كاالجتماعيػػة كالعرفيػػة كالكسػػطية  كاالسػػتراتيجيةكىكػػذا كانػػت االعتبػػارات الدينيػػة كاالقتصػػادية 
متيػػا مكانػػا لعقػػد مػػؤتمر الجميكريػػة جع مسػػبلتوكالجغرافيػػة كاألمنيػػة كالسياسػػية التػػي اختصػػت بيػػا 

ـ، الميػػػـ عقػػػد االجتمػػػاع 1918نػػػكفمبر  16ىػػػػ المكافػػػؽ 1337صػػػفر 13الطرابمسػػػية يػػػـك السػػػبت 
كانتخػػب لرئاسػػة اإلدارة أربعػػة أعضػػاء مجاىػػدكف كبػػار ىػػـ سػػميماف البػػاركني كرمضػػاف السػػكيحمي 

قػػػػة سػػػػببا فػػػػي كالدة كعبػػػػد النبػػػػي بمخيػػػػر كأحمػػػػد المػػػػريض. كربمػػػػا كػػػػاف ىػػػػذا االختيػػػػار بيػػػػذه الطري
 كالدكاـ كالبقاء هلل. ابضعة أشير فقط مف كالدتي ميتو فمـ تدـ أكثر مف الجميكرية الطرابمسية كالدة

لمعرفػة أسػباب فشػؿ الجميكريػة الطرابمسػية فػي  فييػا تصدلن مقابمةفي ىده ال النقطة الثانية
عػدـ اعتػراؼ اإليطػالييف أك دكؿ تحقيؽ أىدافيا، الكاقع أف أسباب الفشؿ كثيرة جدا، كال تعكد فقط ل

  .العالـ بيذه اإلدارة كحسب
: لػـ تػػدخؿ الجميكريػة كػػؿ القبائػػؿ كاألطػراؼ الميبيػػة األخػػرل فػي االجتمػػاع، كالمجتمعػػكف أكال

نظػػركا فقػػط لمكيانػػات القكيػػة، كالشخصػػيات القكيػػة المتكاجػػدة عمػػى السػػاحة حينيػػا السػػكيحمي بطػػؿ 
ات الميػػػػػكؿ السنكسػػػػػية كالمرنػػػػػة، كعبػػػػػد النبػػػػػي بمخيػػػػػر القرضػػػػػابية، كأحمػػػػػد المػػػػػريض الشخصػػػػػية ذ

الشخصػػػية الجبميػػػة الدبمكماسػػػية إلحػػػداث التػػػكازف، كسػػػميماف البػػػاركني زعػػػيـ األمػػػازي ، كقكمنػػػداف 
 طرابمس الغرب أك ممثؿ العثمانييف في إقميـ طرابمس خبلؿ الحرب الكبرل. 

ني فشػػػؿ فػػػي إدارة الػػػببلد الزعامػػػات لػػػـ تتفػػػؽ عمػػػى زعػػػيـ كاحػػػد يقػػػكد المرحمػػػة، البػػػارك  ثانيػػػا:
ـ، فأبعد عف الرئاسة 1916/1917ـ، كحككمة يفرف الثانية  1912/1913حككمة يفرف األكلى  

األحادية، السكيحمى لف ترضػى عنػو األطػراؼ ذات الميػكؿ السنكسػية، ككػذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لعبػد 
التعدديػػػػة لتقتػػػػؿ  النبػػػػي بمخيػػػػر. التعدديػػػػة أفقػػػػدت التكافػػػػؽ عمػػػػى زعػػػػيـ المرحمػػػػة، كبالتػػػػالي جػػػػاءت
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الجميكرية كاإلدارة ألنو لـ يكف ىناؾ فيما يبدك تفكير في تكحيد الزعامػة، كالػذم لػـ يظيػر إال فػي 
 ـ، كبعد أف فقدت حركة الجياد الكثير كالكثير.1922-1921مؤتمرات غرياف كسرت 

اطر جبػر الخػػك  مسػبلتوكػاف التفكيػر لػدل القيػادات التػي اجتمعػػت فػي جػامع المجػابرة ب ثالثػا:
كمحاكلػػػة إيجػػػاد البػػػدائؿ عػػػف خػػػركج األتػػػراؾ، كانتيػػػاج سياسػػػات قديمػػػة كنعنػػػي بيػػػا نظػػػاـ الحمػػػؼ 
كالصؼ في مكاجيػة الخطػر القػادـ. لػـ يكػف التفكيػر شػمكليا كبالتػالي ذابػت الفكػرة الرائػدة مػف كراء 
تأسػػػيس الجميكريػػػة فػػػي الخبلفػػػات الشخصػػػية كاخػػػتبلؼ كتضػػػارب المصػػػالح. الجميكريػػػة أسسػػػت 

يف إدارات ككيانػػات إداريػػة كسياسػػية كاقتصػػادية كانػػت قائمػػة فعػػبل، كىػػي إدارة السػػكيحمي لتجمػػع بػػ
دارة المػريض بترىكنػة كبمخيػر بكرفمػة منػذ نػكفمبر 1915منذ أغسطس ـ بشػكؿ مسػتقؿ أك 1912كا 

دارة الباركني المتقطعة في يفرف، كغابت عنيا إدارات أخرل كثيرة كػإدارة  تحت حكـ اإليطالييف، كا 
 لسنكسي ببرقة. إدريس ا

كػػاف التحػػالؼ شػػبييا بتحػػالؼ مرحمػػي لمكاجيػػة عػػدك كخطػػر محػػدؽ، القيػػادات التػػي ترأسػػت 
اإلدارة اختمفػػت فيمػػا بينيػػا فػػي تفسػػير العػػدك كالخطػػر المحػػدؽ، القيػػادات ذات التكػػكيف العسػػكرم/ 

نػي بيػا الحربي المنتمية لمنظمة تشكيبلتي مخصكصة السرية العثمانية، أك المتشػربة ألفكارىػا كنع
البػػاركني كالسػػكيحمي ال تعػػرؼ عػػدكا إال اإليطػػالييف بالدرجػػة األكلػػى، معػػارؾ جندكبػػة كالقرضػػابية 

بػادة كتشػريد الكثيػر مػف سػكاف  مصػراتوكمعارؾ احػتبلؿ  قصػر حمػد كالرميمػة كالفبلجػة كالغيػراف، كا 
 ـ ال زالػػػػػت ماثمػػػػػة فػػػػػي األذىػػػػػاف عنػػػػػد البػػػػػاركني1915بعيػػػػػد القرضػػػػػابية  مصػػػػػراتوـ ك 1913يفػػػػػرف

كالسكيحمي، مقارنة بذلؾ العمميات االنتقامية مف سكاف ترىكنة ككرفمة كانت أقػؿ حػدة، مقارنػة بمػا 
، كما أف التكجيات الدبمكماسية لممريض كبمخير كانت تنظر لعػدك مصراتوجرل في جبؿ نفكسة ك 

ع عػػدك الػببلد اإليطػالييف بمنظػػار درء الخطػر كالتعامػػؿ الدبمكماسػي أكثػر مػػف المكاجيػة المباشػػرة مػ
، ككػاف تفكيػر مصػراتويفكقيـ عدة كعتادا، كانت الميكؿ نحػك السنكسػية عػامبل باعػد بػيف ترىكنػة ك 

زعيمػػػػي ترىكنػػػػة ككرفمػػػػة مكقنػػػػا بػػػػأف السػػػػاحؿ مصػػػػدر القػػػػكت كالسػػػػاحؿ بمكانيػػػػو الرئيسػػػػية طػػػػرابمس 
عبػػػر البحػػػر كلجبػػػؿ نفكسػػػة عبػػػر  مصػػػراتوكالخمػػػس تحػػػت السػػػيطرة اإليطاليػػػة، بخػػػبلؼ مػػػا تػػػكفر ل

 مع تكنس كالجزائر. الحدكد
الفاعمػػة بػػالقكة البشػػرية  مصػػراتوكػػاف الجانػػب االقتصػػادم سػػببا فػػي فشػػؿ الجميكريػػة، ف رابعػػا:

كاالقتصادية كالعسكرية كالمالية أك المفترض أف تككف كذلؾ إلدارة الجميكرية كعمػى األقػؿ لسػكاف 
شػػػػرعت القػػػػكات كرفمػػػػة كترىكنػػػػة عػػػػرؼ اإليطػػػػالييف أىميتيػػػػا ففرضػػػػكا عمييػػػػا الحصػػػػار البحػػػػرم، ك 

اإليطاليػػة فػػي قصػػفيا مػػف حػػيف آلخػػر، الزحػػكؼ اإليطاليػػة نحػػك شػػرؽ الخمػػس كغربيػػا، كاسػػتخداـ 
ال تقػكـ بػدكرىا  مصػراتوالطائرات في قصؼ سكاف مناطؽ الجميكرية، كالزحؼ عمى الجبػؿ جعػؿ 

 ترتب عميو اضمحبلؿ الجبيات األخرل. مصراتوكما يجب. اضمحبلؿ دكر 
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الخػػكؼ مػػف تقمبػػات األمػػكر كانػػت تربػػة خصػػبة إلحػػداث االنشػػقاقات الشػػؾ كالريبػػة ك  خامسػػا:
كالنزاعػػات بػػيف أعضػػاء الجميكريػػة، فػػلثر الكػػؿ البقػػاء فػػي منطقتػػو، االسػػتخبارات اإليطاليػػة عممػػت 

، شخصػػيات عربيػػة مشػػككؾ فػػي إخبلصػػيا لممجاىػػديف زينػػت لمسػػكيحمي مصػػراتوعمميػػا مػػع زعػػيـ 
قبػؿ عمػبلء إيطاليػا، كاتيػـ بػذلؾ مقػاتمك كرفمػة، كىػذه  اليجكـ عمى كرفمة، السكيحمي قتػؿ غػدرا مػف

أسػمحتيـ إثػر  مصػراتومشككؾ في صحتيا، ألنو لـ تدر معركػة حاسػمة فػي كرفمػة بػؿ سػمـ مقػاتمك 
 مقتؿ زعيميـ كانكشاؼ أمر المعبة لدييـ، كلؤلسؼ ىذا المكضكع يحتاج مزيدا مف الدراسة.

ييف مػثبل ػ  بالحصػكؿ عمػى االسػتقبلؿ مػف انييػار أحػبلـ الكثيػر مػف األمػـ ػ المصػر  سادسػا:
أىػػـ أسػػباب انييػػار الجميكريػػة، فقػػد أحبطػػت العػػزائـ لػػدل قػػادة الجميكريػػة كعرفػػكا أف االسػػتعمار ال 
يعطػػي شػػيئا لمشػػعكب ميمػػا قػػدمت مػػف تضػػحيات، العػػرب قػػاتمكا مػػع الحمفػػاء إبػػاف الحػػرب الكبػػرل، 

مشػكمتاف عكيصػتاف ال زالتػا قػائمتيف إلػى  فكفاءتيـ الدكؿ االستعمارية بسايكس بيكػك ككعػد بمفػكر،
، أالؼ المصرييف قاتمكا مع الحمفاء خبلؿ الحرب الكبرل كلـ يعكدا إلى ببلدىـ، كبعد الحرب  اليـك
نفػػػي أبػػػرز قػػػادة الكفػػػد المصػػػرم إلػػػى خػػػارج مصػػػر جػػػزاء مطالبتػػػو باالسػػػتقبلؿ، كىاجمػػػت العربػػػات 

، كقتمػػػت الكثيػػػر مػػنيـ، الميبيػػػكف كػػػانكا كالمػػدرعات العسػػػكرية جمػػػكع المصػػرييف فػػػي كبريػػػات مػػدنيـ
دارة الجميكرية فيما سػمى بحككمػة القطػر الطرابمسػي المشػكمة  األسكأ حظا، فقد قضي عمى فكرة كا 

بػػػػراـ صػػػػمح بػػػػف يػػػػادـ أبريػػػػؿ  ـ، كبالتػػػػالي لػػػػـ تعػػػػش 1919بنػػػػاء عمػػػػى مفاكضػػػػات خمػػػػة الزيتكنػػػػة كا 
انشػقاؽ/ خيانػة عبػد القػادر الغنػام  الجميكرية كإدارة أكثر مف أربعة أشير فقط، كلػك أخػذنا حادثػة

ـ لخرجنا بنتيجة مفادىا أف الجميكريػة لػـ تعػش إال شػيرا 1918قائد قكات الجميكرية في ديسمبر 
كاحػػدا فقػػط، كانخػػرط زعمػػاء المجاىػػديف فػػي محاكلػػة إيجػػاد حػػؿ مػػع اإليطػػالييف يقػػي السػػكاف حربػػا 

ؿ بعد جراء حركب كصراعات السنييف جديدة كىـ في حالة مف الفقر كالجكع كالجراح التي لـ تندم
 الفائتة.

أقكؿ إف كؿ ما طرح مف أفكار حاكلت جاىدا صيغتيا بمغػة عمميػة ال تقمػؿ مػف  كفي الختاـ
فكػػرة الجميكريػػة الطرابمسػػية كمػػف الميبيػػيف الشػػرفاء الػػذيف حػػاكلكا إقامتيػػا فػػي ببلدىػػـ، كقصػػدكا مػػف 

دارم  يجنػػبيـ كيحمػػييـ مػػف اإلخطػػار المحدقػػة، كرائيػػا إقامػػة نظػػاـ سياسػػي كاقتصػػادم كعسػػكرم كا 
كمف العدك اإليطالي، ضعؼ اإلمكانيػات كالسياسػة اإليطاليػة كعػدـ الخبػرة كاألسػباب كثيػرة جعمػت 

 الجميكرية تفشؿ في تحقيؽ األىداؼ المرجكة.
كحػػػرم بنػػػا اليػػػـك أف نسػػػتفيد مػػػف أخطػػػاء أبائنػػػا كأجػػػدادنا كنتخػػػذ مػػػف الجميكريػػػة مثػػػاال حسػػػنا 

يػػػكرم فػػػي ببلدنػػػا ينػػػتيج الديمقراطيػػػة كيسػػػتمد مصػػػادر سػػػف قكانينػػػو مػػػف الشػػػريعة إلقامػػػة نظػػػاـ جم
ى اإلسبلمية الغراء كمف عرؼ أىؿ الببلد، كيجنبنا االنزالؽ في المتاىات التي قد تفضي بببلدنا إل

أك الحػػػركب األىميػػػة أك االحػػػتبلؿ األجنبػػػي كالقائمػػػة طكيمػػػة، فأكصػػػيكـ يأىػػػؿ  الدكتاتكريػػػةمسػػػتنقع 
بة كأكصي نفسي قبمكـ بتقكل اهلل في ىذا الشعب الذم عانى طكيبل مف الظمـ كالجكر ببلدم الحبي
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كالطغياف، ليبيا ياسادة ال تحتمؿ المزيد مف العذاب كالظمػـ كالقيػر، آف األكاف لمبنػاء كالتعميػر، آف 
 األكاف إلعبلف قياـ دكلة ليبيا العصرية.

كالسالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو.
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 كأثر ذلؾ عمى  الجميكرية الطرابمسيةقياـ كانييار 
 حركة الجياد الميبي في كالية طرابمس الغرب

       د. صالح محمد إجبارة
 أ. عمي اعجيؿ اشتيكم

 جامعة سرت                                                                                
 :ةػػػػػػػػمقدم

االستعمارية في جميع نكاحي الحياة، كأحد مظاىر  تجسدت معانات ليبيا خبلؿ الحقبة 
تمؾ المعاناة يتجسد في الجانب الفكرم كالثقافي، فقد كاف مدٌكني الحدث اليكمي محدكدم 
المصدر حتى أف مؤرخي الحقبة المتقدميف لـ يتمكنكا مف التحقؽ في عديد النصكص خاصة كأف 

ا بأقبلـ المستعمر أك المكالييف لو، لدا نرل الكتابات المصدرية كالمحدكدة طبعان كانت في معظمي
أف التحكالت التاريخية الراىنة مع التطكر السريع في أسمكب الكتابة التاريخية الحديثة يجيز لنا 
        إعادة بناء المعرفة التاريخية المحمية كفؽ الكعي التاريخي الذم يقـك عمى إلغاء التأكيؿ

 رفة التاريخية نسبيان. البلمنطقي كيتيح لنا ممارسة المع
كما أف ظاىرة االحتبلؿ التي لطالما اعتقدنا أنيا كلت إلى غير رجعة، نراىا اليكـ في 
صكر كأشكاؿ جديدة، بؿ أننا نعتقد أف عكدة االحتبلؿ بالكجة المعاصر ىي أقرب مف أم كقت 

ت بأبشع مضى، كعمى كجو العمـك مف قكل االحتبلؿ السابقة ذات اإلرث االستيطاني المقي
صكره، كعمى كجو الخصكص االحتبلؿ اإليطالي الذم جثـ عمى صدكر الميبييف ألكثر مف ثبلثة 
عقكد مف الزمف، سٌير اإلنساف الميبي خبلليا قكافؿ مف الشيداء، في معارؾ الشرؼ كالعزة، أدت 

ة قياـ كانييار الجميكرية الطرابمسيإلى طرد المحتؿ مف أرض الكطف. كمف خبلؿ مكضكعنا )
نسعى إلى تقديـ دراسة جديدة كفؽ كأثر ذلؾ عمى حركة الجياد الميبي في كالية طرابمس الغرب( 

ىذه الدراسة إلى كضع ايطار عممي لؤلشكاليات البحثية الحديثة  تيدؼرؤية تحميمية عميقة، كما 
التي كالمعاصرة لمتاريخ المحمي مف خبلؿ مقارنتيا بالكتابات األخرل ذات نفس اإلطار أك تمؾ 

ىذا البحث في ككنو يحمؿ صفة التجديد بيف طياتو   أىميةتدرس فضاء التاريخ المحمي، كتكمف 
 فيك مكظكع دائـ التجدد. 

كما نسعى مف خبلؿ ىذه الكتابات إلى رصد الخصكصيات الحضارية كفيـ المنطؽ 
مي، كأصبحت الداخمي لتاريخ المجتمع الميبي كقد ازدادت الحاجة إلى فيـ تاريخ المجتمع المح

مطمبان ضركريان في ظؿ منظكمة عالمية تسعى إلى تكحيد المفاىيـ كتنميط السمككيات لضرب 
 اليكيات المحمية كطمس السمات الحضارية لمشعكب.  

 :الظركؼ المميدة لقياـ الجميكرية أكالن.
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، كعمى مدل إحدل عشرة 1911بدأت العمميات العسكرية لبلحتبلؿ اإليطالي في سنة 
، خاض المجاىدكف ثمانية كستكف معركة محكرية، منيا أربعكف معركة في المنطقة الغربية عامان 

ـ إحدل كعشريف معركة 1923مف الببلد، تحديدان في كالية طرابمس، بيد أنيا بمغت في العاـ 
فاصمة ضد المحتؿ اإليطالي، استأثرت كالية طرابمس الغرب كحدىا بثمانية عشر معركة، كرغـ 

ف سياسة إيطاليا في ليبيا خبلؿ الفترة ما قبؿ الحزب الفاشي عمى إنيا لٌينة، كالتي ذلؾ عيرؼ ع
ايستبدلت عقب كصكؿ الحزب الفاشي إلى السمطة في إيطاليا بالشدة كاإلفراط في العنؼ حد 

لـ يأؿ المجاىدكف الميبيكف أم جيد  في التصدم  1931-1911التطرؼ  كخبلؿ تمؾ الفترة 
ة بشتى الطرؽ لمنع التغمغؿ اإليطالي حتى استشياد شيخ المجاىديف عمر كالمقاكمة المستمر 

 .(1)ـ1931المختار سنة 
 :الظركؼ الداخمية .1

 :أحكاؿ المجاىديف . أ
ـ كحتى 1911تميزت حركة الجياد الميبي ضد الغزك اإليطالي خبلؿ الفترة مف أكتكبر 

بيف المجاىديف، كالتعاكف ـ باتساع نطاؽ المقاكمة كشمكليتيا كبركز كحدة الصؼ 1912اكتكبر
، (2)الذم ساد بينيـ كبيف القكات العثمانية التي كانت معسكرة في الببلد أثناء االعتداء اإليطالي

كالتي كانت تقدر تقريبنا بخمسة آالؼ جندم عثماني كمف إيجابيات ىذا التعاكف كصكؿ المعدات 
ؿ المصدر األساسي، خاصة فيما العسكرية كالمؤف مف اإلمبراطكرية العثمانية التي كانت تمث

ا دكرنا ميمنا في إعداد الخطط العسكرية كاإلعداد لممعارؾ  يتعمؽ بإمداد السبلح، كما لعبت أيضن
كتدريبيـ لمتحركات العسكرية كفؽ نظاـ الفرساف كالمشاة، كما  ،(3)كتنظيـ فصائؿ المجاىديف

المجاىديف كيحرسف األمتعة كقت أسيمت النساء بدكر ميـ في ىذه الفترة العصيبة فكف يساعدف 
 .(4)اليجـك مع مف بقى ممف ال قدرة ليـ عمى الحرب

كما لعب العامؿ الديني كذلؾ دكرنا أساسينا في تكاثؼ الجيكد بيف المجاىديف الميبييف 
كالعثمانييف كتبلحميـ في المعارؾ ضد اإليطالييف، فكاف اإلسبلـ ىك الرابطة الركحية 

بيف الميبييف كالعثمانييف ضد عدكىـ المشترؾ، كمف ثـ رفعكا راية الجياد  كاإليديكلكجية الدينية
                                                 

، الدار العربية لمكتاب، بيركت، ـ1931-1911معجـ معارؾ الجياد في ليبيا  :( التميسي. خميفة محمد1)
 .  88ـ، ص1983

ـ، آثار صمح لكزاف عمى حركة 1942-1911بحكث كدراسات في التاريخ الميبي  :عبداهلل عمي ( إبراىيـ.2)
 .   101-100ـ، ص 1998، طرابمس، 2، مركز جياد الميبييف، ط2، جالجياد

 . 102( نفس المرجع، ص3)
 .  92صـ، 1984، لندف، 3دارؼ المحدكدة، ط جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، :( الزاكم. الطاىر أحمد4)
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باسـ اإلسبلـ كتحت لكاء السمطاف العثماني صاحب رمز الكحدة الدينية كالسياسية لممسمميف، 
عبلكة عمى ذلؾ فإف العثمانييف كانكا يمثمكف أداة الحكـ كجياز الييمنة السياسية كاإلدارية في 

عية طرابمس الغرب كبرقة لمدكلة العثمانية، كمف ثـ فقد عممكا عمى سد الفراغ الببلد بحكـ تب
السياسي في الببلد، األمر الذم حاؿ دكف حدكث أم انقسامات أك ظيكر زعامات محمية 

  .  (1)متنافسة أثناء ىذه الفترة كمف ىنا كجيت جميع الجيكد إلى محاربة العدك
جنب مع قكات المجاىديف، كالتحالؼ بيف الجانبيف  إف كجكد القكات العثمانية جنبا إلىك

كتبلحميـ في المعارؾ أعطى دفعنا قكينا لممقاكمة كبفضؿ ذلؾ التعاكف لقي اإليطاليكف مقاكمة 
 عنيفة عمى طكؿ المنطقة الساحمية.

 :ت تمكقع إيطاليا في الغرب الميبيبدايا . ب
حمبلتيا السياسية  ـ ساخننا، فقد صعدت إيطاليا1911كاف النصؼ األخير مف عاـ 

كالدعائية لممطالبة بحقيا في ليبيا، كشرعت في اإلعداد العسكرم لمغزك بعد ما أمنت عدـ 
معارضة الدكؿ الكبرل لتكسعيا في ليبيا كبعد أف تأكدت مف عجز الدكلة العثمانية عف الدفاع 

حممة لمتأثير عمى عف آخر كالياتيا األفريقية، كقامت الصحافة اإليطالية بدكر رئيسي في ىذه ال
الرأم الدكلي كدفعو إلى تأييد الحككمة في مغامرتيا الجديدة كإلسكات أصكات المعارضيف 

 . (2)لمغزك
فظف اإليطاليكف أف كالية طرابمس الغرب لقمة سائغة، كقد عبر أحد أركاف الحرب 

لف يتجاكز اإليطالييف عف الحممة بأنيا ستككف كنزىة بحرية، كأف االنتياء مف ىذه العممية 
بيذا التقدير فعبر عف ذلؾ   Kitchener. H. Hالمكرد كتشنرالخمسة عشر يكمنا كقد سمع 

، (3)بكصؼ إيطاليا بالتيكر العسكرم كبأف عممية احتبلؿ طرابمس لف تتـ في أقؿ مف ثبلثة أشير
 إال أف العمميات عمى أرض الكاقع خالفت كؿ التكقعات.

                                                 

 .101مرجع سابؽ، ص :( إبراىيـ. عبداهلل عمي1)
ـ، 2004، مجمس تنمية االبداع الثقافي، طرابمس، بنغازم في فترة االستعمار االيطالي( البكرم. كىبي أحمد، 2)

 .  15ص
   ىك ىكراشيك ىربرت كتشنرHoratio Herbert Kitchener  عييف قائدان  1916-1850مكاليد ايرلندا

، ثـ أصبح سرداران لمجيش المصرم 1886لمجيش البريطاني بمنطقة البحر األحمر عاـ  Field Marshalأعمى 
عييف قائدان أعمى لمجيش  1902كفي عاـ  1898، قاد الحممة االنجميزية المصرية عمى السكداف عاـ 1892عاـ 

حرب العالمية األكلى. ثـ قنصبل بمصر كاستدعي إلى لندف عقب اندالع ال 1909إلى عاـ  االنجميزم باليند
 5كأثناء تكجيو إلى ركسيا عف طريؽ البحر تحطمت سفينتو بسبب لغـ بحرم ألماني مما أدل إلى مقتمو في 

 .1916جكاف 
 . 76مرجع سابؽ، ص :الزاكم (3)
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ت ضد الحككمة العثمانية بدعكل قياميا بعرقمة المصالح كقد أخذت إيطاليا، تفتعؿ األزما
اإليطالية في ليبيا، ككجيت كسائؿ إعبلميا لمدعكة إلى التدخؿ العسكرم ككسب الرأم العاـ 
االيطالي، تمييدان لمغزك كاالحتبلؿ، ككاف عمى رأس ىذه التحركات الحزب الكطني المتطرؼ 

ستعمار األكركبي الحديث، كانطباعاتو التي ككنيا كىك أحد اقطاب اال ككرادينيالذم كاف يرأسو 
 . (1)عف كالية طرابمس الغرب عند زيارتو ليا دفعتو لممجاىرة باحتبلليا

كلعؿ الذم جعؿ اإليطالييف يعتقدكف مثؿ ىذا االعتقاد، حكؿ سيكلة االستيبلء عمى 
مكانية ترحيب األىالي بيـ، ىك مجيكدات الجكاسيس الذيف أرسم تيـ الحككمة اإليطالية، الكالية، كا 

كجاءكا بأف ىناؾ تذمرنا كسخطنا داخؿ الكالية عمى الجياز اإلدارم العثماني كما يقكمكف بو مف 
 .(2)أعماؿ ترىؽ كاىؿ المكاطف

لذا ارتدت إيطاليا قناع اإلنسانية في حربيا بيدؼ إنقاذ الميبييف مف ظمـ كجكر 
ػػػ إنجمترا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، ركسياػػػػػ بيذا المفيـك العثمانييف، كأقنعت الدكؿ األكركبية الكبرل ػ

كخمقت بذلؾ مكقفنا دكلينا لو طبيعة خاصة كاعتمدت عميو في الحرب الميبية كرجحت غالبية 
الدراسات التاريخية التي تعرضت لمسألة احتبلؿ كالية طرابمس الغرب نجاح السيطرة اإليطالية 

يـ في الدفاع عف ىذا الجزء مف ممتمكاتيـ عقب اتفاقية أكشي إلى تياكف العثمانييف كتخاذل
لكزاف، كىذا األمر يشكؿ جزءنا مف الحقيقة، خاصة عند تسميط الضكء عمى أحكاؿ الدكلة 
العثمانية الخارجية قبيؿ الحرب العالمية األكلى، كىناؾ  عامؿ آخر ساىـ في النجاح اإليطالي 

تمٌيز بالتأييد المطمؽ لضـ ليبيا إلى المستعمرات االيطالية،  كىك المكقؼ الدكلي الداعـ ليـ كالذم
ـ إلى 1911كالتي تخص السنكات مف ، كقد كشفت الكثائؽ الفرنسية كخاصة المجمكعة الثالثة

ـ عف ىذا المكقؼ حيث اتضح مف المراسبلت الدبمكماسية الخاصة بيذه الفترة أف 1914
نت تعتمد عمى ىذا التأييد أكثر مف اعتمادىا عمى الضغكط اإليطالية عمى الدكلة العثمانية كا

 .(3)نتائج العمميات العسكرية

 :الظركؼ العالمية .2
 :إيطاليا االستعمارية قبيؿ الحرب العالمية األكلى . أ

                                                 

 . 21مرجع سابؽ، ص :( التٌميسي1)
، مركز دراسة جياد لمسمحةالياني الغزكة االيطالي كبداية حركة المقاكمة ا :( بمخير. الياشمي محمد2)

 . 34(، صد، تالميبييف، طرابمس، )
، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، فريقيا الحديث كالمعاصرإدراسات في تاريخ  :( الدسكقي. ناىد إبراىيـ3)

 . 260ـ، ص2008
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كانت المقاكمة شديدة كقكية في كامؿ الكالية كبيذا طاؿ أمد الحرب، كلـ تستطع القكات        
ا جدنا مما اضطر الحككمة اإليطالية تقكية مكاقعيا كأصبح  كضع الحاميات اإليطالية حرجن

ألفنا، كلكف التعب كاإلعياء اشتد  90اإليطالية إلى زيادة عدد قكاتيا حتى بمغت في نياية أكتكبر 
بيف جنكد الحممة المذيف انتشرت بينيـ األمراض، كأخذت تبرز صعكبات التمكيف، كظمت الحممة 

دة كؿ البعد عف االستيبلء الفعمي عمى كالية طرابمس كبرقة ـ بعي1912اإليطالية حتى فبراير 
. كفي ذلؾ الحيف كانت الظركؼ الدكلية (1)بنفس القدر الذم كانت عميو في أكؿ أياـ الحرب

 تضغط عمى الدكلة العثمانية لمتكصؿ إلى صمح مع إيطاليا.
انية باألمر الكاقع ككاف أكثر ما يثير كدر الحككمة اإليطالية ىك تأخر إقرار الدكلة العثم

كزيادة حدة المقاكمة الميبية العثمانية، كقد كردت شكاىد في الكثائؽ الفرنسية تؤكد ىذا األمر إذ 
سفير فرنسا في ركما ىذه العبارة >> ... تدكر اآلف حرب عصابات شرسة في   Larocheذكر

ىناؾ...<< ، كقد كاف  ليبيا مف جانب ليبية ػ عثمانية، كالشؾ أنيا ستؤثر عمى الكضع اإليطالي
االعتقاد اإليطالي أف احتبلؿ الكالية أمر ليس بالمضف كأنو سيككف مف خبلؿ عممية خاطفة 
كسريعة كغير مكمفة، كأف الميبييف سيقفكف إلى جانب إيطاليا ضد العثمانييف، كلكف ما حدث ىك 

مكاؿ في سبيؿ ذلؾ، العكس فقد كقؼ العرب صفنا كاحدنا في مكاجية المحتؿ كبذلكا األركاح كاأل
كلـ يكف أماـ الحككمة اإليطالية سكل المجكء إلى استخداـ الضغكط الدكلية القائمة عمى التيديد 

 .(2)باستخداـ القكة ضد العثمانييف في جيات عديدة إلجبارىـ عمى التسميـ
فكاف لتحمس المجاىديف الميبييف كتكاتفيـ مع الضباط العثمانييف أثر حسف في رفع 

القتاؿ كالتصدم في كؿ الجبيات مما أجبر اإليطالييف عمى العكدة إلى المساعي  مستكل
السياسية بجانب العمؿ العسكرم، بعدما طاؿ أمد الحرب، كىذا أمر بطبيعتو يقمؽ الحككمة 

 اإليطالية، بسبب التكاليؼ الباىظة التي أثرت عمى كضعيا االقتصادم تأثيرنا سيئنا.
لحربية قامت إيطاليا بفرض ضرائب إضافية عمى دخكؿ كلمعالجة زيادة النفقات ا

المكاطنيف اإليطالييف، كي تغطي مصاريؼ ىذه الحرب، كبعد المكاجية الكطنية الشاممة، كعندما 
أعمنت إيطاليا ضـ كالية طرابمس كبرقة لمتاج اإليطالي، تكقع الساسة اإليطاليكف تأييد الدكؿ 

قبؿ ذلؾ، كلكف ذلؾ لـ يحدث بؿ قكبؿ قرارىـ ىذا ببركد  األكركبية األخرل التي منحتيـ تأييدىا
شديد مف ىذه الدكؿ األكركبية، كباحتجاج قاس مف الدكلة العثمانية، كلقد أرادت الحككمة 
اإليطالية بعمميا السياسي ىذا استدراج الحككمة العثمانية لمتخمي ليا عف الكالية، إال إنيا لـ تفمح 

                                                 

، القاىرة، ، دار المعارؼالغزكة االستعمارية لمعالـ العربي كحركات المقاكمة :ـعبد العظي .( رمضاف1)
 . 199ـ، ص1985

 . 264مرجع سابؽ، ص :( دسكقي2)
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ت إلى الكالية كمف بينيا فيالؽ القكات الخاصة اإليطالية التي في ذلؾ، رغـ ما أرسمت مف قكا
كانت محؿ اعتزاز في ركما، رغـ ذلؾ لـ تتحسف األكضاع اإليطالية في الساحة الحربية كفي 
المقابؿ كانت أكضاع المجاىديف تتحسف بازدياد عددىـ، كتنكع أسمحتيـ، كارتفاع مستكل 

ف تكنس كمصر، كبدأت الصحافة اإليطالية تنتقد تدريبيـ، مع بدء كصكؿ بعض االمدادات م
ـ كالقتصارىا عمى 1912القيادة اإليطالية في طرابمس لتجميد نشاطيا العسكرم في مطمع عاـ 

المدف الساحمية التي احتمتيا أكؿ األمر، كأخذت تحرض الحككمة عمى القياـ بمحاكالت ضد 
 .(1)الدكلة العثمانية ببحر إيجو

ليا سفينتيف حربيتيف إلى البحر األحمر لمقياـ بعمميات بحرية ضد كبالفعؿ أرسمت إيطا
العثمانييف، كرست السفينتاف في ميناء جدة  أثناء مكسـ الحج كتحرشت ببعض القطع البحرية 
العثمانية كقد أثار ىذا العمؿ العثمانييف كطمبكا مف حككمات الدكؿ العظمى ممارسة ضغكطيـ 

األعماؿ، كلكنيـ اعتذركا حرصان عمى االتفاقيات المكقعة معيا، عمى ركما لئلقبلع عف مثؿ ىذه 
بؿ لجأ اإليطاليكف إلى تيديد العثمانييف في جية أخرل كىي منطقة المضايؽ، كقامت سفنيـ 
بتكجيو بعض الضربات إلى سفف عثمانية في مضيؽ الدردنيؿ أغرقت بعض قطع مف األسطكؿ 

اعدة مف إنجمترا لممارسة الضغكط عمى إيطاليا، كىي العثماني، كعاد العثمانيكف إلى طمب المس
بدكرىا تذرعت بسياسة التأييد ككاف مكقفيـ سمبي كحمَّمت الدكلة العثمانية إنجمترا مسؤكلية 
االحتبلؿ اإليطالي لمكالية، كلـ يكف مف العثمانييف سكل إيقاؼ التجارة البحرية في الدردنيؿ، كزرع 

دكلية لمرككد كخاصة تجارة إنجمترا كركسيا، كبسبب ىذا العمؿ األلغاـ بو مما عرض التجارة ال
، كعمى (2)تحركت الحككمتاف اإلنجميزية كالركسية كطمبتا مف ركما االبتعاد عف منطقة المضايؽ

ا عمى  ذلؾ نرل أف الدكؿ األكركبية لـ تتحرؾ إال بعد أف تعرضت مصاليا لمخطر، كليس حرصن
  المصالح العثمانية.          

ـ لكضع مقترحات لحؿ النزاع العثماني 1912دأت المساعي الدكلية في نياية فبراير ب
اإليطالي، كذلؾ عندما أرسمت إيطاليا قطع مف أسطكليا البحرم  إلى البحر األحمر كبحر إيجو 
كالدردنيؿ لتتصدر المكقؼ، كقد حاكلت ألمانيا جذب الدكلة العثمانية إلى جانبيا بانتقاد مكقؼ 

مف الحرب حيف صٌرح كزير خارجيتيا بأنو يفضؿ أف تسيطر إيطاليا عمى كالية طرابمس  بريطانيا
الغرب فتصبح مجاكرة ليا بمصر، كعميو فإف بريطانيا كقفت مكقفنا غير جدم مف الكساطة، 
كرأت أف تقكـ الدكؿ األكركبية الكبرل بمحاكالت مشتركة لكضع مقترح يقرب بيف كجيتي نظر 

                                                 

، مركز ـ1912أكتكبر 1911المقاكمة الميبية التركية ضد الغزك االيطالي أكتكبر :( ارحكمة. مصطفى حامد1)
 . 311ـ، ص1988جياد الميبييف، طرابمس، 

 . 266( ناىد إبراىيـ دسكقي: مرجع سابؽ، ص2)
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ف، كقد قصدت بذلؾ عدـ فكز دكلة أكركبية عمى حساب أخرل في ىذا الطرفيف المتنازعي
  .(1)الصراع، خاصة ألمانيا التي تسعى إلى اجتذاب الدكلة العثمانية

كبالفعؿ بدأت المفاكضات بيف الدكلة العثمانية كاإليطالييف في مدينة الفيمك كانتقؿ 
لكزاف السكيسرية، كلما الحظت  المتفاكضكف بعدىا إلى كك كمنيا إلى أكشي أحد ضكاحي مدينة

إيطاليا تصٌمب الدكلة العثمانية في المفاكضات قامت بغارة بحرية عمى الدردنيؿ كمحاكلة إلرغاـ 
ـ 1912أكتكبر12العثمانييف عمى مكاصمة المفاكضات، كعاد الكفداف لبلجتماع مرة أخرل في 

كنشرت  (15)ـ1912أكتكبر15ي كاتفقا عمى كضع صيغة نيائية لمصمح، الذم تـ التكقيع عمييا ف
 أكتكبر كمف أىـ نتائجيا :  18المعاىدة في 

 .إيقاؼ حالة الحرب بيف الطرفيف في الكالية 

 .اصدر السمطاف العثماني فرماننا باستقبلؿ الميبييف الذاتي كيدعى لمسمطاف في المساجد 

 .العفك العاـ عمف شارككا في الحرب 

 ؿ انسحاب الدكلة العثمانية مف كالية طرابمس انسحاب اإليطالييف مف بحر إيجو مقاب
 الغرب كتسميميا إليطاليا.

كقد كضعت بنكد المعاىدة مكضع التنفيذ، كقد اعترفت الدكؿ األكركبية بسيادة إيطاليا عمى كالية 
 .(2)طرابمس الغرب بمجرد أف نشرت بنكد المعاىدة

 :الحرب العالمية األكلى كأثرىا عمى حركة المقاكمة . ب
ـ، كانضمت الدكلة العثمانية إلى 1914شبت الحرب العالمية األكلى في أغسطسعندما ن

ألمانيا ضد اإلنجميز، كعادت الدكلة العثمانية مرة أخرل إلى االىتماـ بالميداف الميبي بسبب 
مجاكرتو لمكجكد اإلنجميزم في مصر، كلكف لما كانت إيطاليا قد ثبتت عمى الحياد حتى إف 

فمـ يكف في نٌية الساسة العثمانييف مساعدة الميبييف عمى التخمص مف الحكـ انضمت إلى إنجمترا  
اإليطالي، بؿ استغبلليـ لمصمحتيا ضد الكجكد اإلنجميزم في مصر، كىك ما نشطكا لو في 

نائبنا لمسمطاف العثماني في إفريقيا  أحمد الشريؼأعقاب نشكب الحرب بأف تـ تعييف السيد 

                                                 

 . 313مرجع سابؽ، ص :( ارحكمة1)
، 2، جـ1912صمح أكشي لكزاف أكتكبر، بحكث كدراسات في التاريخ الميبي :( ارحكمة. مصطفى حامد2)

 .  94ـ، ص1998، طرابمس، 2مركز دراسة جياد الميبييف، ط
  ىك أحمد الشريؼ ابف محمد الشريؼ بف محمد بف عمي السنكسي ثالث زعماء الحركة السنكسية كلد بكاحة

كىناؾ أسندت إليو مياـ القكافؿ التجارية، كفي  1895، كرحؿ إلى الكيفرة سنة 1873 ديسمبر 18الجغبكب في 
أستقر في منطقة قرك حيث أسندت إليو مسؤكلية إدارة الزكايا الدينية، عينو عمو محمد الميدم كصيان  1900عاـ 

كعند كفاة عمو 1890مارس  12شرعيان عمى الخميفة الشرعي لمحركة إدريس السنكسي المكلكد في الجغبكب في 
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سميماف اء الرتب كالنياشيف، كما عيف في الكقت نفسو الشيخ الشمالية، كيمنحو حؽ إعط
ا لقكات المجاىديف الباركني   .(1)كالينا عمى طرابمس الغرب، كقائدنا عامن

 أحمد الشريؼكمف أثار كنتائج الحرب العالمية األكلى عمى المجاىديف  أف أيقحـ السيد 
نو كاف مدركان أف ىذه الحرب في الحرب كلـ يكف يريد ىذه الحرب مع اإلنجميز في مصر أل

ستككف كباالن عمييـ إذ أف اإلمدادات التي كانت تأتي إلى المجاىديف مف مصر سكؼ تمنع 
 عمييـ بسبب ىذه الحرب كبالفعؿ ىذا ما حدث. 

كفي الكقت الذم أيعمنت فيو الحرب العالمية كاف نفكذ اإليطاليكف يمتد حتى فٌزاف إال أف 
لى إعادة حساباتيـ كأكلكياتيـ إال أف أحداث الحرب إالييف، كدفعيـ إعبلف الحرب ارتبؾ اإليط

أدت بااليطالييف الى فقداف عديد المناطؽ في ليبيا منيا فزاف، فقد ثار عمييـ أىؿ الجنكب، كأكؿ 
الغزكات التي قامت بيا قكات المجاىديف عمى مراكز اإليطالييف بعد أف قكيت شككتيـ ىي غزكة 

ـ، كطردىـ منيا كانت فاتحة الدكر الثاني مف المقاكمة كالجياد 1914نكفمبر 27قاىرة بسبيا في 
في طرابمس، ككاف لسقكط قاىرة في سبيا أثر حميد في نفكس آىالي المناطؽ الجنكبية، مما دفع 

ػػػػ القائد األعمى لمقكات اإليطالية في الجنكب ػػػػ إلى االنسحاب الكامؿ مف   الككلكنيؿ امياني
 . (2)ـ1914ع ديسمبرالجنكب مطم

كعمت الثكرة كافة الببلد كىجـ المجاىدكف عمى الحاميات اإليطالية كحاصركىـ كمنيـ 
مف بقى محاصرنا في حاميتو ثـ بعد ذلؾ قامكا بتسميـ أنفسيـ لممجاىديف كىكذا حاؿ الببلد مف 

ءه الدعـ أقصاىا إلى أقصاىا  كبعد ذلؾ قاـ مياني بتنظيـ صفكفو مف جديد كخاصة بعد أف جا
مف إيطاليا كجيز حممتو، مف أجؿ استرجاع ما فقده مف مكاقع كحاميات في كافة الببلد كلكف 
المجاىدكف كانكا لو كلحممتو بالمرصاد كفي المكعد في مدينة سرت، كىذا ما نراه مف أحد العكامؿ 

النشغاليـ كاألسباب التي ميدت لقياـ الجميكرية لعدـ كجكد قكات إيطالية كافية في الكالية 
بالحرب العالمية كمما زاد مف ذلؾ أم ما ساعد عمى قياـ الجميكرية الطرابمسية ىك خسارة مياني 
في معركة القرضابية التي جرت أحداثيا في قصر أبكىادم سرت بالقرب مف بئر القرضابية في 

يجـك عمى ـ، كالتي كاف مف نتائجيا أف عمت الثكرة كافة أرجاء الببلد كال1915أبريؿ  29 -28

                                                                                                                                            

الثمار الزكية . أنظر، الصبلبي. عمي محمد محمد، 1933تكلى قيادة الحركة حتى تكفي سنة  1902سنة 
 .273-271، ص ص2001، مكتبة الصحابة، الشارقة، اإلمارات، 1، جلمحركة السنكسية في ليبيا

تيا كدفنيا في ليبيا مخاض االمبريالية كالفاشية االيطاليتيف عسر كالد :( العرفاكم. محمكد1)
 . 258ـ، ص1991، مركز جياد الميبييف، طرابمس، 2، ت، عمر الطاىر، جـ1912ـ1882
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الحاميات اإليطالية كانسحاب اإليطالييف مف حاميتيـ كانحصارىـ في نطاؽ ضيؽ ال يتعدل 
 بعض المدف الساحمية.

 :ثانيان. قياـ الجميكرية الطرابمسية
يطاليا الحرب العالمية األكلى كطرفيف  ككما أسمفنا الذكر في دخكؿ الدكلة العثمانية كا 

ة مف خبلؿ كسطائيا في ليبيا بإعادة حث كدعـ المجاىديف متعادييف كحاكلت الدكلة العثماني
ذا رأينا في األحداث التي جرت عمى الساحة الميبية مثؿ  الستئناؼ القتاؿ ضد اإليطالييف كا 

ـ كىزيمة الككلكنيؿ مياني في الجنكب الميبي في 1912معاىدة أكشي لكزاف في أكتكبر
ـ ك معركة 1914األكلى في أغسطس ـ كاإلعبلف بدؽ طبكؿ الحرب العالمية1914ديسمبر

ـ كؿ ىذه األحداث مجتمعة تقريبنا، كانت سببنا في قياـ الجميكرية 1915القرضابية في أبريؿ
 الطرابمسية. 

ا مف الركح المعنكية لدل المجاىديف، كأعادكا ترتيب األدكار ككؿ تمركز في  كزادت أيضن
حداث بأف ألغت العمؿ ببنكد اتفاقية أكشي منطقتو لمدفاع عنيا، عززت الدكلة العثمانية تمؾ األ

لكزاف، كألحقت طرابمس الغرب بالدكلة العثمانية مف جديد كعيف الشيخ سميماف الباركني كالينا عمى 
ا ليا، كبذلؾ أصبحت طرابمس تابعة إدارينا كسياسينا لمدكلة العثمانية،  طرابمس كككمندانا عامن

كأخذت إيطاليا في االنكماش كتقمصت المساحة ـ 1916-ـ1915تسارعت األحداث في األعكاـ 
 التي كانت تسيطر عمييا في كالية طرابمس إلى أكثر مف الثمثيف.

ـ، كيحمؿ مف السمطاف فرماننا 1916كصؿ الشيخ سميماف الباركني في منتصؼ أكتكبر
بتعيينو كالينا عمى طرابمس، كبدأ يعمؿ منذ قدكمو إلنشاء حككمة عربية منضكية تحت لكاء 

ـ أعمف فيو 1916أكتكبر17لسمطاف العثماني، كتديف لدكلة الخبلفة بالتبعية، كأصدر منشكرنا في ا
، ككاف (1)إلحاؽ طرابمس الغرب بالكاليات العثمانية، كما عمؿ عمى إصبلح الخبلفات بيف الفرقاء

لكصكلو دفعة قكية لممجاىديف، كرس معظـ كقتو في المصالحات بيف قادة المقاكمة 
دريس السنكسي ثـ بطرابمس كاستقر بو المقاـ في الزاكية المتخاصم يف، بدأىا بمصراتو كترىكنة كا 

طبلؽ المدافع أيدانا بذلؾ.  بعد قراءة فرماف السمطاف العثماني كرفع العمـ كا 
كاف مع اقتراب الحرب العالمية األكلى مف نيايتيا، أخذت الظركؼ تتييأ إلعبلف 

إلى طرابمس  عثماف فؤادأكفدت الحككمة العثمانية األمير ـ 1918جميكرية طرابمس، ففي مايك 
زالة الخبلفات القائمة في صفكؼ المجاىديف، كتكحيد  ليتسمـ القيادة العميا في إفريقيا الشمالية، كا 

                                                 

 .  296مرجع سابؽ، ص :( الزاكم1)
  ( 1972-1895عثماف فؤاد أفندم عثماف أكغمك): السمطاف مراد الخامس كمبعكث اآلستانة إلى  حفيد

 لمعمميات العسكرية ضد الطمياف. طرابمس كقائد
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القيادة الكطنية، كقد القت بعض االجتماعات نجاحان خاصة تمؾ التي عقدت في الفترة مف مايك 
ؾ النجاح في السيطرة عمى عديد الخبلفات عمى مستكل القيادات ـ، يكمف ذل1918إلى سبتمبر

ف لـ تستطع تحقيؽ ىذا الغرض عمى مستكل الزعامات الطرابمسية كالسنكسية، كلذلؾ  الجيادية، كا 
عبد الرحمف لـ تأت األنباء بقرب سقكط الدكلة العثمانية، حتى استقر الرأم، تحت نصيحة 

بمس، ػػػػػ كاآلراء عديدة حكؿ قياـ أك فكرة تككيف الجميكرية ، عمى إنشاء جميكرية في طراعزاـ
ػػػػػػػػ عمى نحك يكفؿ لكؿ زعيـ مف كبار الزعماء الطرابمسييف مكاننا بارزنا في شؤف الحكـ عمى قدـ 

  .(1)المساكاة مع سائر أقرانو أعضاء ىذه الجميكرية
لة العثمانية ميزكمة كتكقيعيا انتيت الحرب العالمية األكلى بخركج إيطاليا منتصرة، كالدك 

ـ، كمف نتائجيا إنشاء كيانات مستقمة عمى أنقاض الدكلة 1918أكتكبر30التفاقية مكندركس في 
عادة بناء الجغرافية السياسية عمى حسب ما اتفؽ عميو أثناء الحرب، كقد يككف ذلؾ  العثمانية، كا 

تناع بالعمؿ عمى إنشاء كياف مستقؿ المفيكـ السياسي ىك ما استكحى منو قيادات المجاىديف االق
 .(2)بأف يعمف استقبلؿ الكالية العثمانية طرابمس الغرب باسـ الجميكرية الطرابمسية

تباينت المصادر حكؿ فكرة قياـ الجميكرية حيث يرل البعض إف فكرة قياـ الجميكرية 
كلة العثمانية الطرابمسية كانت صدل لفكرة نشأة جميكرية شماؿ إفريقيا التي أكحت بيا الد

، (3)إف الجميكرية الطرابمسية كانت مف أفكار عبدالرحمف عزاـ محمد فؤاد شكرمكألمانيكيرل 
بأنيا  عمر سعيد بغني، كيصفيا (4)إلى شخصية األمير عثماف فؤاد الطاىر الزاكمكينسبيا 

جاءت جبرنا لمخكاطر
يكرية ، كباإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ عديد اآلراء حكؿ فكرة إنشاء الجم(5)

 الطرابمسية.
ـ في جامع المجابرة 1918نكفمبر16جاء إعبلف تأسيس الجميكرية الطرابمسية في 

بالقصبات بمدينة امسبلتو، كطالب المجتمعكف الدكؿ العظمى االعتراؼ بيا، كاستندت بعض 
كما تنص عميو مف حؽ الشعكب في  Wilsonكيمسكف المطالب عمى مبادئ الرئيس األمريكي 

                                                 

  ( 1976-1893عبد الرحمف عزاـ باشا):  كعقب  1912كلد بمصر، كدرس الطب بمندف كتخرج فييا سنة
 1915عكدتو سافر إلى تركيا كحارب معيا أثناء الحرب العالمية األكلى في البمقاف، ثـ أيرسؿ إلى ليبيا سنة 

 لعسكرية لجانب األتراؾ ضد الطمياف.لممساعدة في إدارة األمكر السياسية كا
 . 340ـ، ص2005الفرات لمنشر كالتكزيع، بيركت،  السنكسية ديف كدكلة، :( شكرم، محمد فؤاد1)
 . 206( رمضاف، مرجع سابؽ، ص2)

 .321مرجع سابؽ، ص :الزاكم (3)
 263ص مرجع سابؽ، ،محمد فؤاد :شكرم (4)
، مركز جياد ـ1923ة تجمع المجاىديف ببني كليد كماحكليااحتالؿ منطقعمر محمد المجدكب،  :( الزبيدم5)

 .  31ـ، ص1988الميبييف، طرابمس، 
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، فأكد ضركرة تكحيد عثماف فؤادباسـ األمير  عبدالرحمف عزاـ، كتحدث (1)ىـتقرير مصير 
صفكؼ المجاىديف مف أجؿ حماية مصالح الببلد، كاقترح إقامة حككمة كطنية جميكرية كحظى 

سميماف الباركني ، كضـ كبلن مف: (2)ىذا االقتراح بتأييد األغمبية، كانتخب مجمس الجميكرية
، كانتخب المجمس االستشارم  (3)بمخير كرمضاف السكيحمي كأحمد المريض كعبدالنبي

عضكنا مثمكا أىـ األعياف كالشيكخ في المنطقة الغربية، كمجمسنا قضائينا شرعينا  24لمجميكرية مف 
كالشيخ  الزركؽ بكرخيصكالشيخ  عمر الميساكم، كىـ: الشيخ (4)مككننا مف أبرز عمماء الشريعة

، كلـ يحضر كؿ أعضاء مجمس الشكرل االجتماع، بؿ كشككيمختار الشكالشيخ  محمد اإلماـ
نما انتخب تكزيعنا لممسؤكلية كتحقيقنا لممساكاة كالكحدة بيف جميع القبائؿ،  كاف بعضيـ غائبنا، كا 
كقبؿ االنصراؼ مف المسجد أقسـ الحاضركف جميعنا يميف الكالء كاإلخبلص لمجميكرية، كجاء 

ا بيدم عمى ىذا القرآف الكريـ أف أجعؿ نفسي كمالي فداءن  نصو: >> أقسـ باهلل العظيـ قابضن
لكطني كحككمتي الجميكرية الطرابمسية، كأف أككف لعدكىا عدكنا كلصديقيا صديقنا، كلقانكنيا 

 .   (5)الشرعي مطيعنا
كبعد أف تـ انتخاب أعضاء الجميكرية كانتخاب أعضاء مجمس الشكرل كالمجمس 

رساؿ الببلغات إلى عديد الدكؿ، كأكؿ ىذه الببلغات كجو إلى الشرعي اجتمع األعضاء كقرركا إ
 سكاف جميكرية طرابمس كجاء فيو:

)بسـ اهلل الرحمف الرحيـ في الساعة الرابعة كالنصؼ مف يكـ السبت المكافؽ       
ىػ قررت األمة الطرابمسية تتكيج استقبلليا بإعبلف حككمتيا 1337صفر 13مػ 1918نكفمبر16

فاؽ آراء عممائيا األجبلء كأشرافيا كأعيانيا كرؤساء المجاىديف المحترميف الذيف الجميكرية بات
اجتمعكا مف كؿ أنحاء الببلد، كقد تـ انتخاب أعضاء مجمس الشكرل الطرابمسي، كانتخب 
أعضاء مجمس الجميكرية كافتتح أعمالو بتبمي  إعبلف الجميكرية إلى الدكؿ العظمى، كالدكلة 

ة الطرابمسية تعتبر نفسيا حائزة الستقبلليا الذم اكتسبتو بدماء أبنائيا كقكتيا اإليطالية. إف األم
منذ سبع سنييف، كسعيدة بالكصكؿ إلى ىذه الغاية التي ىي أشرؼ ما تصؿ إليو األمـ كتينئ 

                                                 

مركز جياد  ـ،1922 - ـ1919 االكضاع السياسية كالعسكرية في غرب ليبيا :( مكسى، المبركؾ محمد1)
 . 22-21ـ، ص ص2000الميبييف، طرابمس، 

 . 25ـ، ص1970ة الحديثة، مصر، المطبعة الفني المعاصرة، ليبيا :( العقاد. صبلح2)
، ت، عماد حاتـ، ـ1969 تاريخ ليبيا مف نياية القرف التاسع عشر حتى عاـ :( بركشيف. نيككالم إيميتش3)

 . 193ـ، ص2001، بيركت، 2دار الكتاب الجديد المتحدة، ط
 ـ. 95ـ، ص1958لقاىرة، ، المطبعة الكمالية، اليبيا مف االستعمار االيطالي إلى االستقالؿنقكال،  :( زيادة4)

.103المرجع السابؽ، ص :زيادة   (5)  
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أبنائيا بتماـ نجاحيا كاتحادىـ عمى الثبات التاـ في الدفاع عف كطنيـ كحككمتيـ الجميكرية 
 كفيؽ بيد اهلل كحده( الجديدة، كالت
 سميماف الباركني، رمضاف السكيحمي، أحمد المريض، عبد النبي بمخير.التكقيعات: 

كالثاني إلى الضباط الكطنييف لتقديـ الطاعة لحككمتيـ الجديدة كالثالث إلى رئيس 
لى الحككمة اإليطالية كالرابع إلى الرئيس كيمسكف رئيس الكاليات المتحدة األمريكية كالخامس إ

رئيس الكزراء اإلنجميزم كالسادس إلى رئيس الحككمة الفرنسية، كاف لمجميكرية الطرابمسية أحسف 
األثر في نفكس الشعب الطرابمسي، كدب النشاط في جميع مرافؽ الحياة كأحس الناس بتطكر 
ا مبيننا، كثمرة مف ثمرات جيادىـ المكفؽ، فكان ت غريب في حياتيـ السياسية، ك رأكا فييا فتحن

 .    (1)محؿ إجبلؿ كتعظيـ في نفس كؿ عربي
كما أنيا مثمث خطكة سياسية ىامة كنقمة لزعماء الجياد في إطار مقاكمة المحتؿ 
اإليطالي، سكاءن كاف التفكير في تككيف الجميكرية جاء مف فكر الزعماء الكطنييف أك بالتعاكف 

ذلؾ ال يفقدىا أىميتيا كقرار  كالتشاكر مع غيرىـ مف المستشاريف أك مف فكرة خارجية، فإف
معادم لتخمي الدكلة العثمانية، كاالستمرار في مجابية االحتبلؿ اإليطالي سياسينا، بعد إف قضكا 
حيننا مف الزمف كىـ يذكدكف عف الحمى بكؿ غاؿ كرخيص فداءن لو، كجاء إعبلف الجميكرية كرد 

احة الصراع، كلمكاجية ما سيحدث فعؿ إيجابي عمى استسبلـ الدكلة العثمانية، كخركجيا مف س
مف قطع لممعكنات العسكرية، ككقؼ لئلمدادات، كسحب مف بقى مف الضباط العثمانييف يقاتؿ 
في طرابمس، كتعكيض الشرعية السياسية التي تضررت باستسبلـ الدكلة العثمانية، كتخمييا عف 

ف استسبلميا قد يمحؽ الدكر الذم مارستو عمى أساس كالية طرابمس جزءن مف الدكلة العثما نية، كا 
 .     (2)بطرابمس ىزيمة أكبر

رساؿ برقية تدعكىا لؤلعتراؼ بيا، فقد  أما عف ردة فعؿ إيطاليا عقب إعبلف الجميكرية كا 
كانت رافضة لمفكرة مف أساسيا، إال أف مسألة تطبيقيا أثارة حفيظتيا كدعت طرابمس الى الجمكس 

فكرة الى أف ىددت بأستعماؿ القكة، كألقت طائراتيـ لمتفاكض في األمر كبالغت في رفض ال
منشكرات تيدد فييا بالقتؿ، كتسارعت كثيرة المخطط اإليطالي في التصدم ليذه الخطكة التي أف 
كتب ليا النجاح كاالستمرار، أف يزيد مشيد االحتبلؿ تعقيدنا، فاندفعت السياسة اإليطالية بقكة 

جياضيا، فبدأت بعرض ال تفاكض مع قادة الجميكرية كزعمائيا، كىي تضمر تخمي لمحاصرتيا كا 
خضاعيا لسيادتيا  الزعماء عف جميكريتيـ الكليدة، كمرحمة أكلى إللحاؽ طرابمس بإيطاليا كا 

                                                 

، 2، مركز دراسات الكحدة العربية، طالمجتمع كالدكلة كاالستعمار في ليبيا :( حميدة. عمي عبدالمطيؼ1)
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كبمكافقة الزعماء أنفسيـ، كالقضاء عمى الدكلة المستقمة التي أعمنت، خاصة إذا عرؼ أف ىذه 
ميبي، كال يخرج مف سيادتيا إال أجزاء محدكدة الدكلة كحككمتيا تسيطر عمى معظـ التراب ال

حصرت فييا القكات اإليطالية المحتمة، كذلؾ فإف مكقؼ دكؿ االحتبلؿ الغربي الرافضة 
لبلعتراؼ بالجميكرية الناشئة، كتجاىؿ كجكدىا، يبيف حقيقة أىمية الخطكة التي أقدـ عمييا زعماء 

. كىنا يبرز تساؤؿ (1)طار مشركع االحتبلؿطرابمس كال يفيـ ىذا التجاىؿ كاإلعراض إال في إ
 كىك لماذا لـ يتـ اختيار رئيساى كاحدنا لمجميكرية الطرابمسيةذ

مف المحتمؿ أف طبيعة ظركؼ تمؾ المرحمة، ىي التي فرضت أف تككف الجميكرية تحت 
حكـ مجمس رئاسي يدير أمكرىا، كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ تسمـ الجميكرية مف الفتف كالصراعات 

دس الدسائس بيف المجاىديف، إلفشاؿ ىذا المخطط الذم رأل فيو آىالي طرابمس، ىك الخبلص ك 
 كالتغمب عمى اإليطالييف، ككانت الجميكرية محؿ إجبلؿ كتعظيـ في نفكس الطرابمسييف.

كاف اإليطاليكف قد قدركا خطكة إنشاء جميكرية، كأدرككا خطكرة ما يمكف أف تؤكؿ إليو 
نيائيا باستخداـ كؿ األكضاع في طرابمس  إذا ما كتبت ليا الحياة، فبلبدا مف القضاء عمييا، كا 

الطرؽ كاألساليب سكاءن كانت عسكرية أك بث الفتف أك زرع الشؾ بيف الزعماء كالقادة كالخداع 
بداء الرغبة في انتياج سياسات العدؿ  ظيار ركح المبلينة كاإلصبلح كا  الذم يجيدكف العمؿ بو، كا 

لحاقيا بمصاؼ البمداف كاإلنصاؼ، كال تركيج لنية الدكلة اإليطالية في اإلعمار كالرقي بالبمد كا 
 المتحضرة.

بدأ اإليطاليكف في عرض التفاكض عمى المجاىديف كزعمائيـ، كاختاركا مف يحظى بثقة 
الزعماء مف ناحية، كمف يدعكا إلى اتباع سياسة التفاىـ مع إيطاليا كالعمؿ بسياسة خذ كطالب 

محمد ـ، ككاف 1912ؿ الدكلة العثمانية عف كالية طرابمس كبرقة إليطاليا في أكتكبر منذ تناز 
أحد أىـ الشخصيات التي رفضت االستمرار في حرب اإليطالييف بداعي عدـ  فرحات الزاكم

تكازف القكة بيف الطرفيف ليككف كسيطا بينيما، لحث الزعماء عمى قبكؿ الصمح مع الدكلة 
يياـ المجاىديف بتفضيؿ سياسة  اإليطالية، كأف اتباع إيطاليا ليذه السياسة سياسة الخداع كا 

عداد عدتيا، كاف  ظيار رغبتيـ في البناء كالتعمير، لـ يشغميـ عف االستعداد لمحرب، كا  الصمح، كا 
عداد عدتيـ، إلى أف  ما أقدمت عميو ما ىك إال كسبنا لمكقت، حتى يكتمؿ تجييز صفكفيـ، كا 

ما سيأتي معنا تباعنا، كالذم يعد بداية نياية الجميكرية الطرابمسية التي لـ  ، كىذا(2)تحيف الفرصة
 تدـ إال بضع شيكر.
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 :الطرابمسية كعكدة المد اإليطالي ثالثان. انييار الجميكرية
لـ يكف ضمف حسابات االيطالييف السياسية مسألة استقبلؿ أك قياـ جميكرية في مناطؽ 

كما أف حساباتيـ لـ تبيف أف ىذا الشعب عمى قدر كبير مف يعتقدكف أنيا ضمف مناطؽ نفكذىـ 
الكعي، ككانكا يضنكف أنيـ مجرد رعاة كعصابات ال يرقى مستكل تفكيرىـ إلى ىذا القدر مف 
النضكج، إلى حد طمب استقبلليـ، كبالفعؿ قامت الدكلة اإليطالية برفض ىذه الجميكرية مف 

مخطط، كليس بالغريب عمى إيطاليا أف تكيد كتدس الكىمة األكلى كسخرت الجيكد إلفشاؿ ىذ ال
 الدسائس كتزرع الفتف كاألحقاد بيف القادة كالمجاىديف. 

قاد قياـ الجميكرية الطرابمسية إلى تسكية الخبلفات بيف قيادات حركة المجاىديف عمى 
بي كعبد النفي مصراتة  رمضاف السكيحميالرغـ مف مكاصمتيـ البقاء في أماكف نفكذىـ، فكاف 

عبد في ترىكنة، كتكلى  كأحمد المريضعف الجبؿ،  كسميماف الباركنيفي بني كليد،  بمخير
ـ عقدة الحككمة 1918قيادة الجيش التي أتخذت مف الزاكية مقرنا ليا، كفي ديسمبر القادر الغنام

 عدة اجتماعات في العزيزية لمناقشة المكاضيع اإلدارية كالسياسية، ككاف حؿ القضية المتعمقة
بتكزيع الميمات كاألسمحة التي أبقتيا الدكلة العثمانية في مصراتو عمى سكاف المناطؽ المختمفة 

 ، ىدية إلى خصمو السابؽرمضاف السكيحميفي الببلد كاحدنا مف اإلنجازات الكبرل، حيث أرسؿ 
 ، الذم أصبح عضكنا في مجمس الجميكرية، ككانت كمية كبيرة مف الذخائر كتعبيرأحمد المريض

ا مع السنكسية، كىذا ما أثار قمؽ  رمضاف السكيحميعف الصمح، كما قاـ  بتصفية خبلفاتو أيضن
السمطات اإليطالية كأف تؤدم ىذه التصالحات بيف قادة الببلد في الشرؽ كالغرب إلى تحالؼ 
كتتصاعد عممية قياـ الجميكرية مف قيٍطرية إلى كافة الببلد، كخاصة عند الطمب المشترؾ، 

 .(1)ؼ إيطاليا بالحقكؽ المشركع آلىالي الببلدباعترا
فقررت الحككمة اإليطالية أف تستخدـ مجددنا أسمكب القكة مف أجؿ إرغاـ الكطنييف 

 غاريكنيـ كصؿ إلى طرابمس الحاكـ الجديد 1918الميبييف عمى االستسبلـ، ففي نياية 
Garione ة، كبكؿ عنجيية، صرح بأف كبداء بتعزيز قكاتو مف الجنكد كالسبلح كالمعدات الحربي

إال أف مسألة إعادة انتشارىـ  (2)القكات اإليطالية ستقـك مجددنا باحتبلؿ طرابمس خبلؿ شيريف
 .1923كسيطرتيـ استمرت حتى عاـ 

 Mazzini  ماتزيتيـ بقيادة 1918ديسمبر 26تحركت القكات اإليطالية مف زكارة يكـ 
شيد ىذا العاـ أحداثان متسارعة ػػػػػ كالتحمت ـ ػػػػػ حيث 1919يناير 1كصمت إلى جنزكر في

في منطقة  Bat kavo باتكافكبالقكات اإليطالية التي خرجت مف طرابمس في اتجاه الغرب بقيادة 
                                                 

 .331الزاكم، المرجع السابؽ، ص (1)
 .  24مرجع سابؽ، ص فرج ( ميبلد،2)
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جنزكر التي تـ إخبلئيا مؤقتنا مف قكات المجاىديف، الذيف قامكا باليجكـ عمى القكات اإليطالية 
ـ، كاستطاع المجاىدكف طرد القكات 1919يناير 2المتكاجدة في صياد بالقرب مف جنزكر في 

اإليطالية مف بعض مكاقعيـ، غير أنيـ لـ يستطيعكا البقاء في تمؾ المكاقع التي تـ االنسحاب 
منيا إلى مكاقع أخرل لقطع كصكؿ اإلمدادات العسكرية، كىي أكلى االشتباكات تحت قيادة جيش 

إال إف قيادة الجيش فرضت حصار  غاريكنيبيا  الجميكرية، كعمى الرغـ مف التعزيزات التي قاـ
عمى المكاقع التى تحتميا القكات اإليطالية، كتكلت زماـ المبادرة باليجكـ بعد تشكيميا لجبية قكية 

 9-8امتدت مف الزاكية حتى قصر بف غشير لمنع تكغؿ قكات العدك نحك الدكاخؿ، كفي يـك 
كية، لحماية فرقة الصيانة المكمفة بصيانة كربط فبراير خرجت قكة إيطالية مف حاميتيا مف الزا

خط السكة الحديدية، كتعرضت تمؾ السرية ليجكـ قكم مف المجاىديف، مما دفع باإليطالييف 
كىذا ما دفع  ألستخداـ الطائرات، بعد إف عجزت القكات اإليطالية البرية في اختراؽ صفكفيـ

كىذا يعزز الرأم بأف  ،(1)ب القكة ىك السائدالحككمة اإليطالية إلى التفاكض، بعد إف كاف أسمك 
الحككمة اإليطالية سكؼ تستعمؿ كؿ ما يمكف استعمالو مف أجؿ القضاء عمى الجميكرية 

 الطرابمسية.
 اليادم كعباربدأت المفاكضات في شير مارس كيمثؿ الجميكرية في ىذه المفاكضات 

كتغيب عف  عمي تنتكشك نيمحمد فكيكالحاج  الصكيعي الخيتكف رئيسنا كعضكية كؿ مف:
الذم انضـ إلى الكفد بعد عدة جمسات، كمف الجانب أحمد المريض ك عبدالنبي بمخيرالحضكر 
مدير المكتب السياسي في طرابمس، كعقد االجتماع األكؿ بيف  Tardini تاردينياإليطالي 

، ىك تككيف ـ بخمة الزيتكنة ككاف مجمؿ ما طالب بو الطرابمسيكف1919مارس  10الكفديف يكـ 
إمارة حرة بطرابمس الغرب تحت إشراؼ الحككمة اإليطالية عمى أف تككف الشريعة اإلسبلمية 
قانكنيا األساسي كتنصيب أمير مسمـ كتأسيس برلماف يتككف ثبلثة أرباع أعضائو مف 
الطرابمسييف كالربع الباقي مف اإليطالييف كالييكد كتأليؼ جيش كطني كسؾ عممة عربية ككضع 

كطني لئلمارة كجعؿ التعميـ االبتدائي إجبارينا كتأسيس محاكـ مختمطة لمفصؿ بيف العرب عمـ 
 .(2)كاإليطالييف

استمرت المفاكضات أكثر مف شير دكف الكصكؿ إلى كضع شركط لمصمح بسبب رفض 
الجانب اإليطالي لمطالب الجميكرية الطرابمسية في الحرية كاالستقبلؿ، كعرض الجانب اإليطالي  

رجاع األمبلؾ المصادرة إلى أصحابيا اشت راؾ الطرابمسييف في الكظائؼ اإلدارية كنشر التعميـ كا 
كالعفك العاـ، كاف رد الجانب الطرابمسي بالرفض، كعقب تكقؼ المباحثات عادة المناكشات بيف 
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الطرفيف، إال أف صمكد المجاىديف أجبر الطمياف عمى العكدة الى طاكلة المفاكظات، كسكيت 
ـ، كانتيى 1919المسائؿ المختمؼ عمييا كاستؤنفت المحادثات في خمة الزيتكنة في مايكبعض 

ـ كيضـ أكثر 1919يكنيك 1المفاكضكف إلى االتفاؽ عمى الصمح ككضع القانكف األساسي في 
مف أربعيف مادة أىميا المساكاة بيف الطرابمسييف كاإليطالييف في الحقكؽ السياسية كالمدنية 

عميـ بالمغة العربية في المراحؿ األكلى  كالمغة اإليطالية في بقية المراحؿ إال فيما كالتجنيد كالت
 .(1)يخص التراث اإلسبلمي كافؽ عميو الطرفاف

بدأت نشكة االنتصار عمى بعض زعماء حركة الجياد بدخكليـ إلى مدينة طرابمس 
سميماف ك سكيحميرمضاف الكصدكر القانكف األساسي لمقطر الطرابمسي كيمثؿ ىذا الجانب 

كقد فسر الجانب اآلخر الصمح عمى أنو عممية مراكغة ككسب لمكقت مف الجانب الباركني 
 .(2)عبد النبي بمخيراإليطالي كيمثؿ ىذا الجانب 

كعمى أثر ىذا االتفاؽ الذم نبلحظ فيو انتياء اسـ الجميكرية الطرابمسية ليحؿ محمو 
يذاننا بزكاؿ الجميكر  ية الطرابمسية، التي كانت مجالسيا ليبية خالصة ال يكجد القانكف األساسي، كا 

فييا اقتساـ في مجالسيا كال مشاركة غير عربية، عمى عكس القانكف األساسي الذم يكجد فيو 
ماال كاف لو مكاف في الجميكرية الطرابمسية كبالفعؿ كما رأينا سابقنا، أف الحككمة اإليطالية ترل 

ابمسية صفعة قكية ليا، كمنذ ذلؾ الكقت كىي تميد بشتى الكسائؿ في إعبلف قياـ الجميكرية الطر 
 لرد ىذه الصفعة، كبالفعؿ ردة الصاع صاعيف.

 :المحصمة كالحدكد
في ختاـ ىذا الدراسة سنحاكؿ اختزاؿ أىـ الخبلصات كاالستنتاجات التي تكصمنا ليا     

الجميكرية الطرابمسية كأثر  خبلؿ البحث في التاريخ المحمي كتحديدا حكؿ مكضكع قياـ كانييار
 ذلؾ عمى حركة الجياد الميبي في كالية طرابمس الغرب.

  أف االجابة عمى التساؤؿ القائـ حكؿ أسباب قياـ الجميكرية ىؿ كانت حاجة أـ نتيجةذ يمكف
بمكرتو في أف مسألة قياـ جميكرية عمى الضفة الجنكبية لممتكسط في ذلؾ الكقت كانت حدثان 

ذا الحدث سييدد أىداؼ عديد القكل الخارجية دات المصالح االستعمارية كأكليا استثنائيان كى
إيطاليا، إال أف الظركؼ الداخمية المتأثرة بالفضاء الخارجي لمحدث أضيرت أك ساعدت 

إال أف الكضع االجتماعي كالدكر القبمي كالجيكم لمشخصيات  الجميكرية عمى الظيكر،
ية قد حسـ مصيرىا منذ كالدتيا، كعمى ما يبدك أيضان أف األربعة التي اعتمت ىـر الجميكر 

تمؾ الخبلفات الحادة بيف قادة الجميكرية كاتساع ىكة الخبلؼ بينيـ فإذا ما استثنينا السيد 
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فأف الثبلثة االخريف ىـ زعماء محمييف غير ممميف بالكضع السياسي  سميماف الباركني
راع القكل العظمى أنداؾ كخاصة مكقفيا اتجاه العالمي كتنقصيـ الخبرة التي تأىميـ لفيـ ص

ليبيا النشغاليـ بالخبلفات الداخمية كعدـ ممارستيـ لمعمؿ السياسي خارج حدكد مناطؽ 
نفكذىـ، باإلضافة إلى مجمكعة مف الترتيبات كانت ايطاليا قد أعدتيا إلفشاؿ ىذا الحدث 

 18دة الجميكرية كالطمياف في كعقب تكقيع اتفاؽ الصمح في خمة الزيتكنة بيف أعضاء مف قا
  1919يكنيك  1بتاريخ  عمانكائيؿ الثالث، كبصدكر مرسـك مف الممؾ االيطالي 1919ابريؿ 

بمكجبو أينشئت حككمة محمية تضـ كالي معيف مف قبؿ الممؾ يعاكنو ثماف ليبييف كايطالياف 
 كبيذا أصبحت الجميكرية في حكـ الماضي.

  لتاريخي المحمي كىي عامؿ محرؾ لو دكف شؾ كمف خبلؿ طرؼ رئيسي لمحدث اأف إيطاليا
تحركيا في فضاء الحدث الداخمي منذ العقد األخير مف القرف التاسع عشر حتى العقد الرابع 
مف القرف العشريف يمكننا تحديد ماىية تمكضعيا في ليبيا، كىي عمى ثبلث مراحؿ  أكليا 

كفي ىذه الفترة  1911حتى  1882الي ايطاليا المستكشفة كالمميدة كالتي امتدت منذ حك 
مف بداية  1921حتى  1912كاف تكاجدىا يتسـ بالنعكمة، كالمرحمة الثانية كانت مف 

العمميات العسكرية حتى تغير مقاليد األمكر في ايطاليا ككصكؿ الحزب الفاشي إلى السمطة 
ضي الميبية، كرغـ ذلؾ كىذه الفترة تتسـ باليمجية االيطالية في تعامميا مع األمكر عمى األرا

كانت األقبلـ االيطالية في ركما تصفيا بالمينة، فمف ناحية لـ تستطع احكاـ قبضتيا كميا 
عمى ليبيا كمف ناحية أخرل لـ يكف لدييا األستعداد لؤلنسحاب أك تغيير سياستيا اليمجية 

ه الفترة كىذ 1943حتى  1922حتى ظيكر الفاشية، كىي المرحمة الثالثة كالتي أمتدت مف 
 اتسمت بالسطكة كممارسة األرىاب الفاشستي في أعتى مراحمو خاصة خبلؿ عقد العشرينات. 
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                                                                  الجميكرية الطرابمسية التحدم كالطمكح
 د. إبراىيـ أحمد ابكالقاسـ                                                     

 د انزبتٚخٛخانًراس انهٛجٙ نهًذفٕظبد ٔانذتاضب

 

 ارتابت اختيار عنكاف البحث )الجميكرية الطرابمسية التحدم كالطمكح( لؤلسباب التالية:
أكال: مف أكبر التحديات التي كانت تكاجو قادة الحركة الكطنية الميبية قبؿ إعبلف الجميكرية 

ـ، حتى تسيؿ عمييا الطرابمسية ، الخبلفات كالفتف، كالنعرة القبمية التي حاكلت إيطاليا زرعيا بيني
فشاؿ المقاكمة المسمحة، باإلضافة إلى مخاطر العزلة التي كاف يعيشيا  تفكيؾ الكحدة الكطنية، كا 
زعماء حركة الجياد، حيث كاف كؿ زعيـ حاكما في منطقتو، مما أتاح لئليطالييف التحرؾ 

القبائؿ، كقد شعر  بسيكلة، كاالنفراد بكؿ كاحد منيـ، كبث الفتف إلشعاؿ نار الحقد كالحرب بيف
قادة حركة المقاكمة بيذه المخاطر التي تحيط بيـ، فكاف تحركيـ لتجاكز تمؾ المحف، كفؾ العزلة 
فيما بينيـ، كقد كجدكا في إعبلف الجميكرية الطرابمسية الطريؽ الذم يحقؽ ليـ ذلؾ " كتناسي 

 .(2)فا يصبكا إليو الجميع. الكطف التي تعتبر ىد(1)الجميع خبلفاتيـ الجانبية " مف أجؿ مصمحة 
ثانيا: الطمكح، كاف طمكح قادة حركة المقاكمة الميبية الذيف تفاعمكا مع إعبلف الجميكرية 
الطرابمسية، كسعكا إلييا، ىك إقامة نظاـ جميكرم يشارؾ فيو الجميع، كيؤسس لقياـ دكلة ليبيا 

كالظركؼ القاسية التي كاف  المستقمة، كالتخمص مف ىيمنة االستعمار األجنبي، كيرفع المعاناة
يعيشيا الشعب الميبي، نتيجة سياسة القير كالظمـ التي كانت تمارسيا إيطاليا ببل ىكادة فكؽ 

 األرض الميبية.
 األكضاع الدكلية كاإلقميمية قبؿ إعالف الجميكرية الطرابمسية:

لؾ بسبب كاف العالـ يعيش أكضاعا معقدة كمربكة قبؿ إعبلف الجميكرية الطرابمسية، كذ
ـ( التي جاءت عمى األخضر كاليابس، 1918ػ  1914مجريات أحداث الحرب العالمية األكلى )

كحتى الدكؿ التي لـ تكف طرفا في الحرب لحقت بيا األضرار، كالخسائر البشرية كالمادية، 
كانتشار الفقر كالمجاعة باإلضافة إلى مخاطر زراعة األلغاـ التي حصدت الكثير مف األركاح 

بشرية البريئة، كنظرا إلى أف إيطاليا كانت طرفا في الحرب العالمية األكلى إلى جانب دكؿ ال
الحمفاء )انجمترا كفرنسا كركسيا( فقد أنيكتيا الحرب، كتكبدت خسائر كبيرة في قكتيا العسكرية، 

ـ( قد أكدت ليـ ضعؼ 1915كقد استغؿ الميبيكف ذلؾ، السيما كأف معركة القرضابية )ابريؿ 
كجاء  (3)جيش اإليطالي، باإلضافة إلى نتائج تمؾ المعركة التي أكدت أىمية تكحيد حركة الجيادال

 8في تقرير لمقنصؿ الفرنسي )جكسميف( بطرابمس إلى كزير الخارجية الفرنسي في باريس في 
ـ مدل الفكضى كاإلحباط النفسي الذم أصاب الضباط كالجنكد اإليطالييف كىك ما 1918مارس 

مى خسائرىـ الحربية في طرابمس " كىكذا قد ال يجب أف تستغرب ما صار يظير عمى انعكس ع
 .(4)القيادة العميا مف فشؿ، كقد صار الضباط قمقيف مف الفكضى التي عمت نفسية الجنكد "
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ىذا عمى الجانب اإليطالي، أما الدكلة العثمانية التي تنازلت عف حكـ ليبيا منذ معاىدة 
، ظمت عمى تكاصؿ مف خبلؿ بعض ضباطيا بجية القتاؿ في ليبيا ـ1912)أكشي( أكتكبر 

بتيريب السبلح كالمؤف لممجاىديف، كبعد اندالع الحرب العالمية األكلى حيث أصبحت تركيا 
طرفا في الحرب إلى جانب ألمانيا كالنمسا زاد ىذا التكاصؿ بإيعاز مف ألمانيا الستخداـ الجبية 

في مصر، كإلفشاؿ الجبية األكربية، كقد أرسمت نكرم باشا الميبية لضرب الجيش االنجميزم 
لبلتصاؿ بقيادات المجاىديف، ككاف أبرزىـ في ذلؾ الكقت أحمد الشريؼ السنكسي بالمنطقة 
الشرقية، ثـ أرسمت بعد ذلؾ األمير عثماف فؤاد الستبلـ القيادة العامة في أفريقيا الشمالية، كما 

لنفس الغرض، كقد ألحت الدكلة العثمانية عمى أحمد الشريؼ أرسمت ألمانيا )فكف تاكدف مكر( 
السنكسي بقبكؿ ميمة اليجكـ عمى االنجميز في مصر، كعف طريؽ بعض الضباط المقربيف 
ألحمد الشريؼ مثؿ نكرم باشا كجعفر العسكرم، كقد تـ تكريطو في ىذه الميمة التي كاف رافضا 

ـ كقد منيت بالفشؿ، كاضطر بعدىا 1917ػ  1916ليا، كتكاصمت ىذه الحممة خبلؿ عامي 
  (5)ـ.1918أحمد الشريؼ إلى ترؾ القيادة كمغادرة األرض الميبية إلى استانبكؿ عاـ 

كبانتياء الحرب العالمية األكلى خرجت تركيا مف الحرب ميزكمة ضمف دكؿ المحكر، كقد 
نية المذلة التي كىي الصفعة الثا (6).ـ1918أكتكبر  31فرضت عمييا معاىدة )مكدركس( في 

ـ كقد نصت معاىدة مكدركس في مادتيا 1912تتعرض ليا تركيا بعد معاىدة أكشي أكتكبر 
الخامسة عمى حؿ الجيش التركي بأقصى سرعة كعمى إجبار تركيا بسحب كؿ ما تبقى ليا مف 

ركة ضباط كجنكد مف ليبيا، كبالتالي انقطع تكاصميا مع ليبيا، ككاف لذلؾ انعكاسو السمبي عمى ح
المقاكمة في ليبيا، حيث تكقؼ إمداد المؤف كالسبلح الذم كاف يأتي مف تركيا، باإلضافة إلى 
كضع العراقيؿ أماـ المساعدات التي تأتي عبر الحدكد المصرية التي كضعت عمييا رقابة مشددة 

، اريةككانت جؿ الدكؿ العربية في ذلؾ الكقت كاقعة تمت الييمنة االستعم (7)مف قبؿ اإليطالييف
كبالتالي لـ يكف بكسعيا تقديـ يد العكف كالمساعدة لمشعب الميبي، باستثناء بعض المساعدات 
التي تسرب خمسة لمجبية، كأماـ ىذه الظركؼ الصعبة التي كانت تعيشيا حركة المقاكمة، 
كالشعب الميبي عمكما، فكر زعماء الببلد في انجاز عمؿ مف شانو أنقاض الببلد مف تمؾ 

المأساكية، كالتخمص مف ىيمنة االستعمار اإليطالي، ككانت فكرة إعبلف الجميكرية  األكضاع
 الطرابمسية التي أجمع عمييا قادة حركة الجياد كالشيكخ كأعياف الببلد. 

 مذكرات عبد الرحمف عزاـ حكؿ تأسيس الجميكرية الطرابمسية :
العربية، صدر الكتاب  تحت عنكاف صفحات مف المذكرات السرية ألكؿ أميف عاـ لمجامعة

حكؿ تأسيس  (8)ـ، متضمنا شيادات عبد الرحمف عزاـ1977الذم أعده جميؿ عارؼ سنة 
الجميكرية الطرابمسية، كالمذكرات الشخصية عادة ما تتضمف معمكمات قد يستفاد منيا، لكف ال 
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معمكمات تخمك مف األىكاء كالميكؿ الشخصية، لذلؾ يصبح التعامؿ معيا بحذر فيما تتضمنو مف 
 تاريخية.

كأكلى المبلحظات التي استقيناىا مف تمؾ المذكرات أف عبد الرحمف عزاـ كاف يحمؿ صفة 
ضابط في الجيش العثماني، كبالتالي فيك يخضع لؤلكامر العسكرية في تحركاتو كتنقبلتو، 

بضركرة  كتكاصمو مع القيادات الميبية، كقد تأكد ذلؾ عندما خاطبو األمير العثماني عثماف فؤاد
 .(9)أف يرافقو إلى األستانة " انؾ ضابط تحت قيادتي في الجيش العثماني، كىذا أمر عسكرم "

بمكجب ذلؾ مرتب ضابط ضمف  يتقاضىكطالما ىك ضابط في الجيش العثماني فبلبد أنو 
جدكؿ مرتبات الجيش العثماني، كقد أشار في مذكراتو أف األمير عثماف فؤاد قاـ بتكزيع مرتبات 

 ضباط عف شيكر متأخرة.ال
كيحاكؿ عزاـ مف خبلؿ مذكراتو إظيار انو عمى عبلقة كطيدة بالقيادات الميبية كلو التأثير 
عمى األمير العثماني عثماف فؤاد كيقكؿ " عرضت عرش طرابمس عمى األمير العثماني كلكنو لـ 

 .(10)يكافؽ عمى أف يصبح ممكا "
بتكلي عرش ليبيا، راكدتو فكرة أخرل، كىي  كيضيؼ إلى انو بعد فشؿ في إقناع األمير

إعبلف الجميكرية " لـ يكف أمامي بعد أف فشمت في إقناع األمير بالمكافقة عمى المناداة بو ممكا 
إال أف ارجع مرة أخرل إلى فكرة إعبلف الجميكرية كاف اعمؿ عمى انتخاب مجمس كطني إلعبلف 

كذ في الببلد مف أعياف كعمماء كرؤساء القبائؿ الجميكرية بكاسطة مؤتمر كبير يضـ كؿ مف لو نف
 .( 11)كالعشائر " 

ذا كنا عمى اقتناع بأىمية التشاكر بيف األشقاء، كليس في ذلؾ عيبا، ككما يقكؿ المثؿ   كا 
)ال خاب مف استشار(  إال إننا ال نقبؿ أف ينسب السيد عزاـ كؿ شيء إلى نفسو، كأف فكرة 

نت مف بنات أفكاره، بدليؿ أنو يتناقض في مذكراتو، فمف جية إعبلف الجميكرية الطرابمسية كا
يقكؿ انو صاحب فكرة إعبلف الجميكرية، كىك الذم سعى إلييا نجده في مكضع أخر يقكؿ أف 

مع رمضاف  مصراتوفكرة إعبلف الجميكرية الطرابمسية جاءت ألكؿ مرة مف خبلؿ لقاء جمعو في 
 السكيحمي.

براز دكره في جميع األطكار عمى حساب القيادات كىكذا يبلحظ أف عزاـ يحاكؿ إ
كحكؿ النظاـ األساسي لمجميكرية يتحدث عزاـ في مذكراتو باستيانة بالقيادات الميبية،  (12)الكطنية

فيذكر أنو كضع النظاـ األساسي لمجميكرية بالتشاكر مع رئيس أركاف حرب األمير العثماني 
 دات الميبية.عثماف فؤاد، كدكف حضكر أم عنصر مف القيا

" ذىبت إلى عبد الرحمف نافذ بؾ رئيس أركاف حرب األمير... كقمت لو ليس أمامنا إال أف 
نعمؿ عمى إعبلف الجميكرية في األراضي الطرابمسية، ككانت مناقشة طكيمة انتيت بمكافقة 
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سي الرجؿ عمى رأيي، كبسرعة أمكف كرقة كقمما، ثـ دفعتو لبلشتراؾ معي في كضع النظاـ األسا
 .(13)لمحككمة الجديدة "

كبينما يتحدث بصيغة المفرد عند حديثة عف مكلد فكرة الجميكرية ، فينسب كؿ شيء لو 
شخصيا، كنجده بعد ذلؾ يتحدث بصيغة الجمع عند حديثو عمى الييكؿ التنظيمي لمجميكرية، 

يش كالشرطة بقكؿ" رشحنا أربعة أسماء لعضكية المجمس الجميكرم... اخترنا القائد العاـ لمج
كلـ يفصح عف أسماء مف شارككه  (14)اخترنا أسماء مف رأينا صبلحيتيـ لعضكية مجمس الشكرل"

في ىذا االختيار، كمف فكضيـ بالقياـ بذلؾ نيابة عف القيادات الكطنية، كاعياف القبائؿ، باستثناء 
صغيرة، ككاف رمضاف السكيحمي الذم كاف يتشاكر معو عزاـ " كنا نتشاكر معو في كؿ كبيرة ك 

، كالسؤاؿ أيف كاف دكر بقية (15)اختيار أسماء المرشحيف لمناصب الجميكرية الجديدة بمكافقتو"
القيادات الكطنية التي كاف ليا دكر مؤثر في مياديف الجياد كالسياسة، مثؿ الشيخ سميماف 

 الباركني كأحمد المريض كعبد النبي بالخير.
يبية الكصكؿ إلى تحقيؽ استقبلؿ الببلد، كالتخمص مف لقد كاف تعطش القيادات الكطنية الم

االحتبلؿ اإليطالي، كلـ تكف فكرة إعبلف قياـ الجميكرية مف طرابمس غائبة عف أذىاف تمؾ 
ـ جاء عمى لساف فرحات الزاكم كىك أحد العناصر الميبية التي درست 1912القيادات، ففي عاـ 

أف الدكلة العثمانية لـ يعد ليا أم حقكؽ في ببلدنا  القانكف بفرنسا، كساىمت في حركة المقاكمة "
ليبيا، كلسكؼ نعمف الجميكرية الطرابمسية كسنثبت لمعالـ أجمع أننا بقكتنا كحدىا لقادركف عمى 

 .(16) الذكد عف حمى أرضنا "
أف فرحات الزاكم أثناء إقامتو في فرنسا قد تأثر بالحياة الدستكرية التي أكجدىا النظاـ 

بفرنسا، باعتبار فرنسا أكؿ بمد يعمف النظاـ الجميكرم، لذلؾ كانت تراكده فكرة إعبلف  الجميكرم
 الجميكرية في طرابمس، السيما أنو كاف مف عناصر الحركة الكطنية الميبية. 

كمف ىنا يتضح فكرة إعبلف الجميكرية الطرابمسية لـ تكف غائبة عف الزعماء الميبييف، كاف 
الرأم الذم أبداه عزاـ كالذم اشرنا إليو  يخصبإرادة كطنية ليبية، كىذا إعبلف الجميكرية قد تـ 

 سابقا.
كالذم أعمف فيو مكلد الجميكرية الطرابمسية، يتحدث  مسبلتوكفي المؤتمر الذم عقد في 

عبد الرحمف عزاـ عف الكممة التي ألقاىا نيابة عف األمير عثماف فؤاد، كفي حديثو مبالغة، 
يؤمر فيطاع " أخذكا يصفقكف مع حرارة كمماتي، كلـ أنتظر كبادرت بكضع كاعتبر نفسو قائدا 

مصحؼ كبير ككتاب البخارم أماـ كاحد مف كبار العمماء كنا قد كجينا إليو الدعكة لبلشتراؾ في 
االجتماع كىك شيخ مسبلتو اسمو عبد السبلـ األحمر. ثـ طمبت إلى الحاضريف أف يتقدمكا الكاحد 

ذا كاف األمر ( 17)منيـ يده فكؽ المصحؼ ثـ يقسـ بمينا كنت أعددتو "بعد اآلخر يضع كؿ  كا 
كذلؾ ىؿ المؤتمر كاف يخمك مف أم قيادات ليبية قادرة عمى إدارة المؤتمرذ الشؾ أف المؤتمر 
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كاف حدثا ميما كقد حضره أعياف القبائؿ كالمشائخ كاغمب قيادات الحركة الكطنية في المنطقة 
ؿ أف يترؾ كؿ شيء في المؤتمر لعزاـ الذم أراد أف تظير صكرتو، كيحجب الغربية، لذلؾ ال يعق

 صكر اآلخريف.
لقد كانت ميمة عبد الرحمف عزاـ تنحصر في تقديـ المشكرة لزعماء حركة الجياد في ليبيا 
طبلع عمى تجارب اآلخريف، كمما يؤكد أف ميمتو كانت ال  باعتبار لديو خبرة سياسية سابقة كا 

ستشار( إنو انظـ بعد إلغاء الجميكرية إلى رمضاف السكيحمي ليعمؿ لديو تتعدل ميمة )م
 .(18) مصراتومستشار في حككمة 

كميمة المستشار شيء متعارؼ عميو سكاء عمى مستكل القيادات السياسية أك عمى مستكل 
، الدكؿ، فالكثير مف الدكؿ تستعيف بخبراء أجانب يعممكف لدييا كمستشاريف في مجاالت محدكدة 

كذلؾ عمى مستكل السياسييف عمى سبيؿ المثاؿ، نجد بشير السعداكم رئيس ىيئة تحرير ليبيا 
بالقاىرة يستعيف بمستشار مصرم كىك الدكتكر محمد فؤاد شكرم الذم كاف لو دكر في تقديـ 

 ككاف مكفقا في ميمتو. (19)المشكرة ألعضاء ىيئة تحرير ليبيا 
يد مف مذكرات عزاـ، فقد أكضحت بعض النقاط ال أريد أف استطرد في استعراض المز 

البارزة التي تتعمؽ بإعبلف الجميكرية الطرابمسية، كالتي تتضمف معمكمات مشكىة كغير دقيقة 
تؤثر عمى حقيقة ذلؾ الحدث الياـ الذم صنعو الميبيكف، كالذم يعتبر عبلمة مضيئة في تاريخ 

عبلف مكلد أكؿ جميكرية في الكطف العربي، ليبيا المعاصر، باعتبار ليبيا كاف ليا السبؽ في إ
ككانت خطكة عممية نحك المطالبة باستقبلؿ ليبيا المكحدة بأقاليميا الثبلث طرابمس، كبرقة، كفزاف 
كبرغـ بعض السمبية لدكر عبد الرحمف عزاـ أثناء حركة المقاكمة الميبية ضد اإليطالييف إال أف 

ـ يستحؽ التقدير حيث دافع عف 1945العربية مارس  دكره بعد تكليو أمينا عاما لجامعة الدكؿ
القضية الميبية لدل المنظمات الدكلية اإلقميمية، كقدـ المساعدات لبعض الزعماء السياسييف 

   .(20)ـ1951الميبييف حتى نالت ليبيا استقبلليا عاـ 
 :مكلد الجميكرية الطرابمسية 

امع المجابره( في منطقة مسبلتو يكـ كاف حدثا تاريخيا ىاما ذلؾ المؤتمر الذم عقد )بج
ـ، كالذم أعمف مف خبللو إعبلف قياـ الجميكرية الطرابمسية، كقد سبقو اجتماع 1918نكفمبر  16

ـ حضره سميماف الباركني كعبد النبي 15/11/1918تمييدم عقد بالبكيرات )مركز ترىكنة( يكـ 
سحاؽ  باشا قائد القكات العثمانية، بالخير كأحمد المريض كرمضاف السكيحمي كمحمد سكؼ كا 

كفي ىذا المؤتمر تمت مناقشة البرنامج النيائي لممؤتمر الذم سيعقد في اليكـ المكالي، كالذم 
 .(21)سيحضره زعماء الحركة الكطنية ك المشائخ كاعياف الببلد 

ـ، بدأ االجتماع بحضكر أعياف 1918نكفمبر  16كفي اليكـ المحدد لممؤتمر كىك السبت 
سحاؽ باشا قائد  الببلد كالمشائخ كزعماء حركة الجياد، باإلضافة إلى األمير عثماف فؤاد، كا 
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كقد تحدث في المؤتمر  (22)القكات العثمانية، كعبد الرحمف عزاـ مستشار األمير عثماف فؤاد 
 األمير عثماف فؤاد مبعكث الدكلة العثمانية الذم القي كممة ألقاىا نيابة عنو عبد الرحمف عزاـ، ثـ
بدأ في مناقشة النظاـ الييكمي إلدارة الجميكرية، كقد تـ االتفاؽ عمى تككيف مجمس رئاسي يتككف 

 مف أربعة أعضاء، حيث انتخب كؿ مف: 
، كما انتخب (23)سميماف الباركني كأحمد المريض كعبد النبي بالخير كرمضاف السكيحمي 

ي الباركني نائبا لمرئيس، عضكا برئاسة الشيخ محمد سكؼ كيحي 22مجمس شكرم مككنا مف 
كنظرا ألىمية الجانب المالي، فٌعد تـ اختيار مسئكؿ لمشؤكف المالية، ككمؼ مختار كعبار بيذه 

 الميمة.
أعمف مجمس رئاسة الجميكرية ببلغا إلى الشعب الميبي أعمف  1918نكفمبر  18كفي يكـ 

ألمة الطرابمسية تتكيج فيو تأسيس الجميكرية الطرابمسية، كقد نص عمى ما يمي، " قررت ا
استقبلليا بإعبلف الجميكرية باتفاؽ آراء عممائيا اإلجبلء كأشرافيا كأعيانيا كرؤساء المجاىديف 

   (24)المحترميف الذيف اجتمعكا مف كؿ أنحاء الببلد " 
 كمف المبلحظ أف إعبلف الجميكرية تـ كفقا إلجراءات نظامية كقانكنية كفقا لبلتي : ػ

في اختيار أعضاء مجالس الجميكرية مف خبلؿ أعياف الببلد مشاركة الشعب  .1
 كشيكخيا كقادة حركة الجياد.

إببلغ الحككمة اإليطالية رسميا بإعبلف الجميكرية باعتبارىا الدكلة التي استعمرت  .2
 الببلد.

إببلغ دكؿ العالـ كخاصة الدكؿ الكبرل فرنسا كانجمترا كالرئيس كلسف بالقرار الذم  .3
 . اتخذه الميبيكف

ـ 1918نكفمبر  18كقد تمت صياغة الببلغ الرسمي الذم سمـ لمحككمة اإليطالية يكـ 
بأسمكب يدؿ عمى شجاعة قادة الجميكرية، كثقتيـ في أنفسيـ، ألنيـ يدافعكف عف حؽ اغتصب، 
ككرامة جرحت كقد جاء الببلغ "تفخر األمة الطرابمسية بتتكيج استقبلليا بإعبلف الحكـ الجميكرم 

كافة لمجمس الحككمة كالشكرل، كال ىدؼ ليا إال ضماف كحدتيا  أنحائيانكاب عنيا مف  كانتخاب
كحريتيا داخؿ حدكدىا األساسية المعركفة، كما أنيا تعيش عيشة ىنية سالمة لجميع األمـ التي 
ال تحاكؿ غصب حقكقيا، لذلؾ تدعك الحككمة اإليطالية إلى االعتراؼ بيا كسد كؿ باب يضطر 

 .  (25)طرابمسية إلى مداكمة الحرب إلى تحقيؽ أمميا المشركع " الحككمة ال
كالسؤاؿ ىؿ قبمت الحككمة اإليطالية ذلؾذ أـ أنيا كانت كعادتيا عنيدة متجبرة ضد حقكؽ 

 الشعب الميبي المشركعة.
لقد كاف الرد اإليطالي سريعا مف خبلؿ ممثمك القكات المسمحة اإليطالية في الخمس بأف    

كأنيا تعارض بشدة فكرة الجميكرية الطرابمسية كلـ  (26)" لف تعترؼ باستقبلؿ طرابمس ككمتيـ" ح
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يتكقؼ األمر عند ىذا الجد، بؿ أرادت إيطاليا إفشاؿ ىذا المشركع الكطني الذم نادم بو الميبيكف 
كذلؾ عف طريؽ استخداـ القكة العسكرية، كقد قامت بتحريؾ قكاتيا المنتصبة في عدة مناطؽ مف 

التي استطاع مف خبلليا  1919يناير  2اره إلى طرابمس، ككانت معركة جنزكر يكـ زك 
 المجاىدكف الميبيكف أثبات قكتيـ، كأف يشكمكا خطرا حقيقيا عمى القكات اإليطالية.

كمما يؤكد أف إعبلف الجميكرية الطرابمسية كاف حدثا مفجعا كمخيفا لئليطالييف، أف إيطاليا 
يا في الجبية األكركبية كتحكيميا لمجبية الميبية، كقد حشدت جميع قامت باالستعانة بقكات

إمكانياتيا مف أسمحة كقكات برية كجكية كبحرية إلجبار الميبييف عمى التخمي كالتنازؿ عف حككمة 
 .(27)الجميكرية 

بيد أف حركة المقاكمة الميبية اثبت قكتيا كصمكدىا في تمؾ المعارؾ التي شنتيا إيطاليا 
لى طرابمس كالتي شكمت جبية قتالية عمى امت داد المنطقة الممتدة مف الزاكية إلى جنزكر كا 
، يقكدىا بعض زعماء حركة الجياد، سميماف الباركني كأحمد المريض كعبد اهلل تامسكت، متراصة

كأماـ القكة القتالية التي ميزت حركة المجاىديف، شعرت إيطاليا بأف االستمرار في المجابية 
 قد يكمفيا الكثير، لذلؾ قبمت مبدأ التفاكض مع حككمة الجميكرية الطرابمسية.العسكرية 

كمما يؤكد خيبة األمؿ الذم لحقت باإليطالييف في معاركيـ التي جاءت انتقاما إلعبلف قياـ 
 1919الجميكرية الطرابمسية، ما كتبو )غراتسياني( في كتابو نحك فزاف، حيث يقكؿ: " أف عاـ 

 (28)النسبة لمحككمة اإليطالية في طرابمس الغرب "ىك عاـ المذلة ب

 :المفاكضات اإليطالية الميبية 
شاركت الصحؼ االشتراكية اإليطالية في حث الحككمة اإليطالية عمى الدخكؿ في اتفاؽ 
صمح مع الجانب الميبي بعد أف طاؿ أمد الحزب دكف نتائج، إال أف الحككمة اإليطالية كانت 

خكؿ في اتفاقية صمح، كلكنيا اكتفت بإعبلف العفك العاـ، كقد ردت حككمة تراكغ، كال تريد الد
 .(29)الجميكرية الطرابمسية عمى ذلؾ ردا عنيفا 

" أف شعبنا يرغب في السمـ لكنو ال يرضي بالذؿ كالميانة، كال يسمح بأف يتعرض لئلذالؿ 
ذا كاف الجانب اإليطالي يصر عمى مكقفو فإننا سنكاصؿ الحرب حتى ا  لنصر "كا 

كأماـ المكقؼ الصمب الذم كقفو قادة الجميكرية الطرابمسية أجبرت إيطاليا لمدخكؿ في 
ـ بيف 1919مارس  10مفاكضات مع حككمة الجميكرية، كبالفعؿ بدأت المفاكضات يكـ 

الحككمة اإليطالية التي ترأس كفدىا )تاردتي( مدير مكتب السياسة في طرابمس كالكفد الميبي 
أبريؿ  21اليادم كعبار( كقد انتيي الكفداف إلى عقد اتفاؽ كقعو الطرفاف في الذم يرأسو )

ـ ينص عمى عقد صمح بيف البمديف، كقد أفضى ىذا االتفاؽ إلى إصدار القانكف األساسي 1919
كبعد صدكر  (30)مادة 40الذم تـ اعتماده مف قبؿ الحككمتيف اإليطالية كالميبية ، كالذم يتضمف 

ـ، كىي 1919سبتمبر  4تـ تشكيؿ حككمة عرفت بحككمة القطر الطرابمسي في النظاـ األساسي 
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إيطالييف، كتشير زعيمة الباركني إلى أنو  2ليبييف ك 8أعضاء  10حككمة مختمطة تتككف مف 
إال  (31)بظيكر حككمة القطر الطرابمسي أصبحت الجميكرية الطرابمسية في حكـ المنتيى دكرىا 

ـ، كميما يكف 1923ة تشير إلى أف الجميكرية استمرت إلى عاـ أف بعض المصادر التاريخي
فإف صدكر القانكف األساسي في عيد الجميكرية الطرابمسية يعتبر صفعة قكية في كجو إيطاليا، 
حيث عبرت األكساط اإليطالية عف استيائيا مف صدكر ىذا القانكف، كمف ىذه المكاقؼ اإليطالية 

يطالي غاربكني، " لقد كشؼ العرب لنا نكاحي ضعفنا، أف عظاـ المستاءة ما عبر عنو الحاكـ اإل
ـ ال تزاؿ مبعثرة حتى اآلف في أراضي ترىكنة، بني كليد 1915ػ  1914جنكدنا الذيف قتمكا في 

كمف اآلراء التي ذكرت  (32)ـ فيي سنة تحقيرنا، ك سنة الكراىية تحكنا "1919كغيرىما، أما سنة 
و الطاىر الزاكم، الذم اعتبر القانكف ليس كؿ شيء كلكنو " باب حكؿ القانكف األساسي ما قال

فتح لمطرابمسيف كالحرية ليشاىدكا مف جماليا ما يحفزىـ لمتمسؾ بحقكقيـ، كبمجاراة األمـ التي 
كصمت فييا إلى حد مازالكا دكنو بمراحؿ كسيحد الطرابمسيكف بيف مكاده ما يكسع أفقيـ السياسي 

مطالبة بتعديؿ ما يحد مف نشاطيـ، كيتخذكف منو سمما لمكصكؿ إلى كبفتح أماميـ المجاؿ لم
 .(33)دستكر كامؿ

  :النتائج
كأف لـ تعمر الجميكرية الطرابمسية طكيبل، إال أنيا حققت بعض النتائج الجديرة باالىتماـ، 

 كمنيا: ػ 
فتح قنكات التكاصؿ بيف قادة حركة المقاكمة، كالتكصؿ مع الحككمة اإليطالية إلى  .1

نشاء حككمة طرابمس الغرب، كانتشار الكعي السياسي  إصدار القانكف األساسي لطرابمس، كا 
حفاظا عمى حقكؽ المكاطنيف، كالمطالبة بالتعجيؿ بتنفيذ بنكد القانكف األساسي، كما تـ إنشاء 

كىك حزب اإلصبلح الكطني برئاسة أحمد  1919سبتمبر  30ألكؿ مرة حزب سياسي في 
 .(34)المريض 

ر الحككمة اإليطالية لبلعتراؼ بمبدأ التفاكض مع زعماء حركة الجياد في طرابمس، إجبا .2
 كىك المبدأ الذم كانت إيطاليا ترفضو رفضا قاطعا نتيجة االستيانة بالمكاطف الميبي.

تأثر الحركات الكطنية في الكطف العربي بإعبلف قياـ الجميكرية الطرابمسية في ليبيا،  .3
ـ( أف إعبلف الجميكرية 1996تاذ خميفة التميسي بالقاىرة )سبتمبر كقد جاء في محاضرة لؤلس

ـ قد اثر في حركات التحرر بالكطف العربي، كعمى كجو الخصكص قياـ 1918الطرابمسية عاـ 
ككاف مف قادة ىذه الثكرة حمد الباسؿ أحد أبناء  (35)ـ في مصر بزعامة سعد زغمكؿ1919ثكرة 

كفي تكنس انتشر الكعي السياسي لدل الشباب التكنسي،  (36)القبائؿ الميبية المياجرة في مصر
ـ كىك أكؿ حزب يؤسس في تكنس، كتحرؾ ىؤالء 1919كقامكا بتأسيس الحزب التكنسي سنة 

الشباب لممطالبة باستقبلؿ تكنس، ككاتبكا الرئيس األمريكي كلسكف، كأرسمكا كفد إلى مؤتمر 
ا لآلماؿ حيث أجابيـ بأف المسألة التكنسية مف فرسام، إال أف الرئيس األمريكي كاف رده مخيب

  (37) قضايا فرنسا الداخمية.
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  :اليكامش
ـ، كبحكث 1921ػ  1919بغني، عمرك سعيد، حركة الجياد الميبي خبلؿ الفترة  .1

ـ  منشكرات المركز الميبي لممحفكظات 1943ػ  1911كدراسات في التاريخ الميبي 
 .226كالدراسات التاريخية، ص 

ـ العديد مف الحركب كالفتف بيف القبائؿ كفي بعض المناطؽ مما 1916عاـ  شيد .2
جعؿ الشيخ سميماف الباركني يتدخؿ لرأب الصدع كدعكة الجميع لتكجيو الجيكد 

 نحك تطيير الببلد مف العدك.
، منشكرات المركز الميبي لممحفكظات ـ1915، القرضابية ، أحمد عطيةمدلؿ .3

 .208، ص ـ1990كالدراسات التاريخية، 
، تقرير القنصؿ الفرنسي 280ػ صندكؽ  Aاألرشيؼ الكطني التكنسي، سمسمة ػ  .4

 ـ .1918بطرابمس إلى كزير الخارجية الفرنسي في مارس 
ىكيدم، مصطفى عمي، الحركة الكطنية الميبية في شرؽ ليبيا خبلؿ الحرب  .5

، 1988يخية العالمية األكلى، منشكرات المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التار 
 .166ص 

، الدار العربية المرزكقي، محمد، عبد النبي بالخير داىية السياسية كفارس الجياد .6
 .102ـ، ص 1978، لمكتاب

ـ، 1951ػ  1911أبك القاسـ، إبراىيـ أحمد، المسألة الميبية كالسياسة المصرية  .7
، ىكاالجتماعية، جامعة تكنس األكلأطركحة دكتكراه، كمية العمكـ اإلنسانية 

 ـ.1997
ـ تمقى تعميمو بمصر ثـ التحؽ بكمية الطب في 1893كلد بالجيزة بالقاىرة سنة  .8

ـ عاد إلى القاىرة كلـ يتمكف مف العكدة 1913ـ  كفي عاـ 1911لندف عاـ 
ـ 1915لدراستو، بدأ اىتمامو بالسياسة حيث انضـ لمحزب الكطني، في عاـ 

نطقة الشرقية كارتبط بعبلقات مع التحؽ بمعسكرات حركة المقاكمة الميبية في الم
ـ كتقمد عدة 1923بعض زعماء حركة الجياد في ليبيا. عاد إلى مصر عاـ 

 ـ.1945مناصب سياسية آخرىا أميف عاـ لمجامعة العربية سنة 
عارؼ، جميؿ، صفحات مف المذكرات السرية ألكؿ أميف عاـ لمجامعة العربية عبد  .9

 .202الرحمف عزاـ، مكتب المصرم الحديث، ص 
 .209نفس المصدر، ص  .10
 .209نفس المصدر، ص  .11
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بغني، عمرك سعيد، أبحاث في تاريخ ليبيا الحديث كالمعاصر، منشكرات المركز  .12
 .99ـ، ص 1996الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية، 

 .209عارؼ جميؿ، مذكرات عزاـ السرية، ص  .13
 .210نفس المصدر، ص  .14
بمجمس المبعكثاف العثماني شارؾ في  ، ككاف عضكا1856مكاليد الزاكية عاـ  .15

ـ، ترأس الكفد المتجو إلى 1919معارؾ الجياد كتكلى القيادة العسكرية في الزاكية 
 ـ.1920ركما لتقديـ المطالب الميبية لمحككمة اإليطالية بشأف معاىدة الصمح عاـ 

 ـ.1997، إبراىيـ، أطركحة دكتكراه أبك القاسـ .16
 .212ف عزاـ، ص عارؼ، جميؿ، مذكرات عبد الرحم .17
ـ، ص 1974فشيكة، محمد مسعكد، رمضاف السكيحمي، دار الفرجاني طرابمس  .18

242. 
، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس، رسالة محمد فؤاد ، قسـ التاريخكثائؽ د شكرم .19

شكرم إلى القصر الممكي بعابديف يشرح فييا مدل الجيد الذم قاـ بو كمستشار 
 لييئة تحرير ليبيا.

ػ  1945، استقبلؿ ليبيا بيف األمـ المتحدة كجامعة الدكؿ العربية السبكي، أماؿ .20
 .12ـ، ص 1991ـ، مكتبة مدبكلي، القاىرة 1952

، الطاىر أحمد، جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، دار الفتح لمطباعة الزاكم .21
 .332ـ، ص 1973كالنشر، بيركت 

يبيا، منشكرات مكسى، المبركؾ محمد، األكضاع السياسية كالعسكرية في غرب ل .22
 .24، ص 2000المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية 

، 1969ة القرف التاسع عشر حتى عاـ ، تاريخ ليبيا مف نياي، )ف . أ (بركشيف .23
، منشكرات المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية، عماد غانـ .. دترجمة
 .168، ص 1988

 .168ص بركشيف، )ف . أ (، نفس المصدر،  .24
نبيؿ عبد الجكاد سرحاف، مكقؼ عبد الرحمف عزاـ مف الغزك اإليطالي لميبيا  .25

 .108ـ، ص 1993ـ، مجمة البحكث التاريخية، العدد األكؿ 1922ػ  1916
 .169، نفس المصدر، ص بركشيف، )ف . أ ( .26
 .233بغني، عمرك سعيد، نفس المصدر، ص  .27
، ص 2، ط مكتبة الفرجاني غراتسياني، ركدكلفك، نحك فزاف، ترجمة طو فكزم، .28

126. 
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  :قائمة المصادر كالمراجع
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مجمة الكثائؽ كالمخطكطات، منشكرات المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات  .2

التاريخية.
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 فرنسا تجاه الجميكرية الطرابمسية مكقؼ كسياسة 
 1922-1918 كزعاماتيا

 النظرة الحالمة اـ المصمحة االستعمارية
 د. عبد الناصر اشتيكم

 جامعة سرت                                                                                
بيا لفرنسا خاصة مف الناحية الدبمكماسية لقد شيدنا مف الكثائؽ التاريخية، ما تعنيو لي           

ذلؾ في صفقة تبادؿ  (accord Franco- italien)،1902-1900كالسياسية، خاصة باتفاؽ عاـ 
التي تيدؼ بمكجبيا بغض نظر فرنسا عف طرابمس كبرقة في المقابؿ تضمف الدعـ اإليطالي 

انتيت باحتبلؿ إيطاليا لميبيا  الحتبلؿ فرنسا لممغرب كضد أم عدكاف الماني. تمؾ المرحمة التي
بمباركة فرنسا، ظمت تمؾ األكضاع عمى حاليا بمعني الحرب الميبية اإليطالية )حركة الجياد 

 حتى قامت الحرب العالمية االكلي. الميبي ضد االيطالييف(
. ىذه 1918-1914بيف  كيمكف القكؿ، بانتياء الحرب العالمية االكلي التي دارت رحاىا ما     

حرب التي شيدت انكسار إيطاليا كاجبارىا عمى الرضكخ لشركط الحمفاء االنجميز كالفرنسييف بعد ال
، كالجدير بالذكر أف فرنسا 1915في ابريؿ مف عاـ (traité de Londres)  تكقيع اتفاقية لندف

ا دالالت عديدة مني إلىبأمداد المجاىديف بالسبلح ضد إيطاليا، مما يشير  قامت في ىذه الحرب
ما ىك عسكرم كذلؾ لضماف حميؼ قكم في ىذه المنطقة كسياسيا لممفاكضات الدكلية ما بعد 
الحرب خاصة معاىدات االستسبلـ لئلمبراطكرية العثمانية حميفة العالـ االسبلمي التي كقعت في 

. عمى أم حاؿ ما ييمنا ىنا، ىك نظرة كسياسة 1920في فرنسا مف عاـ  (Sèvres-Seine)سيفر
يحدث مف تطكرات خاصة عمى الساحة الميبية اعقاب الصراع الدكلي في نسختو  تجاه مافرنسا 

 .(La République Tripolitaine)التي مف خبلليا ابصرت النكر الجميكرية الطرابمسية ىكلألا
ىذا البحث ييدؼ لدراسة المحركات الكامنة كراء اإلطار العاـ لمسياسة الفرنسية تجاه       

كرية الطرابمسية كمكقؼ فرنسا منيا ككذلؾ أبرز زعاماتيا مف قبيؿ تأسيسيا حتى تأسيس الجمي
اضمحبلليا، لمكشؼ عف الكجو الحقيقي لبمد الثكرة الفرنسية كالشعارات الخبلقة ذات العدؿ كاالخكة 

 كالمساكاة.
 مما سبؽ، أف ىذه الدراسة تنقسـ الي محكريف:

 كياف مستقؿ:فرنسا كاالعتراؼ بالجميكرية الطرابمسية ك -1

قبؿ الحديث عف مكقؼ فرنسا مف الجميكرية الطرابمسية عمينا طرح ىذا السؤاؿ لماذا اردت      
إيطاليا خمؽ مثؿ ىذا النكع مف الحكـ الذاتيذ في الحقيقة سيجيب الكثير مف اجؿ كسر المقاكمة 

الكراء الي مايك  كربح الكقت مف قبؿ إيطاليا ذلؾ يبدك منطقيا صحيح كلكف اذا رجعنا قميبل الي
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 Alessandroفكرتيساماـ البرلماف اإليطالي قاـ رئيس مجمس الكزراء اليساندركا  1905مف عاـ 

Fortis  :اف ىذه السياسة  بتقديـ تعريؼ لسياستو كخاصة تمؾ المتعمقة بالتغمغؿ السممي بقكلو(
 ير ثقافي مف خبلؿتعطي اكثر التأثيرات كاىمية مف اجؿ خمؽ ركابط اقتصادية جديدة كخمؽ تأث

. ىذا الشي (1)المدارس، كميا ليا االكلكية مف اجؿ خمؽ قكم ايطالية كعنصر إيطالي مسيطر(
الذم يؤكد عمى فشؿ إيطاليا الحقا كاستخداميا لحيمة الحكـ الذاتي مف اجؿ خمط األكراؽ ككسب 

 االحبلؼ خاصة مع الميبييف. 
ككفقا لمكاتب اإليطالي الشيير  ،1918بر عاـ نكفم 11بانتياء الحرب العالمية األكلي في    

، 1918نكفمبر  15، فاف الميبيكف سارعكا كبالتحديد في يكـ  Angelo Del Bocaبككاانجمك ديؿ 
اعبلف تأسيس جميكريتيـ المرادة منذ  إلىالساعة السادسة كنصؼ مف يكـ السبت في القصبة 
 فردريككا كريستي. غير أف 2ييف في الببلدزمف طكيؿ كذلؾ تـ بمكافقة العمماء كالساسة كالعسكر 

ieserFociredeF   18، كانو في يكـ 1918نكفمبر  7يذىب الي قكلو اف االعبلف تـ يكـ 
نكفمبر مف نفس العاـ حدث اجتماع ضـ الحاكـ االيطالي ميزارم كالمبعكث التركي ضياء باشا 

مف مصراتو، صبلح المريمي مف كعدد مف القادة كالنببلء الميبييف مف بينيـ رمضاف الشتيكم 
ترىكنة، نعاس الكرفمي مف بني كليد، شرؼ الجيف الزليتني مف زليتف، أحمد مخترش مف الزنتاف، 

براىيـ بف حداد مف سيقكرف، تشكؿ، مجمس الجميكرية مف أربعة شخصيات كىـ  كمف ثـ (3)كا 
فيما يذىب  4باركنيرمضاف الشتيكم، كأحمد المريض كعبد النبي بمخير أضافة الي سميماف ال

في جامع  1918نكفمبر  16المؤرخ اركيعي قناكم أف تأسيس الجميكرية الطرابمسية حدث يكـ 
السكيحمي كانت ىي القاعدة  كالجدير بالذكر اف حككمة مصراتو برئاسة .5المجابرة بمسبلتو

  .إلنشاء الجميكرية الطرابمسية ىكلألا
نتزاع االعتراؼ الدكلي بإنشاء ما يعرؼ بالحككمة الجدير باإلشارة أنو تمت محاكلة ا      

السنكسية حيث قاـ سميماف الباركني بالكتابة الي الدكؿ الكبرل أمبل في الحصكؿ عمى ذلؾ 
أنو مف دكاعي سركرم أف أعممكـ بتعييف نفسي رئيسا مكقتا لمحككمة التي شكمناىا، )  االعتراؼ

كجنكب طرابمس كسكاف الساحؿ حتي الحدكد  كفي حاؿ السؤاؿ عف المنطقة الممتدة مف كرفمة
اال انو في الكقت التي اشتدت فيو  (التكنسية كسكاف الجبؿ فعميكـ التكجو الي في أم مسألة كانت

الحرب الميبية اإليطالية، األمر الذم لـ يكتب ليذه المحاكلة النجاح مما اضطر الباركني لمخركج 
. كاف فكرة انشاء ىذه الجميكرية 6لقب نائب عثماني إسطنبكؿ بما لو مف إلىمف الببلد كالمجكء 

كىزيمة تركيا فييا االمر الذم دعي المجاىديف  ىكلألجاءت خاصة بعد ظركؼ الحرب العالمية ا
 . 7المجتمعيف في مصراتو لمتفكير في مستقبؿ الببلد لتصبح اكؿ جميكرية عربية المنشأ
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ية لجميكريتيـ حيث كاف أكؿ اتصاؿ ليـ مع بدأ الطرابمسيكف البحث عف االعترافات الدكل    
ـ، أرسؿ قادة الجميكرية عف 1918ديسمبر مف عما  16جارتيـ في تكنس اال كىي فرنسا، ففي 

حاكـ ذىيبة التكنسية يطمب فييا اعتراؼ ببلده  ىلإطريؽ خميفة بف عسكر قائمقاـ نالكت رسالة 
نالكت قادما مف مصراتو فاف حككمة  إلىة بالجميكرية قائبل )بعد التحية، لقد عدت باألمس الجمع

عادة فتح التجارة عمى الحدكد  الجميكرية كمفتني بالكتابة لكـ مف اجؿ كقؼ العنؼ بيف الطرفيف، كا 
بيف الجانبيف. تعتـز الحككمة الطرابمسية اعبلف استقبلليا عف إيطاليا امميف في نيؿ اعتراؼ الدكؿ 

ستككف ىناؾ رسالة اخرم تمييا مف الحككمة ككذلؾ الكبرل كما اعترفت بدكؿ اخرم مف قبؿ، 
بالكتابة الي المقيـ العاـ الفرنسي في   BOUVET. عميو قاـ الكابتف بكفييو8اخرم تتعمؽ بأسراكـ(

العاصمة تكنس بقكلو ) لقد جاءني كفد مف االعياف ارسميـ بف عسكر كالحككمة الطرابمسية، حيث 
األشخاص كاألسمحة الذيف يحاربكف فرنسا، إضافة انيـ افاد بانيـ عمي استعداد بتسميميـ كؿ 

، اال اف حاكـ تطاكيف العسكرم الكابتف مقيؿ 9يقبمكف بإقامة محمية فرنسية عمي نالكت ككازف(
IQUL   بقكلو ) أف الرسائؿ كالمبعكثيف مف قبؿ  1918ديسمبر  19رد عمي الكابتف بكفييو يـك

ييـ في السجف، كيضيؼ أنو ال تكجد لدينا أم مساحة بف عسكر ليست ليـ أم أىمية، كيقترح برم
 .10لتفضيؿ بف عسكر كانصاره(

أماـ ىذا المكقؼ السمبي لمراسبلت بف عسكر مع الفرنسييف، قرر الباركني الكتابة الي رئيس      
، مف أجؿ نيؿ المساندة الفرنسية  Raymond Poincaréالجميكرية الفرنسية ريمكف بكانكارم

كتب الباركني رسالتو كىك يحث الفرنسييف عمي المساعدة في كقؼ حماـ الدـ بيف لمقضية. فقد 
. اال أف فرنسا لـ يكف يشغميا اال تاميف حدكدىا (11)الميبييف كااليطالييف، كالسعي كراء السبلـ

الشرقية مع ليبيا كالسعي كراء تطبيؽ خطتيا اتجاه اإلباضيف عمي الحدكد التكنسية الميبية ككذلؾ 
. كنتيجة لتسارع االحداث كخكؼ إيطاليا مف تفاقـ األكضاع 121915ؽ اتفاقية لندف عاـ تطبي

 Statutoسارع االيطالييف ألجراء اإلصبلحات خاصة نظاـ الستاتكتكا
13

، 1919، في يكنيك عاـ  
ىذا اإلصبلح الذم القي قبكال مف الطرابمسييف كالسنكسييف، رغـ مظيره الحر كالديمقراطي اال أنو 

في سكء نكايا االيطالييف مف اجؿ خمؽ شعب مسيطر عميو، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ التنظيـ يخ
 إلىاإلدارم كشركط الحصكؿ عمى المكاطنة اإليطالية كحؽ التصكيت في البرلماف، إضافة 

قانكف صادؽ عميو البرلماف اإليطالي بعد ضماف اف كؿ مفاتيح  .14سمطات الحاكـ العسكرم
إدارات الجيش كالدبمكماسية كالعدؿ بيد االيطالييف. الجدير بالذكر انو تـ المعبة بيده فقد ظمت 

حيث كفقا ليذا القانكف فأف  .151920التصكيت عمى قرار مماثؿ لبرقة في أكتكبر مف عاـ 
. كلكف النكايا الحقيقة إليطاليا لـ 16الحاكـ العسكرم يسير أمكر الدفاع كالجيش كالخارجية كالمالية

كلكي  ىمح بؿ لكسب الكقت الستعادة قكاىا التي انيكتيا براثف الحرب العالمية االكلتكف ابدا الص
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ىي األخرل تتمكف مف تطبيؽ اتفاقية لندف التي تعطييا كؿ الصبلحيات المطمقة في ليبيا، كخكفا 
مف تغير الكضع الدكلي كتغير سياسة كبل مف فرنسا كبريطانيا تجاه إيطاليا اليت كانت عدكتيـ 

تذكر أف اجتماعا  1921الفرنسية في ليبيا عف عاـ  اية الحرب. فكفقا ألرشيؼ القنصميةفي بد
ذكر الجنراؿ اإليطالي اف ىدؼ إيطاليا ىك كسر  1919ضـ الفرنسييف كااليطالييف في عاـ 

المقاكمة الميبية كانيائيا االمر الذم لـ يشيد أم ردة فعؿ فرنسي حكؿ ىذه السياسة التي بنيت 
 Corriera ياؿ كالكذب تجاه الميبييف. عمى الرغـ مف أف صحيفة الككريرم ديبل سيراعمى االحت

della Sirra   الحككمية كتبت في احدم اعمدتيا، اف تطبيؽ قانكف العيش السممي كالبرلماف ليك
جيد مف اجؿ تيدئة األكضاع في ليبيا، يجب اتباع سياسة الصداقة مع عرب ليبيا لضماف 

 .17لمنطقةسياستنا في ىذه ا
كلكف لمعرفة أسباب ىذا الرفض كالمكقؼ السمبي الفرنسي تجاه الجميكرية، ىك كما تصفو      

عف الجمعية االستعمارية  1920-1919التي زارت ليبيا في عاـ  Camille Fidelكامي فيداؿ 
ي افريقيا لمعمكـ اإلنسانية بقكليا عف الرفض الفرنسي ليذه الفكرة )اف فرنسا تفضؿ لمستعمراتيا ف

الشمالية أف تككف إيطاليا جارة ليا عمي دكلة عربية شبو مستقمة مصدرا لبلضطرابات كالعداكات، 
 (.18كأنيا تفضؿ سياسة تقاربية مع إيطاليا كخمؽ اسبلـ كفؽ مفيكميف

في حقيقة االمر ككقفا ألحداث تمؾ الحقبة مف الصعب بمكاف الحصكؿ عمى مكقؼ إيجابي     
شغاليا بالبحث عف تحالفات تبعدىا عف خطر العزلة الدكلية التي تعرضت لو فيما فرنسي نظرا الن

سبؽ، كأيضا خطر التمردات في مستعمرات افريقيا الشمالية. كفي نفس السياؽ مف المكقؼ 
الفرنسي إزاء ىذه المحاكلة االستقبللية، فقد أشار الدكتكر عبدالرحمف عزاـ في تقريره حكؿ ليبيا 

، كالذم عاش كىمة مف حياتو في ليبيا 1950انية عشر لجامعة الدكؿ العربية عاـ في الجمسة الث
كعاش احداثيا بقكلو عف المكقؼ الفرنسي تجاه الجميكرية الطرابمسية ) اف فرنسا لـ تكف راضية 
قامة الجميكرية الطرابمسية فأف ذلؾ سيؤدم الي  عف إعطاء إيطاليا لميبييف الحكـ الذاتي كا 

 (.19رد كالتظاىر في تكنس كالجزائر كمراكشالفكضى كالتم
كفي نفس المسألة تخبرنا مراسمة حدثت ما بيف المقيـ الفرنسي العاـ في تكنس كالسيد ارستيد     
)اننا ال يمكننا البقاء ىكذا طكيبل عما  :رئيس مجمس الزكراء بقكلو  Aristide Briandبرياف

مسية ىذه األرض ذات التمردات كالمشاكؿ ألف ذلؾ يجرم في ليبيا مف االمارة البرقاكية كالطراب
. كفي ىذا الصدد مف االنفتاح اإليطالي تجاه 20سيؤثر سمبا عمى ممتمكاتنا في افريقيا الشمالية(

الحكـ الذاتي لميبييف يرم شارؿ مكنتيككر أف ىدؼ إيطاليا ىك كسب تأييد العالـ اإلسبلمي، 
عمي سياسة فرنسا في تكنس كليس حسب بؿ ليا أضافة الي أف مثؿ ىذه الخطكة تمثؿ خطرا 
شككؾ فرنسا كمخاكفيا كانت في محميا فقد  .21تأثير خطير عمي االيطالييف انفسيـ في تكنس
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كرغـ ىذا المكقؼ  .22الميبي-طالب التكانسة ببرلماف كدستكر كحكـ ذاتي مشابو لذلؾ اإليطالي
ـ الصعكبات التي كاجيتيا فيمكننا القكؿ االستعمارم لفرنسا اال أف الجميكرية ابصرت النكر رغ

كيؼ تعاممت فرسنا مع سياسة كساسة الجميكرية في تمؾ الفترة الكجيزة مف عمرىا التي لـ تدـ 
 سكم أربعة أعكاـ فقطذ 

 السياسة الفرنسية تجاه أعماؿ الجميكرية كنشاطات زعمائيا: -2

ا فرضتو ظركؼ تمؾ المرحمة الصعبة رغـ المكقؼ السمبي الفرنسي حكؿ قياـ الجميكرية، مكقف      
، كانيزاـ الميبييف بقيادة تركيا االمر الذم فرض ىتياء اعماؿ الحرب العالمية األكلخاصة بعد ان

كاقعا جديدا لمقكم االستعمارية المنتصرة منيا بالتأكيد لفرض سياساتيا عمى الدكؿ المنيزمة. أال 
يعطي ليا  1915ة لندف في ابريؿ مف عاـ اف ايطاليا تحصمت عمى ضمانات بعد تكقيع معاىد

إال أف الجميكرية ابصرت النكر كسط . 23مف ىذه االتفاقية 13االحقية في ليبيا كفقا لممادة 
مستقببل غامض السيما بعدـ كجكد ذلؾ الحميؼ القكم لكي يساندىا بعد انييار دكلة السبلطيف 

 .ىكلألالتي مزقتيا معاىدات الدكؿ الكبرل بعد الحرب ا
أما فيما يتعمؽ بفرنسا كسياستيا تجاه ىذه النقمة السياسية كالتقارب الميبي اإليطالي، نجدىا       

 قيايمف أف ينتقؿ ذلؾ الي تكنس كغيرىا مف المستعمرات الفرنسية في شماؿ أفر خشية تراقبو بحذر 
ما تسمييـ خاصة كأف فرنسا كانت مطمئنة مف حالة عدـ الكفاؽ بيف القادة الطرابمسييف اك ك

ظمت فرنسا تراقب االحداث عمي الجانب . المتمردكف مع االيطالييف أم انشغاؿ كؿ طرؼ باألخر
تقكـ بو إيطاليا ما ىك اال محاكلة زرع الشقاؽ كالفتنة بيف العرب كالبربر  الميبي فقد كصفت ما

ة الطرابمسييف السيما القادة منيـ كمسألة الزعامة كالقيادة. حدث أكؿ لقاء تشاكرم بيف القاد
ضـ الكفد الميبي قيادات ميمة كمف ضمنيا بشير بؾ السعداكم، حيث  1921كالفرنسييف في عاـ 

حاكؿ الميبييف التقرب الي فرنسا أال اف الرد الفرنسي كاف بالتزاـ الحياد كذلؾ مف أجؿ الحفاظ 
السيد ىنرم ديمفكا حيث يشير القنصؿ   عمي عبلقاتيا الكدية مع الجانبيف اإليطالي كالطرابمسي.

الي كزير خارجيتو السيد ارستيد برياف بانو يجب عمينا البقاء جانبا كعدـ فعؿ أم تحركات تؤثر 
عمي عبلقاتنا بإيطاليا إضافة يجب عمينا خمؽ عبلقات جيدة مع القادة الطرابمسييف، ليس فقط مف 

سيكلو مف إقامة أمير  اجؿ حماية الحدكد كلكف مف اجؿ كضع خطة لممستقبؿ لجعؿ األمكر اكثر
 .24تحت كصاية إيطاليا، نحف بحاجة الي دكلة كصية كلكف لف تككف إيطاليا

اما فيما يتعمؽ عبلقة فرنسا بالقادة الفرنسييف لـ تثبت الكثائؽ الفرنسية عمي عبلقات كاتصاالت      
ف السكيحمي بيف الجانبيف فقد كاف الشغؿ الفرنسي منصبا حكؿ متابعة االحداث فمنيا تذكر بأ

كاف أكثر خضكـ إيطاليا عداكة كتسرد حتي أف حادثة مقتمو بحسب ركاية أحد نببلء مصراتو أنو 
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تـ فؾ الحصار عميو كتكفي متأثرا بجراحو كأف ايطاليا قامت بدعـ خصكمو كفقا لمعمكماتيا 
ظؿ  ، كما لـ تقبؿ طمب الباركني الذم25االستخباراتية عف طريؽ احد الزعامات الطرابمسية

يستجدم السمطات الفرنسية السماح لو باإلقامة في الجزائر، اال أف مكاقفو العدائية تجاه فرنسا 
كانت أحد األسباب التي رفضت مف خبلليا فرنسا التعامؿ مع طمبو بشكؿ إيجابي إضافة الي أف 

عميا فرنسا كانت تخشي مف تأـز المكقؼ مع إيطاليا في حاؿ المكافقة عمي طمبو األمر الذم ج
أف االيطالييف بحكـ عبلقاتيـ القكية مع فرنسا جعمكىا  إلى. إضافة 26تتخذ مثؿ ىذا المكقؼ

ترفض طمب الباركني المتعمؽ بالحصكؿ عمي فيزا لدخكؿ تكنس لما يمثمو مف خطر عمي 
كما يجعمنا نتخذ ىذا المأخذ في عدـ كجكد أم تكاصؿ بشكؿ فيو دعـ فرنسي ىك ما  27إيطاليا

ىادم شمكؼ في رسالة دكتكراه الخاصة بو أف فرنسا لـ تكف ميتمة بشكؿ كبير بما  تكصؿ أليو
ربما لتستخدميا ككرقة ضغط ضد إيطاليا. اك ربما  28يحدث في ليبيا باستثناء اىتماميا باإلباضية

 لتضـ تمؾ المنطقة الي ممتمكاتيا عمى الحدكد التكنسية.
اه القضية الطرابمسية شابيا الكثير مف السمبية يمكف القكؿ أف مكقؼ فرنسا كسياستيا تج     

كالتخكؼ في كثيرا مف األحياف، ألنو لك ساندت مثؿ ىذه الحركات سكؼ تككف نتائجيا كخيمة 
عمي سياستيا ككجكدىا في المنطقة باسرىا، رات أف ال تدخؿ في عداء مع إيطاليا األمر الذم 

رفت كفؽ االتفاقات المكقعة معيا في ىذا الصدد، يجنبيا العزلة الدكلية بفقداف الحمفاء ككذلؾ تص
ف أردت مساندة أم حركة استقبللية البد كأف تككف تحت اشرافيا إيمكف القكؿ أيضا أف فرنسا 

الحظنا ذلؾ في استقبلؿ دكؿ افريقيا الحقا ككذلؾ كضع تكنس فيما يعرؼ بالكصايا بعد اتفاقية 
شياء لمصدفة كال تشارؾ أحدا في اشغاليا أم بمعني ال تترؾ األ 1881،29باردك مف عاـ 

ا ىك المصمحة، كمف السرد التاريخي كما تـ عرضو خاصة يكتحركاتيا السياسية فقط ما ييم
لكضعنا الراىف فانو عمينا لـ الصدع كجعؿ الحكار ليبيا خالصا فاف فرنسا لف تقدـ لنا اال ما يخدـ 

  مصالحيا كىذه ىي لعبة السياسة.   
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػرح دراسة تحميمية نقدية عمى تبني فكرة الجميكريػػػػػػػػػػػػمقت
                         سعاد محمد عمر البككش  .أ
 ؿ محمد الطكيرػػػػػػػػاسماعي .أ

 جامعة المرقب                                                                        
 مقدمة: 

دخمت تركيا الحرب العالمية األكلى  1914في بدايات القرف العشريف كتحديدان في نكفمبر     
أكتكبر  31إلى جانب ألمانيا، كأنتيى األمر بيزيمتيا كتكقيعيا التفاقية مكدركس مع الحمفاء في 

مانية أف تسحب جميع ضباطيا كجنكدىا مف ليبيا في حيف أف أجبرت فييا الحككمة العث 1918
المقاكمة الكطنية كاصمت حربيا الضركس بكؿ قكة كشجاعة ضد االستعمار اإليطالي بعدما 
سجمت أعظـ انتصاراتيا عميو في عدة معارؾ كبات جبلء الطمياف عف الببلد محصكران في بعض 

دم أكجدتو الزعامات المحمية في إقميـ طرابمس المناطؽ الساحمية، إال أف الصراع السياسي ال
كمحاكلة كبلن منيـ تثبيت نفكدىا في مناطؽ اإلقميـ التابع ليا أدل إلى اشتعاؿ الحركب بينيا 
كانشغاليـ بخبلفاتيـ الشخصية كعدـ تركيز قكاىـ نحك العدك اإليطالي فبعثت الدكلة العثمانية 

صحبة األمير عثماف فؤاد حفيد السمطاف مراد عبد الرحمف عزاـ كمستشار ليا في طرابمس ب
ليككف كاليان عمى طرابمس كالذم أراد تدارؾ ما يحدثو انقساـ الزعامات بأف اقترح إقامة حككمة في 
طرابمس يتفؽ في ظميا ىؤالء الزعماء تككف ذات أىداؼ كغايات مشتركة تعمؿ بالدرجة األكلى 

 طرابمس. عمى إقامة حكـ ذاتي مستقؿ عف اإليطالييف في
ػػػػػ إذان فإف الدراسة تركز عمى تكضيح األىداؼ التي دفعت الحككمة العثمانية بإرساليا لمعزاـ 
لتبني فكرة إنشاء حككمة مستقمة في طرابمس كصكالن إلى معرفة الظركؼ الدكلية كالسياسية التي 

 .أكجدت الحككمة الطرابمسية المستقمة
جراء دراسة تحميمية نقدية لمعرفة األسباب التي دعت إلنشاء ػػػػ كفي ىذا اإلطار قاـ الباحثاف بإ

الحككمة الطرابمسية كما األىداؼ التي جاء مف أجميا العزاـ كراء تبنيو فكرة إنشاء الجميكرية 
السيما كأنو المفاكض المستشار لتأسيس الحككمة الجديدة في جميع مؤتمراتيا مع الزعماء 

 ا.كالطمياف في حيف لـ يكف عضكا فيي
لذا فالدراسة تكمف في الكصكؿ عمى األسباب كاألىداؼ التي جاء مف أجميا العزاـ لتبنيو      

 فكرة إنشاء حككمة في طرابمس، كما دكافع تركيا مف كراء دلؾ.
 كمف خبلؿ ما سبؽ تـ صياغة المشكمة صياغة المشكمة في التساؤؿ اآلتي:

رىا لمعزاـ لتبني فكرة إنشاء الحككمة ػ ما الغرض الذم سعت إليو تركيا مف كراء اختيا1
 الطرابمسية، كىؿ القت ىذه الفكرة قبكالن عند زعماء طرابمسذ
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ػ معرفة مدل تأثير الحككمة الجديدة في مؿء شركطيا عمى اإليطالييف، كمدل النجاح الدم 2
 حققتو عمى أرض الكاقع كاألىداؼ التي جاءت مف أجميا. 

رفة مدل النجاح الدم حققتو الحككمة الطرابمسية في رئـ أىمية البحث: تكمف أىميتو في مع
الخبلؼ السياسي في طرابمس كمعرفة ىؿ لمحككمة العثمانية مصمحة مف إرساليا لمعزاـ إلرساء 

 دعائـ حككمة ذاتية مستقمة تابعة لمحككمة العثمانية  بأمكاؿ  كاسمحة تركية. 
 فركض الدراسة:

تاريخية تؤكد عمى أف تركيا ىي مف أكعزت لمعـز بفكرة ػػ تفترض الدراسة أف ىناؾ دالالت 1
 إنشاء الحككمة الطرابمسية.

ػػ تكجد فركض ذات دالالت تاريخية عمى أف الحككمة الطرابمسية كاف إنشائيا مكجو لعكدة 2
 السمطة العثمانية لحكـ إقميـ طرابمس.

 منيجية الدراسة:
تاريخي القائـ عمى تحميؿ المادة التاريخية اعتمد الباحثاف في ىذه الدراسة عمى المنيج ال   

 كنقدىا بتكفر المادة العممية.       
  :االطار النظرم التحميمي لمدراسة

 -:مقدمة
عقب تطكر األكضاع في إقميـ طرابمس الغرب إثر قياـ الحرب العالمية األكلى في أغسطس    

ؿ فتيميا أرجاء الببلد الميبية ضد ـ، كما صاحبيا مف انتشار لمثكرة الكطنية التي اشتع1914سنة 
العدك الغاشـ االستعمار اإليطالي الذم أحكـ سيطرتو عمى أغمب المناطؽ الميبية الساحمية 

إال أف مجريات األمكر شيدت تغيران كبيران عقب  كالجنكبية ككبد المجاىديف خسائر كبيرة،
اإليطالية ىزائـ متتالية في ـ مف تكاتؼ عزيمة المجاىديف الديف أنزلكا بالقكات 1914أغسطس 

ر مف معركة، كتـ لممجاىديف استرجاع مدف الجنكب الميبي سبيا كأكبارم كفزاف مف سيطرة ثأك
اإليطالييف، في حيف كانت السنكسية بزعامة أحمد الشريؼ السنكسي في المنطقة الشرقية )برقة( 

دف الميبية سكاء الغربية أـ لعب الدكر الفعاؿ في استمرار المقاكمة المسمحة في مناطقيا كالم
ـ 1915حتى أصبح الكجكد اإليطالي محصكران في بعض المدف الساحمية، كفي سنة  (1)الجنكبية

تكبدت ىذه القكات ضربة كبيرة في جيشيا عمى يد المجاىديف في معركة القرضابية التي 

                                                 

 /يبييف، طرابمس، منشكرات مركز جياد الم1927ػ 1924( محمد عمى التركي: حركة الجياد العربي الميبي 1)
 . 21 ػ 20، ص2000ليبيا 
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بعض  يره جعمت مفثأصبحت ذات طابع دكلي كداخمي حيث غنـ المجاىدكف أسمحة كمؤف ك
 (1)القيادات في المنطقة الغربية أف يستأثركا بالسمطة ألنفسيـ، كأف يفكككا كحدة المجاىدكف

 الدكلة العثمانية كمكقفيا مف المشيد في القطر الطرابمسي: 
منذ أف اشتعمت الحرب العالمية األكلى دخمت إيطاليا في حرب ضد  تركيا حميفة ألمانيا،       

عزيزات حربية كعسكرية كالمتمثمة في تجييزات قتالية مف اجؿ مساعدة ككاصمت األخيرة إرساؿ ت
تركيا في ليبيا فيما أرسمت تركيا ضباطيا كخبراء عسكرييف إلى ليبيا لمكاجية الغزك االيطالي 
الغاشـ كتقديـ يد العكف لممجاىديف مف ابناء ليبيا، فيما أصدرت فرمانات إلى أىالي طرابمس  

الببلد مف غزك اإليطالييف، كعينت سميماف الباركني كاليان عمى طرابمس  تحثيـ فييا عمى تخميص
في ذات الكقت نجد أف  (2)مزكدان بالمرسـك السمطاني كالنياشيف كالرتب كاألمكاؿ كاليدايا كاألسمحة

 (3)الحككمة العثمانية قد أعطت ىذه الصفة ألحمد الشريؼ السنكسي كاليان عمى شماؿ إفريقيا
يا استحكاـ السنكسية عمى الجية الشرقية مف الببلد أرادة تركيا أف تقبض بيدىا كعندما اتضح ل

عمى طرابمس كمخافة مف ضياع األخيرة بيد السنكسية أعمف السمطاف العثماني تعييف سميماف 
الباركني كاليان جديد عمييا ،الذم سعى إلنشاء حككمة تديف بالكالء لتركيا تحمؿ عمى عاتقيا 

ـ أعمف 1916أكتكبر  17إيطاليا، كىذا كاضحان مف خبلؿ أصداره  منشكران في عبء الكفاح ضد 
غير أف األمكر سارت في غير مسارىا، فقد كانت المنطقة  (4)فيو إلحاؽ طرابمس الغرب بتركيا

الغربية تستحكميا النزعات كالصرعات القبمية بيف الزعماء في فرض سمطاتيـ عمى األقاليـ  
رىا  ككانت ىذه القيادات ما انفرد بو زعامة رمضاف السكيحمى بمنطقة التابعة ليـ، كعمى غي

مصراتو، كعبد النبي بالخير بكرفمو، أحمد المريض بترىكنة كغيرىـ مف الزعامات، ككاف استئثار 
ىذه الزعامات عمى حب السيطرة عمى مناطؽ أخرل نتج عنيا حركب قبمية فككت كحدة إقميـ 

ف أبمغيا الحرب بيف مصراتو كترىكنة، كبيف قبائؿ البربر في الجبؿ طرابمس ككحدة المجاىديف فكا
                                                 

 . 213، ص1973، 3( الطاىر أحمد الزاكم: جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، دار الفتح، ط 1)
بحكث كدراسات  الجميكرية الطرابمسية، ،1921ػ1919( عمرك سعيد بغني: حركة الجياد الميبي خبلؿ الفترة 2)

، مركز جياد الميبييف 1998، 2، ط2ج ف األساتذة كالباحثيف،، مجمكعة م1943ػػ1911في التاريخ الميبي 
 . 181ص لمدراسات التاريخية، طرابمس،

كلية عمييا أغسطس ( أحمد عطية مدلؿ: المقاكمة الميبية ضد الغزك اإليطالي كتأثيرات األكضاع الد3)
 /1989ريخية / طرابمس، ، مراجعة عقيؿ محمد البربار، مركز جياد الميبييف لمدراسات التا1915أبريؿ 1914
 .  125ص
، ترجمة عماد حاتـ، مراجعة 1969( نيككالم. بركشيف: تاريخ ليبيا مف نياية القرف التاسع عشر حتى عاـ 4)

. كدلؾ أنظر أحمد فؤاد 156، ص 1988دراسات التاريخية / طرابمس، ميبلد المقرحي، مركز جياد الميبييف لم
 .  341، 340ص  ،1948كر العربي، شكرم، السنكسية ديف كدكلة، دار الف
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الغربي كالعرب، كقد استغمت إيطاليا ىذه الخبلفات لتستعيد ما فقدتو مف الببلد، كحاكؿ الباركني 
ه الخبلفات غير أنو فشؿ، فأرسمت تركيا كاليان جديدان كىك األمير عثماف فؤاد حفيد ذإلماـ ى

يرافقو عبد الرحمف عزاـ كمستشار لمقيادة العثمانية في طرابمس كيبدك أف السمطاف مراد ككاف 
تركيا ترل في مستشارىا العزاـ تحقيؽ مرادىا في استحكاـ سيطرتيا عمى طرابمس بعدما رأت فيو 
قدرتو عمى إزالة الخبلفات القبمية بيف بعض الزعماء كجيكده في حؿ الخبلؼ بيف ترىكنة 

 ـ.1917كمصراتو في سنة 
 :الكسيمة كالغاية مف إرساؿ الحككمة العثمانية لعبد الرحمف عزاـ

قبؿ الحديث عف دكر عبد الرحمف العزاـ في إزالة الخبلفات في طرابمس كغير ذلؾ مف      
األعماؿ التي أظيرت مدل تمسؾ الحككمة العثمانية بيذه الشخصية مف خبلؿ إعطائو مراكز 

 عمى ىذه الشخصية، كعف كيفية تكاجدىا بميبياذعمينا أكال أف نتعرؼ  سياسية عندىا.
المصرم الجنسية عمى مسح األحداث السياسية  (1)ظيرت شخصية عبد الرحمف حسف العزاـ     

حينما كاف طالب يدرس في إنجمترا، ثـ مف ىناؾ سافر لحضكر مؤتمر يطرح قضية استقبلؿ 
لجمع الماؿ خدمة لببلده، كىناؾ ببلده  في جنيؼ بسكيسرا ككقع عميو االختيار لمذىاب لمصر 

ألقى اإلنجميز القبض عميو ككضع تحت المراقبة الصارمة، كحينما بدأت الحرب اإلنجميزية ضد 
السنكسية كحمفائيا األتراؾ كااللماف عمى الحدكد الغربية المصرية التحؽ بالعمؿ في المستشفى 

الفرصة بمساعدة اتناف مف  العيني في مصر يداكم جرحى اإلنجميز، كمف ىناؾ استطاع تحيف
ـ حيث 1915العرب كتمكف مف اليركب كاجتياز الحدكد حتى كصؿ برقة في ديسمبر سنة 

معسكر السنكسية كاألتراؾ كىناؾ التقى بالقائد التركي نكرم باشا كبالعديد مف القيادات كمكث في 
نجميز ككاف المعسكر، ثـ تدرب عمى فنكف القتاؿ، كدخؿ مع العثمانييف في معارؾ ضد اإل

، إال أف اليزيمة التي لحقت 1916أشيرىا معركة العقاقير شرقي سيدم براني  في فبراير سنة 
بجيش السنكسي كحمفائو عمى يد اإلنجميز قد تركت عكاقب كخيمة عمى الببلد، كالمجاىديف 

                                                 

ـ، مصرم الجنسية تربى في بيت ديني في 1893( عبد الرحمف عزاـ: عبدالرحمف حسف سالـ عزاـ كلد سنة 1)
قرية الشكبؾ بالجيزة، كىك االبف الخامس في ترتيبو العائمي، كقد كتكفي كالده كعمره خمسة عشر سنة تحصؿ 

تـ التحؽ بدراسة الطب بكمية الطب المصرية تـ سافر لمندف ليكمؿ  1912ةعمى الشيادة الثانكية البكالكريكس سن
دراستو ىناؾ كيذكر عف العزاـ أف لـ يكمؿ دراستو بسبب انشغالو بالسياسية كالحركب فقد  شارؾ  مع حممة أحمد 

لفرنسية الشريؽ ضد اإلنجميز في مصر، كقبميا شارؾ في حرب البمقاف مع تركيا، ككاف يجيد التحدث بالمغة ا
كأنجب منيا بنت تـ تكفيت زكجتو  1920كاإلنجميزية كالتركية، كتزكج العزاـ مت أسرة ليبية في غرياف سنة 

كتزكج بعدىا مف ابنة خالد القرقني كأنجبت لو كلديف ىما عمر كعصاـ لممزيد مف المعمكمات أنظر جميؿ عارؼ، 
، 256 ػ39ص ،1977المصرم الحديث / القاىرة، المذكرات السرية ألكؿ أميف عاـ لمجامعة العربية المكتب

 . 17، ص1982كذلؾ محمد كحيد الدالي: أسرار الجامعة  العربية، مكتبة ركز اليكسؼ/ القاىرة، 
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،كمحاكلة إدريس السنكسي أف يتكلى الزعامة بدؿ ابف عمو أحمد الشريؼ حيث كضع يده مع 
حينيا انتقؿ العزاـ بصحبة نكرم باشا إلى  إلنجميز كاإليطالييف، كدخؿ معيـ في مفاكضات،ا

   ـ لمكاصمة الجياد في طرابمس باسـ الحككمة1916طرابمس مغادران برقة في أكاخر سنة 
تـ نزؿ العزاـ في مصراتو حيث السكيحمى كىناؾ أثبت قدرتو عمى أف يككف عبلقة  (1)العثمانية

ـ مصراتو رمضاف السكيحمي كأف يؤثر عمى المجاىديف، كأف يكفؽ في إزالة الخبلفات كطيدة بحاك
بيف الزعماء الطرابمسييف، ثـ ما لبث أف غادر العزاـ طرابمس بصحبة نكرم باشا إلى األستانة 
كيبدك أف الحككمة العثمانية بعد المجيكدات التي سجميا العزاـ في نبد أسباب الخبلفات بيف 

طرابمسييف كجدبو لمقيادات الجيادية، يمكف االعتماد عميو في إخضاع إقميـ طرابمس الزعماء ال
لمحككمة العثمانية كمف كضع ثقة المجاىديف بيا كذلؾ لمساعدتيـ في تحرير ببلدىـ مف 
اإليطالييف، أرادت الحككمة العثمانية أف تكلى العـز مياـ قيادية سياسية كعسكرية لتعزيز مكقفيا 

 .(2)كالتو ميمة إرساؿ العتاد الحربي مف برليف كفيينا إلى طرابمس السياسي حيث
كأف الحككمة العثمانية أرادت مف خبلؿ العزاـ أف ترجع ثقة المجاىديف بيا في تعيينو     

مستشاران لمقيادة العامة في إفريقيا الشمالية ، فضبلن عما قاـ بو العزاـ في حث المجاىديف مف 
إذان لماذا اختارت الحككمة العثمانية العزاـ  بلص لمحككمة العثمانية.خبلؿ خطاباتو عمى اإلخ

ليككف مستشارىا في طرابمس كالذم  تزامف تكليو ليذا المنصب مع كصكؿ األمير عثماف فؤاد 
كأمير عمى طرابمسذ أضحى جميان أف العزاـ بحكـ إقامتو السابقة في القطر الطرابمسي كمشاركتو 

لمعارؾ فيك مدركان ألكضاع الببلد سكاء في برقة الكاقعة تحت الزعامة مع المجاىديف في بعض ا
السنكسية أـ طرابمس التي تتخبطيا النزعات القبمية كالسيطرة اإليطالية، كبالتالي فيك عمى دراية 

كالزعماء كالقادة العسكرييف مما يؤكد لنا جميان تمسؾ الحككمة العثمانية  بأحكاؿ الببلد كالمجاىديف،
الشخصية في عكدة حكميا مف جديد لطرابمس التي تتقاسميا النزعات، مف خبلؿ إنشاء بيذه 

حككمة مستقمة ليا ىناؾ عف اإليطالييف يتبني فكرة إنشاىا عبد الرحمف عزاـ بحكـ عبلقاتو التي 
ككنيا أثنا كجكده بالببلد، إذان إف فكرة إنشاء حككمة مستقمة فكرة تركيا كىذا كاضحان مف خبلؿ 

ي كبلن مف سميماف الباركني كعبد الرحمف عزاـ كالصفة التي منحتيـ إياىا الحككمة مساع
العثمانية في طرابمس حيث مساعييـ إلنشاء حككمة في طرابمس تديف بالكالء لتركيا، كأف العزاـ  
تبني تسميتيا بالجميكرية الطرابمسية المستقمة كذلؾ عندما كصمتو أخبار ىزيمة تركيا في الحرب 

لمية األكلى. كقد تباينت اآلراء حكؿ تبني فكرة الجميكرية حيث نسب فشيكو فكرة إنشاء العا
الجميكرية إلى الباركني حيث قاؿ: "خطر بدىف الباركني لجمع شمؿ الببلد أف تككف ليا 

                                                 

 . 344المصدر السابؽ، ص :( شكرم1)
 . 345المصدر السابؽ، ص :شكرم (2)



 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح دراسة تحميمية نقدية عمى تبني فكرة الجميكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقت
 جملة القلعة                         اسماعيؿ محمد الطكير .أ                     سعاد محمد عمر البككش  .أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
64 

 

جميكرية تستأنؼ الحرب حتى يمكف أف تنتزع مف إيطاليا ما يشبو حكـ تكنس كمصر كأبدل 
أما  بعض المصادر فتؤكد عمى أف العزاـ ىك صاحب  (1)فأيدكىا جميعان " فكرتو لزعماء الببلد

، إال أف ما أكرده جكف ريمكف  خبلؿ مقابمتو لمشيخ طاىر (2)فكرة إنشاء الجميكرية الطرابمسية
ـ أحد قادة الجياد في المنطقة الغربية مع بداية الغز كاإليطالي عمى 1912الزاكم في يناير 

ائبلن:" قؿ عنا إف أردت أننا مكاطنكف يرتدكف أسماالن ميترئة ممزقة كيمشكف لساف حاؿ الزاكم ق
حفاة األقداـ تمامان كما يفعؿ جنكد التكرة الفرنسية كلكف ال تقؿ أننا مغتصبكف لمديف" كأف الحككمة 

ـ معمنة تخمييا عف طرابمس في ىذه 1912التركية ستعقد صمحان مع السمطات اإليطالية عاـ 
ا عف الحككمة اإليطالية أف تتخمى عنا في ىذه الظركؼ فإننا ذصيفة حتى قاؿ:" إالظركؼ الع

سنعمف مف جانبنا أنو لـ تعد ليا أية حقكؽ في ببلدنا كلسكؼ نعمف الجميكرية 
ف اختمفت ركايات متبني فكرة الجميكرية إال أف الباحث يرل أف ىذه الفكرة  (3)الطرابمسية...الخ" كا 

 1912مكقؼ تركيا في ليبيا سكاء بتنازليا عف طرابمس لئليطالييف في  جاءت في كقت تحرج فيو
مأك بيزيمتيا في الحرب العالمية األكلى كخركجيا مف طرابمس، كأف تركيا عندما بات ليا ضراسة 
المقاكمة المسمحة التي يبدييا المجاىدكف أرادت أف تتمسؾ بالخيط األخير بأنيا سكؼ تساعد 

مف جنكد كعتاد عمى أف تككف في طرابمس حككمة تتبعيا، بدك جميان لنا أف المجاىديف باإلمدادات 
فكرة إنشاء حككمة في طرابمس إف اختمؼ دعاتيا فإنيا مف مساعي تركيا حيث يتبيف أف كبل 
الشخصيتيف الباركني كالعزاـ طفقت فكرتيما عندما نزال بطرابمس قادميف مف تركيا فإدا أخدنا برام 

ككمة في طرابمس في ىذه الظركؼ فمماذا لـ يقترح أنشأىا عندما كاف في العزاـ بأف تقاـ ح
طرابمس قبؿ أف يغادرىا مع نكرم إلى األستانو، كالباركني كذلؾ، كىذا ما يؤكد لنا الفرضية التي 

 قامت عمييا ىذه الدراسة.
ييف حتى أعمف كانت جيكد العزاـ مضنية إلنياء الخبلفات القبمية كتككيف شعبية كبيرة بالميب     

تشكيؿ حككمة طرابمسية أطمؽ عمييا حككمة الجميكرية الطرابمسية المستقمة كيبدك أف ككنيا  
اتخذت صفة مستقمة إما عف حككمة برقة الكاقعة تحت الزعامة السنكسية أك مستقمة عف الحككمة 

 اإليطالية المسيطرة عمى طرابمس أنداؾ.
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  :لطرابمسيةدكر العزاـ في تبني فكرة الجميكرية ا
كما أسمفنا سابقان أف العزاـ عندما سافر لؤلستانة بعدما شارؾ في معارؾ مع سنكسية برقة    

كحمفائيا مف العثمانييف كاأللماف ضد اإلنجميز عمى الحدكد الغربية المصرية، كما انتيت إليو 
مستقمة عف  الحرب مف ىزيمة جيش السنكسية، كما أف كقكع برقة تحت زعامة السنكسية كمنطقة

طرابمس، كما صاحب سفر العزاـ لطرابمس كمف ثـ لتركيا مف أحداث باتت كاضحة عمى المشيد 
ف اختمفت المصادر حكؿ األسباب التي  الطرابمسي مف خبلؿ المياـ التي ككمت إليو أنداؾ، كا 

نة حيث ذكر الزاكم أف العزاـ سافر إلى األستانة في أغسطس مف س دعت العزاـ لمسفر لتركيا،
  1917في حيف ذكر العارؼ أف أسباب سفر العزاـ في أغسطس سنة  (1)لمياـ حربية  1917

إذان نبلحظ أف  (2)مف طرابمس ىك إصابتو بمرض المبلريا الذم نقؿ عمى إثره لمعبلج بالنمسا
    العزاـ عندما دىب إلى فيينا لمعبلج كاف مكمفان أيضان بالذىاب إلى تركيا إلرساؿ الدعـ لممجاىديف

نو عندما رجع لطرابمس في مارس سنة كنزؿ بمصراتو حيث حككمة رمضاف السكيحمى   1918كا 
حيث كانت مصراتو محط لمغكاصات األلمانية التي كانت تأتي في السابؽ إلى برقة باإلمدادات 
يا حتى أخد يدعك إلقامة حككمة تديف بالكالء لتركيا كىذا ما يؤكد لنا أف العزاـ تمقى أكامر مف ترك

بإقامة حككمة ليا في طرابمس لعكدتيا مف جديد لحكـ الببلد بعدما بات ليا اشتداد المقاكمة في 
طرابمس كتكلية السنكسية زعامة برقة، السيما إعبلف تشكيؿ حككمة طرابمس جاء بعد كصكؿ 

كىذا ما يضعنا في جـز أف العزاـ عندما  (3)أنباء سقكط تركيا كخركج جميع ضباطيا مف ليبيا
اف في األستانو قد حممتو الحككمة العثمانية ىناؾ بفكرة إنشاء حككمة في طرابمس تديف بالكالء ك

إال أف اليزيمة التي منيت بيا األخيرة  ليا، كقد تككف ىناؾ أمكر يرتب العزاـ ليا لصالح تركيا.
الرد ـ أفصحت عف 1918أكتكبر 31بعد تكقيعيا لمعاىدة مكندركس بينيا كبيف دكؿ الحمفاء في 

المفاجئ لمعزاـ بإمكانو تشكيؿ حككمة في طرابمس تعمؿ عمى مكاصمة الحرب في تمؾ الظركؼ 
فعندما أخدت األنباء تصؿ إلى عبد الرحمف عزاـ بسكء حالة الدكلة العثمانية كانييار  (4)العصيفة

شير في مقاكمتيا في بمغاريا حتى استغؿ اإليطاليكف المكقؼ كأخدت طائراتيـ تقكـ بإلقاء المنا
طرابمس التي تؤكد قرب ىزيمة األلماف كتحدر األىالي مف التكرط  مع األلماف كحمفائيـ األتراؾ 
كباتت األخبار تصؿ بسرعة مؤكدة قرب ىزيمة كانييار المقاكمة العثمانية إلى العزاـ مف إحدل 

ؽ  أصبح المحطات البلسمكي التي شارؾ في بناءىا في إحدل الكاحات الميبية كتؤكد أف الطري
                                                 

 10المصدر السابؽ، ص :( الزاكم1)
 . 159، ص1970رة، ( جميؿ العارؼ: مدكرات عبد الرحمف عزاـ، المكتب المصرم الحديث /القاى2)
 . 321المصدر السابؽ، ص :( الزاكم3)
 الزاكم: المصدر نفسو.   (4)
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مفتكحان إلى األستانة أماـ قكات الحمفاء كما كاف أكؿ مف التقط أنباء إعبلف اليدنو عف طريؽ 
عندىا قرر األمير مغادرة الببلد عمى أكؿ غكاصة تأتي إلى الساحؿ  المحطة البلسمكية،

رأم فيو الطرابمسي، إال أف العزاـ أقنعو بالبقاء لمتشاكر في المكقؼ كدعا إلى اجتماع  استقر ال
إلى إقامة حككمة أىمية تسمـ إلييا مقاليد األمكر كما يسمـ ليا العثمانيكف كؿ ما في حكزتيـ مف 

كما اقترح العزاـ عمى أف تككف حككمة جميكرية  كأف  (1)ماؿ كعتاد كأسمحة  لمكاصمة المقاكمة 
  ى طرابمستبادر بإعبلف استقبلؿ طرابمس كعرض عمى األمير عثماف فؤاد أف يككف ممكان عم

ف أفصح عف بياف سبب رفضو ىك انزعاجو بما كقع في تركيا  (2)فرفض األمير ىذا العرض كا 
كما أف األمير أقنعو بعض مستشاريو مف الضباط األتراؾ بأف مكافقتو  (3)كعف عجزه السفر إلييا

كقو عمى أف يصبح ممكان عمى طرابمس لف تؤدم إلى نتيجة كأنيا قد تككف سببان في فقدانو لحق
ف حممنا أسباب ىذا الرفض نجد أف األمير العثماني إلى  (4)كأمير مف أمراء البيت العثماني كا 

، كاف ال يممؾ مف الخبرة ما يؤىمو لتكليو لممنصب المناط إليو فيك لـ يحظى نب تمؾ األسبابجا
برتو كربما قمة خ بحب أىؿ الببلد لو، فضبلن عف صغر سنو الذم لـ يناىز الثبلثة كالعشريف،
في حيف برر  (5)بتصريؼ أمكر الببلد ىك ما جعمو يرفض  تحمؿ عبء تكليو رئيس الجميكرية

، ألف تسمـ (6)العزاـ مكقفو مف عدـ اختياره ألحد الزعماء الطرابمسييف لمرئاسة كاف تحاشي لمفتف
يان أف الببلد لرجؿ كاحد قد يؤدم إلى إيقاظ الفتف كالصرعات القبمية مف خبلؿ ذلؾ يظير لنا جم

العزاـ  لكي يبعد الشككؾ عف تركيا بأنيا ىي مف أكعزت لو بفكرة إنشاء حككمة مستقمة تتبعيا 
في طرابمس ىي األخبار التي كصمتو عف ىزيمة تركيا في الحرب العالمية كالتي كشفت النقاب 
عف ذلؾ  عندما أداع  العزاـ بأنو سيسعى ألف تقـك حككمة في طرابمس تأخذ عمى عاتقيا 

، السيما كأف مساعيو كانت في كىي حككمة الجميكرية الطرابمسية سؤكلية مكاصمة الجياد أالم
، كفي بيت لتركيا حتى جعميا حككمة جميكرية البداية متجية نحك إقامة حككمة تديف بالكالء

السكيحمي التقى العزاـ بعدد مف الزعماء بمصراتو كذكر ليـ أنو إدا انيزمت الدكلة العثمانية في 
الحرب فميس أمامنا إال أف نقيـ حككمة عربية يشترؾ فييا أعياف الببلد تحت رعاية العثمانييف 
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حتى تستطيع الببلد أف تستمر في جيادىا كأف تطالب بحريتيا كاستقبلليا ككانت أكؿ مرة تطرح 
ى ترحيب بالفكرة ككافؽ عمحمي باليفييا فكرة إقامة حككمة عربية لمكاصمة الجياد، كبادر السك 

 .  (1)تنفيذىا
 :ـ1918نكفمبر 16الجميكرية الطرابمسية  األكلى 

بدأ العزاـ بعرض فكرتو عمى زعماء المنطقة الغربية فعرض فكرتو عمى رمضاف السكيحمي       
الذم رحب بيا ثـ تبعو عدد مف الزعماء الذيف أبدكا قبكليـ كفرحتيـ بالفكرة، أما الشيخ عبد النبي 

 فكاف يظف أف العزاـ ربما يككف مدسكسان مف العثمانييف لمتعرؼ عمى ما كاف بمخير فقد تردد قميبلن 
في  (2)يجكؿ بخاطره ىك كالسكيحمي لمكاجية المكقؼ في حالة انيزاـ الدكلة العثمانية في الحرب

حيف ذكر العقاد أف فكرة إقامة حككمة جميكرية كانت فكرة زعماء طرابمس األربعة بعدما انفرد 
إدارة منطقتو فتزعـ رمضاف السكيحمى مصراتو كسميماف الباركني الجبؿ كأحمد كبلن منيـ ب

بمعنى أف ىذه الجميكرية لف يككف ليا رئيس كاحد  (3)المريض ترىكنة كعبد النبي بمخير بكرفمو
كلكف مجمكعة مف الرؤساء مف القبائؿ الكبيرة في المنطقة الغربية عمى ىيئة تحالؼ بينيـ. كبدأ 

راج الفكرة لمكجكد مف خبلؿ دعكة مشايخ كأعياف القبائؿ إلعبلنيـ بإنشاء العمؿ عمى إخ
الجميكرية الطرابمسية حيث تكلى الباركني ميمة تبمي  أعياف المناطؽ كالمدف الغربية بما اتفؽ 

. كثـ االجتماع في مدينة مسبلتو ككنيا منطقة محايدة (4)عميو مف استمرار المقاكمة ككحدة الببلد
قبمية فضبلن عمى ككنيا تتكسط مناطؽ الزعماء الطرابمسييف المتنازعيف كىي" مصراتو، النزعات ال

كتـ االجتماع في  (5)ترىكنة، كرفمو" كما أنيا تبعد عف طرابمس الكاقعة تحت السيطرة اإليطالية
ـ ككاف بحضكر األمير عثماف فؤاد كعدد مف الزعماء 1918نكفمبر  16جامع المجابرة في 

طب العزاـ فييـ باسـ األمير بأنو البد مف تكحيد الجيكد مف أجؿ الدفاع عف الببلد، كاألعياف، كخ
ناء مناقشة فكرة الجميكرية في المؤتمر ثبعدىا طرح عمييـ فكرة إنشاء الجميكرية كيبدكا أنو أ

ظيرت ثبلث اتجاىات مختمفة حكؿ قبكؿ ىذه الفكرة كرفضيا ككاف أنصار فريؽ رفض فكرة 
القادر باشا الغنام الذم كصؿ مف تركيا  ليتسمـ القيادة مف األمير عثماف، معمنان الجميكرية عبد 

رفضو كمعمبلن أف ىذا الحكـ يككف متعذر في بمد لـ يبم  أىمو مف التقدـ ما يجعميـ يعرفكف معنى 

                                                 

 .198ػ197( العارؼ: المذكرات السرية، المصدر السابؽ، ص1)
 ( المصدر نفسو.2)
 .44، القاىرة، صيا المعاصرة، معيد البحكث كالدراسات العربيةليب( صبلح العقاد: 3)
، مركز جياد الميبييف لمدراسات الجميكرية الطرابمسية جميكرية العرب األكلى( مصطفى عمى ىكيدم: 4)

 . 73، ص 2000التاريخية / طرابمس / ليبيا، 
 .  75( ىكيدم : المرجع نفسو، 5)
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الجميكرية كأف إنشاىا سيقؼ حجر عثر في التفاىـ مع إيطاليا ألنيا لف تقبؿ الجميكرية، كفريؽ 
يرل أف الببلد تحتاج إلى أمير تديف لو الزعامات االسبلمية فأتفؽ الرأم عمى إدريس  أخر

 السنكسي فكاتبكه ككاف عمى رأس ىذا االتجاه أحمد المريض كالشيخ سكؼ بف تنتكش كغيرىـ مف
أما أنصار االتجاه الثالث فيـ أنصار الجميكرية الذم منيـ  ،الزعماء مف ذكم الميكؿ السنكسية

إذان نرل أف مف اختبلؼ ( 1)السكيحمي، الباركني، عبد النبي بالخير، مختار كعبار. العزاـ،
اتجاىات المؤتمريف أف األكؿ كاف كاقعيان إم يدعك إلى سياسة مسايرة كمبلينة اإليطالييف، أما 

االتجاىي الثالث  االتجاه الثاني كاف اتجاىا إسبلميان يدعك إلى األخذ بنظاـ اإلمارة، أما أنصار
مف يدعكف إلى األخذ بنظاـ الجميكرية ألنو األمثؿ  لمتركيبة االجتماعية في الببلد، كقد تكمـ 
العزاـ في المؤتمر باسـ األمير عثماف فؤاد فشرح فكرة الجميكرية كنظاميا األساسي كدعا إلى 

العثماني  كر أف الدكلة العثمانية ىي التي تقترح ىذا النظاـ عمييـ كما أعمف اف األميرذتطبيقيا ك 
سيبادر عند إعبلف الجميكرية بكضع كؿ ما بيد العثمانييف مف أمكاؿ كعتاد تحت تصرؼ 

، ليثـ بعد دلؾ انتخاب أعضاء الحككمة مف الزعماء الطرابمسييف األربعة كىـ (2)الحككمة المنتخبة
ف كلـ يكف العزاـ م، رمضاف السكيحمي كسميماف الباركني كأحمد المريض كعبدالنبي بالخير

ضمنيـ رغـ أنو ىك مف أكعز بيذه الفكرة لكنو اكتفى بصفة المستشار المفكض باسـ الحككمة 
في جميع قراراتيا، كساىـ في مفاكضة اإليطالييف، مف خبلؿ الشركط التي قدمت إلى إيطاليا 
لبلعتراؼ بالحككمة الجديدة، كلنا أف نعطي لمحة مختصرة عف أعضاء حككمة الجميكرية 

تخبة كىـ كالتالي: العضك األكؿ: كىك رمضاف السكيحمي كيعرؼ برمضاف بف الجديدة المن
ق تعمـ القرآف كمبادم الفقو  في زاكية 1297الشتيكم السكيحمي كلد في زاكية المحجكب سنة 

كعندما جاءت الحرب الطرابمسية دخؿ ميداف الحرب فما بو حتى تكلى  المحجكب كزاكية الزركؽ،
تو عقب استشياد أحمد المنقكش رئيس المجاىديف، خاض عدة رياسة المجاىديف في مصرا

معارؾ ضد اإليطالييف في طرابمس كمصراتو ككانت كاقعة القرضابية قد عمت مف شأنو بيف 
في إنقاد الكطف ، كعندما أجمى الطمياف مف مصراتو شكؿ فييا  األنظارالعرباف كبدأت ترنك إليو 
مع زعيـ ترىكنة حكؿ مسبلتو كفي عداء ضد ، كدخؿ في صراع (3)حككمة كطنية برئاستو

السنكسية ثـ ما لبث كأف أصبح احد أعضاء الجميكرية الطرابمسية، أما العضك الثاني فكاف 
بمدينة جادك كقد تعمـ في الجبؿ الغربي كحفظ القرآف  1873سميماف الباركني حيث كلد في سنة 

إلى األزىر كمنيا إلى الجزائر ليرتكم ثـ أكمؿ تعميمو في جامعة الزيتكنة بتكنس بعدىا ارتحؿ 
                                                 

 .  350(  شكرم : المصدر السابؽ، ص1)
 .213ػ 212، المصدر السابؽ، ،ص المذكرات السرية(  العارؼ: 2)
   242ػ 238(  الزاكم: المصدر السابؽ، ص 3)
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بنيؿ العمكـ كالمعرفة دخؿ معترؾ الجياد ضد الطمياف كتكلى قيادة المجاىديف في غرب ليبيا إال 
ككالي عمى طرابمس الغرب كمناديان بإقامة  1916ثـ ليعكد في  1913إنو ارتحؿ الى تركيا في 

، أما العضك الثالث فكاف (1)ـ1918سنةحككمة مكالية لتركيا كتكلى عضكية حككمة الجميكرية 
ـ كينحدر مف قبيمة أكالد مسمـ، كقؼ في 1873أحمد بؾ المريض كىك مف ترىكنة كلد سنة 

ـ كاف مف الداعييف 1912، إال أنو بعد تكقيع معاىدة 1911مكاجية الطمياف أثناء غزكىـ 
عينتو ايطاليا مكظفان لدييا  لبلستسبلـ بعد خركج تركيا مف ليبيا، كككف عبلقة مع اإليطالييف حتى

أما  ( 2)عمى ترىكنة كدخؿ في صراع مع السكيحمي عمى مسبلتو ككاف ممف استئثار بالسمطة
العضك الرابع فيك عبد النبي بالخير زعيـ كرفمو كقد خاض حمبلت جيادية ضد إيطاليا إال إنو 

مف الزعماء الطرابمسييف ارتمي في أحضانيا فيما بعد كأعمف استسبلمو كقاتؿ في صفكفيـ، ككاف 
الذيف كانت ليـ الرغبة في السيطرة كالتسمط ثـ أنتخب ليككف أحد أعضاء الجميكرية الطرابمسية 

كيذكر الزاكم بأنو لـ يكف لو دكر في المفاكضات مع الطمياف كلـ يحضرىا أبدان  ـ، 1918سنة 
األعضاء الببلد الطرابمسية كقد مثؿ ( 3)كما أنو لـ يمتحؽ بجبية المجاىديف حيث بقى في كرفمو

حتى حدكد تكنس، فيما أنتخب مختار كعبار ليتكلى رئيس لممالية، بعدىا أنتخب مجمس شكرل 
كضـ أربعة كعشركف عضك مف مختمؼ أنحاء الببلد مف غربيا حتى جنكبيا غدامس كمرزؽ، 

ؿ، الشيخ كىـ الشيخ محمد سكؼ بؾ رئيس أكؿ مف الزاكية، يحي الباركني رئيس ثاني مف الجب
عبد الصمد النعاس عضكان مف ترىكنة ككاف األعضاء األخركف مف مسبلتو الحاج مفتاح 
التريكي، كمف قماطو الحاج عمى بف رحاب، الحاج محمد بف خميفة مف الساحؿ، عبد السبلـ 
الجدا يمي مف زليطف، الحاج عمى المنقكش مف مصراتو، محمد المنتصر مف سرت، مفتاح 

، محمد بف بشير مف أكالد أبي سيؼ، عبدالرحمف بركاف مف مرزؽ ػػػػ فزاف، التايب مف أرفمو
محمد بف احمد الفايدم مف الشاطئ، الشيخ حبيب عزالديف مف غدامس، إبراىيـ أبي األحباس 

، الحاج محمد فكيني مف الرجباف، الشيخ أحمد البدكم مف الزنتاف، الشيخ سالـ البر مف الجبؿ
ػ يفرف، عمى بف عبد الرحيـ مف ككمة، الشيخ شطيبة مف غرياف، عمى بف شكشي منطقة الجبؿ ػػػػػ

عبيدة  تنتكش مف كرشفانو، عبدالرحمف شبلبي مف الزاكية، عمي شبلبي النكاحي األربعة،
كقد أبدكا جمعيـ قسميـ عمى الكالء لمجميكرية ككاف  (4)المحجكبي عف صرماف كالعجيبلت،
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لعظيـ قابضان بيدم عمى ىذا القراف الكريـ اف اجعؿ نفسي كمالي فذكاء لكطني  )أقسـ باهلل    
كحككمتي الجميكرية الطرابمسية، كأف أككف لعدكىا عدك كلصديقيا صديقان كلقانكنيا الشرعي 
مطيعان ( ثـ كزع األمير النياشيف كالرتب عمى ىؤالء األعضاء كالكجياء كاألعياف كما سمـ األمير 

اؿ كاألسمحة كالذخائر التي كانت بحكزة العثمانييف ألعضاء الجميكرية ليثـ بعدىا عثماف األمك 
عبلف أمر تشكيؿ الجميكرية عمى سكاف طرابمس كالدكؿ األكركبية السيما إيطاليا المستعمرة إ

لميبيا، كما تـ اختيار العمـ العثماني كرمز لمحككمة الجديدة داء الشكؿ المستطيؿ األحمر المكف 
عبلف قياميا بدأ (  1)ىبلؿ كنجمة خماسيةتكسطو  كبعد إتماـ تشكيؿ الجميكرية لييئاتيا المختمفة كا 

لى مندكبي الدكؿ الكبرل إنجمترا  أعضاء الجميكرية في إرساؿ ببلغات إلى الدكلة اإليطالية كا 
ف كفرنسا كالكاليات المتحدة األمريكية لبلعتراؼ بيا كما لـ تستثني الببلغات الضباط الميبيي

السيما اإليطالييف لتقديـ الكالء كاالعتراؼ بالحككمة المستقمة الجديدة لمدخكؿ معيا في مفاكضات 
كما أصدرت الحككمة الطرابمسية ممحؽ لمببلغ  (2)لعقد صمح كتحقيؽ السبلـ كتنظيـ العبلقات

كر يجب المكجو إليطاليا دكرت فيو بأنو في حاؿ اعترفت األخيرة بالحككمة الجديدة فإنو تمت أم
األخذ بيا مف الجانب اإليطالي كىي يجب اال تتكسع إيطاليا كتبقى في مناطقيا المحتمة، كال 
تقترب سفنيا الحربية مف المناطؽ غير المحتمة، كال تتجاكز الطيارات حدكد االستحكامات، كذلؾ 

ة في جميع تقطع إم كسيمة يتـ بيا االختبلط باألىالي، كما أف الحككمة الطرابمسية تككف مستقم
شؤنيا عف إيطاليا، كيجب اف تظير الحككمة الطرابمسية عف ما ليا مف حقكؽ لمحككمات 
المكجكدة في طرابمس اإلنجميزية كالفرنسية كاألمريكية كذلؾ عف طريؽ قناصميـ  دكف أف تطمع 
عميو إيطاليا، أما الضباط الترؾ كاأللماف المكجكدكف في طرابمس فيـ ضيكؼ عند الحككمة 

رابمسية كىي مف تنظر في أمر سفرىـ كأخير إم مراسمة مف إيطاليا لمحككمة ألتجكز إال الط
كقد حمؿ مختار كعبار ببلغ الجميكرية إلى الحككمة اإليطالية في  (3)تحريران كال يقبؿ بيا شفييان 

الخمس كقابؿ العقيد بيتسارم عارضان عميو مطالب الحككمة الجديدة باالعتراؼ بيا، كبإيقاؼ 
لعمميات الحربية غير أف رد إيطاليا جاء عنيفان برفضيا لمحككمة الجديدة كبأف كتفت عممياتيا ا

بأف قامت طائراتيـ بإلقاء المناشير التي تتكعد بالقتؿ كالتشريد كالفناء ألىالي طرابمس،  (4)الحربية
في حؽ أبناء رأل زعماء طرابمس أف تأـز األكضاع الحربية كما تنتيجو إيطاليا مف أساليب قمع 
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الببلد لذا مف األفضؿ أف يتمسؾ كؿ زعيـ بمنطقة نفكده يصرؼ أعماليا كيفما يرل عمى أف 
المكاف الحصيف  (1)تسند قيادة المجاىديف لعبد القادر الغنام كيككف مقر إقامتو مدينة الزاكية 

ماء لـ تستطع م عنده كانت تتكسر جيكش اإليطالييف، كنتيجة لمقيادة  الكطنية المكحدة لمزعذال
القكات اإليطالية كسر المقاكمة الصامدة في الزاكية كتكرر عمميات اليجكـ الخاسرة عمييا كالتي 
بلت بالفشؿ، إال أف خيانة الغنام كفتح الطريؽ أماـ الطمياف لدخكؿ الزاكية  بإعطاء أكامره 

ف إيطاليا لمجيكش المرابطة باالنسحاب بحجة دخكؿ أطراؼ الحرب في مفاكضات كمحاكلة م
إضعاؼ عزيمة المجاىديف حيث بدأت الجميكرية تكاجو خطر التفكؾ خاصة بعد كصكؿ مندكبيا 
مف الدكلة العثمانية أكـر بف رجب لمقابمة األمير عثماف فؤاد كقاـ العزاـ بمقابمتو بكصفو مستشاران 

سبيف لمدكلة لمجميكرية الطرابمسية كطمب المندكب مف العزاـ تسميـ األمير كمعو كافة المنت
العثمانية إلى السمطات اإليطالية إال أف العزاـ أشار عميو بأف يتـ تسميمو إلى السمطات الفرنسية 
عمى الحدكد التكنسية حفاظان لماء كجو األمير التركي كالدكلة العثمانية كرافؽ العزاـ األمير حتى 

االستسبلـ لمفرنسييف في جريدة تـ تسميمو لمسمطات الفرنسية كقد عبر العزاـ عف رغبة األمير في 
أسميا " الرجؿ الحر" كىي المساف الرسمي لمجميكرية قائبلن فييا " إف األمير رفض أف يستسمـ 
      لئليطالييف أعداء الببلد كقاـ بتسميـ نفسو لمفرنسييف حفاظان عمى كرامتو ككرامة الدكلة

الحككمة الجديدة عف نية إيطاليا العفك كما تكلى أكـر بف رجب القياـ بميمة تبمي   (2)العثمانية
عف جميع المتكرطيف في الجرائـ السياسية كأم شخص أراد السفر خارج ببلده فمو الحرية في 

كيقكؿ العزاـ عف رد الجميكرية الطرابمسية حكؿ ما عرضو الجانب اإليطالي " لما اجتمعنا  (3)ذلؾ
ط يدم رد العرب عمى العرض اإليطالي في العزيزية لمنظر في نتائج ىذه المفاكضات كتبت بخ

ال يعكض  قائبلن فيو " إف العفك ليس ثمنان لمضحايا كالدماء التي أريقت في سبيؿ الحرية كىك
ننا كنا ننتظر أف يدفع اإليطاليكف ثمف عفكنا ألنيـ جاءكا إلى  العرب ثمف اغتصاب أكطانيـ كا 

ك في نظر قـك تعاىدكا عمى التضحية في سبيؿ الببلد فخربكىا كظممكا أىميا كال قيمة لمتمكيح بالعف
حريتيـ" كيضيؼ العزاـ أف اإليطالييف استأنفكا المفاكضات بعد أف تمقكا ىذ الرد بركح أكثر 

كبدأت إيطاليا في استخداـ أسمكب التمكيح بالقكة كالترىيب ضد المجاىديف بتجييزات  (4)اعتداالن 
ميح لممجاىديف فعقد الزعماء مناكرتيـ السياسية مقارنة مع قمة إمكانيات التس عسكرية كبيرة،

لمفاكضة الحككمة اإليطالية، بعقد مؤتمران في العزيزية طالبكا فيو بحؽ منح الطرابمسييف الجنسية 
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اإليطالية إم مساكاتيـ بالطمياف في جميع حقكقيـ، إال أف حككمة ركما رفضت كاعتبرت ىذا 
المجاىديف القتاؿ فانقطعت المفاكضات كبدأت الطمب ما ىك إال لكسب الكقت حتى يستأنؼ 

إيطاليا عمميتيا العسكرية في أكؿ فبراير كدخمت في معارؾ مع المجاىديف حتي تكقفت في ثمانية 
مف نفس الشير نتيجة الشتداد ىجمات المجاىديف أعمنت إيطاليا رغبتيا في إزالة ما ىناؾ مف 

لمفاكضة في مسألة مف المسائؿ يتبادؿ الرأم كقبؿ أف تباشر ا سكء تفاىـ بينيا كبيف طرابمس،
فييا مع رمضاف السكيحمي كسميماف الباركني كعبد الرحمف عزاـ كمختار كعبار كغيرىـ مف دكم 
الرأم حتى إذا ما انتيكا إلى رأم تقدمكا بو إلى المفاكض اإليطالي ليناقشكه رأيو كيبينكا لو كجية 

يكني المفاكضات مع زعماء الجميكرية كرفع طمباتيـ نظرىـ ككاف استئناؼ الكالي اإليطالي غار 
إلى حككمة ركما كالتي تنص عمى االتي: المساكاة التامة بيف العرب كاإليطالييف في القانكف مع 

، فيما يتمتع الطرابمسيكف بممارسة حؽ ، كاحتراـ حدكد الممكية كاإلقامةاحتراـ الحرية الشخصية
الكظائؼ المدنية كدخكليـ المسابقات الخاصة بتكلي  باالنتخابات، كذلؾ ليـ حؽ العمؿ في

، 1919. كصاحبو اجتماع أخر في جنكب جنزكر في مارس(1)المناصب اإلدارية كالعسكرية
كحضر عف اإليطالييف رئيس المكتب السياسي السنيكر تارديتي، كحضر أعضاء الجميكرية 

اؼ بحقكؽ الطرابمسييف كبإنشاء كمستشارىـ العزاـ الذم استطاع أف ينتزع مف الطمياف االعتر 
الحكـ الذاتي في طرابمس، عمؿ العزاـ بحكـ صفتو كمستشار جيكدان جبارة كمضنية في 
المفاكضات مف خبلؿ براعتو في المناكرات السياسية مع الطمياف، ففي اجتماع خمة الزيتكنة في 

ب تككف الشريعة قانكنيا الثامف مف أبريؿ تقدـ الزعماء بمطالبيـ بتأسيس إمارة في طرابمس الغر 
عمى أف يحكميا أميران ينتخب لمدة ثبلث سنكات، عمى أف يككف لئلمارة عمميا كسكتيا  األساسي،

العربية كبرلمانيا المختمط كأف يككف ليا جيشيا عمى أف تجعؿ الخدمة العسكرية إجبارية إضافة 
شراؼ الحككمة اإليطالية مع لمتعميـ، كأف تككف بيا محاكـ مختمطو عمى أف تخضع ىذه األمكر إل

استطاعت حككمة الجميكرية أف تحصؿ عمى حقيا في  قدـ المساكاة باإليطالييف في المعاممة،
فضبلن عف منح حككمة ركما الجنسية اإليطالية  المساكاة التامة لمطرابمسييف مع اإليطالييف،

 الشخصية، كاالىتماـ بالتعميـ،لمطرابمسييف، مع احتراـ الشعائر الدينية كالتقاليد، كضماف الحرية 
كالعدالة في تكزيع الضرائب، كجعؿ الخدمة العسكرية إجبارية، مف خبلؿ مكافقة إيطاليا عمى 
شركط الحككمة الطرابمسية نجد أنيا تغاضت عمى البند الخاص بتأسيس جيش لحككمة 

تعيف القائـ الجميكرية، كتكالت اجتماعات الزعماء حكؿ التباحث في شأف الحكـ كاإلدارة ك
، كعقد اجتماع أخر في السادس عشر مف أبريؿ مف نفس العاـ ترأسو (2)المقامية كالمتصرفيف
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رمضاف السكيحمي يرافقو ثبلث مف الزعماء أما الجانب اإليطالي فكاف يحضره أعضاء مف 
كيبدا أف اتجاه قكم ظير داخؿ أعضاء الجميكرية الطرابمسية  (1)المكتب السياسي في طرابمس

ك إمكانية تنازؿ العرب عف تمسكيـ بالجميكرية مقابؿ اعتراؼ إيطالي باستقبلؿ الببلد السيما ى
كأف االعتراؼ اإليطالي بالجميكرية ىك العقبة التي تتكسر عندىا المفاكضات بيف الطرفيف 

ظ مف المبلح (2)كأف المجاىدكف أدرككا الفارؽ القكم في اإلمكانيات كالتسميح  مع الطمياف السيما
أف إيطاليا كانت في اجتماعاتيا بالحككمة الطرابمسية تعمف رفضيا االعتراؼ بالجميكرية ألنو 
حسب كجية نظرم سكؼ يزيد ىذا االعتراؼ المجاىديف قكة كتخرج إيطاليا خالة الكفاض مف 
طرابمس، لذلؾ تعمف رفضيا مف االعتراؼ بالجميكرية كلـ ييأس المؤتمركف الطرابمسيكف حتى 

ـ بيف المفاكضيف العرب كاإليطالييف 1919أبريؿ  21جتماع  أخر في خمة الزيتكنة في عقدكا ا
كانت نتائجو إيجابية بالنسبة لمزعماء الطرابمسييف، كبمثابة رضا لؤلطراؼ المفاكضة  حيث قبؿ 
اإليطاليكف أف يعطكا العرب  نكعان مف االستقبلؿ الذاتي كاتفقكا عمى كضع القانكف األساسي الذم 

قؽ المساكاة بيف العرب كاإليطالييف في شؤف الحكـ اإلدارية في ظؿ السيادة اإليطالية كيمنح يح
لطرابمس مجمس منتخب كمجمس حككمة مف أعضاء يختارىـ مجمس النكاب ليشترؾ مع الكالي 

ىب رمضاف السكيحمي ذأعمف الزعماء الطرابمسيكف مكافقتيـ عمى قبكؿ الصمح ك ( 3)في حكـ الببلد
زيزية ليعمف مكافقتو عمى الصمح كيكقع عمى كثيقة االتفاؽ بيف الزعماء الطرابمسييف إلى الع

 .(4)كاإليطالييف
 16كىكذا فإف الجميكرية الطرابمسية لـ تستمر ألكثر مف سبعة أشير منذ إعبلنيا في     

ف ـ رغـ المدة القصيرة إال أنيا نجحت في الدفاع ع1919ـ حتي األكؿ مف يكنيك 1918نكفمبر 
استقبلليا كالكصكؿ إلى حؿ سممي لممسألة الميبية، حيث كاف االتفاؽ بيف الحككمة الطرابمسية 
كالحككمة اإليطالية في التكقيع عمى القانكف األساسي الذم مثؿ حقكؽ الميبييف في كؿ مف برقة 

 ، كما أف أعمف الممؾ اإليطالي عمانكئيؿ الثالث القانكف األساسي كما نص عمي مفبمسكطرا
احتراـ لمحريات العامة كالحقكؽ السياسية حتى أعمف سميماف الباركني اعتزالو العمؿ في المجمس 
الجميكرم كسافر لؤلستانة، بعد زيارة قاـ بيا إليطاليا يعرب فييا عف شكره لما حصؿ عميو عرب 
طرابمس مف حقكؽ، كما رحب رمضاف السكيحمى ككثير مف الزعماء بالصمح، بيد أف العزاـ 
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 . 231، المصدر السابؽ، ص المذكرات السرية( جميؿ عارؼ: 2)
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مستشار لمجميكرية الطرابمسية فمـ يكقع عمى كثيقة الصمح لعدـ إيمانو بيا حيث يرل أف الكثيقة ال
ا الجميكرية ذإ (1)بيا بعض الشركط المجحفة كالخطيرة لمجانب الطرابمسي عمى حد تعبيره

الطرابمسية لـ تعترؼ بيا إيطاليا كيمتؿ دلؾ أنيا لـ تنجح في ما قامت مف أجمو غير أف 
غير أف إيطاليا تنظر إلى  سيكف رحبكا بالقانكف األساسي بتكقيع كثيقة صمح بيف الطرفيف،الطرابم

فشاؿ حركة المقاكمة لكي تتمكف  االتفاؽ عمى أنو فرصة ثمينة لتيدئة المنطقة لفترة مف الزمف، كا 
ذكاء نار الفتن ة مف تحقيؽ أىدافيا في غرس بدكر الخبلفات كالنزعات بيف زعماء حركة الجياد كا 

 . يتسنى القضاء عمى حركة المقاكمة بينيـ حتى
 :ةػػػػػػػػػػػػػػػالخاتم
مف خبلؿ ما سبؽ  يتضح اف تبني فكرة الجميكرية تعكد إلي المجاىد عبد الرحمف عزاـ كىك    

مف أكعز فكرة الجميكرية إال أف صاحب فكرة إنشاء الحككمة ىي تركيا  التي كانت تسعى إلى 
ا في طرابمس بعدما بات ليا سيطرة السنكسية عمى برقة كانحصار السيطرة إقامة حككمة تابعة لي

اإليطالية في بعض مناطؽ الساحمية الخمس كطرابمس، فأرادت أف تستغؿ مقاكمة الميبييف ضد 
نشاء حككمة مستقمة في  اإليطالييف بإرساليا لكالة يدعمكف المجاىديف عمى مكاصمة الجياد كا 

 كمة التركية، كمف خبلؿ الدراسة اتضح االتي: ػػػػطرابمس تديف بالكالء لمحك
أكال: أتضح أف النزعات القبمية في طرابمس قد ساىمت في  انحصار كؿ قيادة في منطقتيا أكفي 
مناطؽ أخرل لذا رات الحككمة التركية  إنشاء حككمة منظمة تجمع كممة زعماء المجاىديف عمى 

عبدالرحمف  ىكعكلت في تحقيؽ ذلؾ عم عمى ليبيا،الجياد ضد اإليطالييف، كتعكد ليا سيادتيا 
عزاـ الذم كاف قد شارؾ في عدة معارؾ مع المجاىديف ضد الطمياف في برقة، فبعد سفره 

كاكتفت حككمة تركيا أف تعيينو كمستشار ليا في طرابمس  لطرابمس حضي بثقة الطرابمسييف،
كالمجاىديف بيا، كىذا ما سعى لو يسعي إلقامة حككمة تديف بالكالء ليا، كتضع تقو الزعماء 

العزاـ إال أف اليزيمة التي منيت بيا تركيا في الحرب العالمية، حتى بادر العزاـ إلى إنشاء 
حككمة جميكرية طرابمسية تككف عضكيتيا مف الزعماء ككالئيا لميبييف بعدما كانت مساعيو 

 إلقامة حككمة مستقمة تديف بالكالء لتركيا.
لـ يكف في عضكية الحككمة الجديدة المستقمة بؿ أكتفى بصفتو كمستشار  ثانيا: اف العزاـ

لؤلعضاء في مفاكضاتيـ مع الطمياف، يبدك أنو كاف ينظر إلى منازعات الزعماء سكؼ تعكؽ أف 
تككف ىناؾ زعامة تنطكم تحتيا طرابمس، كاكتفى العزاـ عمى أف تككف حككمة جميكرية تمتؿ 

 يما يتكلى إعطاء المشكرة ليـ في مفاكضاتيـ.مختمؼ الزعماء المتصارعيف، ف
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ثالثا: أعطت الحككمة الجديدة مطمؽ السمطة لمزعماء األربعة في إدارة مناطقيـ كالذم شكؿ  
كحدة في أنحاء الببلد في انتزاع االعتراؼ اإليطالي باالستقبلؿ الذاتي، كألكبر دليؿ عمى ذلؾ 

ع زعماء طرابمس أعضاء الحككمة الطرابمسية مكافقة اإليطالييف في الدخكؿ في المفاكضات م
 .ـ1919الذيف استطاعكا انتزاع حقكقيـ بتكقيع إيطاليا لمقانكف األساسي يكنيك 

الذيف اثبتكا  رابعا: أضحت الدراسة أف إيطاليا أثبتت عجزىا في المفاكضات مع قيادم الجميكرية،
 براعة مناكراتيـ السياسية مع العدك بفضؿ مشكرة العزاـ.

أف العزاـ ككنو مستشار الجميكرية الطرابمسية إال أنو لـ يكف ضمف الزعماء ممف كقعكا  امسان:خ
 كثيقة الصمح مع اإليطالييف لعدـ رضاه ببعض بنكدىا التي اعتبرىا مجحفة لمجانب الطرابمسي. 
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 ، ترجمة عبدالكريـ الكافي، مكتبة الميبيمف داخؿ معسكرات الجياد  ػػ ريمكف: جكف:17
 .1972الفرجاني / طرابمس، 
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 ـ(1923ػ 1918) أسباب تأسيس الجميكرية الطرابمسية
 د. دالؿ النكارم سالمة عبد الكريـ

 جامعة الزيتكنة                                                                             

التي لقد أسيمت الحركة العممية الحديثة في مزيد مف التطمعات لمكضكع حرية الشعكب         
كقعت تحت عبء االستعمار، كبذلؾ فقد تزامف بركز الجانب العممي العالمي، كانتشار مبادئ 
الحرية كانتصارىا عالميان مع مطالب الجمكع الشعبية العالمية بمكاصمة النيج اإلنساني المدافع 

ني عف الحرية، كالكصكؿ إلى تطمعات اإلنساف كاألخذ بيده كمنحو كامؿ حقكقو كحريتو... ليب
 كيساىـ في تطكر المسيرة الحضارية بشكميا الكامؿ كالمتكامؿ.

فالفكر اإلنساني إذان يمتاز بالحركة كالحيكية فيك يرفض الجمكد كالرككد، كىك متفتح عمى       
 .اآلفاؽ الكاسعة ال ينكمش كال يخشى الظيكر كالبركز

لى لمدكلة السكفيتية، أثران كبيران عمى لقد تركت ثكرة أكتكبر االشتراكية الكبرل كالقرارات األك      
تطكر حركة التحرر الكطني في العالـ كمو بما في ذلؾ الشرؽ العربي، كبمغت شعبية المبدأ الذم 

تقرير القكميات لمصائرىا درجة مف العظمة جعمت  ىأعمنتو الدكلة السكفيتية الفتية، كالداعي إل
 الناحية الشكمية.الدكؿ الغربية مضطرة إلى االعتراؼ بو كلك مف 

ـ بأف 1918مف يناير  5فقد صرح لكيد جكرج، رئيس كزراء بريطانيا في خطابة في      
 المبادئ العامة لتقرير الشعكب لمصيرىا يجب أف تطبؽ بدرجة كاحدة .

لقد حفؿ تاريخ الجياد الميبي ضد الغزك االيطالي بشتى المظاىر التي تمثؿ سبقان فريدان في       
، فالي جانب حركة المقاكمة العنيفة التي شاىدتيا الساحة الميبية، كاإلسبلميرؽ العربي دنيا الش

 كاإلدارملى جانب ما أفرزتو مراحميا مف فنكف الحرب كالقيادة، فاف مجاالت التنظيـ السياسي ا  ك 
كالعسكرم سجمت أيضان ظكاىر متقدمة حؽ لنا أف نفخر بيا كبمف حقؽ تمؾ االنتصارات في 

جاالت، كما أكجب عمينا ذلؾ دراستيا كالغكص في أعماقيا، كلعؿ مف أبرز الظكاىر شتى الم
 .(1)التي شاىدتيا الببلد ظاىرة تشكيؿ كياف الجميكرية الطرابمسية 

لقد برزت فكرة الجميكرية الطرابمسية إلى الكجكد في كقت قصير كلعؿ ىذه الفكرة ينطبؽ       
 ممتكف جب" في كتابة ) حضارة اإلسبلـ( بقكلو:عمييا ما ذكره كبير المستشرقيف "ىا

                                                 

، منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات أبحاث في تاريخ ليبيا الحديث كالمعاصر :سعيد بغنى ،ػ عمر 1
 .123ـ، ص1996التاريخية، طرابمس، 
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تكلد تكسعية ىائمة بما تغرسو في نفكس أتباعيا مف حماسة لمدعكة، فإذا  خبلقة".. إف كؿ فكرة   
تجمت الفكرة ذاتيا في الكقت نفسو في صكرة نظاـ سياسي، أم حيف تثبت الفكرة فإنيا تتميز عف 

فإف ىذه الطاقة التكسعية تخمؽ كتشجع ركحان مف  النظـ السياسية األخرل كتقؼ معارضة ليا،
التنافس، كتجد ليا طريقان في محاربة النظـ السياسية المنافسة، فإذا نجحت عندئذو فإف أداة قكة 

 ىائمة تظير إلى الكجكد في كقت قصير..".

 فالفكرة إذف تكمف في إعادة النظر في ما نعمؿ )المنيج( كاإليماف بأف قكة المكقؼ تسبؽ   
 .  (1)مكقؼ القكة، كأف الفكرة ىي بداية تحقيؽ فكرة القكة

إف الجميكرية الطرابمسية كفكرة لـ تكف غائبة أك غير مستكعبة مف طرؼ مثقفي الكالية    
في أف فكرة مجمس إدارة الجميكرية الطرابمسية التي جعمت  ةال غرابكأعيانيـ... كتشير إلى أنو 
يفية نشكء الثكرة الفرنسية التي لـ يكف تاريخيا مجيكالن لدل مف ك مسقاةمف أربعة أعضاء كانت 

 (.2)مثقفي أبناء طرابمس الدارسيف في معاىد األتراؾ المدنية كالعسكرية 

كلعؿ ما يؤكد ما ذكرناه مف أف فكرة الجميكرية لـ تكف مجيكلة لدل الطرابمسييف صدكر     
ـ لمؤلؼ فرنسي قاـ بزيارة 1913نكات كتاب في فترة سابقة إلعبلف قياـ الجميكرية بخمس س
ـ حيث قابؿ العديد مف الزعماء 1912طرابمس الغرب كعاش فييا قرابة النصؼ األكؿ مف عاـ 

جانب كجكد ألكؼ المجاىديف كاف يكجد رجاؿ ذكك  ىكاألعياف الطرابمسييف، كأكد أف الميبييف إل
 (.3)فكر كثقافة عالية عميقة 

مصدر الفكرة حتى أف بعض الباحثيف قد نسبكىا إلى شخصيات  كقد اختمفت اآلراء حكؿ      
، فمف الباحثيف يرل أنيا مف أفكار عبد (4)غير ليبية عمى أف آخريف ترجح لدييـ غير ذلؾ

)... أستطاع عبد الرحمف عزاـ صاحب الرؤل دائمان كمما  :الرحمف عزاـ  عمى ذلؾ بقكليـ
رابمس تأخذ عمى عاتقيا تكحيد الصفكؼ ادليمت األمكر أف يدعك إلنشاء جميكرية في ط

 (. 5) كمكاصمة الجياد..(

                                                 

ى، بنغازم ليبيا، ، الطبعة األكلالجميكرية الطرابمسية جميكرية العرب األكلى :ػ مصطفى عمي ىكيدم 1
 . 13، 12ـ، ص2000

، الطبعة األكلى، الناشر رمضاف السكيحمي البطؿ الميبي الشيير بكفاحو لمطمياف :ػ محمد مسعكد فشيكو 2
 .127ـ، ص1974، طرابمس ليبيا، 132الفرجاني ص

 .58المرجع السابؽ، ص :ػ مصطفى عمي ىكيدم3 
 .123المرجع السابؽ، ص ،عمر سعيد بغني ػ4 

 .234ـ، ص1954القاىرة، دار الفكر العربي،  ،السنكسية ديف كدكلة :شكرمػ 5 
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بينما يرل آخر أف صاحب فكرة الجميكرية الطرابمسية ىك الباركني الذم فاز في انتخاباتيا  
بالرئاسة، نتيجة لمحبة الناس فقد كاف سمطانان لطرابمس في أكؿ حككمة كطنية أقيمت بيا سنة 

 .(1)ـ 1913

قكلو بأف فكرة الجميكرية الطرابمسية كانت معركفة عند المثقفيف مف أبناء  كلكف الذم يمكف   
طرابمس الغرب كذلؾ ما يعبر عنو محمد فرحات الزاكم في حديثة إلى الصحفي الفرنسي جكرج 
ريمكف حيث يقكؿ ) كسكؼ تعمف الجميكرية الطرابمسية عند زيارتو إلى معسكر المجاىديف في 

 .(2)(ـ1912العزيزية في أكاخر سنة 
عمى أف مف الكتاب مف ينسب الفكرة إلى دعكة تجديدية لما كانت ألمانيا كتركيا خبلؿ فترة    

الحرب العالمية األكلى قد أكحتا بو إلى بعض مف أحرار المغرب بشأف كجكب الثكرة عمى فرنسا 
 .(3)في الببلد المغربية تمييدان لتشكيؿ حككمة تسمى) جميكرية شماؿ أفريقيا(

ـ بدأت سماء العالـ تتمبد بغيـك الحرب العالمية األكلى كتباينت التكتبلت 1914كفي سنة      
كاألحبلؼ كأنفجر الصراع ككجدت تركيا نفسيا في مكاجية الحمفاء، إلى جانب ألمانيا كأماـ ىذه 

ليـ الظركؼ الدكلية حاكلت تركيا بدفع مف ألمانيا أف تستفيد مف عبلقاتيا السابقة مع بعض األقا
العربية كأف ترمـ تمؾ العبلقات مستفيدة في ذلؾ مف رابطتيا الدينية بتمؾ المناطؽ كادعت أنيا 

ـ اشتعمت الثكرة ضد الكجكد 1914تريد أف تفكض جذكر الجياد المقدس ضد الكفار، ففي أكاخر 
ة لتعـ االيطالي في ليبيا تمثمت شرارتو األكلى في معركة "قاىرة" في سبيا ثـ تأججت ىذه الثكر 

 ىـ كقد أدت ىذه الثكرة إل1915جميع المناطؽ في ليبيا كلتبم  ذركتيا في معركة القرضابية سنة 
تقميص الكجكد اإليطالي كانحساره في مناطؽ الساحؿ كلـ تكف عكدة األتراؾ ىذه مدفكعة بالغيرة 

نما كانت عف ديار اإلسبلـ كمنحازة لممجاىديف كمساعدتيـ ضد اإليطالييف كما زعـ دعاتيا،  كا 
بسبب ظركؼ دكلية كضمف خطة ىدؼ مف خبلليا األتراؾ كاأللماف إلى إشغاؿ اإلنجميز في 
مصر كالدفاع عف الجية الغربية في الكقت الذم يرسؿ فيو األلماف كاألتراؾ حممتيـ مف الشاـ 

 .(4)إلى مصرفي الجية الشرقية عف طريؽ قناة السكيس لكي تتكزع جيكد االنجميز بيف الجبيتيف

                                                 

 .61المرجع السابؽ، ص :عمي ىكيدم ،ػ مصطفى 1

، بنغازم ػ ليبيا، ـ1922ػ 1919األكضاع السياسية كالعسكرية في غرب ليبيا  :محمد مكسى ،ػ المبركؾ 2
 .22ـ،ص2000

 .80ـ، ص1932ىرة، ، القاالدكلة العربية الثامنة :سعيد ،ػ أميف 3
، مركز جياد الميبييف ـ1929ػ 1928مقاكمة الميبييف لالحتالؿ اإليطالي،  :عمي الساعدم ،ػ المبركؾ 4

 .17ـ، ص1996لمدراسات التاريخية، طرابمس، دار الكتاب، 
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كفي ىذه األثناء أتخذ كفاح الميبييف لبلستعمار اإليطالي أسمكبان أكثر عنفان كقكة مما عجؿ    
ـ مف فزاف نحك الساحؿ، كما حقؽ الميبييف 1914بانسحاب العقيد )مياني( مف الجنكب سنة 

انتصارات ساحقة غنـ فييا الميبييف معظـ أسمحة العدك كمعداتو العسكرية كتمثؿ ذلؾ في 
ضابية كارتفعت معنكيات المجاىديف الميبييف، كساىـ ذلؾ في أتساع نطاؽ حركة الجياد فمما القر 

شعرت إيطاليا استحالة تحقيؽ انتصارات ساحقة عمى القكات الكطنية اتجيت إلى العمؿ السياسي 
ككاف اليدؼ ىك إضعاؼ الحركة الكطنية، غير أف المجاىديف كاصمكا نضاليـ ضد اإليطالييف 

كبعد قضاء اإلنجميز عمى حركة أحمد الشريؼ (، 1)خسائر فادحة في بعض المعارؾ ككبدكىـ
 (.2)ـ فشمت سياسة األتراؾ فشبلن ذريعان في برقة 1917

أما في طرابمس فقد حقؽ األتراؾ بعض النجاح حيف عاد سميماف الباركني إلى طرابمس يحمؿ    
لعثمانية كأما اإليطالييف فقد جيزكا قكاتيـ تحت قرار تعيينو كاليان عمييا كمف ثـ إلحاقيا بالدكلة ا

ـ كتمكف المجاىديف مف تحقيؽ 1917قيادة الجنراؿ) التيني( كاليجكـ عمى المجاىديف في سنة 
بعض االنتصارات أعادت القكات اإليطالية ترتيب نفسيا مف جديد كبدأت الزحؼ مف جديد إال 

ر نقطة كصمت إلييا الفكات اإليطالية أف المجاىديف تمكنكا مف كقؼ ىذا الزحؼ ككانت آخ
صبراتة ثـ ارتدت إلى زكاره، ثـ أعادت القكات اإليطالية ترتيب استعداداتيا ففي فجر اليكـ الثالث 

ـ ابتدأ الطمياف اليجـك مف ناحيتي طرابمس كزكاره، كلـ المجاىديف عمى صده، 1917مف سبتمبر 
تبكت مع المجاىديف في سكاني بف آدـ كفندؽ لى ناحية الشرؽ كاشإكأستمر الطمياف في تقدميـ 

ـ التفت القكتاف في جنزكر فتراجعت قكات 1917بف غشير كفي اليـك التاسع مف سبتمبر 
 المجاىديف إلى فندؽ بف غشير كسكاني بف آدـ، كانسحبت القكات اإليطالية إلى طرابمس.

استغبلؿ حككمتو كىبلؾ ىذا في طرابمس أما في إيطاليا فقد أشتعؿ الشارع اإليطالي مف   
فبلس خزائف دكلتو، فمـ يكف أماـ الحككمة اإليطالية إال تيدئة األمكر كاسترداد األنفاس،  جيكشو كا 
بالرغـ مف انتصار إيطاليا في الحرب مع الحمفاء، كسرعاف ما تبلشت مكجات الحماس التي 

 ءالبطيمت سياسة المكت انطمقت بيا نتيجة االنتصارات في الحرب العالمية األكلى لذلؾ استخد
في كالية طرابمس المتمثمة في التساىؿ مع الزعماء كقبكؿ معظـ طمباتيـ كعقد الصمح لكقؼ 

 (.3) معظـ عمميات المقاكمة
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أكتكبر  30كبنياية الحرب العالمية األكلى كىزيمة تركيا تـ تكقيع اتفاقية مكدركس في يـك    
 ية طرابمس الغرب كىما:ـ ككاف مما جاء فيو مادتاف تخصاف كال1918

في طرابمس كبرقة ألقرب  جميع الضباط األتراؾ المكجكديف التي تفيد استسبلـ: 17المادة   
حامية إيطالية كتمتـز تركيا بأف تكقؼ كميان إرساؿ أية مؤف أك ذخائر، كتتكقؼ عف أية اتصاالت 

ييف الذيف كانكا بأمس كىذا ما فاجأ الطرابمس، بضباطيا إذا رفضكا االنصياع ألمر االستبلـ
 الحاجة لئلمدادات كاألسمحة.

إلى أقرب حامية  مصراتوالمحتمة في طرابمس كبرقة بما فييا  المكانئتسميـ كؿ : 18المادة 
إلى الفقرتيف السابقتيف إذ تنص عمى أف "يتـ  19إيطالية، كما أنو مف الممكف مقاربة المادة 

عسكرييف كالمدنييف خبلؿ فتره محدكدة مف جميع اإلقميـ إجبلء كؿ الرعايا األلماف كالنمساكييف ال
 . التركي إلى المقاطعات البعيدة حالما يصبح ذلؾ ممكنان 

كعمى ضكء ىذه المكاد كاتفاقياتيا، كتب كزير المستعمرات اإليطالية ) ككلكسيمك( لمكالي    
 اإليطالي في طرابمس ) فرانسيسكك( يقكؿ لو: 

سكريان كسياسيان مما سيقطع عمى الثكار المساعدات كاألمؿ في العكدة " إف تركيا اآلف قد ماتت ع
لمكضع السابؽ" كأشار إليو بضركرة الحيمكلة دكف ائتبلؼ الباركني مع السكيحمي بكاسطة صديقة 
كمنافسة الشيخ سكؼ، كالضغط عمى ترىكنة بكاسطة زعيميا أحمد المريض لمحصكؿ عمى 

رفمو حتى يعممكا جميعان ضد رمضاف السكيحمي، مستغؿ كجكد تحمفيا مع عبد النبي بمخير زعيـ ك 
الخبلفات بيف تمؾ المناطؽ كأكلئؾ الزعماء، كلعؿ أىـ الفتف فتنة الجبؿ الغربي ككذلؾ فتنة 
ترىكنة كمصراتو ككرفمو كمصراتو، إال أف الكزير )ككلكسيمك( فيما يبدك قد فكجئ برد 

 :الكالي) فرانسيسكك( الذم كتب يقكؿ لمكزير

".. ليس ىناؾ تغيير في المكقؼ السابؽ، كأخشى أف الثكار مصممكف عمى خطتيـ القديمة 
 .(1)االستقبلؿ أنولممقاكمة العسكرية كالسياسية حتى يبمغكا ىدفيـ النيائي كأعتقد 

كانت الببلد الطرابمسية قبيؿ ظيكر الجميكرية فييا عبارة عف مجمكعة مناطؽ شبيية    
مجمكعة مف الزعماء بمساعدة أعكاف ليـ، ككانت كؿ منطقة مستقمة  إلمارات، تحكـ بكاسطة

عمى كشؾ المغادرة فقد  تمامان عف األخرل، كؿ منيـ في منطقتو يدير شؤكنيا كألف األمير عثماف
كجيت الدعكة إلى رؤساء القبائؿ كزعمائيا، كأعمف األمير عثماف، كاعمـ السكاف أف خميفة 

رابمس استقبلليا التاـ، فعمى الطرابمسييف أف يككنكا ألنفسيـ حككمة المسمميف باآلستانة قد منح ط
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يعقد ( 1)تقكـ عمى شؤكف ببلدىـ، كأتصؿ زعماء الببلد يبعضيـ بعضاى، كدعكا األعياف الجتماع
في مسبلتو لمناقشة الكضع العاـ في ظؿ ما أستجد مف أمكر، فأحدل مجمكعات الزعماء كانت 

ية يرأسيا أمير برقة بينما كانت مجمكعة أخرل تؤكد عمى إعبلف تقكؿ تشكؿ دكلة إقطاعية دين
جميكرية يجد فييا كؿ الزعماء مكانة في جياز الحكـ ككاف بعضيـ يقؼ معارضان إلعبلف 

، (2)الجميكرية ككاف ىؤالء يقكلكف أف الببلد لـ تتكصؿ بعد إلى المستكل المطمكب في التطكر
ككاف أبرزىـ عبد القادر ألغنام الذم حؿ محؿ عثماف كغير مؤىمة لمثؿ ىذا النمط مف الحكـ 

فؤاد كأحمد المريض زعيـ ترىكنة كمحمد سكؼ زعيـ المحاميد في طرابمس كفي الكقت نفسو كاف 
لىكعبد النبي بالخير زعيـ كرفمو كسميماف الباركني ك  مصراتورمضاف السكيحمي زعيـ  طرابمس  ا 

الجميكرية يؤكدكف بكؿ إصرار عمى أنيـ إذا لـ كمختار كعيار زعيـ غرياف كغيرىـ مف أنصار 
 (.3)تعمف الجميكرية لف يقبمكا بأم اتفاقيات مع إيطاليا كعمى أنيـ سيكاصمكف النضاؿ

لقد كاف إلنشاء الجميكرية الطرابمسية ظركؼ دقيقة، كأسباب لـ تترؾ لمقائميف بأمر الجياد في    
في  مصراتوالخبر إلى  ءمجيكجد التفكير فييا عقب طرابمس كقتان لمتفكير لمتمييد إلنشائيا...فقد 

ـ بسقكط تركيا في الحرب العالمية األكلى كتسميميا، ككقكع ىذا الحادث 1918أكائؿ نكفمبر سنة 
فجأة كعمى غير انتظار أحدث ارتباكا في تفكير مف بيدىـ تسير دفة الجياد، كمف طبيعة ىذا 

كالقائد اف يمثؿ السيادة التركية في طرابمس يقضي سفر األمير عثماف، الذم ك أنوالحادث 
، كسفر األمير يتبعو قطع المدد الذم كاف يأتي مف تركية، بؿ أف المدد األعمى لمجيكش اإلفريقية

كاف سينقطع كلك لـ يسافر األمير، ألف تركية سقطت كأحتميا الحمفاء كقطع المدد يؤثر ببل شؾ 
حركة القتاؿ، كالببلد ما تزاؿ قريبة عيد  إلى حد كبير في نشاط المجاىديف، كيضعؼ مف

بحركب داخمية قد يككف مف المحتمؿ جدان أف يرل أحد الخصميف في ىذه الظركؼ الحرجة 
 فرصة لمثأر لنفسو، فتعيد الفتنة سيرتيا كتقع الببلد في شر مستطير.

كف كؿ ىذه األسباب آخذ بعضيا برقاب بعضػ فرضت الجميكرية فرضان لتعالج مف ىذه الشئ
يمكنيا معالجتو، مع التغمب عمى مخالفتو الفتف الداخمية مف األحقاد كالضغائف حتى  الكثيرة ما

تصفك النفكس كيسيؿ العمؿ. كذلؾ كما يتادبر إلى األذىاف التخكؼ مف قياـ حركب داخمية بعد 
 ؿبذ ماسقكط الدكلة العثمانية، ككيفما قدرت أسبابيا كظركفيا فقد القت نجاحان باىران بفضؿ 
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ألجميا مف جيكد مف عناصر كطنية مشرفة، ككاف لؤلخكة اإلسبلمية الفضؿ األكؿ في جمع 
ثبلث عناصر: تركي، كمصرم، كطرابمسي كطني، ككاف كؿ منيا دعامة في إقامة ىذه 
الجميكرية مع تفاكت بيف ىذه العناصر في السعي لتككينيا كمٌدىا بأسباب الحياة كالصبلح، كقد 

      حكج ما يككف الكطف فييا إلى حككمة تتكلى منو ما يجمع كيصكفكجدت في ظركؼ أ
 .(1)كحدتو

في الكقت الذم كاف كؿ زعماء الببلد كؿ كاحد في منطقة نفكذه يدير شئكنيا، كىي مناطؽ   
بعيدة عف المركز الذم يقيـ فيو األمير كىك مصراتو، جاء الخبر إلى مصراتو بسقكط تركيا 

الباركني ) فريدفكف تكدكرت( رئيس التمغراؼ البلسمكي األلماني إلى بطريؽ البلسمكي أسره 
األمير عثماف، فقرر بعد تفكير أف يسافر إلى تركيا، ىك كمف معو مف الضباط األتراؾ تنفيذان 

ككاف في حيرة مف أمره كتكجو نحك مكقع بحرم قد جمبت عبد القادر ألغنام  لمعاىدة )مكدركس(
الضابط التركي عبد الرحمف نافذ كما صحبة مكدعان كبلن مف: عبد ككاف يصحب األمير عثماف 

كسألو  (2)الرحمف عزاـ كسميماف الباركني ككاف عزاـ ال يعمـ باألمر فاستفسر مف رباف الغكاصة
عف األمر فباح لو بو، فقاؿ لو عزاـ: كما الذم تعتزمو ألمانياذ فقاؿ رباف الغكاصة: ستحارب إلى 

ـ: كنحف يمكننا أف نشكؿ حككمة عربية في طرابمس لمداكمة الحرب ضٌد النياية: فقاؿ لو عزا
إيطاليا عمى شرط أف تتعيدكا بإمدادنا بالماؿ كالسبلح، كعمى أال يسافر األمير في ىذا الدكر 
لنستعيف بكجكده في تشكيؿ الحككمة، فكافؽ رباف الغكاصة عمى ذلؾ كتقرر بينيما إلغاء السفر 

لى المكاطنيف كصرح لمحاضريف حقيقية األمر، كمف ىنا ظيرت فكرة كرجع األمير كمف معو إ
الجميكرية كطرحت عمى بساط البحث كأشترؾ فييا رمضاف بؾ كعزاـ بؾ كالباركني باشا كسمك 
األمير عثماف كمختار كعبار كعرض عمى األمير أف يككف رئيسان ليا فكافؽ عمى فكرة الجميكرية 

 .(3)ف متأثران بتسميـ تركيا، كببقائو في طرابمسكلـ يكافؽ عمى الرئاسة، ألنو كا

كىكذا بعثت الجميكرية الطرابمسية بفكرة قكية ىائمة قبمتيا جمكع الطرابمسييف سريعان بتحمس   
سياسي كبير، كىتفت ليا النفكس، كتطمعت إلى اآلماؿ كالنتائج التي ستحققيا، كتقدـ الطرابمسيكف 

كبدأ الكفد المفكض بإجراء المفاكضات الخاصة بذلؾ  بمطمب إعطائيـ الحؽ بتقرير المصير،
ـ مع القيادة اإليطالية في الخمس، تمؾ المفاكضات التي صرح رئيس 1918مف نكفمبر  14

الكفد خبلليا بأف أىالي طرابمس " يرغبكف في أف يظؿ بأيدييـ فقط تقرير مصيرىـ عمبلى بالمبادئ 
 دة األمريكية.التي أذاعيا كرك كلسكف رئيس الكاليات المتح
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لقد نشأت الجميكرية الطرابمسية في الجزء الغربي مف ليبيا كىي أكؿ جميكريو عربية كثاني     
جميكرية إسبلمية كخامس جميكرية عمى مستكل العالـ، حيث تـ إعبلنيا بجامع المجابرة في 

ىػ 1377مدينة مسبلتو في الرابعة كالنصؼ مف يكـ السبت، الثالث عشر مف شير صفر عاـ 
ـ، حضر االجتماع جميكر عظيـ مف أعياف 1918المكافؽ السادس عشر مف شير نكفمبر 

الببلد مف مختمؼ الجيات، كعرض األمير عثماف مشركع تككيف حككمة لطرابمس المستقمة، 
كأحاؿ الكممة لعبد الرحمف عزاـ الذم كاف بجانبو، فالقي خطابا مطكال حث فيو عمى التضامف 

الدفاع عمى الكطف كالبذؿ في سبيمو، ثـ ترؾ لمناس اختيار حككمة تتكحد ككحده الصؼ، كعمى 
، كنظران (1)خمفيا الصفكؼ، فاختاركا الجميكرية، كأف يككف أسميا "الجميكرية الطرابمسية" 

لمحساسيات المكجكدة عند غالب الزعماء كالقبمية التي التزاؿ متأصمة في النفكس في ذلؾ العيد 
تركيب الجميكرية مف أربعة رؤساء، يقكـ كؿ كاحد باألشراؼ عمى شؤكف  فقد كقع االتفاؽ عمى

منطقتو، كيتكجو الجميع لممجيكد الحربي، كأنتخب لمجميكرية سميماف الباركني مف الجبؿ ػ 
(  2)*( )عبد النبي بالخير مف كرفميػ أحمد المريض مف ترىكنة  ورمضاف السكيحمى مف مصرات

غان في أنحاء الببلد بإعبلف تأسيس الجميكرية جاء فيو ) قررت ،كقد أصدر مجمس الجميكرية ببل
باتفاؽ آراء عممائيا األجبلء كأشرافيا   األمة الطرابمسية تتكيج استقبلليا بإعبلف الجميكرية(

 (.3)كأعيانيا كرؤساء القبائؿ

عبار مديران كما تقرر في اجتماع مسبلتو اختيار عبد القادر باشا ألغنام قائدان لمجيش كمختار ك   
لمشئكف المالية لمجميكرية كالضابط أحمد بؾ أبك شادم قائدان لمشرطة، كما تـ تعييف حكاـ 

 لممناطؽ كاألقاليـ، كاختيار عبد الرحمف عزاـ مستشار لمجميكرية.

كقبؿ االنصراؼ مف المسجد أقسـ الحاضركف جميعان يميف الكالء كاإلخبلص لمجميكرية.    
مصحفان ككؿ مف أراد اليميف كضع يده عمية، كىذا نص اليميف ))أقسـ  كتككيد لميميف أحضركا

باهلل العظيـ قابضا بيدم عمى ىذا القرآف الكريـ أف أجعؿ نفسي كمالي فداء لكطني كحككمتي 
الجميكرية الطرابمسية، كأف أككف لعدكىا عدكا كلصديقيا صديقان، كلقانكنيا الشرعي مطيعان((، ثـ 

عض النياشيف كالرتب عمى أعضاء الجميكرية ككثير مف األعياف كالكجياء، ككزع األمير عثماف ب
كمف ىذا التاريخ أصبحت الحككمة الجميكرية الطرابمسية قائمة كأصبح ليا عيد في عنؽ كؿ 
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طرابمسي يحمييا مما يحمي منو نفسو كمالو، كأصبح مف المحتـ عميو الكفاء بما أقسـ عمية ليا 
 مف الكالء كاإلخبلص.

كقد رأل أعضاء الجميكرية أف الكضع الحربي يقضي بأف يقيـ كؿ عضك مف أعضاء    
الجميكرية في منطقتو نفكذه يصرؼ أعماليا كيفما يرل متحمبلن تبعية أعمالو، فأقاـ رمضاف بؾ 
في مسبلتو، كأحمد المريض في ترىكنة، كسميماف الباركني في العزيزية كالزاكية، كعبد النبي بف 

 .(1)خير في كرفمو

كقد كاف أكؿ ما قاـ بو مجمس الجميكرية أنو أذاع ببلغو األكؿ: عمى أبناء الشعب الميبي، عف   
قياـ الجميكرية الطرابمسية، كذيؿ بتكقيعات األعضاء األربعة بمجمس اإلدارة، كالببلغ الثاني كجو 

سية الجديدة، إلى الضباط الكطنييف، يريد منيـ أف يقدمكا الطاعة لحككمة الجميكرية الطرابم
 .(2)كالقياـ بما تفرضو عمييـ مف الخدمات العامة كالدفاع عف شرؼ الكطف

أما ببلغو الثاني فيك يدعكا الضباط الكطنييف إلى تقديـ الطاعة لحككمة الجميكرية تمييدان   
 لتقميدىـ المياـ المطمكبة لمدفاع عف الكطف.

ية كيتمخص في طمب االعتراؼ مف قبميا كالببلغ الثالث: مكجو إلى رئيس الحككمة اإليطال  
، كما أعمف (3) بحككمة الجميكرية الطرابمسية كسد كؿ باب يؤدم إلى استمرار حالة الحرب بينيا

التبمي  عف قياـ الجميكرية، إلى جميع الدكؿ الكبرل بأكركبا، كىي: بريطانيا كفرنسا ك كأمريكا 
  .بيذا المعنى إلى الدكؿ اآلسيكيةمطالبان إياىا االعتراؼ بيا، كأعمف عنيا أيضان 

أما عمى الصعيد الداخمي فقد كحدت الجميكرية  الصفكؼ لمكقكؼ في كجو العدك اإليطالي،    
كما أنيا أكقفت النزاعات كالفتف المحمية، كطالبت بتشكيؿ جيش كطني محمي كجعؿ الخدمة 

سية، كاتخاذ عمـ كطني العسكرية إجبارية في الببلد، كما عممت عمى صؾ عممة عربية طرابم
خاص بالببلد)*(، كجعمت التعميـ االبتدائي إجبارم، كعممت عمى تأسيس برلماف محمي يككف 
ثبلثة أرباع أعضاءه مف المسمميف كالربع اآلخر مف اإليطالييف كغيرىـ مف الجاليات األخرل، 

 ء القطر.ككاف أكؿ عمؿ ما أبتدكا بو عمميـ الكتاب كتكزيعو عمى الناس في جميع أنحا

لقد كاف اجتماع مؤتمر مسبلتو مؤتمران قكيان كعظيمان عبر عف إرادة التحدم، ككثؽ كحدة    
الصؼ الكطني، كأظير القدرة المحميةػ الكطنية النامية كعزميا عمى الكقكؼ صمبو قكية في كجو 
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إلى قرار  المعتديف اإليطالييف، كقد انتيى بجممة مف القرارات اليامة كاإليجابية، فباإلضافة
انتخاب المجمس الرئاسي لمجميكرية، تـ انتخاب مجمس شكرل لمجميكرية أنتخب فيو مجمكعة 

 .(1)*( )مف األعياف 

أف فكرة الجميكرية سياسيان كمكقؼ العمؿ عمى تحقيقيا عمميان في خضـ تمؾ الظركؼ التي   
الشرؽ أكسطية أك الببلد كانت تمر بيا كاًلية طرابمس الغرب، كانت فكرة رائدة في كؿ المنطقة 

العربية أك البحر كسطية الجنكبية... كما أنيا كانت فكرة متقدمة في مجاليا بشكؿ أثار حفيظة 
النظـ السياسية المحيطة بيا خاصة بما في ذلؾ إيطاليا التي عرفت النظاـ السياسي الجميكرم 

رفتو تركيا بعد نياية الحرب ـ، كىك نفس األمر الذم ع1945بعد انتياء الحرب العالمية الثانية 
 .(2)ـ1923العالمية األكلى 

لقد انتيى المؤتمر بقرار ثقافي اجتماعي عمى ضركرة القياـ لمجميكرية الطرابمسية، كتككنت    
ليا ثبلث ىيئات رسمية، لمحككمة كالشكرل كالقضاء، ككانت ىذه الييئات الثبلث في الحقيقية، 

طراز الحكـ العصرم الحديث، كقد عرفت الييئة األكلى  مبدأ أكليان لتنسيؽ فيما بعد عمى
الحككمية، باسـ مجمس إدارة الجميكرية كىك الذم أعمف لمببلد تأسيسيا كالتبمي  عف قياميا فعبلن 

كلغيرىا مف الدكؿ األكربية كبمداف الشرؽ العربي، مطالبان مف ىذه الدكؿ أف تعترؼ رسميان  إليطاليا
كعرفت الييئة الثانية باسـ مجمس شكرل الجميكرية، كقد أنتخب فيو بالجميكرية الطرابمسية، 
الحككمية، في قياميا  اإلدارةكالغاية مف إيجاده ىك ليساعد مجمس  (3)مجمكعة مف األعياف

بأعماؿ ككاجبات تشبو إلى حدان ما، كظائؼ مجمس النكاب كالشيكخ في البمداف األخرل ذات 
الثالثة باسـ مجمس الجميكرية الشرعي، ككانت أعمالو األنظمة الدستكرية، كعرفت الييئة 

، عمى مذىب اإلماـ مالؾ، كعرؼ كتقاليد الببلد، اإلسبلميالقضائية، كفقان ألحكاـ الفقو  كأحكامو
ككاف أعضاؤه مف كبار العمماء كىـ: الشيخ عمر المساكم مف الزاكية، محمد اإلماـ مف منطقة 

ك الشيخ مختار الشكشككي مف طرابمس، كينبغي أف  الرنتاف، كالزركؽ بك رخيص مف غرياف
 .(4)نبلحظ أف عضكية ىذه الييئة الشرعية، ليست بديمة عف أعضاء المحكمة الشرعية العميا

بعد تأسيس الجميكرية: كاف لمجميكرية الطرابمسية أحسف األثر في نفكس الشعب الطرابمسي،   
كر غريب في حياتيـ السياسية كاعتقدكا أف كنشاط سرل في جميع مرافؽ الحياة كأحس الناس بتط

                                                 

 .17( ص3)*( األعياف المنتخبيف لمجمس الشكرم، أنظر الممحؽ ) 
 . 83، 81المرجع السابؽ، ص :عمي ىكيدم ،ػ مصطفى1 
 .103المرجع السابؽ، ص :المرزكقي ،محمد ػ 2

 ..82، 81المرجع السابؽ، ص  :عمي ىكيدم ،مصطفى 3.
 .199المرجع السابؽ، ص :مسعكد فشيكو ،ػ محمد 4



 جملة القلعة       د. دالؿ النكارم سالمة عبد الكريـ       ـ(1923ػ 1918) ية الطرابمسيةأسباب تأسيس الجميكر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
88 

 

مصدره ىذه الجميكرية التي رأكا فييا فتحان مبينان، كثمرة مف ثمرات جيادىـ المكفؽ، كلـ يكف 
سكاف المدف في طرابمس أقؿ فرحان بيذه الجميكرية مف إخكانيـ المجاىديف، فقد كاف شعكر 

الطمياف، ككانت الجميكرية مثاالن بارزان في الطرابمسييف متجيان إلى ناحية كاحدة ىي التغمب عمى 
 .(1)التعبير عف ىذا المعنى، كانت في محؿ اإلجبلؿ كالتعظيـ مف نفس كؿ طرابمسي

كيعتبر التفكير في إقامة الحككمة الطرابمسية عف محاكلة جادة لمعالجة الكضع الراىف، كرغـ   
لحؿ معضمة قيادة حككمة  ككنيا حدث سياسي ميـ إال أنيا لـ تنجح في كضع أساس متيف

، كبالرغـ مف االسـ الذم أطمؽ عمى ىذا التنظيـ الجديد كاف قد اختير (2) الجميكرية الطرابمسية
قبؿ أف يتـ االتفاؽ عمى النظاـ الحككمي فإف الحككمة الناتجة كانت أكؿ جميكرية رسمية في 

ية لممؤسسيف، بؿ ىك دليؿ عمى العالـ، فبل يبدكا أف اختيار االسـ يعد انعكاسا لمنزعة الجميكر 
، حيث أككمت الميمة إلى (3)عجزىـ عف االتفاؽ عمى شخص معيف يككف رئيسان لمدكلة أك أميرىا

، ففي (4)أربعة أعضاء دكف تحديد مف يرأسيـ، كبذلؾ حممت معيا بذكر ضعفيا منذ مكلدىا
مف  إقبلعيانتيا بمجرد جسميا جراثيـ ىبلكيا، إذ أف جميكرية يحكميا أربعو، البد أف تغرؽ سفي

، كنتيجة انتخاب أربعة رؤساء متساكييف لجميكرية فتية ىي ال محالة زرع لبذكر الشقاؽ الشاطئ
في كقت كانت فيو الببلد في أشد الحاجة لمتضامف كالتكالؼ كتكحيد الصؼ، كالقضاء عمى 

 .(5)قبؿ بركزىا الفرقةأشباح 

بمس كمحاكالت زعمائيا عرض قضيتيـ في مؤتمر لقد قكبؿ إعبلف الجميكرية عف استقبلؿ طرا  
السبلـ بعد نياية الحرب العالمية األكلى، استقباال فاتران مف جانب القكل األكربية، كمع ذلؾ فإف 
اإليطاليكف كافقكا عمى االجتماع مع الزعماء الجميكريكف عمى أمؿ التكاصؿ إلى تسكية 

منيـ كاقع تحت تأثير سكء فيـ أساسي لنكايا  ـ ككؿ1919الخبلفات، بالتقاء الطرفاف في أبريؿ 
اًلطرؼ اآلخر، فزعماء الجميكرية دخمكا المباحثات عمى أساس أنيـ متساكييف مع اإليطاليكف، 
أك ذلؾ كاف ظنيـ، أم كحككمتيف مستقمتيف تناقشاف قضية أرض متخالؼ عنيا، كفي المقابؿ 

مف السيطرة بكاسطة  ة لسياسة تمكنيـينظركف إلى حكارىـ مع الزعماء الطرابمسييف كافتتاحي
كلكف المفاكضات أفضت إلى إعبلف اتفاقية خمة ( 6)الزعماء المحمييف، كظؿ سكء التفاىـ قائًمان 
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كاستغمت إيطاليا ىذا االتفاؽ لتحقيًؽ أغراضيا حيث استطاعت أف تظفر بشيادات  الزيتكنة،
ء المجاىديف، كقد نجحت في تحقيؽ بيف زعما المنطقة لفترة مف الزمف، لنشر سياسة "فرؽ تسد"

ىذا الغرض، كأصبحت الحالة في المنطقة الغربية متدىكرة لمغاية، فالخبلفات قائمة عمى أشدىا 
ككاف ليذه الخبلفات كغيرىا أسباب رئيسية تحكؿ حكؿ السيطرة، كاألطماع  بيف الزعماء كالقادة،

ركة الكطنية، التي لعبت أصابع المادية، كاألحقاد القبمية ككميا كانت في غير صالح الح
 .(1)المخابرات اإليطالية كعمبلئيا دكران ىامان في إذكائيا

كلكف بالرغـ مف ىذه الخبلفات حاكؿ بعض الزعماء أنقاد المكقؼ كجمع الشمؿ مف جديد    
كتضميد الجراح كالسعي نحك تكحيد الكممة كجمع الصؼ برزت فكرة الدعكة إلى عقد مؤتمر 

ـ كأسفر ىذا المؤتمر عف تشكيؿ ىيئة اإلصبلح المركزية برئاسة أحمد 1920مبر غرياف في نكف
المريض، كجاء في المؤتمر....أف الحالة التي آلت إلييا الببلد ال يمكف تحسينيا إال بإقامة 
حككمة قادرة، كمؤسسة عمى ما يحقؽ الشرع اإلسبلمي بزعامة رجؿ مسمـ ينتخب مف األمة، كال 

قرار مف مجمس النكاب، كتككف لو السمطة الدينية كالمدنية كالعسكرية يعزؿ إال بحجة شر  عية كا 
بكامميا بمكجب دستكر تقره األمة بكاسطة نكابيا كأف يشمؿ حكمة جميع الببلد بحدكدىا 

 المعركفة.

ـ عندما 1929كبقيت ىيئة اإلصبلح المركزية تدير دفة األمكر في القطر الطرابمسي إلى سنة    
 .(2)ات اإليطالية منطقة الجبؿ الغربي، كترىكنة كبني كليداكتسحت القك 

إال أف مجيكدات مؤتمر غرياف لـ تكمؿ بالنجاح، نظران لعمؽ الخبلفات القائمة بيف األطراؼ   
 .(3)المتنازعة مف جية، كتدخبلت إيطاليا مف جية أخرل

ثـ، كأنفكا مف أف تدعكىـ عمكمان فقد قامت قيامة الطمياف ليذه الجميكرية كأخذتيـ العزة باإل  
، كذلؾ مما عجؿ بزكاليا امتناع أكربا عف االعتراؼ  (4)الجميكرية الطرابمسية إلى االعتراؼ بيا

بيا كحجب كجكدىا عف التاريخ، في الكقت التي ككفئت السنكسية مقابؿ تعاكنيا مع البريطانييف 
 في مصر بالزعامة في ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية.
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ان كاف أجؿ الجميكرية قصيران عمى نقيض السنكسية التي أيد البريطانييف زعيميا، في الكقت عمكم
التي كانت الجميكرية الطرابمسية تقؼ دكف سند دكلي، باإلضافة لخركج إيطاليا مف الحرب 
العالمية منتصرة رغـ حالة الفكضى السياسية ، فأف كضعيا أصبح أفضؿ بكثير إذ أرتفع حجـ 

يطالية العاممة بميبيا مزكديف بكؿ المعدات التي حكلت مف الجبية األكربية إلى الجبية القكات اإل
 الميبية.

كمما سرع في قتؿ الجميكرية ىك تربع الحزب الفاشي عمى كرسي السمطة في ركما في سنة      
ـ، حتى صارت أياـ الجميكرية معدكدة، كفشمت المقاكمة في كجو اإليطالييف، كلكف ليس 1922

 . (1)قبؿ أف يفقد الميبيكف نصؼ أعدادىـ في حرب استعمارية لـ يسبؽ ليا مثيؿ في كحشيتيا

ـ لـ يعد لمجميكرية أم أثر، فقد رحؿ عبد الرحمف عزاـ إلى مصر مع 1923كبحمكؿ عاـ     
ـ فقد 1921إدريس السنكسي، كمات رمضاف السكيحمي، كأما سميماف الباركني الذم غادر ليبيا 

ـ، بينما 1924نس، ثـ سافر إلى فرنسا كمصر كتركيا كمكة ثـ أستقر في عماف في طرد مف تك 
ـ عندما التجأ 1927كاصؿ عبد النبي بالخير المقاكمة المسمحة في جنكب طرابمس كفزاف حتى 

ـ، أما أحمد المريض فقد مضى إلى 1930مات في السكداف  أنوكيركل  إلى جنكب الجزائر،
 الفيكـ. ـ مستقران في1924مصر قبؿ 

إلى ىنا بم  الكتاب أجمو انتيى كؿ نكع مف أنكاع المقاكمة في طرابمس مف البحر المتكسط إلى   
 (.2)فزاف

لقد كانت الجميكرية الطرابمسية مف بيف الجيكد المتعددة المبذكلة مف طرؼ الميبييف لمحصكؿ    
تبر المحاكلة األكثر طمكحان عمى قدر مف االستقبلؿ كالحكـ الذاتي أثناء العيد اإليطالي فيي تع

ف كانت اآلخمؿ ذكران، لقد عكست نخبة الشخصية الميبية في تمؾ األياـ كركابطيا الدينية مع  كا 
نظرائيا مف القكمييف في العالـ العربي، كقد برىف تاريخ الجميكرية العاصؼ القصير عف صعكبة 

اؼ بالجميكرية كممثؿ شرعي تأسيس حككمة ثابتة كاستمرارىا في كجو معارضة أكركبا لبلعتر 
ألىالي ليبيا أك حتى ألىالي طرابمس كما دٌؿ عمى عـز إيطاليا المتزًايد لتدمير الكحدة المحمية 

دارة مستعمراتيا بصكرة مباشرة.  كا 

كبالرغـ مف أف الجميكرية انيارت في نياية المطاؼ فإف عمرىا يمقي الضكء عمى طبيعة   
المعينة كيكضح كضع العالـ العربي في ظؿ االمبريالية األكربي المجتمع الميبي في تمؾ الفترة 
 .(1)خبلؿ الحرب العالمية األكلى
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إف ثقافة صانعي أك مؤسسي الجميكرية الطرابمسية، كمستكياتيـ العممية كانت بدكف ريب تتمشى 
ذا عرفنا ثقافة كقدرات ى ؤالء مع الفكرة العمبلقة فكرة الجميكرية ذاتيا بؿ كتنعكس عمييا، كا 

العممية المتمثمة في المستكيات الجامعية في الكميات الطبية كالحقكؽ كالعسكرية ...، إلى 
األدبية.. إلي غيرىـ مف الكثيريف الذيف  كانكا مشاعؿ أضاءت تمؾ الطرؽ المظممة كالدركب 
التي أظمميا سكاد االستعمار االيطالي.... إذا عرفنا ذلؾ، نعرؼ أف كؿ ىؤالء عشقكا حرية 

بلدىـ كقرركا رغـ كؿ ظركفيـ الصعبة، ككثرة جراحيـ التي لـ تندمؿ بعد، السير في طريؽ ب
الحرية الصعب، كتشبثكا باستقبلؿ الببلد كأعمنكا جميكريتيـ الطرابمسية، لقد كاف ىؤالء عمالقة 

قسناىـ أك قارناىـ مع الطرؼ اآلخر المضاد ليـ، كظركؼ الفترة التي كانكا  بالفعؿ إذا ما
 شكف فييا، أك إذا ما قيسكا بحكاـ اليـك في الكطف العربي.يعي

لقد كاف ىؤالء كبار كبر الحدث نفسو، فميـ جميعا مؤسسيف أك قادة أك مسئكليف...     
لمجميكرية الطرابمسية كؿ الرحمة كالغفراف، كستظؿ أسماؤىـ دكما خالدة في صفحات تاريخنا 

 . (2)فميـ كؿ التقدير كاالحتراـ الكطني قادة، كمشاعؿ، مؤسسيف، كشيداء....
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 أعياف مجمس الشكرل في الجميكرية الطرابمسية
 المنطقة الصفة االسـ

 حاميد بالمنطقة الغربيةقبيمة الم رئيسان أكؿ لممجمس الشيخ محمد سكؼ المحمكدم

 الجبؿ الغربي رئيسان ثانيان لممجمس الشيخ يحى الباركني

 الجبؿ الغربي عضكان  إبراىيـ أبك األحباس

 الجبؿ الغربي عضكان  سالـ البرشكشي

 الرجباف عضكان  محمد قكيني
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 غدامس عضكان  الحبيب عز الديف

 العزيزية عضكان  عمي بف تنتكش

 الزاكية عضكان  عبد الرحمف شالبي

 عف صرماف كالعجيالت عضكان  عبيدة المحجكبي

 النكاحي االربع عضكان  عمي شالبي

 ترىكنة عضكان  عبد الصمد النعاس

 مسالتة عضكان  مفتاح التريكي

 قماطة عضكان  عمي بف رحاب

 الساحؿ عضكان  محمد بف خميفة
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     مفاكضات الجميكرية الطرابمسية مع القكات اإليطالية   مفاكضات خمة الزيتكنة ػ
 إعالف القانكف األساسي ػ نمكذجان       

 سمية سالـ الشعالي د.
 جامعة سرت                                                                                

جاءت فكرة الجميكرية الطرابمسية في محاكلة لمؿء الفراغ السياسي الذم تركو انسحاب        
كالسياسية  ، كلتكحيد الجيكد العسكريةىاألتراؾ مف كالية طرابمس الغرب بعد الحرب العالمية األكل

لسنا بصدد الحديث عف  إلقميـ طرابمس في مكاجية المشركع االستعمارم اإليطالي، فنحف
    ،ـ1918عقب مؤتمر مسبلتو ، حيز الكجكد ىالسياسي الذم ظير إلمككنات تشكيؿ النظاـ 

نما فقط دراسة مفاكضات الجميكرية الطرابمسية مع القكات اإليطالية " خمة الزيتكنةػ إعبلف  كا 
 القانكف األساسي " نمكذجان.

مف قبؿ قكم االستعمارم اإليطالي كالدكؿ  فقد شرعت الجميكرية في البحث عف شرعية ليا 
الحككمة اإليطالية اآلتي: "  ىالكبرل عبر ببلغات أرسمتيا لكافة الدكؿ كجاء في نص الخطاب إل

تفتخر األمة الطرابمسية بتتكيج استقبلليا بإعبلف الحكـ الجميكرم، كانتخاب نكاب عنيا مف كافة 
كرم كاليدؼ ضماف كحدتيا ... لذلؾ فأف حككمة كالش  أنحاء القطر الطرابمسي لمجمس الحككمة

االعتراؼ بيا كسد كؿ باب يطرؽ الحككمة  ىالجميكرية الطرابمسية تدعك الحككمة اإليطالية إل
 (1)أف تحقؽ آمميا المشركع " ىمداكمة الحرب إل ىالطرابمسية إل

 ىرب إلغير أف الحككمة اإليطالية رفضت عرض االستقبلؿ كصرحت بأنيا مستعدة لمح    
النياية كما أمر كزير المستعمرات اإليطالية السيد )ككلكسيمك( بتجاىؿ رسالة الجميكرية 

، عممت إيطاليا عمى خرؽ صفكؼ زعماء الجميكرية الطرابمسية (2)الطرابمسية كعدـ الرد عمييا.
تحت ضغط تقدـ القكات اإليطالية فكافؽ زعماء الجميكرية الدخكؿ في مفاكضات مع الحككمة 

ـ، كبذلؾ تككف قد انتيت الجميكرية الطرابمسية فعميان مف 1919إليطالية في خمة الزيتكنة ا
الناحية العممية، أال أف محاكلة الزعماء بدأت في تككيف الحككمة الطرابمسية كبديؿ عف 
الجميكرية الطرابمسية، كالتي جاءت نتيجة لمفاكضات خمة الزيتكنة كبصدكر القانكف األساسي 

     :خبلؿ ىذه المداخمة إلي محكريفطرابمسي، كسنشير مف لمقطر ال
 :ػ سبب انعقاد الصمح المحكر األكؿ

 :ػ ىيئة المفاكضات لمجميكرية الطرابمسيةالمحكر الثاني 
 أ ػ مفاكضات خمة الزيتكنة 

 ب ػ إعبلف القانكف األساسي  
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 المحكر األكؿ ػ سبب انعقاد الصمح :
الصمح شبيو بالذم أبـر مع  ىيأممكف في التكاصؿ مع الطرابمسييف إل الكاقع أف اإليطالييف كانكا  

ـ، تمكف مف كضع حد لحالة الحرب كبإمكاف الباحث 1917إدريس السنكسي في إقميـ برقة عاـ 
المتعمؽ في خمفيات ىذا المكقؼ كمقدماتو أف يبلحظ أف دعاة التفاكض مف ممثمي السياسة 

غة أك تسكية تعايش ستشؿ حركة قكاتيـ في طرابمس، كقد قدر المدنية، كانكا أكؿ مف يعمـ أف صي
عددىا ثمانيف ألؼ رجؿ ضمف المجاؿ الساحمي " طرابمس، كالخمس، ك زكارة "، كلكنيا لكقيت 
بالمقابؿ بحممة عسكرية جديدة نتائجيا غير مأمكنة النتيجة، كقد سبؽ لكزير الخارجية اإليطالي 

رغبة حككمة بمده في تدشيف عيد جديد في  ىب الكبرل إلكارلكشنزر أف المح منذ نياية الحر 
طرابمس ألف الكقت قد حاف لتجربة التعاكف مع أبناء الببلد، فيعطكف حقكقان سياسية كمدنية، 

 .(3)كانت مف قبؿ محدكدة برأم الحككمتيف المركزية كالمحمية 
ممثمي السياسة الصمح كيرجع السبب في ذلؾ لنظرة  ىعجيب جدان اف يركف الطمياف إل   

سياسة الضعؼ التي سمتيا الحككمة في التقرب مف  ىالعسكرية كفي مقدمتو الجنراؿ قرتسياني، إل
ما دلت عميو التجارب  ىالعرب، كمبادلتيـ رغبو الصمح كيرجع في نظر ممثمي السياسة المدنية إل
 الطكيمة مف فشؿ السياسة العسكرية في االستيبلء عمى الببلد بقكة السبلح.

كىناؾ سبب آخر كىك اشتداد الخبلؼ بيف ممثمي السياسة المدنية كممثمي السياسة العسكرية    
رايو، ككؿ مف الفريقيف غير كاثؽ بانتصار ىذه القكة اليائمة، فكاف مف يعمؿ  ىكتعصب كؿ إل

عمى فكرة األقناع بالصمح محمد بؾ فرحات الزاكم كىك عنصر قكم في الرام الطرابمسي، فيك 
ذيف بنكا سياستيـ عمى أخذ ما يمكف أخذه مف طريؽ الحجة كأساليب السياسة، فبقي فرحات مف ال

    في الزاكية يعمؿ لسياسة التقريب بيف العرب كالطمياف رغـ ما يقكـ بو الطمياف مف حشد
  (4)الجيكش 

أف بذلكا طمب التفاكض إال بعد  ىكالحقيقة التي يجب أف تقاؿ ىنا: إف اإليطالييف لـ يمجؤكا إل  
محاكالت فاشمة عمى المستكييف العسكرم كالسياسي، فمقد شنت القكات العسكرية اإليطالية 
ىجمات فاشمة عمى معسكرات المجاىديف في المنطقة الغربية، كدارت معارؾ شييرة مثؿ " بئر 

ثـ ـ "، حيث قامت بقصؼ المكاقع قصفان شديدان كمستمران 1919ترينو كالرأس األحمر بأكائؿ عاـ 
 (5)قامت بزحؼ كبير رغـ صمكد قكات المجاىديف .

كما قاـ الطمياف بإدخاؿ كساطت التاجر الييكدم " خبلفك ناحكـ " كىك ييكدم مف أكبر تجار    
طرابمس، كلو صمة صداقة برمضاف بؾ السكيحمي فأكفدكه إليو ليحممو عمى الصمح في مقابؿ 

منيـ مف أمبلؾ ػ ككانت قميمة إذ ذلؾ ػػ كىي إصدار عفك عاـ عمى الطرابمسييف كرد ما اغتصب 
سخافة أراد الطمياف أف يخفكا بيا ضعفيـ أماـ العرب، كشبيو بيا ذلؾ العرض الذم عرضكه 
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 ؿعمييـ بكاسطة أكـر بؾ، كقد ردت ىيئة الجميكرية عمى ىذا التبلعب مف الطمياف بكتاب قا
ة كالعار، كنحف الذيف يجب أف نمنحكـ فيو: " إننا قكـ ال نأبي الصمح، كلكننا ال نرضي المذل

ذا أصر الطمياف عمى ىذا العناد فسنكاصؿ الحرب إل  ى        العفك عمى ىذا االعتداء الفظيع، كا 
 (6).النياية"

لقد أثر ىذا الكتاب عمى الدكائر السياسية اإليطالية، كفيمكا منو أنيـ كاىمكف في تقدير مكقؼ   
كاصمة القتاؿ كالتضحية ميما بمغت التضحية فارغمكا عمى العرب، كأف العرب عازمكف عمى م

 الصمح.
 :المحكر الثاني ػ ىيئة المفاكضات لمجميكرية الطرابمسية

لـ تبالى الدكؿ األكربية العظمي بإعبلف قياـ الجميكرية في طرابمس الغرب، كبجيد قادتيا      
 ـ بعد انتياء الحرب،1919يناير  18لعرض قضيتيـ عمى مؤتمر السبلـ في باريس بتاريخ 

استقبمت المستجدات في القطر الطرابمسي بفتكر كاضح، لكف عدـ اكتراث الدكؿ األكركبية ىذا لـ 
يمنع ساسة ركما مف اإلذعاف سريعان ألمر الكاقع، كفتح باب التفاكض مع قادة الجميكرية كالسيما 

مؿ اإليطاليكف في التكصؿ مع بعد أف كصمتيـ أخبار عكدة المناكشات كقطع الطرؽ، ك فالكاقع أ
صيغة صمح شبييو بالتي أبرمكىا مع إدريس السنكسي في برقة في عاـ  ىالطرابمسييف إل

 (7)ـ .1917
   جندم في المدف الثبلث التي تحتميا 80.000ككانت إيطاليا قد حشدت في طرابمس حكالي     

الصمكد، كالخبلؼ بيف عمى  ) طرابمس ػ الخمس ػ الزاكية (، كاف ضعؼ ثقة الطمياف بقدرتيـ
  (8)السياسييف منيـ سببان في أخذىـ بمبدأ التفاكض كالصمح.العسكرييف ك 

رغبة  ىكما سبؽ لكزير الخارجية اإليطالي )كارلكلكشنزر( أف لمح في نياية الحرب العالمية إل
أبناء  لتجربة التعاكف مع حككمة بمدة في تدشيف عيد جديد في طرابمس الغرب " ألف الكقت حاف

، فيعطكف حقكقان سياسية كمدنية، كانت مف قبؿ محدكدة برأم الحككمتيف المركزية الببلد
 فشرعة الحككمتاف اإليطالية كالطرابمسية لعقد التفاكض بينيما.  (9)كالمحمية" .

 ـ :ػ 1919مفاكضات خمة الزيتكنة ) سكاني بف آدـ ( أػ 
ستقر رأييـ عمى انتخاب ىيئة لمتفاكض مع تشاكر أعضاء مجمس الجميكرية فيما بينيـ كا   

اإليطالييف نيابة عنيـ، كال يجكز ليا عقد أم اتفاؽ إال بعد الرجكع إلي المجمس، كتتككف ىيئة 
 المفاكضيف مف: 

 ػ اليادم كعبار**2ػ أحمد المريض *                              1
 محمد فكيني****ػ 4ػ الصكيعي الخيتكني ***                         3
 ػ عمي بف تنتكش .***** 5
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ـ في قرية خمة الزيتكنة كارتكزت عمى قاعدة التباحث 1919انطمقت المفاكضات في مارس    
طمب  فيما يككف أساسا لشركط الصمح، بعد أف تألؼ الكفد الطرابمسي مما سبؽ ذكرىـ،

 المتفاكضيف المطالب التالية: 
 عمى النظاـ الجميكرم.ػ استقبلؿ طرابمس الغرب كالحفاظ 
 ػ تنازؿ إيطاليا عف حؽ الحماية.

ػ كما طالب بعض األعياف اآلخريف تشكيؿ دكلة مستقمة في طرابمس الغرب يقكدىا امير مسمـ 
 لكف خاضعة لحماية إيطاليا.  

كالكاقع أف ىؤالء المفاكضيف كانكا يرجعكف قبؿ المكافقة عمى أم بند مف بنكد االتفاقية إلي لجنة  
كضع شركط لمصمح  ى، فانقطعت المفاكضات بعد شير دكف إمكاف الكصؿ إل(10)ذكم الرأم  مف

بسبب تعنت إيطاليا لحقكؽ العرب في الحرية كاالستقبلؿ، ككؿ ما لكحكا بو ىك السماح لمعرب 
 ىباالشتراؾ في كظائؼ اإلدارة كمنح الكعكد بنشر التعميـ كالعمراف كرد األمبلؾ المصادرة إل

 كالعفك العاـ، ككاف رد مجمس الجميكرية عمى مسألة العفك العاـ عمى النحك التالي:أصحابيا 
" إف العفك العاـ ليس ثمنان لمضحايا كالدماء التي أرتقت في سبيؿ الحرية، كىك ال يعكض   

ف كنا ننتظر أف يدفع اإليطاليكف ثمف العفك عنيـ، ألنيـ  ننا كا  العرب عف اغتصاب أكطانيـ، كا 
الببلد فخربكىا كدمركىا كظممكا أىميا، فإنو ال قيمة لمتمكيح بالعفك في نظر قـك تعاىدكا  ىأتكا إل

عمى التضحية في سبيؿ حريتيـ ، فإننا نريد السمـ كنبغض سفؾ الدماء كلكف: إذا لـ يكف مف 
 المكت بد فمف العجز أف تمكت جبانان".

ف كمماتو تؤكد عظمة صمكد ىذه الحككمة اإليطالية، كأ ىككاف ىذا الرد قد كجو خطاب إل  
الجميكرية أماـ مناكرات العدك، كحسبت إيطاليا أف التمكيح بالقكة سيميف الجانب العربي فاستغمت 

مف المباحثات، كبدأكا يحرككف قكاتيـ في بعض النكاحي مع المجاىديف ككانت  ىالجكلة األكل
 (11)طمب معاكدة المباحثات . ىالنتيجة أنيـ اضطركا إل

لسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا، ىؿ كانت لدم الميبييف القكة التي تمكنيـ مف صد ىجـك ا   
 اإليطالييف بعد أف فرغت إيطاليا مف الحركب في أكربا كبدأت ترسؿ التعزيزات إلي طرابمسذ 

 كاإلجابة عمى السؤاؿ نبلحظ إف السبب قد يككف بسيط كىك: 
ما حصمكه مف المعارؾ التي انتصركا فييا في أعقاب ػ إف العتاد العسكرم كاف متكفران لدييـ م 1 

 المعارؾ التي انطمقت مف القبمة كالجنكب ك كصمت حتى القرضابية.
 ػ العتاد العسكرم الذم تركو األتراؾ كالذم كانت تأتى بو الغكاصات األلمانية.2

 ىناؾ بعض السمبيات التي أثرت عمى المكقؼ الميبي كمنيا:
 ميكرية الطرابمسية عمى الساحة العالمية .أ ػ عدـ االعتراؼ بالج
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ب ػ أف المنطقة الشرقية قد استسممت بعد ىزيمة السنكسييف أماـ اإلنجميز في الصحراء المصرية 
 .عيـ كمع اإليطالييف " صمح عكرمة"كدخكؿ إدريس السنكسي في صمح م

في مقاكمة ج ػ أف كؿ مف مصر كتكنس كانتا محتمتيف كليس ىناؾ مف إمكانية مشاركتيما 
 (12)اإليطالييف 

رغـ شجاعة كصمكد الميبييف فقد ألجأت اإليطالييف لطمب الصمح تيدئة لممكقؼ السياسي      
مع دكؿ الحمفاء كالدكؿ المحاربة  ىلحيف االنتياء تمامان مف تصفية حسابات الحرب العالمية األكل
انب اإليطالي لمضغط عمى الميبييف ليا. كيعترؼ  "الجنراؿ جرتسياني " بالمعارؾ التي أشعميا الج

مارس صدر األمر بالقياـ بعمميات الزحؼ 17أثناء المفاكضات حتى يقبمكا شركطيـ: " كفي يكـ 
عمى سكاني بف آدـ التي تكررت عدة مرات، ثـ أكقفت بسبب المفاكضات التي كاف المكتب 

 (13)السياسي يقكـ بيا مع زعماء الثكرة لمكصكؿ إلي الصمح سممي ".
 ب ػ إعالف القانكف األساسي :ػ 

تكاصمت المفاكضات بكتيرة بطيئة بسبب مماطمة اإليطالييف كتراجعيـ، لتتكج في أكؿ يكليك    
ـ بتكقيع " صمح بنيادـ"  الذم أكقؼ حالة الحرب القائمة بيف اإليطالييف كالطرابمسييف منذ 1919
 (14)ـ.1911خريؼ 

تنازالت بعد تمقييا عرض الجميكرية الطرابمسية بتككيف إيطاليا بدأت تطمع في العديد مف ال   
إمارة يرأسيا أمير مسمـ خاضعة لمنفكذ اإليطالي، فعاد الكفد الميبي لممطالبة باالعتراؼ 

في ىذا الحؿ  لبالجميكرية، كلقد فعؿ ذلؾ إزاء تعنت الجانب اإليطالي، ككاف الجانب العربي ير 
ف كاف ىذا في الكاقع يعني االنسحاب مف جانب عدـ تعرض ىيبة الدكلة اإليطالية لبلم تياف كا 

ـ، التأمت المفاكضات مف جديد في منطقة سكاني بف آدـ 1919أبريؿ  17الطرفيف ، كفي يكـ 
  (15)غرب طرابمس .

ـ كاعتبر ذلؾ 1919أبريؿ  21لـ تستمر المفاكضات طكيبلن، فتـ االتفاؽ عمى الصمح بيكـ     
ف، كثمنان غاليان لجياد استمر سبع سنكات متتاليو، أجبرا العدك اإليطالي انتصاران كبيران لممجاىدي

"الدستكر الطرابمسي " الذم منح ػ" القانكف األساسي لطرابمس "، أك ب ػعمى أف يصدر ما عرؼ ب
طرابمس  ػحقكقان سياسية كحريات دينية، كحكـ عف طريؽ مجمس نيابي كحككمة اطمؽ عمييا ب

كف األساسي جنسية الحاكـ الذم يرأس ىذه الحككمة، فشعر المكاطف الغرب، كلـ يحدد القان
 (16)الميبي انو ال يقؿ عف اإليطالي مف ناحية المساكاة أماـ ىذا القانكف.

كقاـ مجمس رئاسة الجميكرية بالتكقيع عمى صيغة القانكف األساسي الطرابمسي، كالذم اشتممت   
ـ، ككقع عميو مف الجانب 1919شير يكنيك مكاده عمى ما يزيد عف أربعيف فصبل في غرة 
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اإليطالي رئيس الدائرة العسكرية الجنراؿ " تارديتي " كرئيس ىيئة األركاف " باسكانكا "، كما تـ 
 التصديؽ عميو مف قبؿ ممؾ إيطاليا، بدأ القانكف األساسي بالتالي: 

ػ .(3، 2، 1في المادة )  ػػ بتحديد معني الكطنييف اإليطالييف في طرابمس كبرقة كتنظيـ الجنسية
(، كالنص عمى الحقكؽ المدنية كالسياسية كالحرية 4المساكاة بيف اإليطالييف أماـ القانكف )المادة 

 الشخصية كحرية المنازؿ كحرمة الممؾ كااللتحاؽ بالكظائؼ.
 (.6، 5رة الحرؼ كاالنتخابات ) المادة ػػ مباش

 (.7ػػ حرية الطبع كاالجتماع )المادة 
 (. 8جنيد االختيارم )المادة ػػ الت

 (. 9ػػ المساكاة في فرض الضرائب )المادة 
 (.10ػ إباحة التدريس الخصكصي تحت إشراؼ الحككمة )المادة 

ػػ تدريس المكاد بالمغة العربية في تعميـ االبتدائي كالمتكسط مع كجكب تعمـ اإليطالية إال في 
 (. 11)المادة  ىالصفكؼ الثبلثة األكل

 (.12يتصؿ بالتراث اإلسبلمي كفالة الحرية الدينية لممسمميف )المادة  ػػ كفيما
 .20( تعرض لشكؿ حككمة القطر الطرابمسي 25ػ  13ػػ مف )المادة 

( خصصت النتخاب مجالس النكاب المحمية كالقضائيات كالنكحي التي 28ػ  16ػػ  مف )المادة 
 يترأسيا المتصرفكف كقائمك المقاـ كالمديركف.

األمكر المتعمقة باألحكاؿ الشخصية كالمحاكـ االعتيادية،  (،39ػ  29الدستكر مف )المادة  ػػ نظـ
 كالممكية كالميراث كالقكانيف المتعمقة بالكطنية.

نجاز الكعكد اإليطالية.40ػػ كبالمادة )  (17)(، طمب بتنفيذ القانكف األساسي كا 
ركما ليكقعيا  ىلطمياف منو نسخو إلبعد اف اتفؽ الطرفاف عمى مكاد القانكف األساسي أرسؿ ا

 الممؾ، رغـ انيـ قامكا بتغيير بعض مف بنكدىا فمـ يكف الطمياف أمناء كمف المكاد التي غيرت: 
 البرلماف قراريان كاصبح استشاريان. لػ جعؿ رأ

 ػ جعؿ الجند الكطني تابعان لحككمة القطر الطرابمسي اصبح تابعان لمقيادة اإليطالية.
 نس بالجنسية اإليطالية فجعمكه مباحان.ػ  منع التج

ػ قصر أعضاء حككمة القطر الطرابمسييف فجعمكا فييا عضكيف إيطالييف، كلـ ينص عمى رياستيا 
 في القانكف فجعمكىا لمكالي. 

ظيرت الخبلفات بيف الطرفيف نظران لتمسؾ القطر الطرابمسي بنصكص القانكف األساسي   
 ى شركط خاصة يتمتع بيا الطرابمسييف، كىي : المكافقة عم ىكاضطر الطمياف إل

 ػ أف يككف ليـ الحؽ في تجنيد عدد مف الكطنييف لمخدمة المحمية.
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 ػ التزاـ الحككمة اإليطالية إبداؿ األكراؽ العثمانية باألكراؽ اإليطالية.
ترىكنة،  العزيزية، جنزكر، مصراتو، سرت، ػ عدـ دخكؿ الجنكد اإليطالية المراكز اآلتية" الزاكية،

غرياف، الريانية، نالكت، بني كليد "، عمى اف يككف لمطمياف فييا ممثؿ برتبة ضابط يقكـ بعممية 
االتصاؿ بيف الطرابمسييف كحككمتو، كمعو بعض الجنكد لممحافظة عميو كالقياـ بأعماؿ البريد 

 كالتمغراؼ.
 ػ عدـ أخذ السبلح مف العرب.

ابطان في ىذه المراكز حسب االتفاؽ كتكلي الطرابمسييف قبؿ الطمياف ىذه الشركط كعينكا ض     
شؤنيـ اإلدارية، لـ تكف ىذه الشركط كافية لحسـ الخبلؼ بيف الفريقيف، إال أف إعبلف صمح 

كقابمو الناس بالفرح  بنيادـ كصدكر القانكف األساسي كاف لو أثر حسف عمى نفكس الطرابمسييف،
 للتي شيدتيا طرابمس، أال أف رمضاف السكيحمي أبدكتبله مظير مف أركع المظاىر الكطنية ا

، أال أف الطمياف ألحكا في دخكلو كقد ىيأكا ليذا الحفؿ لفرصة أخر  ىرغبتو في تأخير دخكلو إل
األمثؿ  فارس  يتقدميـ أعضاء الجميكرية فالزعماء فالرؤساء ثـ 600مككبا مف الخيؿ قدر عدده 

اء مع الكالي " مينزينجز" بالسرايا الحمراء كفكر االنتياء مف كتقابؿ الزعم ،فاألمثؿ، كدخمكا المدينة
 (18)معسكرىـ في سكاني المشاشطة. ىاالحتفاؿ خرج الزعماء إل

كتشكمت كفقان لمقانكف الخاص بطرابمس حككمة عرفت باسـ " حككمة القطر الطرابمسي "        
كتـ حؿ مجمس رئاسة  كمككنو مف عشرة أعضاء ثمانية مف العرب كاثناف مف اإليطالييف

الجميكرية بمكجب ىذا التشكيؿ الجديد امبل في تحقيؽ مكاسب جديدة عف طريؽ الحككمة التي 
حمت مكاف الجميكرية، كجمس المفكضيف الميبييف كاإليطالييف عمى مائدة المفاكضات عارضيف 

ارتيا قيادة مطالب الشعب الميبي الشعبية انطبلقان مف العمميات العسكرية البطكلية التي أد
الجميكرية، ككصؼ جرتسياني االتفاؽ بانو حؿ سياسي مشيف لئليطالييف بصفتيـ شعبان كبيران 

 (19) خرج مف الحرب العالمية منتصران.
 :الخاتػػػػػػػػػمة

مف خبلؿ نتائج الصمح مع اإليطالييف في القطر الطرابمسي، عقد صمح بني آدـ بيف الجميكرية   
كناؿ األىالي بطرابمس  ـ،1919يكنيك  9ف، كأعمف القانكف األساسي في الطرابمسية كاإليطاليي

كما اثر عدـ االعتراؼ بالجميكرية  حقكقان لـ يككنكا ينعمكف بيا قبؿ االحتبلؿ اإليطالي لمببلد،
الطرابمسية مف قبؿ الدكؿ األكركبية كاف لو األثر السمبي عمى الشعب الميبي ناىيؾ عف استسبلـ 

ة بعد ىزيمة السنكسييف أماـ اإلنجميز في الصحراء المصرية كدخكؿ إدريس المنطقة الشرقي
السنكسي في صمح عكرمة معيـ كمع اإليطالييف، فبل ننسي اف كبل مف تكنس كمصر كانتا تحت 
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االحتبلؿ كليس ليـ قدرة المشاركة بصؼ الميبييف بالمقاكمة ضد اإليطالييف رغـ ذلؾ فشجاعة 
 كء إيطاليا لطمب الصمح تيدئة المكقؼ السياسي.لمج لالميبييف كصمكدىـ أد
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 :اليػػػػػػكامش
مي، بيركت، لبناف، ، المدار اإلسبلجياد األبطاؿ في طرابمس الغربػ الطاىر الزاكم،  1

 .315ـ، ص 2004
يبييف ، مركز جياد المالجميكرية الطرابمسية جميكرية العرب األكليػ مصطفي عمي ىكيدم، 2

 .137ـ، ص 2000التاريخية، طرابمس، لمدراسات 
ـ ػ قرأه في حدكد التجربة ك 1923ػ  1918،   تجربة الحكـ الذاتي في ليبيا ػ فتحي ليسير 3

أعماؿ الندكة الدكلية العاشرة حكؿ المغرب العربي في العشرينات ػ المنعقدة  محددات إخفاقيا  ،
نسيؽ أعماؿ الندكة كجمع النصكص ك أعدىا لمنشر: ، تـ2000مام   5،6بنزؿ السفراء أياـ 

 ـ2001طنية، جامعة منكبة ػ تكنس، اليادم جبلب، منشكرات المعيد األعمى لتاريخ الحركة الك 
  .27ص 
 .334، ص  المرجع السابؽ،ػ الطاىر الزاكم  4
يطالي ، تاريخ الجياد في ليبيا ضد الغزك االػ رفعت عبد العزيز سيد أحمد، أمحمد الطكير  5

 .160ـ، ص 1988مركز الحضارة العربية، القاىرة،  ـ ،1931ػ  1911
 .335، ص المرجع السابؽػ الطاىر الزاكم،  6
مئة عاـ عمى الحرب العالمية األكلي مقاربات خركف، آػ أنس الصنياجي، أيمف محمد عيد، ك 7

 . 60ص ـ، 2016، المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات، بيركت، 2، مج عربية
 .  85،86ـ، ص  1951، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، قضية ليبياػ محمكد الشنيطي، 8
 .63، ص المرجع السابؽخركف، آػ أنس الصنياجي، ك 9

: ىك أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد المرٌيض زعيـ قبائؿ ترىكنة كمسبلتو كلد أحمد المرض ⃰
تابعة لربع أكالد مسمـ كتعكد أصكؿ ىذه القبيمة إلى كىك مف قبيمة عكاسة بترىكنة ال 1875سنة 

بطف صبيح، كىك بطف مف فزارة مف ذبياف مف غطفاف مف قيس عيبلف كما ذكر كالمنسابكف 
كفي مقدمتيـ ابف خمدكف كالقمقشندم. مف أعرؽ العائبلت الميبية التي اشتيرت بجيادىا كنضاليا 

، ختير ليككف رئيسان لمجمس شكرل الجميكرية ضد مختمؼ أنكاع الظمـ كالطغياف عمى مر السنيف
ـ ( كإلجادتو المغة اإليطالية ككذلؾ فنكف التفاكض تكلهى الرئاسة العامة 1923 ػ1918سنة )

ـ كأنشئت جريدة المكاء الطرابمسي لتككف لساف حاؿ 1919أيمكؿ  30لحزب اإلصبلح الكطني 
باإلجماع لتكلي رئاسة مؤتمر غرياف  الحزب كلدماثة الخمؽ كرزانة التفكير انتخبو المجاىدكف

ـ كرئاسة ىيئة اإلصبلح المركزية إلعادة تكحيد الصؼ كلمتفاكض مع اإليطالييف 1920
الحكليات الميبية منذ الفتح كمطالبتيـ بتطبيؽ نصكص القانكف األساسي، نقبلن عف: شارؿ فيرك، 

 .161ـ، ص 1983رابمس، ، المنشأة العامة لمنشر كالتكزيع، طالعربي حتى الفتح اإلسالمي
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: كلد في غرياف أصمو مف ككلكغمية الشراكسة بالزاكية الغربية تعمـ في المدارس اليادم الكعبار ⃰ ⃰⃰⃰
التركية كتقمد جممة مف الكظائؼ اليامة في الحككمة العثمانية بكالية طرابمس ، مف الشخصيات 

عياف الذيف انظمكا لمجياد كشارؾ ـ كاف في مقدمة األ1911المثقفة كعندما كقع الغزك اإليطالي 
ـ كانتخب في 1919في المعارؾ، كاف لو دكر في المفاكضات منيا مفاكضات الصمح بنيادـ 

ـ، 2004، المدار اإلسبلمي، بيركت،اعالـ ليبياىيئة المفاكضات، نقبلن: الشيخ الطاىر الزاكم، 
 .173ص 

لي كاف رئيس قبائؿ النكاحي األربعة التي : جاىد ليبي قاكـ الجيش اإليطاالصكيعي الخيتكني  ⃰ ⃰ ⃰
كانت دائما في مقدمة القبائؿ الطرابمسية التي ابمت ببلء حسنا في قتاؿ الطمياف، أحد الرؤساء 
الذيف أنيطت بيـ إدارة المجاىديف كاألشراؼ عمى حركة الجياد في المنطقة الغربية أحد الرؤساء 

ىدة أكشي لكزاف التي عقدت بيف الترؾ كالطمياف الذيف كمفكا مف قبؿ المجاىديف لمنظر في معا
أحد أعضاء الحككمة الطرابمسية  بشأف طرابمس، أحد أعضاء ىيئة المفاكضات في صمح بنيادـ،

التي شكميا المجاىدكف في المنطقة الغربية عضك بارز مف أعضاء مؤتمر غرياف. أحد أعضاء 
 .175، ص السابؽالمصدر الشيخ الطاىر الزاكم،  مؤتمر سرت، نقبلن عف:

ـ كاف مف بيف أكائؿ القادة الذيف نظمكا الكفاح 1858: زعيـ الرجباف كلد عاـ محمد فكيني ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
المسمح ضد الغزاة بطرابمس الغرب مكجييف ضربة قكية لمجنراؿ كانيفا، حيف اقرت إيطاليا القانكف 

بة مف المشنقة محمد عمى مقر نقبلن عف: أنجمك دبؿ بككا،  ـ،1919األساسي الخاص لميبييف 
 .105ـ، ص 2007منشكرات ميبللي، فرنسا، فكيني كاالستعمار اإليطالي، 

ـ أسمو عمي  1853: كلد ىدا المجاىد في العزيزية عاصمة كرشفانة عاـ عمي بف تنتكش ⃰ ⃰⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰
بف أمحمد بف عمر بف حسيف بف تنتكش بف منصكر السعكدم الكرشفاني شيرتو الفقي عمي بف 

عمي بف تنتكش درس العمكـ الشرعية بالكتاب في زاكية عمكرة، في مطمع شير أكتكبر  تنتكش،
في مدينة  االجتماعطرابمس الغرب إلى  قبائؿقاـ الفقي عمي بف تنتكش بدعكة مشايخ  1911

ـ، أنخرط قادة الجياد إلى سياسة 1918العزيزية، كىك أحد أركاف الجميكرية الطرابمسية سنة 
الفقي عمي بف تنتكش كالشيخ الصكيعي  اختياركمة إيطاليا الممكية تـ المفاكضات مع حك

، ص المصدر السابؽـ، نقبلن عف: الزاكم، 1919الخيتكني ممثبلف في اجتماع خمة الزيتكف 
179 . 
 . 28، ص المرجع السابؽػ فتحي ليسر، 10
 .165، ص ، القاىرة، مطبعة االعتمادميالد دكلة ليبيا الحديثةػ محمد فؤاد شكرم، 11
 .162، ص المرجع السابؽػ رفعت عبد العزيز، أمحمد الطكير، 12
 .163، ص نفس المرجعػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ، 13
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 ، ترجمة: إبراىيـ بف عامر، مكتبة األندلس، بنغازم،برقة الميداةػ ركدكلفك جرتسياني،  14
 .41ـ، ص1975
   66، ص المرجع السابؽػ أنس الصنياجي كأخركف،  15
 .243، ص المرجع السابؽمحمد فؤاد شكرم، ػ  16
 . 164، ص المرجع السابؽػ رفعت عبد العزيز، امحمد الطكير،  17
 . 360، 355، ص المصدر السابؽػ الشيخ الطاىر الزاكم،  18
 . 45، صالمرجع السابؽػ ركدكلفك جرتسياني،  19
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  :قائػػػػمة المراجػػع
، ترجمة: إبراىيـ بف عامر، مكتبة األندلس، بنغازم برقة الميداةكلفك، ركد ػ جرتسياني، 1

 ـ 1975
 ، القاىرة، مطبعة االعتماد، د.تميالد دكلة ليبيا الحديثةػ شكرم، محمد فؤاد،  2
، المنشأة العامة لمنشر الحكليات الميبية منذ الفتح العربي حتى الفتح اإلسالميػ فيرك، شارؿ،  3

 ـ.1983، كالتكزيع، طرابمس
 ـ .1951، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، قضية ليبياػ الشنيطي، محمكد،  4
تاريخ الجياد في ليبيا ضد الغزك اإليطالي رفعت عبد العزيز سيد أحمد،  ػ الطكير،  أمحمد، 5

 ـ .1988، مركز الحضارة العربية، القاىرة،  ـ1931ػ  1911
مقاربات  ىمئة عاـ عمى الحرب العالمية األكلخركف، ػ الصنياجي، أنس، أيمف محمد عيد، كأ 6

 ـ. 2016، المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات، بيركت، 2، مجعربية
، المدار اإلسبلمي، بيركت، لبناف، جياد األبطاؿ في طرابمس الغربػ الزاكم، الطاىر،  7

 ـ.2004
 .ـ2004 ، المدار اإلسبلمي، بيركت،اعالـ ليبياػ  8
ـ ػ قرأه في حدكد التجربة ك 1923ػ  1918  تجربة الحكـ الذاتي في ليبيا سير، فتحي، لي ػ 9

أعماؿ الندكة الدكلية العاشرة حكؿ المغرب العربي في العشرينات ػ المنعقدة  محددات إخفاقيا  ،
ـ، تنسيؽ اعماؿ الندكة كجمع النصكص كأعدىا لمنشر: 2000مام  6، 5بنزؿ السفراء أياـ 

 ـ.2001ب، منشكرات المعيد األعمى لتاريخ الحركة الكطنية، جامعة منكبة ػ تكنس، اليادم جبل
، مركز جياد ىالجميكرية الطرابمسية جميكرية العرب األكلػ مصطفي عمي ىكيدم،  10

ـ.2000الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس، 
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 الجميكرية الطرابمسية كدكرىا في تأكيد اليكية
 شكيرؼد. إبراىيـ عمي ال

 جامعة المرقب                                                                      
 مقدمة:
ـ إحدل المحطات اليامة في 1918تعتبر الجميكرية الطرابمسية التي تشكمت في نكفمبر       

تأكدت  التي تاريخ ليبيا الحديث، التي بمكرت كأكدت اليكية كاالنتماء ليذه الببلد، ىذه اليكية
كبرزت خبلؿ مراحؿ كمحطات اخرل سبقت قياـ الجميكرية منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: 
رفض الميبييف لسياسة التتريؾ  كذلؾ أثناء محاكلة الدكلة العثمانية فرض المغة التركية كجعميا 

لتعميـ كفي كافة المغة األكلى في الببلد، ثـ رفضيـ لممحاكالت اإليطالية االستعمارية في مراحؿ ا
 المؤسسات اإلدارية كغيرىا.

كقد تأكدت ىذه اليكية بشكؿ كاضح عندما قررت تركيا انسحابيا مف ليبيا كتركت الميبييف       
في الساحة لكحدىـ  ليقرركا مصيرىـ إما القبكؿ بالحككمة اإليطالية الغازية أك التفاكض معيا، 

ما االستمرار في الجياد كالمقاكمة، كرغ ـ كجكد اتجاىيف كرأييف لميبييف حياؿ ىذا المكقؼ كا 
يرل صعكبة االستمرار في المقاكمة كالظركؼ الصعبة كانسحاب تركيا، كعميو  اتجاهالصعب، 

آثر التفاكض لحؿ القضية سمميان، كاتجاه يرل االستمرار في المقاكمة ميما كانت الظركؼ، كعدـ 
الثاني، كالتأـ  الرأمكؿ كاالتجاه األكؿ ألصحاب األ الرأمالتسميـ إليطاليا، كقد تنازؿ أصحاب 

صرار عمى تأكيد اليكية  الشمؿ، كتقرر مكاصمة الجياد كالنضاؿ، كىذا يعني تجسيد كاضح كا 
الميبية، كما تأكدت كتجسدت ىذه اليكية خبلؿ معارؾ الجياد، كيكفي أف نعطى مثاالن لما حدث 

التأـ ألكؿ مرة فييا شمؿ الميبييف جميعان،  كالتي نية()معركة الميبييف  الكطأثناء معركة القرضابية 
ليذه  االنتماءكجاءكا لممشاركة في ىذه المعركة الحاسمة رغـ االختبلفات بينيـ، كىذا ما أكد 

األرض، كبالتالي تجسدت اليكية الكطنية بكؿ معانييا، كما تكضحت ىذه اليكية فيما بعد خبلؿ 
قكالو المشيكرة سكاءن عندما طمب قادة إيطاليا التفاكض معو جياد عمر المختار لسنكات طكيمة كأ

أك أثناء محاكمتو، كاألمثمة كثيرة ال يتسع المجاؿ لحصرىا كذكرىا كميا، كقبؿ التطرؽ لمكضكع 
 كرقتنا ىذه سنحاكؿ طرح بعض التعريفات لمفيـك اليكية كاالنتماء.

  :المبحث األكؿ
 :مفيـك اليكية

ختمفة منذ بداية البشرية حتى يكمنا ىذا بالمحافظة عمى تميزىا حرصت شعكب العالـ الم   
كقكميان كثقافيان، كلذلؾ اىتمت بأف تككف ليا ىكية خاصة تعرؼ بيا كترتبط بيف  اجتماعياكتفردىا 

أبنائيا، كتميزىا عف غيرىا مف الشعكب األخرل، كفي ىذا الشأف سكؼ نتطرؽ لتعريؼ اليكية 
 لغكيان كفمسفيان.
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ـي الكسيطي" الصادر عف مىٍجمىًع المُّغة العربية "الييًكيَّةى"، فمسفيان، بأنيا: حقيقة الشَّيء  ييعرِّؼ  "الميٍعجى
"، مف منظكر التَّصكؼ، يذكري  أك الشَّخص التي تميزه عف غيره. كفي تعريفو لمصطمح "الييكى

عنو كيٍنيىان بالبلتعيُّف، كىك  المعجـ أنو "الغيبي الذم ال يصحُّ شيكده لمغير كغيًب الييكيَّة الميعبَّرً 
ـي إلى تحديد معنى آخر لميكيَّة حيف تيضاؼ إلى الكممة "بطاقة"، أك  أبطفي البكاطف". كيذىب الميٍعجى
تيكصؼ بالنَّعت "الشَّخصية"، لتجعمنا نحصؿ عمى المصطمح "بطاقة الييكيَّة" أك "البطاقة 

ليف حديثان، فيذكري أفَّ  "الييًكيَّةى بطاقة يثبتي فييا اسـي الشَّخص كجنسيتوي كمكلدهي الشَّخصية"، الميتىدىاكى
 . 1كعممو"

كلفظ اليكية يطمؽ عمى معاف ثبلثة: التشخص ، كالشخص نفسو ، كالكجكد الخارجي. كجاء    
قُّقو يسمى حقيقةن كذاتان،  ىك باعتبار تىحى في كتاب) الكميات( ألبي البقاء الكىفكم، أف ما بو الشيء ي

ذى أعَـّ مف ىذا كباعتبار  ذا أخى  .2يسمى ماىية االعتبارتشخصو يسمى ىكيةن، كا 
، التي تعبر عف خاصية identityكتستعمؿ كممة اليكية في األدبيات المعاصرة ألداء معنى كممة 

 .3المطابقة: مطابقة الشيء لنفسو، أك مطابقتو لمثيمو
ى الحقائؽ اشتماؿ النكاة عمى كيعرؼ البعض اليكية عمى أنيا" الحقيقة المطمقة المشتممة عم

 .4الشجرة في الغيب المطمؽ"
، فإفَّ قراءة اليكية، كميسىاءىلتيا، ليست مجرَّد عممية تنتمي إلى ترؼو ما فات  كتأسيسان عمى   

نما ىي نشاطه إنسانيٌّ ضركرم ينبغي لو أف يككف دؤكبان كي ييسيـ في  فكرمِّ زائد عف الحاجة، كا 
 .تجديد اليكية

                                                 

حياء التُّراث(: المعجـ الكسيط، "اليك" ك"الييًكيَّة". كفي أغمب  1- مجمع المغة العربية )اإلدارة العامة لممعجمات كا 
فتيا ما ىك أزيدي مما المعاجـ العربية القديمة ال نجد تع ريفان لميكية، كربما ال نجدي في المعاجـ القميمة التي عرَّ

أكرده المعجـ الكسيط، أك أعمؽ منو، كذلؾ ألفَّ معاجمنا المُّغكية التي عجزت عف اقتناص الكممات الجديدة 
لحياة منذي ما يزيد عمى كتسجيميا كتكضيح معانييا، لحظةى أٍف تكقَّفت عف مبلحقة تطكُّر المُّغة عبر صيركرة ا

األلًؼ عاـ، قد عكست تقصير مؤسسات العرب المعنية في ىذا المجاؿ كحممت آثار قصر تمؾ المؤسسات 
جيكدىا عمى "إحياء التُّراث" عبر إعادة طبع المعاجـ القديمة، أك استنساخيا، أك إعادة إنتاجيا عمى أحسف 

غكيكف متميزكف، كمثقفكف كمبدعكف متنكركف، جادكف تقدير، كىك األمر الذم ترؾ فراغان سعى عمماءه ل
كمخمصكف، إلى ممئو حيث أقدمكا عمى فعؿ بعضو مما كاف ينبغي عمى تمؾ المؤسسات أف تفعمو، كحممكا 

 عمى كاىميـ عبء الحفاظ عمى لغة األمة، كمبلحقة تجدُّدىا!
ش، كمحمد المصرم، مؤسسة ىػ، كتاب الكميات، تحقيؽ د. عدناف دركي1094ت  -أبك البقاء الكفكم 2-

 .961ـ، ص 1992الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى ، 
 .821ـ، بيركت، ص1986المكسكعة الفمسفية العربية، المجمد األكؿ، معيد اإلنماء العربي، الطبعة األكلى،  3-
يمة، الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، تحقيؽ محمد صديؽ المنشاكم، طبعة دار الفض 4-

 .216القاىرة، د.ت، ص
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اليكية كاالنتماء التي تجسدت عند قياـ الجميكرية ى مف جانبنا لمشُّركع في الكبلـ عمى كفي مسع
دعكنا نتأمَّؿ قميبلن في عبارة جاءت محمكلةن عمى صكته نطؽ قصيدةن كتبيا الشَّاعر  الطرابمسية،

 محمكد دركيش تقكؿ العبارة: 
 1  كؿُّ الشعكِب تزكَّجت أمي كأمي لـ تكْف إال ألمي 

ا نستطيع عبر إمعاف اإلصغاء إلى ىذا الصَّكت أٍف نكتشؼ نبرة الذات كنبرات الجماعة ربم   
كقد تكحدتا في نبراتو ليصير صكتى مفردو في صيغة جمع، أك جمع في صيغة مفرد، كذلؾ عمى 
 نحكٍّ تتبدَّل معو الذات اإلنسانية الفردية كقد التحمت بالذات اإلنسانية الجماعية ميجسَّدةن في "ذات

، عبر اختبلؼو ييميزىا عف ذكات جكىريان  ثقافية ميشتركة" تتأسَّس عمى خصائص جكىرية تتحدَّد
، في داللة العبارة التي الميبيةثقافية أخرل تتميَّز عنيا، أك تتعارض معيا. كىكذا صارت الذات 

لحضكر تمؾ الٌذات نحاكؿ قراءة دالالتيا، مرآةن لؤلنا كالنَّحف المذيف تيبديا بكصفيما مجاالن حيكيان 
ـى مرآتيف متناظرتيف تتبادالف االنعكاس: مرآة   ، كمرآة اليكية.االنتماءالكمية الجامعة، كاقفةن أما

 .2أما عناصر اليكية حسب ما يرل جؿ الباحثيف تتحدد في ثبلثة أبعاد )الشعب، األرض، المغة(
كؿ، اليكية كاإلنساف لو مبلمحو إف اليكية كبلن ال يتجزأ كذات كانتماء غير قابمة لمتعدد ك التح

 التي ينفرد بيا، حيث تجعؿ منو كيانان مستقبلن عف غيره.
كمف أىـ شركط قياـ اليكية، الشعكر باالنتماء كاالنتماء أصناؼ إما أف يككف انتماء لقبيمة أك 

ابتة عشيرة، أك إلى كطف أك أيديكلكجيا، كالشعكر باالنتماء عند سكاف شماؿ أفريقيا عامة ظاىرة ث
 تاريخيان.

  :المبحث الثاني
 :نشأت  الجميكرية الطرابمسية

الحرب العالمية األكلى، حيث كانت تركيا بيف  انتياءجاءت فكرت الجميكرية الطرابمسية بعد  
الدكؿ المنيزمة، كبعد معاىدة )مكندركس( التي كافقت فييا تركيا عمى سحب ضباطيا كجنكدىا 

ء في المنطقة الغربية كالجنكبية إنياء الخبلفات كتكحيد الكممة، مف ليبيا مف جديد، حاكؿ الزعما
، حيث ثـ اختيار أعضاء الجميكرية 1918نكفمبر  16-ىػ  1337صفر سنة  13كذلؾ في 

الطرابمسية ممثميف في كؿ مف رمضاف السكيحمي، كعبدالنبي بالخير، كأحمد المريض، كسميماف 
 .3طرابمس الغربالباركني، كىؤالء األربعة يمثمكف إقميـ 

                                                 

، عالـ الكتب، البنية الشعرية كالبنية الممحمية عند محمكد دركيش في مديح الظؿ العالي :قاسـ ،د. أفناف 1-
 ـ.1987الطبعة األكلى، بيركت ،

 ـ.2009، بحكث تاريخية، بنغازم، اليكية أك االنتماء في حركة الجياد :مخزـك الفيتكرم ،عطية 2-
 .340، ص1975، الدار العربية لمكتاب،1915دماء عمى حدكد ثكرة  :زكقيالمر  ،محمد 3-
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وبدأ الشيكخ كاألعياف كالزعماء في الكصكؿ إلى منطقة  ، كتـ إعبلف الجميكرية 1مسبلت
الطرابمسية، كقد أثار إعبلنيا ضجة في العالـ  ألف أحدان لـ يكف يتكقع أف تٍخرج ىذه الجميكرية 

المستعمريف مف ىزيمة الدكلة العثمانية في الحرب، لتؤكد استمرار شعب ليبيا في القتاؿ ضد 
 اإليطالييف. كجاء بياف إعبلف قياـ الجميكرية الطرابمسية بالحرؼ الكاحد:

ىجرية  1337" في الساعة الرابعة كالنصؼ مف يكـ السبت المبارؾ الثالث مف شير صفر عاـ  
آراء عممائيا  باتفاؽتحررت األمة الطرابمسية، كقد تكجت استقبلليا بإعبلف حككمتيا الجميكرية، 

ء كأشرافيا كأعيانيا كرؤساء المجاىديف المحترميف، الذيف اجتمعكا مف كؿ أنحاء الببلد، األجبل
كقد تـ انتخاب أعضاء مجمس الشكرم الطرابمسي، كانتخب أعضاء مجمس الجميكرية كافتتح 
لى الدكلة اإليطالية خاصة. كىذه  أعمالو بتبمي  إعبلف الجميكرية إلى الدكؿ الكبرل عامة، كا 

العاـ  االجتماعيف التي أداىا الحاضركف مف أعضاء الجميكرية كمجمس الشكرل في صكرة اليم
 :مسبلتوفي جامع 

") أقسـ باهلل العظيـ قابضان بيدم عمى ىذا القرآف ... أف أجعؿ نفسي كمالي فداء لكطني كحككمة 
مطيعان، كأف  الجميكرية الطرابمسية، كأف أككف لعدكىا عدكان، كلصديقيا صديقان، كلقانكنيا الشرعي

األمة الطرابمسية تعتبر نفسيا حائزة الستقبلليا الذم اكتسبتو بدماء أبنائيا كقكاتيا منذ سبع سنيف، 
كسعيدة بالكصكؿ إلى ىذه الغاية، التي ىي أشرؼ ما تصؿ إليو األمـ، كتينئ أنبائيا بتماـ 

كرية الجديدة، كالتكفيؽ نجاحيـ، كاتحادىـ عمى الثبات التاـ في الدفاع عف كطنيـ كحككمة الجمي
 .2بيد اهلل تعالى كحمده(

مما تقدـ لما فصمناه عف تأكيد دكر اليكية الكطنية، فإف ما حصؿ قبؿ إعبلف الجميكرية        
اإليطالي بفضؿ جيكد قادة شجعاف كمجاىديف حقيقةن، ليس مف  االستعمارمف مقاكمة عنيفة ضد 

ة الميبية في شرؽ الببلد كغربيا عمى السكاء، كاف أجؿ الترؼ السياسي بؿ مف أجؿ تأكيد اليكي
مجمكعة مف السياسييف الميبييف، كىـ كذلؾ األمر في شرؽ الببلد كغربيا يقكمكف بأدكار سياسية  
ألجؿ الحصكؿ عمى المؤف لسد رمؽ الميبييف مف جراء الحصار الذم فرضو المستعمر اإليطالي 

يف كاف يريدكف غطاء لجميكريتيـ المقبمة عمى الشعب الميبي، كجزء مف ىؤالء السياسي
، حيث كاف ىذا العنكاف السياسي الرئيس  مسبلتولمصطمح إعبلف الجميكرية بمدينة  باستحداثيـ

 اإليطالية كتأكيدىـ لميكية الكطنية الميبية. االستعماريةلمخركج بالببلد مف السيطرة 
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كدكرىا في تأكيد كبمكرت اليكية  الطرابمسية الجميكريةكبالرجكع إلى مكضكعنا الرئيس كىك 
 الكطنية، مكضحان مراحؿ تككينيا كفمسفتيا.

الزعماء األربعة إلدارتيا، كتـ االتفاؽ عمي إنشاء مجمس شكرل  اختياراتفؽ الحاضركف عمي    
كاختاركا مختار بف كعبار  لمجميكرية، يتككف مف ثبلثة كعشركف عكضان يمثمكف سائر المناطؽ

لية الجميكرية، كبعد أف تـ انتخاب أعضاء الجميكرية كانتخاب أعضاء مجمس ليككف رئيسان لما
 األكربيةالشكرل كالمجمس الشرعي، احتمع األعضاء كقرركا إعبلـ سكاف طرابمس كجميع الدكؿ 

بو عمميـ ىذا  الكتاب المبارؾ لتكزيعو عمى  ابتذكابما تـ مف تشكيؿ الجميكرية، ككاف أكؿ ما 
. إال أف المطمع عمي ىذه الببلغات في مجمميا يتضح لو بجبلء 1ء القطرالناس في جميع أنحا

 إف ما كرد فييا يؤكد عمي حرص الزعماء تأكيد ىكيتيـ كانتمائيـ لكطنيـ ككحدة مصيرىـ.
كما أف نص الببلغ المكجو إلى الحككمة االيطالية يؤكد بكضكح اليكية الكطنية بكؿ معانييا   

)تفتخر األمة الطرابمسية بتتكيج استقبلليا ية، إذ يقكؿ الببلغ مف حيث رفض الييمنة كالتبع
بإعبلف الحكـ الجميكرم كانتخاب نكاب عف كافة أنحائيا لمجمس الحككمة كالشكرل، كال ىدؼ 
ليا إال ضماف كحدتيا كحريتيا داخؿ حدكدىا السياسية المعركفة، كال نقصد إال أف نعيش عيشة 

ال تحاكؿ غصب حقكقيا، لذلؾ ندعك الحككمة اإليطالية إلى  ىنيئة مسالمة لجميع األمـ التي
بيا، كسد كؿ باب نظير الحككمة الطرابمسية إلى مداكمة الحرب، إلى أف تحقؽ أمميا  االعتراؼ
 .2المشركع(

ما جاء أيضان في ممحؽ الببلغ ينـ عف إصرار الزعماء عمى تأكيد انتمائيـ، إذ جاء في بعض   
خصكصية مع أم أحدو كاف ال مف جية المناطؽ الحربية كال مف غيرىا،  بنكده: "ال تقع مخابرة

كتقطع كؿ ما فيو كسيمة لبلختبلط باألىالي مف طرؼ الحككمة االيطالية كالمخابرات الرسمية 
كالخركج كالدخكؿ ال يككف إال مف المكقع الذم يصير تعيينو في مدينة الخمس مف طرؼ 

، كغير االستقبلؿالطرابمسية مستقمة في شؤكنيا كحركاتيا تماـ الحككمة الطرابمسية، كأف الحككمة 
مسؤكلة بأم قيد أك شرط تضعو الحككمة اإليطالية أك غيرىا، كأف األمة الطرابمسية ليا الحؽ في 
إظيار صكتيا لمعالـ، كباألخص الحككمات المكجكدة قناصميا في مدينة طرابمس، كعمى الحككمة 

يصاؿ ما ي عميو، كأخذ  االطبلعرسؿ إلييا مف الحككمة الطرابمسية أك إلييا دكف اإليطالية قبكؿ كا 
رساليا إلى الحككمة الطرابمسية  حتى ال تضطر إلى اتخاذ  سندات مف القناصؿ المذككريف كا 

 .3طريقة أخرل لمكاصمة مخابراتيا"
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 في اجتماعيـبعد الجمسة األكلى ألعضاء مجمس الجميكرية كنشر الببلغات كاصؿ األعضاء 
 أنشأكا، كأقركا مجمكعة مف اإلجراءات تتضمف في مجمميا عف تأكيد ىكيتيـ، حيث مسبلتو

كأعضاءه، كأقركا بعض المكظفيف في كظائفيـ كنقمكا بعضيـ،  كاختاركاالمجمس الشرعي األعمى 
كعينكا لممتصرفيات كالقامة مقامات المنحمة مكظفييا، ككضعكا الميزانيات الجديدة لمدكلة، كعينكا 

 .الفخرم عبدالقادر الغناممقيادة العامة لجيش الجميكرية أمير المكاء ل
بعد ذلؾ بدأت مرحمة الدخكؿ في المفاكضات مع إيطاليا التي تـ إرغاميا عمى ذلؾ إلى    

الدخكؿ فييا، كأرسمت كتابان إلى بعض الزعماء تدعكىـ فيو إلى االجتماع بعد أف اجتمع الفريقاف 
يصمكا إلى نتيجة مرضية، استؤنفت الحرب ضد اإليطالييف كما أف كتباحثكا، كلكنيـ لـ 

اإليطالييف  يأممكف في إيقاع الشقاؽ بيف الزعامات، كلكنيـ لـ يكفقكا، كىذا دليؿ آخر عمى تأكيد 
 اليكية كاالنتماء.

أبريؿ  21يبقى لنا دليؿ آخر كىك إصدار القانكف األساسي لمقطر الطرابمسي، كذلؾ في    
ف بعض بنكده "تسمى الحككمة حككمة طرابمس كيدير أمر القطر مجمس حككمة كم ـ1919

مؤلؼ مف ثمانية أعضاء كطنييف، ينتخبيـ مجمس النكاب الطرابمسي مف بيف أعضائو، كمف 
عضكييف إيطالييف ينتخبيما القائد العاـ، كيسف قكانيف الببلد مجمس نكاب ينتخبو األىالي يتمتع 

متدة مف السمطات حقكؽ كتككف مدتو أربع سنكات، كال تنفؽ ضرائب بمجالس الدكؿ األخرل الم
الببلد إال داخؿ حسبما يقرره مجمس نكابيا في كضعيا كتكزيعيا كاجباتيا، كال يطبؽ مف قكانيف 
إيطاليا في طرابمس إال ما يقبمو مجمس النكاب الطرابمسي، كيكافؽ عميو لمصمحة الببلد، 

ئؼ العالية رئاسية كقضائية كعسكرية كصحية كغيرىا كلممكاطنيف حؽ التكظؼ في الكظا
باالمتحاف، كالتعميـ األىمي حر تحت إشراؼ الحككمة، كالمغة العربية رسمية كالمغة اإليطالية، 

بمديات في العاصمة كالممحقيات كيألؼ مجمس شرعي لمنظر في القضايا  رؤساءكتنتخب األىالي 
الحائزيف عمى الشيادات العالية الحؽ في مزاكلة الميف  الشرعية، كىك يعيف القضاة، كلمطرابمسييف

الحرة، كالطرابمسي كاإليطالي متساككف في الحقكؽ، كاألكقاؼ تدار بمعرفة ىيئة إسبلمية كتراعى 
. إلى آخر ما جاء في القانكف األساسي كىك في مجممو 1حرمة الديف كالتقاليد الكطنية الحسنة"
 يشتمؿ عمى أكثر مف أربعيف مادة.

صادؽ عمى ىذا القانكف مندكبي الطرفيف مف أعضاء الجميكرية كمندكبي الدكلة اإليطالية،     
كلكف مما يؤسؼ لو أف إيطاليا قبؿ الصمح ىي إيطاليا قبمو، فقد بيتت شران مستطيران لطرابمس 

 كأىميا.
 كفيما يمي ألىـ المؤتمرات التي تـ انعقادىا:
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 :مؤتمر العزيزية أكالن:
، كذلؾ عقب الصمح الذم تـ ـ1912ذا المؤتمر في مدينة العزيزية في شير يكنيك انعقد ى   

بيف تركيا كايطاليا في معاىدة أكشي لكزاف، إضافة الى االنقسامات التي ظيرت بيف المجاىديف، 
كعدـ المقاكمة كيضـ ىذا  إليطاليالى فريقيف، فريؽ يرل ضركرة التسميـ إحيث انقسـ المجاىديف 

كعة مف المجاىديف منيـ العمارم كعبار، مختار كعبار، أحمد المريض، كفرحات الفريؽ مجم
ككانت حجتيـ بأنو ليس لدييـ ما يكفي مف العتاد الحربي، انقطاع المعكنات التي كانت  الزاكم،

في الشير، أما الفريؽ الثاني فيرل أنو البد مف المقاكمة  ألؼ جنيو 100تأتي مف تركيا كقدرىا 
إلخراج العدك، كيضـ ىذا الفريؽ الثاني محمد سكؼ المحمكدم، كأحمد السني كالمفاكضات 

كسميماف الباركني كما أنظـ الييـ أيضاو الشيخ محمد بف عبداهلل البكسيفي، خميفة بف عسكر، 
محمد الكحيشي، محمد بف سعيد، كمحمد بف عمر، كما اتفؽ ىؤالء المجاىديف عمى تكميؼ 

المؤتمر كبدأ سميماف في ارساؿ البرقيات الى الدكؿ االكربية كالدكلة  سميماف الباركني برئاسة ىذا
العثمانية أيضان مف أجؿ الحصكؿ عمى اعتراؼ باستقبلؿ المنطقة الغربية كالجيات الجنكبية، إال 
أف تمؾ الدكؿ رفضت االعتراؼ بو كأعمنت اعترافيا بالسيادة االيطالية عمى كامؿ الكاليات فقد 

ركني عمى اتخاذ بعض االجراءات التي مف شأنيا تعزيز قكات المجاىديف حيث عمؿ سميماف البا
رسـ خط لمكاجية القكات االيطالية، يبدأ مف كرفمو إلى غرياف ككذلؾ صرماف كالعجيبلت 

 . 1كالعبللقة كزكارة مف جية الساحؿ، كاتخذ يفرف عاصمة لمقيادة
، كما أتخذ الشيخ بعض االجراءات مجاىدان  1145كقد بم  عدد قكات المجاىديف حكالي     

االقتصادية لمكاجية النفقات عمى االسمحة كالذخيرة كالتمكيف، كما اتصؿ الشيخ سميماف بالحككمة 
ـ  لمطالبتيـ باالعتراؼ باالستقبلؿ، كقد سافر الكفد الى 1912االيطالية في شير نكفمبر سنة 

إال أنيـ لـ يتكصمكا الى نتائج، كما بدأت لى مرسيميا، كالتقى بالحككمة االيطالية إتكنس كمنيا 
 الحككمة االيطالية في استقطاب بعض زعامات المجاىديف كنجحت في ذلؾ.

بدأت قكات المجاىديف في شف ىجكـ عمى أغمب المكاقع االيطالية كعمى أثر اليجـك بدأت      
الي، متعيديف بمده بعض الزعامات المؤيدة لمحككمة االيطالية في طمب التدخؿ مف الكالي االيط

بالرجاؿ عمى أف تقكـ الحككمة بتسميحيـ، فاغتنـ االيطالييف ىذه الفرصة كبدأت في شف ىجكـ 
 كتمكنكا مف السيطرة عمييا. ـ23/3/1913كامؿ لممنطقة الغربية في معركة جندكبة في 

 :ـ 1918ثانيان : مؤتمر مسالتو 
طؽ إقميـ طرابمس مف قبؿ بعض الزعامات طرحت فكرة اقامة حككمة كطنية تجمع كافة منا      

عمى رأسيـ رمضاف السكيحمي، كسميماف الباركني كعبد الرحمف عزاـ، كمختار كعبار بتعاكف مع 
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االمير التركي عثماف عبد الرحمف بؾ، كما تـ االتصاؿ بكافة اعياف االقميـ بعقد اجتماع مكسع 
لمجابرة، لٌبت جميع المناطؽ النداء ، في جامع اـ1918نكفمبر سنة  16في مدينة مسبلتو في 

كالدعكل كالقى السيد عبدالرحمف عزاـ بكممة كٌضح فييا االسباب الداعية لعقد ىذا االجتماع 
كشٌدد عمى ضركرة تأسيس حككمة كاحدة يجمعيا اليدؼ المشترؾ، كتحٌدث االمير عثماف ايضان 

لعثمانية كأيد فكرة إقامة حككمة معتذران عف االحداث المؤسفة التي أدت الى تراجع الحككمة ا
 .1كطنية تتحمؿ مسؤكلية ىذه المرحمة، كتفكض في اتخاذ قرارات السمـ كالحرب

 اتفؽ الجميع عمى تأسيس جميكرية تسمى الجميكرية الطرابمسية كتتككف مف:      
مجمس رئاسي، كيتكاله كؿ مف رمضاف السكيحمي مف مصراتو، كسميماف الباركني مف الجبؿ 

 بي، كأحمد المريض مف ترىكنة ، كعبدالنبي بمخير مف كرفمة.الغر 
مجمس الشكرل: كيتألؼ مف أربع كعشركف عضكان: كىـ الشيخ محمد سكؼ رئيسان مف الزاكية، 

 عضكان يمثمكف مناطؽ طرابمس. 22كالشيخ يحيى الباركني نائب رئيس مف الجبؿ، ك 
الزركؽ بكخريص كمحمد االماـ : كيضـ الشيخ عمر الميساكم كالشيخ المجمس الشرعي  

 كمختار الشكشككي.
 .2: اختير مختار كعبار رئيس ليا كالسيد عبدالرحمف عزاـ مستشاران لمرئاسةاالدارة المالية

كاقسـ الجميع بيميف الكالء كاإلخبلص لمجميكرية، كأبمغت الجميكرية الى كؿ سكاف طرابمس 
 -لمجميكرية الطرابمسية تتضمف االتي:كالدكؿ االكربية، ككانت ببلغات المجمس الرئاسي 

 اعبلف الجميكرية الطرابمسية. -1
 طمب االعتراؼ بالجميكرية الطرابمسية مف الحككمة االيطالية. -2
 استدعاء القكات المسمحة مف ضباط كجنكد تابعيف لمقكات العثمانية. -3

تعتبر اقرب مدينة محتمو  كقاـ مختار كعبار رئيس االدارة المالية بزيارة الى مدينة الخمس التي
ببلغيـ بتأسيس الجميكرية كعقد صمح معيـ كفقان  لمدينة مسبلتو لمقابمة المسكليف اإليطالييف كا 

 لمنقاط التالية:
 المحافظة عمى مكاقع الطرفيف بصكرة ىدنة. -1
 عدـ االختبلط بيف الحككمة االيطالية كاألىالي. -2
 سكاحؿ الغير محتمة.عدـ دخكؿ السفف الحربية االيطالية لم -3
 .3استقبلؿ حككمة الجميكرية إلتماـ استقبلليا -4

                                                 

 .1ـ ج 1998، بيركت، صفحات خالدة مف الجياد :سميماف الباركني ،زعيمة - 1
 .100 ـ، ص1973 ، الدار العربية لمكتاب،عبدالنبي بمخير ك اىمية السياسة، ليبيا :الزركقي ،محمد - 2

مركز جياد الميبييف لمدراسات  ،جميكرية الطرابمسية جميكرية العرب األكلىال :عمي ىكيدم ،مصطفى 3-
 .54ـ، ص 2000 التاريخية، طرابمس،
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بدأت تشكؾ الحككمة االيطالية في ىذه المطالب، كأصبحت تعمؿ عمى احباط كافة العمميات 
السياسية كاإلدارية التي تتخذىا بإلقاء المنشكرات التي تيدد بالقمع كالقتؿ كمطاردة مف اسمتيـ 

كاتخذت اجراءات دفاعية لمكاجية االحتبلؿ االيطالي، فبدأت في التجنيد  بالخارجيف عف القانكف،
كالتدريب عمى القتاؿ، كأعمنت حالة االستنفار ككمفت كؿ عضك مف اعضاء المجمس الرئاسي في 

كمقرىا  عبدالقادر الغناملى الضابط إاالقامة في منطقة نفكده، كما اسندت قيادة قكات المجاىديف 
 مدينة الزاكية. 
 :ـ1917ابريؿ  16اتفاقية عكرمة 

رغبت حككمة ركما أف يككف االتفاؽ عمى اساس اكثر تساىبلن مف السابؽ، يكفؿ تحقيؽ     
بعض مطالب السنكسييف، اختار ادريس السنكسي عكرمة بالقرب مف طبرؽ مكانان لممفاكضات، 

ىبلؿ السنكسي بالطمياف  كاتصؿ محمد أكالكانتقؿ الييا الكفداف االنجميزم كااليطالي لممباحثات 
طالبان تمكينان لمبدك الجائعيف، ككاف لذلؾ أسكأ األثر عمى المفاكضات الجارية بيف السنكسييف 

 كاالنجميز كالطمياف كترتب عمى ذلؾ:
 تبادؿ االسرل بيف االيطالييف كالسنكسييف. -1
 اعادة فتح االسكاؽ كالطرؽ التجارية. -2
 ايقاؼ االعماؿ العدائية. -3
 حرية التنقؿ بيف اجزاء برقة كميا مكفكلة لمطرفييف. -4
 كؿ فريؽ مسؤكؿ عف االمف في منطقتو. -5
 ال يحؽ كال يجكز انشاء مراكز عسكرية جديدة لمطرفييف. -6
 اعادة الزكايا السنكسية التي احتميا االيطاليكف الى طريقة السنكسية. -7
 اعفاء ممتمكات السنكسية مف الضرائب . -8
 االيطاليكف ركاتب لشيكخ الزكايا السنكسية التي تقع داخؿ نفكد كمناطؽ االيطالييف.يدفع  -9

 تطبيؽ قانكف االحكاؿ الشخصية االسبلمي في المحاكـ كتدريس القراف في المدارس. -10
 ما فييا. كتسريححؿ المعسكرات السنكسية المسمحة  -11
 نزع السبلح مف القبائؿ بصكرة تدريجية. -12
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 :صادر كالمراجعالم

، كتاب الكميات، تحقيؽ د. عدناف دركيش، كمحمد المصرم، ىػ1094ت  -فكمأبك البقاء الكى  -1
 .961ـ، ص 1992مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى، 

د. أفناف قاسـ، البنية الشعرية كالبنية الممحمية عند محمكد دركيش في مديح الظؿ العالي،  -2
 ـ.1987األكلى، بيركت،عالـ الكتب ، الطبعة 

، دار المدار اإلسبلمي، بيركت 4الطاىر أحمد الزاكم، جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، ط -3
 ـ.2004، 
الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني ، كتاب التعريفات، تحقيؽ محمد صديؽ المنشاكم، طبعة  -4

 .216دار الفضيمة، القاىرة، د.ت ، ص
ـ، 1986، المجمد األكؿ، معيد اإلنماء العربي، الطبعة األكلى، المكسكعة الفمسفية العربية -5

 .821بيركت ، ص
-212ـ،ص1977، المكتب المصرم الحديث،1جميؿ عارؼ: عبدالرحمف عزاـ، القاىرة ،ج -6

213. 
، االستقبلؿ، مطابع 1زعيمة الباركني، سميماف الباركني، صفحات خالدة مف الجياد، ج -7

 ـ.1968بيركت، 
ادر الغنام: كىك ضابط ليبي كاف يعمؿ في الجيش العثماني جاء لحؿ محؿ األميمر عبدالق -8

عثماف فؤاد بعد عكدتو إلى تركيا طبقان لئلتفاقية مكدركس كبما أف عثماف ضابط فمف يككف كجكده 
 مخالفان لئلتفاقية.

ازم، عطية مخزكـ الفيتكرم، اليكية أك اإلنتماء في حركة الجياد، بحكث تاريخية، بنغ -9
 ـ.2009
ص  1998عمي البكصرم، المقاكمة الميبية ضد االحتبلؿ االيطالي، مركز جياد الميبييف،  -10

2928 
مركز جياد الميبييف  األكليفمصطفى عمي ىكيدم، الجميكرية الطرابمسية جميكرية العرب  -11

 ـ. 2000لمدراسات التاريخية، طرابمس،
حياء التُّراث(: المعجـ الكسيط، "اليك"  مجمع المغة العربية )اإلدارة العامة -12 لممعجمات كا 

ك"الييًكيَّة". كفي أغمب المعاجـ العربية القديمة ال نجد تعريفان لميكية، كربما ال نجدي في المعاجـ 
القميمة التي عرَّفتيا ما ىك أزيدي مما أكرده المعجـ الكسيط، أك أعمؽ منو، كذلؾ ألفَّ معاجمنا 

عف اقتناص الكممات الجديدة كتسجيميا كتكضيح معانييا، لحظةى أٍف تكقَّفت  المُّغكية التي عجزت
عف مبلحقة تطكُّر المُّغة عبر صيركرة الحياة منذي ما يزيد عمى األلًؼ عاـ، قد عكست تقصير 
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مؤسسات العرب المعنية في ىذا المجاؿ كحممت آثار قصر تمؾ المؤسسات جيكدىا عمى "إحياء 
طبع المعاجـ القديمة، أك استنساخيا، أك إعادة إنتاجيا عمى أحسف تقدير،  التُّراث" عبر إعادة

كىك األمر الذم ترؾ فراغان سعى عمماءه لغكيكف متميزكف، كمثقفكف كمبدعكف متنكركف، جادكف 
كمخمصكف، إلى ممئو حيث أقدمكا عمى فعؿ بعضو مما كاف ينبغي عمى تمؾ المؤسسات أف 

 ء الحفاظ عمى لغة األمة، كمبلحقة تجدُّدىا!تفعمو، كحممكا عمى كاىميـ عب
 .340، ص1975، الدار العربية لمكتاب،1915محمد المرزكقي، دماء عمى حدكد ثكرة  -13
ـ، 1973 الدار العربية لمكتاب، ، ليبيا،عبدالنبي بمخير كاىمية السياسة محمد الزركقي، -14
 .100ص
ـ، الطبعة 1969ف التاسع عشر حتى عاـنيككالم بركشيف، تاريخ ليبيا مف نياية القر  -15

 .191الثانية، دار الكتب الكطنية، بنغازم ليبيا، ص
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                      النشاط السياسي لزعماء غرب ليبيا خبلؿ النصؼ الثاني مف الحرب
 ـ1918-ـ1916العالمية األكلى حتى قياـ الجميكرية الطرابمسية 

 أ. فتحي عطية محفكظ
 جامعة المرقب                                                                                

 :المقدمة
عندما تسيطر دكلة استعمارية عمى شعب أك دكلة ما كتصبح ىي المتحكمة في مصيره     

كمستغمة خيرات ببلده فإنو حتمان سينتيز جميع الفرص السترداد حقكقو، كعندما اندلعت الحرب 
ـ انظمت الدكلة العثمانية إلى جانب ألمانيا، كانظمت إيطاليا إلى 1914األكلى سنة  العالمية

جانب دكؿ الحمفاء فرنسا كبريطانيا كىذا األمر قد جعؿ الدكلة العثمانية تخترؽ معاىدة لكزاف 
التي قد كقعت مسبقان بيف الطرفيف كعادت إلى األراضي الميبية في محاكلة الستغبلؿ األراضي 

ة في أحداث الحرب ضد القكات اإليطالية مستعينة بالركابط التاريخية كالدينية بينيا كبيف الميبي
المجاىديف الميبييف كخاصة بعد خسارة أحمد الشريؼ كقكات الجياد في برقة أماـ االنجميز في 

يذا مصر زاد مف اىتماـ الدكلة العثمانية كألمانيا بحركة الجياد في المنطقة الغربية مف ليبيا كل
انظـ أغمب الضباط العثمانييف إلى صفكؼ المجاىديف كخاصة أف كضع األمير عثماف فؤاد 
اليزاؿ لو األثر الكبير، كرغـ أف زعماء المجاىديف قد رحبكا بالضباط العثمانييف أمبلن منيـ في أف 

خكفان مف  يقفكا إلى جانبيـ لتحقيؽ استقبلليـ مف الطمياف، إال أنيـ تعاممكا معيـ بنكع مف الحذر
السيطرة العثمانية مف جديد عمى الببلد كأدرككا أف الدكلة العثمانية لـ يعد ليا القدرة عمى إثبات 
كجكدىا في ليبيا بعد فشميا في تأميف نظاـ الحكـ خبلؿ األحداث األخيرة، فعممت القيادات 

جمعت قكل النضاؿ اإليطالي، ف االحتبلؿالكطنية عمى استغبلؿ األكضاع اإلقميمية كالدكلية ضد 
الكطني الذم تمثؿ في الزعامات المحمية مع االتجاه القكمي الذم يقكده عبدالرحمف عزاـ مع 
القكل اإلسبلمية المتمثمة في ضباط الدكلة العثمانية، كالقكل الدكلية المتمثمة في جنكد ألمانيا، 

بي اسبلمي تدعمو ليككف عمؿ مكحد بقيادة كطنية جعمت مف الصراع في ليبيا صراع كطني عر 
قكل دكلية كبرل، مستغميف المتغيرات الداخمية كالدكلية كمؤثرات رئيسية لممضي قدمان نحك تشكيؿ 
جميكرية جديدة كمف ىنا تأتي األىمية التاريخية لممكضكع الذم نضع لو الفرضية التي مفادىا 

بببلدىـ  لبلستقبلؿالميبييف أنو كمما زاد التنافس الدكلي داخؿ األراضي الميبية زادت الفرصة أماـ 
 كقياـ حككمة منظمة، ككمما قؿ التنافس انفردت دكلة استعمارية بالسيطرة عمى الببلد. 

كلمتحقؽ مف صحة الفرضية سنقكـ بتطبيؽ نظرية تكينبي التحدم كاالستجابة عمى األحداث      
لمقياـ بحككمة مكحدة التي سنسمط عمييا دراستنا بغية الكصكؿ إلى نتائج يمكف أف تككف حمكؿ 

  :لمببلد كقد تـ تقسيـ الدراسة إلى ثبلثة مباحث كاالتي
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: األكضاع الداخمية قبؿ قياـ الجميكرية، لقد أثرت الحرب العالمية األكلى في المبحث األكؿ
األكضاع الداخمية في ليبيا كبرغـ مف السكء الذم تعانيو االكضاع الداخمية في ليبيا فبرغـ مف 

ع المعيشية لمسكاف إال أف حركة المقاكمة ازدادت في التكسع كالسيطرة عمى المناطؽ سكء االكضا
كسنحاكؿ أبراز جانب القمؽ الذم باتت تشعر بو إيطاليا مف خبلؿ تقارير كزارة المستعمرات 

 اإليطالية. 
حكـ  قياـ إلى: قياـ الجميكرية الطرابمسية، لقد أدل تكسع زعامات حركة المقاكمة المبحث الثاني

محمي كاتفقكا عمى أف يككف بنظاـ جميكرم يشمؿ نفكذ جميع الزعامات ككاف ذلؾ ىك قياـ 
 الجميكرية الطرابمسية.

المكاقؼ الدكلية لمجميكرية الطرابمسية، بعد أف تـ تشكيؿ جسـ الجميكرية  :المبحث الثالث
ياسة التي ستنتيجيا الطرابمسية داخميان أصبحت تتطمع الي االعترافات الدكلية مبرزة ليـ الس
 فقامت بمبادرة كىي مراسمة الدكؿ المنتصرة في الحرب العالمية األكلى.  
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 :االكضاع الداخمية قبيؿ قياـ الجميكرية الطرابمسية
ـ عند الميبييف بعاـ الشر نتيجة لسكء 1917أكالن في مصراتو كمجاكرىا لقد عرؼ عاـ     

الببلد كيصؼ تقرير إيطالي بأف ىذه االكضاع قد أثرت عمى السكاف  االكضاع االقتصادية في
فحدثت تمردات داخؿ مدينة مصراتو ضد رمضاف السكيحمي كبأف الجكع مسيطر عمى السكاف 
كخاصة خارج المدينة كأف الشعير الذم يعتمد عميو السكاف كمصدر رئيسي لمببلد أتناجو قميؿ 

شيتو كأف الغذاء الرئيس لسكاف ىك التمر كما أنيـ رمضاف السكيحمي كحا إلىكأغمبو يذىب 
يتغذكف عمى بعض االعشاب كأف التمر يكزع مف المخازف لؤلسر كيتـ التكزيع عف طريؽ جنكد 
رمضاف، كلكف ما قاـ بو رمضاف السكيحمي مف أجؿ تفادم ىذه األزمة أنو قاـ بتخفيض أسعار 

ت قيادتو، فأصبح عدد الجنكد النظاميكف في أف العديد انخرطكا تح إلىالتمر كىذا أستفاد منو 
مجاىد كىؤالء ىـ مف مدينتي مصراتو كالمدف القريبة منيا كتـ اختيار  400مدينة مصراتو حكالي 

مجمكعة منيـ أطمؽ عمييا أسـ الزابطية كتـ تكميفيـ بجمع الضرائب، كمجمكعة أخرل دكرىا 
 .(1)مراقبة شكاطئ البحر

ـ بأف نكرم بؾ 1917يناير 1عف كزارة المستعمرات االيطالية في كمف خبلؿ تقرير صادر      
مصراتو لمساندتيـ كما يشير ىذا  إلىيخبر المجاىديف الميبييف أف قكة عثمانية سكؼ تأتي 

 (2)التقرير الي الخبلفات بيف الزعامات الكطنية كالخبلؼ بيف رمضاف السكيحمي أحمد المريض
ـ يبم  فيو كزارة 1917-1-3س بتقرير مؤرخ يكـ قد أرسؿ الحاكـ االيطالي في طرابم

المستعمرات االيطالية أنو في مدينة مصراتو جارية األعماؿ عمى قدمان كساؽ لمد خط لمياتؼ 
عادة فتح خط البرؽ البحرم بمصراتو ككذلؾ أعادة  بيف مصراتو كمسبلتو ثـ ربطو ببني كليد كا 

ذا تمت  بنجاح ىذه االصبلحات سيتـ التكاصؿ بسيكلة استعماؿ المحطة البلسمكي في بني كليد كا 
كىذا يعني تكسع الرقعة الجغرافية كأحكاـ  بيف المناطؽ ككذلؾ يزيد في سرية تبادؿ األخبار

  .(3)السيطرة
 ______________________ 

 ( سمسمة الكثائؽ اإليطالية المجمكعة الثامنة كالعشركف، مراسبلت يكمية بيف الحاكـ في ليبيا ككزارة1)
المستعمرات في ركما عف األكضاع في ليبيا، المجمد األكؿ، تقرير مطكؿ عف األكضاع في مدينة مصراتو 

 ليبيا. -ـ، المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية، طرابمس1917
( سمسمة الكثائؽ اإليطالية المجمكعة الثامنة كالعشركف، مراسبلت يكمية بيف الحاكـ في ليبيا ككزارة 2)

 ، المصدر نفسو.1المستعمرات في ركما عف األكضاع في ليبيا، المجمد األكؿ، الكثيقة رقـ
( سمسمة الكثائؽ اإليطالية المجمكعة الثامنة كالعشركف، مراسبلت يكمية بيف الحاكـ في ليبيا ككزارة 3)

 .، المصدر نفسو5المستعمرات في ركما عف األكضاع في ليبيا، المجمد األكؿ، الكثيقة رقـ
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نتيجة لكثر المراسبلت بيف كزير المستعمرات كرئاسة الحربية البحرية االيطالية بخصكص 
ـ كشارؾ في ىذا 1917يناير  2التطكرات األخيرة يجب احتبلؿ مصراتو فتـ االجتماع لذلؾ يكـ 

طا االجتماع الجنراؿ اإليطالي كادكرنا كقد تقرر في ىذا االجتماع أف ليبيا مرتبطة بإيطاليا ارتبا
كثيقان كمكقعيا الجغرافي بالنسبة يزيد مف أىميتيا بالنسبة إليطاليا كما أف العمؽ التاريخي 
المشترؾ بينيما، كليذا يجب االقبلع عف كؿ فكرة تقكؿ يجب التخمي عف ليبيا بعد سحب أغمب 

آميميك القكات االيطالية لبلشتراؾ في الحرب العظمى القائمة في أكركبا، كما يجب تكميؼ الجنراؿ 
كتيبة لتنفيذ جميع ما يتكصؿ لو المجتمعيف، كمف أىـ ما خرجكا بو ىك أعادة احتبلؿ  15تتبعو 

 (1).مصراتو كيككف اليجـك مف جية البحر
ـ صدرت برقية مف آميميك الي كزارة المستعمرات يخبرىـ فييا عف 1917فبراير  24كفي         

حمي يستخدـ األسرل الطمياف في تخريب األكضاع داخؿ مدينة مصراتو بأف رمضاف السكي
قامة مدافع مكانيا    (2) .ليككف دافع أخر لعممياتيـ القادمة  الحصكف االيطالية القديمة كا 

ثانيان األكضاع في الجبؿ كالساحؿ الغربي مف ليبيا لقد كانت األكضاع في منطقة الجبؿ الغربي 
كزارة  إلىحاكـ االيطالي كاميمك صالح المجاىديف، فنجد في برقة بعث بيا ال إلىتسير 

المستعمرات بركما يخبرىـ بأنو قد أطمع عمى رسالتيف مف سميماف الباركني زعيـ المقاكمة في 
ـ يشير عمييـ باالستسبلـ كيتكعدىـ بحسف 1917-1-1الجبؿ الغربي الي قيادة منطقة زكارة في 

 590مية اإليطالية في طرابمس رقـ المعاممة، ككاف السابؽ ليذا الحدث أنو ظيرت في النشرة اليك 
بأف عمى الكتيبة اإلرتيرية االنتقاؿ الي مدينة زكارة لصد تحركات المتمرديف ىناؾ في مكعد 

 (3).يناير مف نفس العاـ 2أقصاه 

 
 __________________ 

ا ككزارة ( سمسمة الكثائؽ اإليطالية المجمكعة الثامنة كالعشركف، مراسبلت يكمية بيف الحاكـ في ليبي1)
ـ، المصدر 1917لكزارة المستعمرات لسنة  122المستعمرات في ركما عف األكضاع في ليبيا، الممؼ رقـ 

 السابؽ.
( سمسمة الكثائؽ اإليطالية المجمكعة الثامنة كالعشركف، مراسبلت يكمية بيف الحاكـ في ليبيا ككزارة 2)

ـ مف حاكـ طرابمس الجنراؿ 1917فبراير  -24يـك المستعمرات في ركما عف األكضاع في ليبيا، برقية صادرة 
 كزارة المستعمرات في إيطاليا، المصدر السابؽ          إلىآميميك 

( سمسمة الكثائؽ اإليطالية المجمكعة الثامنة كالعشركف، مراسبلت يكمية بيف الحاكـ في ليبيا ككزارة 3)
ـ مف حاكـ طرابمس الجنراؿ 1917يناير  -1ـك المستعمرات في ركما عف األكضاع في ليبيا، برقية صادرة ي

 كزارة المستعمرات في إيطاليا، المصدر نفسو. إلىآميميك 
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كما أف األخبار التي تحصؿ عمييا اإليطالييف أف تحركات المجاىديف بأكامر مف سميماف      
ميجكـ عمى الباركني بدأكا في التحرؾ بيف معسكر العجيبلت كجنزكر ألثارة الحماس كاالستعداد ل

طرابمس فقامكا بتكميؼ باندة محمية تابعة ليـ تسمى باندة حسيف لتحرؾ نحك جنزكر فانطمقت يـك 
  (1)جندم كاستطاعت طرد المتمرديف عمى الحككمة اإليطالية 700 ػـ بقكة تقدر ب1917يناير -5
لرمضاف  كقد تـ تكزيع المجاىديف عمى المحبلت فمثبلن مسبلتو كانت مف المحبلت التباعة  

كادم ماجر  إلىالسكيحمي كبقيت بنفس التنسيقات باستثناء محمة عبداهلل سمطاف الذم أنتقؿ 
نتيجة لمخبلؼ بيف ترىكنة كمصراتو ليقؼ أماـ غارات ترىكنة، كطمب سميماف الباركني مف 

 إلىعبلف إرمضاف السكيحمي البدء في التحريات لميجكـ عمى مدينة الخمس كقد أرسؿ الباركني 
        كفي ىذا الصدد نجد تقرير مطكؿ بعث بو آميميك في( 2)افة المجاىديف أنو عمييـ التجمعك

كزارة المستعمرات اإليطالية يذكر فييا أنو بعد  إلىـ عف األكضاع في ليبيا 1917فبراير  – 27
ـ كانت األكضاع يكجد نزاع قائـ بيف ترىكنة 1916قدكـ سميماف الباركني في منتصؼ أكتكبر

نفكذه كما أف مصراتو لدييا نزاع مع  إلىمصراتو حكؿ أحقية كبلن منيـ بضـ منطقة مسبلتو ك 
السنكسية في سرت، كما كاف يكجد تخبط في الرأم بيف الحظرييف بغرياف الساحؿ كالسيؿ الغربي 
كالسبب ىك سقكط يفرف الكضع في جممة الببلد سيء رغـ انتصار المتمرديف فبل تجد أحد مف 

عمى تنظيميـ كليذا فالحككمة اإليطالية لدييا األمؿ في انضماـ األىالي الييا نتيجة  قادرالزعماء 
لسكء أكضاعيـ كلف يقاكمكا العناء كالفكضى، فقدكـ سميماف الباركني مف أجؿ تغيير ىذا الكضع 

المؤف كلكف السيادة اإليطالية ترل لو الفشؿ قبؿ أف يبدأ، مع أنو يخبر المتمرديف بقدكـ األسمحة ك 
كلكنيا كميا لرفع معنكياتيـ، كما نجح فيو سميماف ىك كضع اليدنة بيف مصراتو كترىكنة حكؿ 
النزاع عمى تبعية مسبلتو، بينما في الجبؿ فقد أنظمت مجمكعة كبيرة تحت قيادة فكيني كىي 

ه خطكة زكارة بعد أف كاف النزاع قائمان بيف عرب كأمازي  الجبؿ كتعد ىذ إلىعمى استعداد لمنزكؿ 
 إلى قيادة سكؼ المحمكدم كاتجيكا صالح الميبييف، كما أف عرب السيؿ أنظمكا تحت إلىكبيرة 

  _________________________ 

( سمسمة الكثائؽ اإليطالية المجمكعة الثامنة كالعشركف، مراسبلت يكمية بيف الحاكـ في ليبيا ككزارة 1)
ـ مف حاكـ طرابمس الجنراؿ 1917يناير  -4رقية صادرة يـك المستعمرات في ركما عف األكضاع في ليبيا، ب

  .كزارة المستعمرات في إيطاليا، المصدر السابؽ إلىآميميك 
( سمسمة الكثائؽ اإليطالية المجمكعة الثامنة كالعشركف، مراسبلت يكمية بيف الحاكـ في ليبيا ككزارة 2)

ـ مف حاكـ طرابمس الجنراؿ 1917فبراير  -4يـك  المستعمرات في ركما عف األكضاع في ليبيا، برقية صادرة
 كزارة المستعمرات في إيطاليا، المصدر نفسو. إلىآميميك 
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زكارة بعد أف حصؿ عمى تأييد كبير كانضـ لو مجمكعة مجاىديف مف قبائؿ العبللقة كالنكايؿ 
ماف الباركني ككاف مقصد الجميع ىك األغارة عمى زكارة، كنتيجة لمشح في التمكيف فقد أصدر سمي

أكامره باألغارة عمى أم شيء يمكف الحصكؿ عميو مف اإليطالييف، ككانت أغمب األمكاؿ التي 
يتـ الحصكؿ عمييا كغنائـ تنفؽ في سبيؿ الصمح بيف الزعامات الميبية، إال أف آميميك حاكـ 

ـ 1917برايرف 27كزارة المستعمرات إيطالية يكـ  إلىمستعمرة طرابمس في البرقية التي بعث بيا 
أف  إلىيشير إلى أف مساعي الصمح بيف ترىكنة كمصراتو لـ تكمؿ بالنجاح كىذا األمر يشير 

صالح إيطاليا، كما أف التمكيف الذم كاف يصؿ إلى طرابمس مف تكنس قد تمت  إلىاألمكر تسير 
شقاقات السيطرة عميو، كىذا األمر أدل إلى تيدئة األكضاع بالنسبة إلى زكارة كخاصة بعد االن

التي حصمت بيف زعامات سميماف الباركني، ككانت أىـ تجمعات المتمرديف كما يصفيـ آميميك 
مجمكعة الزاكية تجتمع مع عمي بف زني في مدينة العجيبلت، كمجمكعة الزنتاف كالرجباف تحت 
قيادة فكيني، كمف نالكت مجمكعة يقكدىا خميفة بف عسكر، كمف القبمة جماعات تحت أمرة 

رجؿ، يحرسكف مراعي الماشية خكفان مف  500م السني، كقبائؿ المحاميد كالريانية عددىـ الميد
األغارة عمييا، كيصؼ مسمحي غرياف كجنزكر كما كانت معيـ جماعات مف جنزكر كغرياف في 
كرشفانة كفاة المرغني بف سالـ فتحت المجاؿ لعدكه المدكد عمي بف تنتكش في السيطرة عمييا 

قرب لتصالح مع اإليطالييف النكاحي األربعة كجزء مف ترىكنة تحت أمرة الصكيعي ككاف األخير أ
الخيتكني كمبركؾ المختار ككمفيـ أحمد المريض بفرض طكؽ حصار عمى تحركات الطمياف مف 
الجية القبمية لطرابمس، أكضاع الجبؿ زادة في السكء نتيجة لمحرب كالقحط الذم أصاب األرض 

الجفارة كالقبمة، سكاف غرياف منذ البداية كىـ  إلىىمو أخذكا في الرحيؿ في ذلؾ العاـ فأغمب أ
الصمح كقياـ حككمة كليذا لـ يتأثركا مثؿ البقية، شرؽ طرابمس  إلىيتجنبكف الحرب كمياليف 
الخبلؼ بيف السكيحمي كالمريض الذم أنظـ  إلىبيف المناطؽ كما أشرنا  كثرت فييا الخبلفات ما
مة اليزاؿ الباركني يعمؿ جاىدان لئلصبلح ما بيف الطرفيف فيرسؿ المختار لو جماعة فرجاف كرف

القريات لكضع ىدنة بيف الطرفيف  إلىكعبار ليذه الميمة ثـ تداعى لو األمر أف يتكجو بنفسو 
 (1).كلتبادؿ األسرل بينيما

 

 

 ______________________________ 
ة كالعشركف، مراسبلت يكمية بيف الحاكـ في ليبيا ككزارة ( سمسمة الكثائؽ اإليطالية المجمكعة الثامن1)

-2-27المستعمرات في ركما عف األكضاع في ليبيا، تقرير مطكؿ عف األكضاع في طرابمس الغرب صدر يـك 
 كزارة المستعمرات في إيطاليا، المصدر السابؽ.  إلىـ مف حاكـ طرابمس الجنراؿ آميميك 1917
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 :قياـ الجميكرية الطرابمسية
عندما اشتدت ضراكة أحداث الحرب العالمية األكلى أزاد نشاط دكؿ المركز المانيا كالدكلة      

العثمانية كخاصة األخيرة زاد نشاطيا السيما بعد االنتصارات التي حققيا المجاىديف الميبييف عمى 
 إلىم أنظـ القكات اإليطالية كتجمى ىذا بكضكح عندما جاد الباركف فكف تاكدف مكر األلماني الذ

زعمات حركة الجياد الكطنية في مصراتو، كما كاف يسبؽ الباركف عبدالرحمف عزاـ ككما لحؽ 
األمير عثماف  إلىبيـ السيد صالح حرب كزير الحربية في برقة ككاف السيد صالح يحمؿ رسالة 

 (1).دعـ كاؼ إلىبؾ يريد أببلغ الدكلة العثمانية بأف حركة الجياد في برقة تحتاج 
ككاف التنظيـ لحركة الجياد يظير كاضحا في مصراتو، ككذلؾ بعض المناطؽ االخرل مثؿ      

ترىكنة كالجبؿ الغربي فاإلمر ال يحتاج إال تنظيـ دبمكماسي كسياسي في حركة الجياد كتكحيد 
نحك ىذه الفكرة باجتماع تـ في بيت  الصفكؼ بيف الزعامات الطرابمسية، فكاف بداية السير قدما ن

اف السكيحمي كىـ رمضاف السكيحمي زعيـ قبائؿ مصراتو كعبد النبي بمخير زعيـ قبائؿ رمض
كرفمة كالسيد عبد الرحمف عزاـ كما نتج عف ىذا االجتماع كاف سؤاؿ في غاية األىمية كىك       

 ماذا لك أف الدكلة العثمانية قد خسرت الحرب العظمى فماذا سيككف مصير الميبييفذ
ح في األفؽ قياـ حككمة طرابمسية تظـ جميع الزعامات تحت راية كاحدة كتقدـ كمف ىنا بدأ يمك 

  (2).الخميفة العثماني كتمضي قدمان نحك الجياد كالحرية كاستقبلؿ الببلد إلىالبيعة 
لقد خسرت الدكلة العثمانية الحرب ككقع المحظكر بالنسبة لعثماف فؤاد بؾ الذم كاف جالسان في 

استسبلـ الدكلة العثمانية كقرر عثماف بؾ كالحاضركف كتماف الخبر  مكتبو عندما كصؿ خبر
حؿ بديؿ لكضع طرابمس، كلكف فرحة االيطالييف بالنصر عمى  إلىحتى يستطيعكا الكصكؿ 

الدكلة العثمانية لـ تميميـ طكيبل أذ أخذت الطائرات االيطالية تحمؽ كتمقي المناشير، كفي ىذه 
 إلىكد عثماف بؾ ىي العكدة الي إستنبكؿ في أكؿ غكاصة تصؿ االثناء كانت الفكرة التي ترا

الساحؿ الطرابمسي كلكف عبد الرحمف نافذ كىك رئيس أركاف الحرب لعثماف بؾ في مصراتو 
ككانت قد كصمت اليو أخبار بأف الزعامات المحمية تعمؿ عمى قياـ حكـ محمي منظـ ككاف 

ذا العمؿ، كتمت دعكة العديد مف الزعامات متابعان لتحركات ىؤالء الزعامات كشجعيـ عمى ى
لميبية لمتشاكر في أمرىـ كالتشاكر مف أجؿ قياـ حكـ محمي كخاصة الزعمات الذيف أصبحكا 

  __________________ 
( جميؿ عارؼ، صفحات مف المذكرات السرية ألكؿ أميف عاـ لمجامعة العربية عبد الرحمف عزاـ ،المكتب 1)

 .194ت، ص كالنشر، االسكندرية، د، المصرم الحديث لمطباعة
 .199( المرجع نفسو، ص2)
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أشياء يريدكنيا كاقع مممكس كىي مكلد حككمة جديدة تككف ىي الكريث لحكمة  إلىيتطمعكف 
عثماف فؤاد عمى القطر الطرابمسي كما أنو تـ االتفاؽ عمى تدارس ىذه الحككمة كأقركا عمى أف 

 (1).طرابمس مف االحتبلؿ االيطالي تككف جميكرية كغايتيا األكلى تحرير

ـ 1918كلكف كانت ىنالؾ أمكر لـ يتـ تدارسيا فمـ تكف ليـ أم عبلقات دكلية في مطمع عاـ 
فحتى التغيرات التي أحدثتيا الدكلة العثمانية لـ تثمر جيكدىا، فاستبداؿ نكرم بؾ بأسحاؽ باشا 

 (2).ثـ عثماف فؤاد لـ يككنكا أجدر مف سابقيـ

الشكاطئ الطرابمسية غكاصة ألمانية طفت  في منطقة  إلىضـ تمؾ األحداث كصمت كفي خ    
قصر العرعار كتقع عمى الشاطئ الشرقي لمدينة مصراتو، ككانت ىذه الغكاصة ىي األكلى التي 
تظير بعد أف أعمنت إيطاليا االنتصار عمى الدكلة العثمانية، ككاف عثماف بؾ في انتظارىا عبد 

أف كصؿ اليو خبر الغكاصة حتى أستدعى عبدالرحمف عزاـ كبعض ضباطو  الرحمف عزاـ كما
استنبكؿ كما أف أمكر ىذه الرحمة قد  إلىككذلمؾ الشيخ سميماف باشا الباركني كانت نكايا السفر 

األمير عثماف يقكؿ لو أستكدعؾ اهلل أييا  إلىدبرت خمسة كيفاجئيـ فرماف مف رمضاف السكيحمي 
عبد الرحمف عزاـ  يخبره فيو أف ال يسافر كاذا أصر عمى  إلىرماف أخر االمير، كما أرسؿ بف

ذلؾ فأنو سيمنعو بالقكة، كفي ىذه األثناء التزاؿ المانيا تقاتؿ في الحرب العالمية االكلى كقد 
قياـ حككمة جديدة كأنيـ اليزالكف يمضكف قدمان  إلىكصمت أخبار نشاط الطرابمسييف لسعي 

اليطالية، كأف حككمتيـ ستككف مخمصة أللمانيا أنيـ يأممكف في ربط بالجياد ضد الحككمة ا
عبلقات دبمكماسية كعسكرية مع المانيا، كليذا أشار أحد المسؤكليف االلماف  عمى عثماف بؾ أف 
يبقى لمساندة الحككمة الجديدة كأف عميو أف يبذؿ جيكده في حؿ النزاعات القبمية بيف الطرابمسييف 

ة مكحدة كقد تـ التنسيؽ بيف القادة األلماف كقائد الغكاصة البحرية عمى أف ال مف أجؿ قياـ حككم
عثماف بؾ كعاىده  إلىيأخذ عثماف بؾ معو الي استنبكؿ، فقاـ األخير بكضع بعض الحجج 

بالعكدة مرة أخرل في أسرع كقت كقد كانت أغمب ىذه التنسيقات مف رمضاف بؾ السكيحمي 
كفاؽ مع عثماف فؤاد حاكؿ عبد الرحمف عزاـ أف يمعب بكرقة ككاف في ذلؾ الكقت ليس عمى 

جديدة كىي أف يككف عثماف بؾ ممكان عمى الحككمة الطرابمسية الجديدة كلكف ىذه الفكرة ظيرت 
 بكادر الفشؿ فييا قبؿ أف تبدأ كأصبح ال مناص مف قياـ حككمة كطنية مكحدة، كما أف ساسة 

    __________________________ 

 .201جميؿ عارؼ، المرجع السابؽ، ص (1)
ـ، ت محمد رمضاف المصرم، مجمة الشييد العدد 1922 – 1918( إس. أندرسكف، جميكرية طرابمس 2)

 .195-194ـ، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية طرابمس ليبيا، ص1990الحادم عشر أكتكبر
 



زعماء غرب ليبيا خالؿ النصؼ الثاني مف الحرب العالمية األكلى حتى قياـ الجميكرية الطرابمسية النشاط السياسي ل
 جملة القلعةأ. فتحي عطية محفكظ                                                                 ـ1918-ـ1916

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
127 

 

س لـ يبؽ ليـ مف النفكذ كالقكة ليجعؿ ألمانيا األلماف أدرككا بأف رجاالت الدكلة العثمانية في طرابم
جديرة بالثقة فييـ عمى عكس ما كجدكا في الزعامات المحمية كظيرت الفكرة بانتخاب مجمس 
كطني تككف لديو الصبلحيات التشريعية لقد كضعت كؿ القكاعد السميمة لقياـ جميكرية جديدة 

العاـ لمجميكرية الجديدة عمى أف يظـ كلكي يتسنى ليا النجاح تـ االتفاؽ عمى كضع الييكؿ 
ثقؿ في االكساط الطرابمسية كيتـ االتفاؽ عمييا  المجمس الرئاسي أربعة مف الشخصيات التي ليا

لىعمى حسب المناطؽ كالقبائؿ ك  لىجانب المجمس الرئاسي يككف مجمس لمشكرل ك  ا  جانب ىذه  ا 
لىة ك المجالس يتـ اختيار قائدان عامان لمجيش كقائد أخر لمشرط جانب ىؤالء يتـ اختيار كزيران  ا 

 (1).لممالية كحكاـ األقاليـ التابعة لطرابمس

لـ يبؽ مف االعداد السرية لمجميكرية الطرابمسية سكل اإلعبلف عف مكلد الجميكرية في      
مكاف متفؽ عميو يككف في مدينة  إلىمؤتمر يتـ دعكة الجميع اليو كليذا األمر سيتـ دعكة الجميع 

تو لما ليا مف عمؽ تاريخي كمكقع متميز بيف أغمب المناطؽ، كقد حددت الزعمات مكعد مسبل
كمكاف المؤتمر كتـ أرساؿ بطاقات دعكة لكؿ المعنييف بيذا المؤتمر الذم تـ تحديد مكعده يـك 

ـ، ككانت البطاقات التي كزعت عمى المعنييف صادرة باسـ األمير عثماف بؾ 1918نكفمبر  16
ي األكساط الطرابمسية أنباء عمى عكدة السيطرة العثمانية فنتج عنيا جدؿ كاسع لذلؾ ظيرت ف

كلكف خطابات الزعماء لذكييـ كانت تؤكد ليـ أف الميبييف قد كتب عمييـ الجياد بما لدييـ مف 
أسمحة بسيطة ضد السمطات االيطالية كقد استطاعكا أف يحققكا نجاحات كبيرة كلذلؾ ليس أماميـ 

جانب نجاحاتيـ  إلىالتراجع عف المضي قدمان نحك النجاحات السياسية  إلىىـ أم أمر يدعك 
 ( 2)عبلف قياـ الجميكرية الطرابمسيةإالعسكرية كقد أكدكا ليـ أف عثماف بؾ سيغادر الببلد بمجرد 

كفي ىذا الخضـ مف األحداث تـ اختيار أحد مشائخ مدينة مسبلتو كىك الشيخ عبدالسبلـ       
أماـ الحضكر في جامع المجابرة ككضع أمامو المصحؼ الشريؼ ككتاب صحيح  األحمر فجمس

البخارم ليتـ القسـ عمييما فتقدـ كؿ مف تـ اختيارىـ لمناصب الجميكرية كقامكا بأداء القسـ 
الكاحد تمك األخر كالشيخ عبد السبلـ ىك مف كضع صياغة القسـ ككانت كاآلتي. ) أقسـ باهلل 

مى القرآف العظيـ أف أجعؿ نفسي كمالي فداءن لكطني كحككمتي الجميكرية العظيـ قابضان بيدم ع
الطرابمسية كأف أككف عدكان لعدكىا كصديقان لصديقيا كلقانكنيا مطبقان( كقد تـ الكشؼ عمى اختيار 

 عف  ؼػػػػـ كقد تـ الكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمناصب الجميكرية ككاف رمضاف السكيحمي أكؿ مف تقدـ ألداء القس
  ____________________________ 
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أعضاء مجمس رئاسة الجميكرية كىـ رمضاف السكيحمي مف مدينة مصراتو كعبد النبي      
جبؿ بمخير مف مدينة بني كليد كأحمد المريض مف مدينة ترىكنة كالشيخ سميماف الباركني مف ال

الغربي كىؤالء ىـ مف أتفقكا عمى اختيار مجمس الشكرل كتـ اختيار السيد عكف بف سكؼ 
لىالمحمكدم لرئاستو ك  جانبو مجمكعة مف االعضاء كنكاب عف أغمب المناطؽ، كتـ اختيار  ا 

الضابط عبد القادر باشا كىك ضابط طرابمسي المكلد قاتؿ في صفكؼ الجيش العثماني لو خبرة 
كف الحرب كالجيش ليصبح ىك قائد جيش الجميكرية الطرابمسية، كما تـ اختيار كاسعة في شؤ 

مختار كعبار كزيران لديكاف المالية كالضابط أحمد بؾ أبك شادم ىك قائد الشرطة كما تـ اختيار 
حكاـ لكؿ األقاليـ، كعند تماـ الساعة الرابعة كالنصؼ مساءن ليكـ السبت الثالث عشر مف شير 

ـ ليتـ 1918نكفمبر  18ق كالذم يقابمو بتاريخ الميبلدم 1337عاـ اليجرم صفر الخير لم
 (1)اإلعبلف عف مكلد الجميكرية الطرابمسية
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، منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات أبحاث في تاريخ ليبيا الحديث كالمعاصر :سعيد بغني ،( عمر1) 
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 :المكاقؼ الدكلية لمجميكرية الطرابمسية
أغمب الدكؿ بغية الحصكؿ عمى  إلىلقد أصدرت الجميكرية الطرابمسية بيانان مكجيان       

اعترافات دكلية ككاف ىذا البياف صادر عف المجمس الرئاسي لمجميكرية ككاف نصو )إف اإلمة 
تبر نفسيا حائزة الستقبلليا الذم اكتسبتو بدماء أبنائيا كقكاتيا منذ سبع سنيف الطرابمسية تع

ىذه الغاية التي ىي أشرؼ ما تصؿ اليو األمـ كتيني أبنائيا بتماـ نجاحيـ  إلىكسعيدة بالكصكؿ 
كأتحادىـ عمى الثبات التاـ في الدفاع عف كطنيـ كحككمتيـ الجميكرية كالتكفيؽ بيد اهلل كحده(      

 الحككمة اإليطالية جاء فيو. إلىكما أنيا كجيت خطابان أخر 
رئيس الحككمة اإليطالية ) تفتخر اإلمة الطرابمسية بتتكيج استقبلليا بإعبلف الحكـ  إلى    

الجميكرم كانتخاب نكاب عنيا مف كافة أنحائيا لمجمس الحككمة كالشكرل كال ىدؼ ليا إال 
لسياسية كستسالـ جميع األمـ التي لف تحاكؿ اغتصاب ضماف كحدتيا كحريتيا داخؿ حدكدىا ا
االعتراؼ بيا كسد كؿ باب يجعؿ الجميكرية مضطرة  إلىحقكقيا كلذلؾ ندعكا الحككمة اإليطالية 

لمكاصمة الحرب ضد الحككمة االيطالية( كتـ أرفاؽ ممحؽ يتضمف في حالة االستجابة لممذكرة أف 
رة ىدنة بيف الجميكرية كالحككمة اإليطالية كأف ال عمى كبلن مف الطرفيف حفظ مكاقعو في صك 

 االطبلعتقترب السفف اإليطالية مف السكاحؿ الغير محتمة، ككما أنو ال يحؽ لمحككمة اإليطالية 
 (1)عمى ىذه المراسبلت ألم سبب مف األسباب

يكرية الحككمة البريطانية: يبدأ الخطاب نكد أف نعمـ فخامتكـ بأف الجم إلىكتقرير أخر      
نكفمبر بعد أجراء انتخابات  18الطرابمسية قد تكجت استقبلليا كأعمنت الحكـ الجميكرم يكـ 

لمجمس الجميكرية كمجمس الشكرل، كاف الجميكرية الطرابمسية جديرة بأف تناؿ حريتيا بعد نضاؿ 
ثماني سنكات ضد غاصب أراضييا كأف الجميكرية ليس لدييا أدنى شؾ في كقكفكـ معيا كأف 

يرتكـ عمى العرب ىي ما سيجعمكـ تعطفكف عمى جميكريتنا الجديدة كما أف سكانيا قد كضعكا غ
أماليـ في مساعدة الحككمة البريطانية ليـ، ككؿ رجائيـ بأف تطرح مسألة الجميكرية الطرابمسية 
عمى طاكلة المفاكضات الدكلية كخاصة مؤتمر الصمح لكي تناؿ الجميكرية الطرابمسية كافة 

  (2) ا الدكليةحقكقي
 
 
 

_____________________ 
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 :رئيس الكاليات المتحدة ككدرك كيمسكف إلىالخطاب المكجو مف مجمس رئاسة الجميكرية  -
كـ أف األمة الطرابمسية قد تكجت استقبلليا، بإعبلف لنا الشرؼ بأف نعرض عمى فخامت    

ـ كتـ انتخاب محمس لرئاسة الجميكرية كمجمس 1918نكفمبر  18الحككمة الجميكرية في 
لمشكرل، كأف قكاعدكـ المشيكرة بالنسبة لمقدرات جميع األمـ سكاء أكاف في أكركبا أك خارجيا قد 

العظيمة كنكاياكـ لمعممية اإلنسانية كأنو ال يكجد  شجعتنا كثيران عمى أف نضع أمالنا في مقاصدكـ
حد لمحقكؽ كالكاجبات البشرية، كليذا نحف متأكدكف مف أنو ال يمكنكـ أىماؿ جميكريتنا التي 
قاتمت لمدة ثماني سنكات ضد الغاصب كالمعتدم عمينا، كأف كاجبكـ اإلنساني نحك جميكريتنا 

 (1)راؼ بناالصغيرة سيحثكـ عمى كقؼ نزيؼ الدـ كاالعت

 :الجميكرية الفرنسية إلىخطاب مكجو مف مجمس رئاسة الجميكرية الطرابمسية  -

عبلف إنحف أعضاء مجمس رئاسة الجميكرية الطرابمسية لنا الشرؼ أف نعمـ فخامتكـ بأف    
ـ كقد تـ انتخاب مجمس رئاسي يسانده 1918نكفمبر  18الحكـ الجميكرم في طرابمس قد تـ يـك 

مشكرل، كأف ما قامت بو الجميكرية الفرنسية مف أجؿ حريات الشعكب، كما كاجيتو مجمس أخر ل
مف صعكبات في سبيؿ ذلؾ ال يجيمو أحد، فقد كتبت عمى صفحات القمكب كنبض أركاح 
األحرار في كؿ األقطار ال ينسخو تكالي الدىكر كال تمحكه زالزؿ الحركب، أف ما قاـ في ىذا 

اف شخصية أك إقميمية، فإنما ىك مستمد مف منبع الحرية الزالؿ العصر بطمب الحرية سكاء أك
كمقتبس مف سناىا الساطع كمغترؼ مف بحرىا كمستخرج مف معدنيا الصافي كىي قاعدة 
الجميكرية الفرنسية، فبل عجب اليكـ إذا قامت فرنسا برعايتنا كحمايتنا لنيؿ حريتنا في ظؿ 

نائيا لمدة سبع سنكات لرد جيكش إيطاليا المغتصبة الجميكرية الطرابمسية التي أريقت دماء اب
كالمعتدية عمى شرفنا، أف األمة الطرابمسية التي ال تجيؿ التاريخ لـ ترضى أف تساؽ األف بعصى 
الذؿ كاليكاف كأف تستعبد في زمف امتؤلت األرض  شرقان كغربان كجنكبان كشمبلن بالحركب اليائمة 

تأمؿ حككمة الجميكرية الطرابمسية مف الجميكرية  مف أجؿ الحصكؿ عمى الحريات، كلذلؾ
كأف تقكـ بطرحيا في معاىدة الصمح  االعتبارالفرنسية أف تنظر في المسألة الطرابمسية بعيف 

العمكمي، كأف تقنع حككمة إيطاليا باالعتراؼ بحقنا المشركع حتى تتـ أراقة الدماء كتستريح العباد 
 .(2)ببقية الشعكب المتحررةلتأخذ طرابمس حقيا في الحياة أسكة 
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الدكؿ الكبرل نقؼ عمى جيكد مجمس الجميكرية كحرصو لمحصكؿ  إلىكمف ىذه المراسبلت 
ظى بتأييد دكلي، إال أف ردة الفعؿ الدكلية كانت مف عمى اعترافات دكلية، حتى لك أنيا لـ تح

الحككمة اإليطالية عندما كصؿ الييـ خطاب الجميكرية الطرابمسية يطمبكف فيو االعتراؼ 
بجميكريتيـ الناشئة، فأقرت الحككمة اإليطالية بأنيا ترفض ىذا اإلعبلف كما أنيا لف تسمـ ليـ 

ية ىك استمرار الحرب لتنيي الجميكرية الجديدة مجمس الجميكر  إلىأم شيء كالجكاب النيائي 
 (1)سمطة ركما إلىأف الحرب لف تتكقؼ حتى تخضع كافة األراضي الميبية  إلىكما أشارت 

كلكف إيطاليا التي خرجت مف الحرب العالمية األكلى منيكة القكل االقتصادية كلـ يعد     
ف مع السكاف الطرابمسييف، فقامت بعقد سياسة المي إلىبكسعيا مكاصمة الحركب، فحاكلت المجكء 

ـ، كأعتبره 1919أبريؿ  17صمح معيـ في غرب طرابمس بمنطقة سكاني بف يادـ يكـ 
الطرابمسييف أنو نصر سياسي عمى السيادة اإليطالية ألنيا بمكجب ىذا الصمح صدر القانكف 

سكاء مع المستعمر األساسي في طرابمس الذم أصبح فيو المكاطف الطرابمسي يعامؿ عمى قدـ ال
   .(2)اإليطالي أماـ القانكف

 :ةػػػػػػػػػػػػػػػالخاتم
 :مجمكعة مف النتائج سنحاكؿ إيجازىا في النقاط اآلتية إلىلقد تكصمت الدراسة 

لقد كاف لمحرب العالمية األكلى آثر كبير عمى األكضاع الداخمية كخاصة السياسية منيا لقد  -1
الضعؼ الذم أصاب إيطاليا داخؿ ليبيا بسبب مشاركتيـ في الحرب  استفادة الزعامات القبمية مف

 العالمية كتركيزىـ عمى الجبية األكركبية فنتج عنيا تكسع الزعامات المحمية في مناطؽ نفكذىـ.
بعد التكسعات التي حصؿ عمييا زعماء المنطقة الغربية أصبحكا يتطمعكف إلى إقامة جسـ  -2

ات كمناطؽ نفكذىـ ككاف االختيار لبلجتماع بخصكص ىذا تشريعي تنطكم تحتو كؿ الزعام
العمؿ مدينة مسبلتو لما تمتعت بو مف مكقع يتكسط مناطؽ النفكذ كمكانتيا الدينية لدييـ فتـ 

 تشكيؿ الجميكرية الطرابمسية كأعمف عف أقامتيا فكر االتفاؽ بينيـ.
ان مف مبدأ الرئيس األمريكي كيمسف قامت الجميكرية الطرابمسية بمراسمة الدكؿ الكبرل فانطبلق -3

قامت بمراسمة الكاليات المتحدة األمريكية تطمب منيا االعتراؼ بالجميكرية الجديدة كما قامت 
بمراسمة إيطاليا عمى اعتبار أنيا الدكلة المحتمة لمبمد كما راسمت فرنسا كبريطانيا كلكف الجميكرية 

 نب الدبمكماسي لذلؾ لـ تحظى باالعترافات الدكلية. الجديدة لـ تكف تتمتع بالقدر الكبير في الجا
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 :قائمة المصادر كالمراجع
 :أكال المصادر

في ليبيا ( سمسمة الكثائؽ اإليطالية المجمكعة الثامنة كالعشركف، مراسبلت يكمية بيف الحاكـ 1)
ككزارة المستعمرات في ركما عف األكضاع في ليبيا، المجمد األكؿ، تقرير مطكؿ عف األكضاع 

 ليبيا. -ـ، المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية، طرابمس1917في مدينة مصراتو 
في ليبيا  (  سمسمة الكثائؽ اإليطالية المجمكعة الثامنة كالعشركف ، مراسبلت يكمية بيف الحاكـ2)

ـ مف 1917فبراير -24ككزارة المستعمرات في ركما عف األكضاع في ليبيا، برقية صادرة يكـ 
كزارة المستعمرات في إيطاليا، المركز الميبي لممحفكظات  إلىحاكـ طرابمس الجنراؿ آميميك 
 ليبيا. -كالدراسات التاريخية، طرابمس

  .بمس الغرب( الشيخ الطاىر الزاكم، جياد اإلبطاؿ في طرا3)
 :ثانيان المراجع

ـ، ت محمد رمضاف المصرم، مجمة 1922 – 1918( إس. أندرسكف، جميكرية طرابمس 4)
 ـ، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية طرابمس ليبيا.1990الشييد العدد الحادم عشر أكتكبر

ية عبد الرحمف ( جميؿ عارؼ، صفحات مف المذكرات السرية ألكؿ أميف عاـ لمجامعة العرب5)
 ت. ، االسكندرية، د،تب المصرم الحديث لمطباعة كالنشرالمك عزاـ،

( عمر سعيد بغني، أبحاث في تاريخ ليبيا الحديث كالمعاصر، منشكرات مركز جياد الميبييف 6) 
  .ـ1996لمدراسات التاريخية ، طرابمس ليبيا، 
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                                 اسي الجميكرية الطرابمسية   أكؿ محاكلة لتكحيد العمؿ السي
  1919ابريؿ  -1918في إقميـ طرابمس نكفمبر 

 . الزرقاء سالـ محمد حسيفد
 جامعة سرت                                                                          

 :المقدمة
بعد  1912في نكفمبر في مؤتمر العزيزية الذم عقد انقسمت القيادات السياسية الميبية 

إلى قسميف األكؿ فضؿ الدخكؿ في مفاكضات مع  1912أكتكبر  18اتفاقية أكشي لكزاف في 
قسـ أخر تمسؾ بحقو في مقاكمة السمطات االحتبلؿ اإليطالي كالقبكؿ باتفاقية أكشي لكزاف، ك 

مف االحتبلؿ كاالستقبلؿ، فاستغمت السمطات اإليطالية ىذا االنقساـ في استقطاب عدد 
 الشخصيات إلى جانبيا األمر الذم تشتت شمؿ المجاىديف كفرؽ زعامتيـ. 

تصاعدت الركح المعنكية كالكطنية  كلىبعد ىزيمة الدكلة العثمانية في الحرب العالمية اال
لدل المجاىديف الميبييف لممطالبة بالتحرير كاالستقبلؿ فقد تنادل زعماء الجياد في المنطقة 

السياسي الذم تركو انسحاب الضباط األتراؾ مف ليبيا لممرة الثانية فعقدكا  الغربية  لسد الفراغ
ضـ معظـ  1918نكفمبر   9ىػ  المكافؽ 1337صفر  3اجتماعا مكسعا بمدينة مسبلتو في 

قادة الجياد كمشايخ القبائؿ أعياف منطقة طرابمس كقرركا إعبلف الجميكرية الطرابمسية كأكؿ 
زعامات السياسية الطرابمسية في محاكلة تكحيد العمؿ السياسي في تجربة سياسية قامت بيا ال

 إقميـ طرابمس.

كىذا البحث إلى يسمط الضكء عمى تجربة الجميكرية الطرابمسية كتجربة سياسية فريدة 
في الكطف العربي الذم كاف يرزخ تحت السيطرة االستعمارية في تمؾ الفترة، خاصة أف فكرة 

 الذيف درسكا في كبالذاتعند أذىاف النخبة المثقفة مف أبناء طرابمس الجميكرية لـ تكف غائبة 
معاىد الترؾ المدنية كالعسكرية، كييدؼ البحث أيضا إلى اإلجابة عمى العديد مف التساؤالت 

لماذا الجميكرية ك لماذا انحصرت في اقميـ طرابمس فقطذ ماىي العكامؿ كالظركؼ كالمتمثمة في: 
ىي النتائج  نياية الجميكرية بسرعةذ كما السبب لجميكريةذ  كما ىكالتي ساىمت في تككيف ا

 التي ترتبت عمى قياميا عمى الصعيديف الداخمي كالخارجيذ 

 كلتكضيح المكضكع فقد تـ تقسيـ البحث إلى المحاكر التالية:
 أكال: األكضاع السياسية في إقميـ طرابمس قبؿ إعبلف الجميكرية الطرابمسية.

 مسبلتو إعبلف الجميكرية.ثانيا: مؤتمر 
 ثالثا: الجميكرية الطرابمسية.
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 رابعا: أسباب انييار الجميكرية الطرابمسية.

 :أكال: األكضاع السياسية في إقميـ طرابمس قبؿ إعالف الجميكرية الطرابمسية
إلى تغيرات جدرية  1914نكفمبر  5أدل إعبلف بريطانيا كفرنسا الحرب عمى تركيا في 

مة الميبية حيث قرر األتراؾ المنسحبيف مف ليبيا بمكجب معاىدة أكشي لكزاف في حركة المقاك 
العكدة إلى ليبيا كاستئناؼ الحرب ضد دكؿ الكفاؽ، فقد رأل األتراؾ كاأللماف ضركرة شغؿ القكات 
اإلنجميزية المرابطة عمى حدكد مصر الغربية حتى يتمكنكا مف غزك قناة السكيس فقرركا االتصاؿ 

د الشريؼ قائد حركة المقاكمة في برقة إلشراكو في قتاؿ اإلنجميز مستغميف الركابط بالسيد أحم
 .(1)اإلسبلمية الي جمعتو بيـ كبدكلتيـ باعتبارىا عاصمة الخبلفة

كأنتقؿ أحمد الشريؼ بعدىا إلى بمدة امساعد عمى الحدكد المصرية األمر الذم زاد مف 
يف الميبييف إلى منطقة السمكـ كفي مقدمتيـ شككؾ اإلنجميز خاصة بعد كصكؿ عدد مف المجاىد

سميماف الباركني الذم أتيمتو السفارة البريطانية في اسطنبكؿ بأنو مكجكد في مصر لغرض 
أحمد  كبالفعؿ قادةتأجيج الثكرة فييا كاالنتقاؿ إلى ليبيا لتحريض القبائؿ الميبية ضد اإليطالييف، 

، كعندما عمـ األتراؾ (2)كلكنيا فشمتمصر عمى الجيش اإلنجميزم  في  حممةالشريؼ رفض 
بخبر كصكؿ سميماف الباركني إلى منطقة السمكـ أتخدكا مكقؼ صاـر مف ذلؾ فأعتقؿ أحمد 
الشريؼ سميماف الباركني بضعة  أشير كأصر أحمد الشريؼ عمى معرفة أسباب قدكمو إلى 

ي الذم عاد إلى تركيا السمكـ غير أف األمير محمد إدريس السنكسي تدخؿ كأطمؽ سراح الباركن
 .((19153نياية سنة 

نيجت القكات 1915ابريؿ  29-28كبعد ىزيمة اإليطالييف في معركة القرضابية 
اإليطالية في طرابمس نيج جديد سياسيا كعسكريا ففي المجاؿ السياسي عممت عمى إثارة الفتف 

د( كاالنقسامات التي كاالنقساـ بيف قكات المجاىديف كسعت إلى استمالة بعضيـ )سياسة فرؽ تس
حدثت بيف مصراتو ككرفمة كبيف ترىكنة كمصراتو كبيف زعماء الجبؿ الغربي كنجحت في إحداث 

 .(4)صدع بيف صفكؼ زعماء حركة المقاكمة
عينت الحككمة التركية سميماف الباركني كاليا عمى طرابمس الغرب  1916كفي سنة 

د الحركب األىمية التي اجتاحت منطقة فعمؿ عمى تنظيـ جبيات القتاؿ كعمؿ أيضا عمى إخما
 .(5)طرابمس الغرب خاصة بيف ترىكنة كمسبلتو مف جية كمصراتو مف جية أخرل كنجح في ذلؾ

األكلى تـ تكقيع اتفاقية  الدكلة العثمانية في الحرب العالمية كبعد ىزيمة
(مكدركس 

MOUDDROS
كترتب عمييا سحب القكات العثمانية مف  1918اكتكبر  30في  (6

قد عمـ بنبأ ىزيمة الدكلة العثمانية عف طريؽ  (7)كالية طرابمس الغرب ككاف األمير عثماف فؤاد
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الباركف األلماني "فريد فكرف تندركؼ" مسؤكؿ البلسمكي بمصراتو، كبادر األمير عثماف باستدعاء 
يح سميماف الباركني كأطمعو عمى خبر اليزيمة كبعزمو عمى الرحيؿ كسمـ لرمضاف السكيحمي مفات

 .(8)الخزينة التي تحتكم عمى النقكد، ككاف في تكديعو سميماف الباركني كعبدالرحمف عزاـ
ف األمير عثماف كمف معو عادكا كلـ يتمكنكا مف رككب الغكاصة بسبب اضطراب أغير 

البحر كعقد بعدىا اجتماع ضـ كؿ مف: سميماف الباركني كرمضاف السكيحمي كمحتار كعبار 
بدالرحمف عزاـ، كدار النقاش حكؿ مصير البمد بعد أف تخمت عنو الدكلة كاألمير عثماف فؤاد ع

العثمانية كسحبت رجاليا كانقطع العكف المادم كالعسكرم لممجاىديف كاتفؽ المجتمعكف عمى 
، كيعني ذلؾ جميكرية ال يرأسيا رئيس كاحد كلكف يرأسيا رؤساء الجيات (9)تشكيؿ حككمة كطنية

 بينيـ كمف ىنا نشأت فكرة الجميكرية الطرابمسية. الكبيرة سكيا في شكؿ تحالؼ
في الحقيقة ىنا اختبلؼ بيف لمؤرخيف حكؿ صاحب فكرة تأسيس الجميكرية الطرابمسية 

حيث كاف أحد الحاضريف لبلجتماع مسبلتو إال أف  (10)فيناؾ مف أرجعيا إلى عبدالرحمف عزاـ
كاف ليبيا فقد جاءت امتداد لؤلفكار  كالصحيح أف منبع الفكرة ىذه الفكرة سبقت  ذلؾ االجتماع،

فقد كانت فكرة  1913-1912السابقة فقد أسس سميماف الباركني حككمة كطنية في يفرف 
 .(11)تأسيس الجميكرية الطرابمسية كاردة قبؿ اجتماع مسبلتو

كاف الباركني خائفا مف أف يتصدع البناء الكطني كتنتشر ركح الثكرة كالتعصب في 
ليزيمة الدكلة العثمانية كانسحابيا مف ليبيا، فأقترح  الباركني تعيييف  مختمؼ المدف نتيجة

قائدا عاما لمقكات العسكرية كقكات المجاىديف، كبعدىا تكجو الباركني إلى  (12)عبدالقادر الغنام
الزاكية الغربية ليطمئف المجاىديف ىناؾ عمى كحدة الببلد كاستمرار المقاكمة كلدعكة أعياف 

الغربية لحضكر االجتماع في مسبلتو لعرض مشركع قياـ الجميكرية  المناطؽ كالمدف
 .(13)الطرابمسية

في ترىكنة أثناء ذىابو مف مصراتو إلى  (14)ككاف الباركني قد التقى مع أحمد المريض
كشرح لو ما حدث في مصراتو مف مستجدات فأبدل المريض تأييده كمكافقتو المبدئية لكؿ  الزاكية 

بحكـ عبلقتو  (15)ضكر االجتماع في حيف تكلى رمضاف السكيحميما حصؿ، ككافؽ عمى ح
شرح التطكرات لو فما كاف منو إال أف أظير رضاه كمكافقتو  (16)بزعيـ كرفمة عبدالنبي بالخير

 .(17)عمى ذلؾ

ذكر كفكرة لـ تكف غائبة عف مثقفي الكالية كأعيانيـ كزعمائيـ فقد  (18)إف الجميكرية
" مف أنو ال غرابة في أف فكرة مجمس إدارة الجميكرية فشيكو في كتابو "رمضاف السكيحمي
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مف كيفية نشكء الثكرة الفرنسية التي لـ  مستقىالطرابمسية الذم تألؼ مف أربعة أعضاء كانت 
  .(19)يكف تاريخيا مجيكؿ لدل الطرابمسييف الدارسيف في معاىد الترؾ المدنية كالعسكرية

دـ في إقميـ طرابمس فيذه الفكرة لـ ترد  جاءت الجميكرية الطرابمسية كنظاـ سياسي متق
فمعظـ أراضي الببلد ترزح  1918في ربكع الكطف العربي، حتى عمى المستكل التطبيقي في عاـ 

فإف  لذلؾ،  1922تحت سيطرة االستعمار، أما إقميـ طرابمس كاف مستقبل حتى  أكاخر عاـ 
شى مع فكرة قياـ الجميكرية، فمؤسسك تتماالجميكرية الطرابمسية كمستكياتيـ كانت  يثقافة مؤسس

الجميكرية الطرابمسية ىـ زعماء كقادة كطنييف، ىكذا يتضح بجبلء أف الزعامات الطرابمسية كانت 
 .(20)سي الحديثاتعي كتعايش الطرح السي

عالف الجميكريةك ثانيا: مؤتمر مسالتو   :ا 

بلتو، كعقده قبمو بجامع المجابرة  بمدينة مس 1918نكفمبر  16عقد مؤتمر مسبلتو  في 
مؤتمر في ترىكنة كسمى مؤتمر البكيرات لكنو لـ يكف في حجـ كأىمية مؤتمر مسبلتو ألف الكفكد 

 .21التي حضرت مؤتمر مسبلتو كانت تمثؿ جميع جيات طرابمس دكف استثناء

ىكذا تنادل الزعماء الكطنييف مف أجؿ تشكيؿ حككمة كطنية لحؿ النزاعات كالخبلفات، 
 16لصراع عمى السمطة، كتناسي جميع الخبلفات الجانبية، فعقد مؤتمر مسبلتو يكـ كلمحٌد مف ا

، كحظي بمناقشات حادة، كمف (22)القصيبات في مسبلتو نطقةبجامع المجابرة بم 1918نكفمبر 
بيف قرارات المؤتمر تشكيؿ حككمة إلدارة شؤكف الببلد اإلدارية العامة كالعسكرية، تدعى باسـ 

 .(23)رابمسية () الجميكرية الط
عثماف بتحية المجتمعيف كتمنى ليـ النجاح فيما  كعند بداية جمسات المؤتمر قاـ األمير

و ثـ طمب منيـ االستماع إلى عبدالرحمف عزاـ ألنو سيخطب فيـ يسيتشاكركف فيو كما ينتيكف إل
كعمى  بنيابة  عنو، كخطب عزاـ خطبتو كحثيـ خبلليا عمى الدفاع عف الكطف كالمكت في سبيمو 

جمع الكممة في صفكؼ متراصة كعمى المثابرة كالعمؿ لمكصكؿ إلى استقبلؿ الببلد كطرد العدك 
منيا، ثـ طرح عمييـ فكرة إنشاء حككمة كطنية تتكحد فييا الكممة كتتكلى أمكر الببلد كتنظر في 

 . (24)شؤكف الكطف
صدد اختيار نكع  كتباحث المجتمعكف في ىذه الفكرة كتباينت اآلراء كظيرت آراء أخرل ب

الحكـ النيائي في طرابمس فأتجو فريؽ إلى تأييد الزعامة السنكسية كمف بيف المنادييف بذلؾ 
عبدالقادر الغنام الذم رفض قبكؿ فكرة الجميكرية العتقاده بأف ىذا  النكع مف الحكـ لف ينجح 
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الجميكرية مف معاف في بمد لـ يبم  أىمو مف التقدـ درجة يستطيعكف أف يفيمكا ما تنطكم عميو 
دقيقة، أما الفريؽ األخر فقد أراد االتفاؽ مع إيطاليا عمى أساس إجابة رغبات الببلد الكطنية، فقد 
رأم عبدالقادر الغنام أف إيطاليا لف تقبؿ الجميكرية كأف أنشاءىا سكؼ يقؼ حجرة عثرة في 

سكؼ كعمي بف تنتكش  سيبؿ التفاىـ مع الطمياف كدعـ ىذا الرأم أحمد المريض كالشيخ محمد
كعدد مف الضباط الطرابمسييف، غير أف ذلؾ لـ يؤثر عمى الزعامات المحمية التي تمكنت بما 
لدييا مف كعي كتفيـ مف أف تنتصر لمبدأ الجميكرية، ىذا باإلضافة إلى حضكر بعض 

مي الشخصيات التي ليا كزف لدل األىالي مثؿ سميماف الباركني كأحمد المريض كرمضاف السكيح
 .(25)فيـ مف دعكا إلى إقامة الجميكرية الطرابمسية

 :ثالثا: الجميكرية الطرابمسية

تـ االتفاؽ في المؤتمر عمى إنشاء حككمة كطنية تتكحد فييا الكممة كتتكلى أمكر الببلد، 
 كسميت الجميكرية الطرابمسية، كأجريت االنتخابات في نفس اليكـ الختيار أعضاء الجمعية.

 ر مسبلتو القرارات التالية:كأنبثؽ عف مؤتم
اكال: تتشكؿ حككمة باسـ الجميكرية الطرابمسية كيديرىا مجمس مككف مف أربعة أعضاء ىـ 

 سميماف الباركني كرمضاف السكيحمي كعبدالنبي بالخير كأحمد المريض.
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: تشكيؿ مجمس شكرل مف أثنيف كعشريف عضكا يرأسيـ الشيخ محمد سكؼ حفيد غكمة ثانيا
المحمكدم كنائبو يحي الباركني كبم  عدد أعضاء مجمس شكرل الجميكرية أربعة كعشريف عضك 

 :(26)كىـ

 المنطقة الصفة االسـ
 قبيمة المحاصيد بالمنطقة الغربية رئيس أكؿ لممجمس الشيخ محمد سكؼ المحمكدم

 الجبؿ الغربي رئيس ثاني لممجمس يخ يحي الباركنيالش
 الجبؿ الغربي عضكا إبراىيـ أبك األحباس
 الجبؿ الغربي عضكا سالـ البرشكشي
 الرجباف عضكا محمد فكيني

 الزنتاف عضكا الشيخ أحمد البدكم
 ككمة عضكا عمي بف عبدالرحيـ
 غرياف عضكا محمد شطيبة
 غدامس عضكا الحبيب عزالديف

 العزيزية عضكا ي بف تنتكشعم
 الزاكية عضكا عبد الرحمف شالبي
 يالتجالع –رماف ص عضكا عبيدة المحجكبي
 النكاحي األربع عضكا عمي شالبي

 ترىكنة عضكا عبد الصمد النعاس
 مسالتو عضكا مفتاح التريكي
 قماطة عضكا عمي بف رحاب
 الساحؿ عضكا محمد بف خميفة

 زليطف كاعض عبد السالـ الجيدامي
 مصراتو عضكا عمي المنقكش
 سرت عضكا محمد المنتصر
 كرفمة عضكا مفتاح التائب
 أكالد بكسيؼ عضكا محمد بف بشير

 مرزؽ عضكا عبد الرحمف بركاف
 الشاطئ عضكا محمد أحمد الفايدم
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ثالثا: مجمس شرعي لمجميكرية ككانت أعماؿ المجمس كأحكامو القضائية كفقا ألحكاـ الشريعة 
 اإلسبلمية كمذىب األماـ مالؾ كتقاليد الببلد، ككاف أعضاؤه مف كبار العمماء كىـ:

 المنطقة االسـ
 طرابمس الشيخ مختار الشكشككي
 الزاكية الشيخ عمر الميساكم
 الزنتاف الشيخ محمد اإلماـ

 غرياف الشيخ الزركؽ بكخريص
 .(27)يةالمجمس الشرعي لمجميكر                                 

 
الغنام قائدا  رابعا: تـ اختيار مختار كعبار مديرا لمشؤكف المالية لمجميكرية كعبدالقادر باشا

لجيش الجميكرية كالضابط أحمد بؾ أبك شادم قائد لمشرطة كتـ اختيار عبدالرحمف عزاـ مستشارا 
 .(28)لمجميكرية

تماع أقسـ كقبؿ انتياء أعماؿ المؤتمر كاالنصراؼ مف المسجد الذم عقد بو االج
أسـ باهلل العظيـ قابضا بيدم الحاضركف يميف الكالء كاإلخبلص لمجميكرية الطرابمسية كىك" 

عمى ىذا القرآف الكريـ اف أجعؿ نفسي كمالي فداء لكطني كحككمتي الجميكرية الطرابمسية، 
 .(29)"كأف أككف لعدكىا عدكا كلصديقيا صديقا كلقانكنيا  الشرعي مطيعا

ضركف اليميف، أبدل سميماف الباركني عرفانا منو بفضؿ الدكلة بعد أف أقسـ الحا
العثمانية عمى الطرابمسييف، فاقترح أف يككف عمـ الجميكرية  نفس عمـ الدكلة العثمانية شكبل ك 

 .(30)تفصيبل
كبعدىا قاـ األمير عثماف بتكزيع بعض النياشيف كالرتب عمى أعضاء الجميكرية 

، كأصبحت حككمة قائمة كليا (31)لعزيزية مركزا لمجمس الجميكريةكاألعياف كالكجياء كتـ اتخاذ ا
 عيد حماية في عنؽ كؿ طرابمسي.
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 خريطة تكضح التكزيع الجغرافي لمجميكرية الطرابمسية
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 جميكرية الطرابمسيةمشكؿ تكضيحي لمييكؿ اإلدارم ل

رية الطرابمسية بدأت أكلى أعماؿ كبعد استكماؿ الخطكات التنظيمية األكلى لمجميك 
بالداخؿ كالخارج تعمف فيو استقبلؿ الببلد، مجمس إدارة الجميكرية كأصدر العديد مف الببلغات 

 كقياـ نظاـ كطني جديد لمحكـ فييا، كجاءت الببلغات عمى النحك التالي:
 ببلغ داخمي إلى المكاطنيف تعمف فيو استقبلؿ الببلد. البالغ األكؿ:

رسالة مكجية إلى الضباط الطرابمسييف ألجؿ انخراطيـ في خدمة نظاـ الحككمة  لثاني:البالغ ا
 الجديدة.

  تفتخر األمة الطرابمسية مكجو  إلى رئيس الحككمة اإليطالية جاء فيو ما يمي:  البالغ الثالث:
س بتتكيج استقالليا بإعالف الحكـ الجميكرم كانتخاب نكاب عنيا مف كافة أنحاء القطر لمجم

نياء حالة الحككمة كالشكرل   كدعا الببلغ الحككمة إلى االعتراؼ بالجميكرية الطرابمسية كا 

 انجًٕٓتٚخ انطراثهطٛخ

 و(0101ـ  0101)

يجهس انجًهىرٌح 

 انطزاتهسٍح 

يسرشار  يجهس شزػً  يجهس شىري 

 انجًهىرٌح 

يذٌز شؤوٌ انًانٍح  ىرٌح قائذ جٍش انجًه

 نهجًهىرٌح 

 

 قائذ نشزطح انجًهىرٌح 
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لشعبيف اإليطالي كالطرابمسي باستقبلؿ الجميكرية الطرابمسية التي ال ىدؼ ليا إال االحرب بيف 
 ضماف كحدتيا كحريتيا داخؿ حدكدىا.

الذم كاف لظيكر مبادئو األربعة  Wilsonمكجيا لمرئيس األمريكي كلسكف البالغ الرابع: 
كالتي صدرت عقب الحرب العالمية األكلى، ككاف ليذه المبادئ كاقع حسف في نفكس  (32)عشر

  نتشرؼ بأف نعرض عمى فخامتكـ أف األمة الزعماء الطرابمسييف الذيف بعثكا إليو يقكلكف: 
كتـ انتخاب  1918ر نكفمب 16الطرابمسية قد تكجت استقالليا بإعالنيا حككمة جميكرية في 

مجمس شكرل ليا كمجمس جميكريتيا، كأف قكاعدكـ المشيكرة بالنسبة لمقدرات جميع األمـ 
سكاء كانت في أكركبا أك خارجيا قد شجعتنا كثيرا عمى أف نضع آمالنا في مقاصدكـ العظيمة 

مى بساط كفي الختاـ طمب الببلغ كضع المسألة الطرابمسية ع كنكاياكـ العالمية اإلنسانية  
 .(33)البحث في مؤتمر الصمح العاـ

حرصا مف زعماء الجميكرية الطرابمسية عمى إعبلنيا لمعالـ ككضع المسألة البالغ الخامس: 
الطرابمسية في مذكرات الصمح عقب انتياء الحرب العالمية األكلى فإف الببلغ الخامس كجو إلى 

التي نادل بيا الحمفاء عقب انتصارىـ نسانية المبادئ اإل باسـرئيس الكزراء البريطاني يناشده فيو 
في الحرب العالمية األكلى العطؼ عمى الشعب الطرابمسي كبحث مسألة استقبللو كحريتو 

إف قكمنا كضعكا جؿ آماليـ في انجمترا حامية كاالعتراؼ بجميكريتو، كختـ الببلغ بقكليـ" 
 .(34)"حقكؽ األمـ الصغيرة

لكزراء الفرنسي الف فرنسا كانت مف ضمف الحمفاء المنتصريف كجو إلى رئيس االبالغ السادس: 
في الحرب كليا ثقميا السياسي في العالـ، فخاطبت الجميكرية الطرابمسية فرنسا مف جانب ككنيا 
ببلد الثكرة الفرنسية حامية الحرية، كيطمب الببلغ مف فرنسا النظر إلى المسألة الطرابمسية بعيف 

 .(35)ع حميفتيا ايطاليا بحقكؽ الشعب الطرابمسياالعتبار كالتدخؿ لؤلقنا
كأرسمت جميع الببلغات إلى الدكؿ المعنية عف طريؽ قناصميا بمدينة طرابمس ككانت 

، ماعدا الببلغ المكجو إلى (36)ممضاة بإمضاءات أعضاء مجمس رئاسة الجميكرية الطرابمسية
 .(37)الحككمة اإليطالية فقد حممو كفد يرأسو مختار كعبار

صكؿ الببلغات إلى الحككمات المعنية لكنيا لـ تمتفت إلييا، فقد جاء الرد كرغـ ك 
اإليطالي نحك إعبلف الجميكرية الطرابمسية بالرفض  القاطع لبلعتراؼ بالجميكرية الطرابمسية 
كىددت بالحرب كأسقطت طائراتيا مناشير تيدد فييا األىالي بالفناء، كأرسمت الحككمة اإليطالية 

 .(38)رابمس كدخمت مع المجاىديف في معارؾ محدكدةتعزيزات إلى ط
كأماـ ىذه التطكرات قرر الزعماء تكزيع أنفسيـ عمى مناطقيـ فيككف كؿ زعيـ بمثابة 
حاكـ مقيـ مسؤكؿ عف منطقتو فتكجو سميماف الباركني إلى الزاكية كأحمد المريض إلى ترىكنة 



  1919ابريؿ  -1918 الجميكرية الطرابمسية   أكؿ محاكلة لتكحيد العمؿ السياسي في إقميـ طرابمس نكفمبر 
 جملة القلعة                                                                               د حسيف. الزرقاء سالـ محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
144 

 

في مسبلتو نظرا لقربيا مف مركز كعبدالنبي بالخير إلى بني كليد كرمضاف السكيحمي أقاـ 
 .(39)الجميكرية في العزيزية

كمع ىذا نبلحظ أف الحزب االشتراكي اإليطالي كاف رأيو مخالفا لرأيي الحككمة اإليطالية 
فطمب االشتراكيكف مف الحككمة اإليطالية كقؼ سياسة العنؼ التي نتج عنيا إراقة الدماء 

المعارؾ المحدكدة التي دارت بيف المجاىديف كالطمياف كاستنزاؼ خيرات إيطاليا، فإنو إلى جانب 
نجد ايطاليا تناكر في الكقت نفسو مع الزعماء الطرابمسييف كتظير رضكخيا مع الحزب 
االشتراكي كتكافؽ عمى التفاكض، فأنتيز اإليطاليكف فرصة كصكؿ أكـر بؾ ابف رجب باشا إلى 

ماء الطرابمسييف غير أف الزعماء الميبييف طرابمس ليحمؿ رغبة اإليطالييف في الصمح إلى الزع
 .(40)رفضكا  الصمح لمعرفتيـ بأف اإليطالييف غير جاديف فيو كأنيـ يراكغكف فيو

كالجدير بالذكر أف اإليطالييف لـ يمجكا إلى طمب التفاكض إال بعد أف بذلكا محاكالت 
يطالية ىجمات عمى فاشمة عمى المستكييف العسكرم كالسياسي، فمقد شنت القكات العسكرية اإل

معسكرات الجياد في المنطقة الغربية كدارت العديد مف المعارؾ مثؿ معركة جنزكر في يناير 
تمكنت فييا قكات المجاىديف مف الصمكد كعجزت  1919كمعركة راس الغكلة في فبراير  1919

كاجية القكات اإليطالية عف اختراؽ صفكفيـ، كنتيجة لذلؾ اعترفت ايطاليا بعدـ جدكل الم
 .(41)العسكرية مع المجاىديف

الغنام قائد عاـ جيش الجميكرية  عبدالقادر استمالةإضافة إلى أف االيطالييف استطاعكا 
إلى جانبيـ كجعمو يقكـ بأعماؿ لصالحيـ منيا إعبلف صمح منفرد مع ايطاليا في المنطقة الغربية 

صمح األمر لذم تسبب في بشكؿ يخالؼ قرارات مجمس الجميكرية، كما عمؿ عمى نشر خبر ال
 .(42)إيقاع الفكضى بيف المجاىديف

كبعد كصكؿ الخبر إلى أعضاء مجمس الجميكرية تحرؾ الباركني بسرعة كاتصؿ 
بالزعماء ليمدكه بالرجاؿ كالسبلح فكصؿ أحمد المريض كالسكيحمي كعبدالنبي بالخير كتكامؿ 

ادة الجيش بدال مف عبدالقادر مجمس الجميكرية كأصدركا قرار بتكميؼ عمر رضا المدفعي بقي
، كبالفعؿ كقعت مفاكضات الصمح بيف الزعماء الطرابمسييف كاإليطالييف كدكف الخكض 43الغنام

في تفاصيؿ ىذه المفاكضات لكنيا استطاعت أف تبررىف عمى مدل تمسؾ الزعماء الطرابمسييف 
 بالحرية كاالستقبلؿ.

الطرابمسية فكاف أكؿ مف استجاب كعممت ايطاليا عمى خرؽ صفكؼ زعماء الجميكرية 
ليذه اإلغراءات قائد جيش الجميكرية عبدالقادر الغنام، كتحت ضغط تقدـ القكات اإليطالية بعد 
احتبلليا لمدينة الزاكية كافؽ زعماء الجميكرية الدخكؿ في مفاكضات مع الحككمة اإليطالية في 
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كرية الطرابمسية فعميا مف الناحية كبذلؾ تككف قد انتيت الجمي 1919خمة الزيتكنة في ابريؿ 
 العممية.

 :رابعا: انييار الجميكرية الطرابمسية كنتائجيا عمى الصعيديف المحمي كالعربي
كاف مؤتمر مسبلتو مؤتمرا قكيا كمعبرا عف إرادة التحدم ككحدة الصؼ الكطني، كأظير 

 .عماء عمى تحرير الكطفالقدرة الكطنية كعزميا عمى الكقكؼ في كجو االيطالييف فقد تعاىد الز 
الطرابمسية التي كاف ليا أثر في نفكس األىالي كمف أبرز نتائج المؤتمر قياـ الجميكرية  

كتبيف ليـ مدل تماسؾ جبيتيـ الكطنية، كبذلؾ أحس األىالي بتطكر مرتقب في حياتيـ 
شأف الفرد السياسية، كعممت الجميكرية الطرابمسية عمى تنظيـ مقاكمة العدك اإليطالي كرفع 

 .(44)الميبي الذم جمس مع اإليطالييف عمى طاكلة  المفاكضات يعرض مطالب شعبو
 كمف أىـ نتائج الجميكرية الطرابمسية عمى الصعيد المحمي ما يمي:

 تكحيد الصؼ كنبذ الخبلفات بيف زعامات المجاىديف الطرابمسييف.-1
 تكحيد الجيكد لنيؿ استقبلؿ لببلد. -2
 ديدات ايطاليا.الكقكؼ بكؿ قكة أماـ تي-3
 تككيف الجميكرية الطرابمسية.-4
 إرغاـ إيطاليا عمى التفاكض مع المجاىديف.-5
تأسيس حككمة القطر الطرابمسي بعد حؿ مجمس الجميكرية التي أدت إلى تأسيس ىذه -6

 الحككمة.
كعمى الرغـ مف الجيكد التي بذليا الزعماء في مؤتمر مسبلتو عمى الصعيديف  السياسي 

جؿ تحقيؽ استقبلؿ الببلد، إال أف عدكىـ كاف مخادعا فقد كاف ييدؼ مف كراء كالعسكرم مف أ
المفاكضات مع المجاىديف إلى كسب الكقت، كتيدئة المكقؼ السياسي لحيف االنتياء مف تصفية 
حسابات الحرب العالمية األكلى، كذلؾ أف الجميكرية الطرابمسية منذ تأسيسيا لـ تتحصؿ عمى 

نجمترا حميفة الحركة السنكسية في برقة، كمف جانب أخر فإف السمطات حميؼ دكلي قكم مثؿ إ
اإليطالية زادت مف نشاطيا الداعي إلى شؽ حركة التحرر الكطنية خكفا مف التضامف المتزايد 

 .(45)لمطرابمسييف فزرعت  بذكر الفرقة كالكراىية كالفتنة بيف الزعماء
الببلغات التي أرسمتيا فية مكاطنييا في كسعيا مف أجؿ صمكدىا كحر ما عممت الجميكرية ك 

عمى رغبة الجميكرية في التعامؿ مع الدكؿ األكركبية سمميا، كعكست الجميكرية مدل  دؿت
الحنكة السياسية لمنخبة الطرابمسية، فقد بررىف تاريخ الجميكرية العاصؼ القصير عف صعكبة 

اؼ بالجميكرية كممثؿ شرعي تأسيس حككمة ثابتة كاستمرارىا في كجو معارضة أكركبية لبلعتر 
ألىالي إقميـ طرابمس الغرب، كما دؿ عمى عـز إيطاليا المتزايد لتدمير الكحدة الكطنية، كبالرغـ 
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مف أف الجميكرية قد انيارت إال أف عمرىا القصر يمقي الضكء عمى طبيعة المجتمع الطرابمسي 
كرة مف القرف العشريف، كرغـ كعمى نمك كتطكر الحركة الكطنية السياسية الميبية في فترة مب

شيدت فقد  في كؿ الببلد العربيةقكيا كساريا  كاف تأثير الجميكرية غير أفالمؤثرات العالمية 
مصر كالثكرات كاالنتفاضات خاصة في   المنطقة بعدىا قياـ العديد مف محاكالت االستقبلؿ

خضر لمعديد مف في مصر، كأعطت تجربة الجميكرية الضكء األ 1919 كتكنس كثكرة  سنة
 شعكب المنطقة لتطالب بحريتيا كأتخاد النظاـ الجميكرم نظاـ حكـ.

طمب المجتمعكف عقد صمح مع  1918نكفمبر  16بعد إعبلف الجميكرية الطرابمسية في 
ل  1919مارس في ي ألتقالحككمة اإليطالية، كدخمت إيطاليا في مفاكضات مع اعياف طرابمس ف

خمة الزيتكف، انتيت  فييتكنى كمحمد فكينى كعمى بف تنتكش مع الصكيعى الخ إيطاليكفد 
كبناء عمى ىذا الصمح  1919يكنيك  1كفي  ،1919أبريؿ  17بانعقاد صمح سكاني بف يادـ في 

أصدر ممؾ ايطاليا عمانكيؿ الثالث مرسكما بالقانكف األساسي لمقطر الطرابمسي يمنح حؽ 
القانكف أك الدستكر يتككف ىذا كاف ك الطمياف المسمميف  الجنسية اإليطالية )تشيتادينسا( لميبييف أك

 مف أربعيف فصبل، غير أف قكاعده األساسية ارتكزت عمى: 
  .تسمى الحككمة حككمة طرابمس الغرب -1
 .صبغة استشارية ينتخبو أىؿ الببلد كتككيف مجمس نكاب محمى ذ -2
اإليطالي بناء عمى  الكاليتعييف مجمس حككمة مؤلؼ مف ثمانية أعضاء بقرار مف  -3

  .ترشيحات مف مجمس النكاب الطرابمسي كمف عضكيف إيطالييف ينتخبيـ النائب العاـ
يرأس ىذا المجمس حاكـ عاـ ايطالي بيده السمطات الممكية كالعسكرية معيف مف  -4

  .جانب ممؾ إيطاليا
  .كؿ متصرفية ضابط اتصاؿ إيطالي بجانب زعماء المناطؽ العرب فيأف يككف  -5
 .تجنيد الطرابمسييف يككف بالتطكع كحسبما تقتضيو الحاجة كقائدىـ الحاكـ العسكرم -6
لمطرابمسييف الحائزيف عمى شيادات عالية الحؽ في مزاكلة الميف الحرة كالطب  -7

 كالمحاماة كغيرىا في إيطاليا كما ىك في طرابمس. 
لباركني، أحمد المريض، رمضاف عف الطرابمسييف: سميماف ا كقع عمى ىذا الدستكر         

ككقعيا عف الجانب اإليطالي: الجنراؿ ماجكر تارديتي رئيس الدائرة  اشتيكم، أحمد الصكيعي
كانت في نية إيطاليا سرا ك  ،السياسية كالجنراؿ باسكانك رئيس ىيئة أركاف حرب الجيش اإليطالي
لحككمة اإليطالية تيدئة الشعب نقض العمؿ بيذا القانكف األساسي كلكف تطمبت تمؾ المرحمة مف ا

 .        (46) دكلتو جراء الحرب العالمية األكؿ اإليطالي الذم أنيكت
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بقرار مف الكالي االيطالي لمقطر الطرابمسي تككنت ىذه الحككمة المحمية  1919سبتمبر  4في 
 التي كاف مقرىا طرابمس مف: عمر بكدبكس، أحمد السكيحمي، عمي الشنطة، أحمد الفسطاكم،

 محمد الصكيعي ، محمد فكيني كمحمد ؾ بف الفقيو حسف. 
خياؿ مف أنصار الزعماء المحمييف  600كنظـ الطمياف ميرجانا لبلحتفاؿ بالصمح بدخكؿ حكالي 

القانكف األساسي الى حؿ الجميكرية الطرابمسية  عمميا أدل الصمح كصدكر، ك إلى مدينة طرابمس
أم فقط ستة شيكر  1919يكنيك  1إلى  1918مبر نكف 16تمقائيا فقد دامت الجميكرية مف 

 .كنصؼ الشير

كبذلؾ نجحت الحككمة اإليطالية في اسقاط مشركع الجميكرية، كأقنعت بعض زعماء 
الجميكرية بالعمؿ في دائرة نفكذىا، كلـ تستمر عرل الكحدة كالحرص عمى العمؿ المشترؾ التي 

يكرية  طكيبل حتى اندلعت الحركب بيف ىؤالء أظيرىا قادة إقميـ طرابمس خبلؿ مرحمة بناء الجم
، كنظرا لمخبلفات التي دبت بيف الزعماء كالتي مف (47)الزعماء في كؿ المنطقة الغربية تقريبا

خبلليا بدأت تمكح بدايات فشؿ الجميكرية، بدأت المبادرات السياسية مف جديد لعقد مؤتمر يدرس 
لصؼ الكطني في إقميـ طرابمس فعقد مؤتمر الحٌد مف الخبلفات كالمحنة كيرأب الصداع في ا

 .1920غرياف في نكفمبر 
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 .317-316، ص ص1968
عمر سعيد بغنى، أصكؿ حركة الصفكؼ كأثرىا في حركة الجياد "، مجمة الشييد، منشكرات مركز دراسة  -44

 .135-91ـ، ص ص 1983 -4اإليطالي ، طرابمس، ع  جياد الميبييف ضٌد الغزك
 .130المرجع نفسو، ص   -45
 135 -130عمر سعيد بغني، المرجع السابؽ، ص ص -46
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المكلدم األحمر، الجذكر االجتماعية لمدكلة الميبية الحديثة في ليبيا، مركز دراسات  الكحدة العربية،  -47
 .326، ص2009بيركت، 
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 :لبئًخ انًصبدت ٔانًراج 

 :أٔ : انٕصبئك

  انًزكش انهٍثً نهذراساخ وانًحفىظاخ انرارٌخٍح، طزاتهس، شؼثح انىشائق انؼزتٍح ، يهف

،حىار يرثادل تٍٍ أحًذ انشزٌف وسهًٍاٌ 53، وشٍقح رقى 9سهًٍاٌ انثاروًَ رقى 

 .1915فثزاٌز  1ـ هـ 1333رتٍغ األول  28-27انثاروًَ فً يؼسكز يساػذ ترارٌخ 

  ،طزاتهس، انًزكش انىطًُ نهًحفىظاخ وانذراساخ انرارٌخٍح، شؼثح انىشائق انؼزتٍح

، رسانح أحًذ انًزٌض إنى أػٍاٌ انشَراٌ 14، وشٍقح رقى 3يهف أحًذ انًزٌض رقى 

 ٌؼهًهى ػٍ اجرًاع يسالذه.

 انؼزتٍح،  ، انًزكش انىطًُ نهًحفىظاخ وانذراساخ انرارٌخٍح ، شؼثح انىشائقطزاتهس

 ، إػالٌ انجًهىرٌح وأداء انقسى. 102، وشٍقح رقى 9يهف سهًٍاٌ انثاروًَ رقى 

  ،انًزكش انهٍثً نهًحفىظاخ و انذراساخ انرارٌخٍح ، شؼثح انىشائق انؼزتٍح طزاتهس– 

إنى  -، تالغاخ انجًهىرٌح انطزاتهسٍح إنى انشؼة3يهف انجًهىرٌح انطزاتهسٍح رقى 

رئٍس   -انزئٍس األيزٌكً ونسىٌ –رئٍس انحكىيح اإلٌطانٍح  –انضثاط انطزاتهسٍٍٍ 

 .1918َىفًثز  16تالؽ نزئٍس انحكىيح انفزَسٍح ، ترارٌخ  –انحكىيح انثزٌطاٍَح 

  ،طزاتهس، انًزكش انىطًُ نهًحفىظاخ وانذراساخ انرارٌخٍح، شؼثح انىشائق انؼزتٍح

 .19، وشٍقح رقى 3 يهف أحًذ انًزٌض رقى

 نىطًُ نهًحفىظاخ وانذراساخ انرارٌخٍح، شؼثح انىشائق انؼزتٍح، طزاتهس، انًزكش ا

 .78، وشٍقح  رقى 47يهف يؼارك انجهاد رقى

 :صبَٛب: انرٔاٚبد انشفٓٛخ

  ًانًزكش انىطًُ نهًحفىظاخ وانذراساخ انرارٌخٍح، قسى انزواٌح انشفىٌح، رواٌح ػه

 .9/22ذايز ػجاض، شزٌظ رقى 

 وانذراساخ  انرارٌخٍح ، شؼثح انزواٌاخ انشفىٌح،  طزاتهس، انًزكش انىطًُ نهًحفىظاخ

 .41-9/40رواٌح ػثذانسالو انًزٌض، شزٌظ رقى

  ،طزاتهس، انًزكش انىطًُ نهًحفىظاخ وانذراساخ انرارٌخٍح، شؼثح انزواٌح انشفىٌح

 .9/40رواٌح انحاض ػثذانسالو انًزٌض، شزٌظ رقى 

 ٌخٍح، شؼثح انزواٌح انشفىٌح،طزاتهس، انًزكش انىطًُ نهًحفىظاخ وانذراساخ انرار 

 .2/47رواٌح نشٍخ يحًذ انًسالذً، شزٌظ رقى
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 :صبنضب: انًراج  انعرثٛخ

  ،1936أتى انقاسى اتزاهٍى انثاروًَ، حٍاج سهًٍاٌ  تاشا انقاَىًَ، يكرثح انحهثً، انقاهزج. 

 ٍها أحًذ ػطٍح يذنم، انًقاويح انهٍثٍح ضذ انغشو اإلٌطانً وذأشٍزاخ األوضاع انذونٍح ػه

 .1989، يزكش جهاد انهٍثٍٍٍ يٍ انغشو اإلٌطانً، طزاتهس، 1914-1915

  "جًٍم ػارف، انًذكزاخ انسزٌح ألول أيٍٍ جايؼح انذول انؼزتٍح " ػثذانزحًٍ ػشاو

 .1977انًكرة انؼزتً انحذٌس، انقاهزج، 

  ،ًجىرض رًٌىٌ، يٍ داخم يؼسكزاخ  انجهاد فً نٍثٍا، ذزجًح  يحًذ ػثذانكزٌى انىاف

 .1972زاتهس، ط

  تٍزوخ، دار انصقافح  ،1931-1911خهٍفح يحًذ انرهٍسً، يؼجى يؼارك انجهاد فً نٍثٍا

 .1972انؼزتٍح، 

  ًرفؼد ػثذانؼشٌش، يحًذ أيحذ انطزٌز، ذارٌخ انجهاد فً نٍثٍا ضذ انغشو اإلٌطان

 .1998، انقاهزج، يزكش انحضارج انؼزتٍح ،1911-1931

 صفحاخ خانذج يٍ انجهاد، انجشء األول، يطاتغ سػًٍح انثاروًَ، سهًٍاٌ انثارو ،ًَ

 .1968االسرقالل، تٍزوخ، 

  دار انًذار اإلساليً،  4انطاهز أحًذ انشاوي، جهاد األتطال فً طزاتهس انغزب، ط ،

 .2004تٍزوخ،

 انًجهذ األول، 4 نىشزوب سرىدارد، حاضز انؼانى اإلساليً، ذزجًح ػجاض َىٌهض، ط ،

دار انفكز نهطثاػح وانُشز،  هٍقاخ تقهى شكٍة أرسالٌ،انجشء انصاًَ، وٌحًم ذؼ

 .1973تٍزوخ،

  ،ً1948يحًذ فؤاد شكزي، انسُىسٍح دٌٍ ودونح، انقاهزج ، دار انفكز انؼزت.  

  ،1973يحًذ يسؼىد فشٍكح، ريضاٌ انسىٌحهً، يكرثح انفزجاًَ، طزاتهس. 

 ،يزكش جهاد  يصطفى ػهً هىٌذي، انجًهىرٌح انطزاتهسٍح جًهىرٌح انؼزب األونى

 .2000طزاتهس، انهٍثٍٍٍ نهذراساخ انرارٌخٍح،

  1931-1911يفراح تهؼٍذ غىٌظح، انًىقف انشؼثً انًصزي يٍ حزكح انجهاد فً نٍثٍا ،

 .2003يزكش جهاد انهٍثٍٍٍ نهذراساخ انرارٌخٍح، طزاتهس، 

 ساخ  انىحذج انًىنذي األحًز، انجذور االجرًاػٍح نهذونح انهٍثٍح انحذٌصح فً نٍثٍا، يزكش درا

 .2009انؼزتٍح، تٍزوخ، 
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 :تاثعب : انجذٕس ٔانذٔتٚبد

  ،ػًز سؼٍذ تغُى، أصىل حزكح انصفىف و أشزها فً حزكح انجهاد "، يجهح انشهٍذ

 .1983 -4يُشىراخ يزكش دراسح جهاد انهٍثٍٍٍ ضّذ انغشو اإلٌطانً، طزاتهس، ع 

 و ، " تحىز 1921-1919ل انفرزج ػًزو سؼٍذ تغًُ، حزكح انجهاد انهٍثً خال

، يُشىراخ يزكش دراسح جهاد 2" ، ض1943-1911دراساخ فً انرارٌخ انهٍثً و

  .1984،انهٍثٍٍٍ ضّذ انغشو اإلٌطانً، طزاتهس

  ، 24غاَى يحًذ غاَى، انُظاو انجًهىري، كهٍح انقاَىٌ ، جايؼح انًُصىرج، يصز-

 .www.f-law-net/law/threads،  تحىز يُشىر 2-2011

 :اج  األجُجٛخخبيطب: انًر

 Krsh, Etraim, Empires of the sant : the struggle for mastery in the 

middle East, Havard university Press, 2001. 
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 1919-1918الجميكرية الطرابمسية 
 د نياية محمد صالح  ـ. أ.

 د.عماد عبد العزيز يكسؼ
      العراؽ -جامعة المكصؿ 

 ممخص البحث:
تعرضت ليبيا كغيرىا مف األقطار العربية كاإلسبلمية إلى الغزك كاالحتبلؿ األكربي، إذ     

 .1942ـ كأستمر االحتبلؿ حتى عاـ 1911فرضت إيطاليا احتبلليا عمييا منذ عاـ 
       ميدت ايطاليا ليذا االحتبلؿ باالتفاؽ مع الدكؿ االستعمارية الكبرل آنذاؾ خبلؿ االعكاـ    

كىي فرنسا كبريطانيا كركسيا كاستطاعت الحصكؿ عمى مكافقة تمؾ الدكؿ في  و.1909 -1898
 احتبلؿ ليبيا كضميا إلى مستعمراتيا في إفريقيا.

لـ تقتصر جيكد ايطاليا عمى ىذه التمييدات في الحقؿ الدبمكماسي بؿ أخذت بالتغمغؿ    
عاليات االقتصادية )السممي( بنفكذىا داخؿ أراضي ليبيا كتضمف ذلؾ مجمكعة مف الف

 29، اذ بدأ الغزك االيطالي لميبيا في 1911كاالجتماعية كالثقافية كاالستيطانية حتى عاـ
أيمكؿ/سبتمبر ،كقد قاكمت الحاميات العثمانية االحتبلؿ االيطالي بالتعاكف مع متطكعيف مف 

ؾ عقدت معاىدة عرب ليبيا ، إال أف الدكلة العثمانية أدركت ضعؼ حاميتيا كقمة أفرادىا، لذل
تخمت بمكجبيا الدكلة العثمانية  1912تشريف األكؿ/أكتكبر  18الصمح )اكشي( مع ايطاليا في 

عف طرابمس الغرب إليطاليا مف دكف اف تستشير زعماء الببلد كأىميا الذيف نظمكا انفسيـ 
الغرب لمقاكمة االحتبلؿ كتأسيس حككمات كطنية كالسيما بعد االنسحاب العثماني مف طرابمس 

. ففي إقميـ طرابمس اعمف الزعماء الكطنيكف قياـ حككمة بزعامة سميماف الباركني الذم 1913عاـ
قاد المقاكمة في طرابمس ضد ايطاليا إال أف عدـ التكافؤ بيف الطرفيف مف ناحية العدد كالعتاد 

اؼ عمميات ، عاد بعدىا الستئن1915اضطرتو لمغادرة الببلد إلى استانبكؿ كبقي فييا حتى عاـ 
(، في الكقت 1918-1914المقاكمة ضد ايطاليا المنشغمة بأحداث الحرب العالمية األكلى )
 الذم كاف فيو المقاكمة الميبية محتدمة في إقميمي برقة كطرابمس.

جميكرية غرياف  باسـأعمف الطرابمسيكف "الجميكرية" بعد الحرب العالمية األكلى كالتي عرفت   
تشريف الثاني/ 17حتى تـ القضاء عمييا مف االيطالييف في  1918نكفمبرتشرف الثاني /16في 

 .1923نكفمبر 
جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضكء عمى مرحمة ميمة مف مراحؿ تاريخ ليبيا كالسيما اقميـ    

باألحداث السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كابرزىا اعبلف  مؤلمطرابمس التي كانت 
لذلؾ ارتأينا تقسيـ البحث  ية كىي اكؿ جميكرية في العالـ االسبلمي الحديث،الجميكرية الطرابمس
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-1911عف االحتبلؿ االيطالي كالتطكرات الداخمية في ليبيا  تمييدمحاكر عدة مع خاتمة ك  إلى
كاما المحكر االخير فقد  ،1918ـ الجميكرية الطرابمسية عاـ ، ثـ تناكؿ المحكر الثاني قيا1918
اقية خمة الزيتكف كاعبلف القانكف االساسي لمجميكرية ،فضبل عف اسباب فشؿ لى اتفإتطرؽ 

 الجميكرية الطرابمسية بعد خمسة اشير مف اعبلنيا.
 :1914-1911االحتالؿ االيطالي كالتطكرات الداخمية في ليبيا 

بمكقػػع جغرافػػي متمٌيػػز، إذ تقػػع فػػي كسػػط شػػماؿ القػػارة اإلفريقيػػة كتبمػػ   (1)تتمتػػع ))ليبيػػا(( 
كتأتي في الترتيب الرابع مف حيث المساحة بػيف األقطػار االفريقيػة  2( كـ1.759.540مساحتيا )

ممػػا أعطاىػػا أىميػػة فػػي ميػػداف السياسػػية الدكليػػة إذ تعػػد حمقػػة كصػػؿ رئيسػػة بػػيف أقطػػار المشػػرؽ 
  .العربي كالمغرب العربي

 . (2)كتتككف ليبيا مف ثالثة أقاليـ )طرابمس، برقة، فزاف(
يػػا كغيرىػا مػػف األقطػػار العربيػة كاإلسػػبلمية إلػػى الغػزك كاالحػػتبلؿ األكربػػي، إذ تعرضػت ليب 

، كفػػي ىػػذا العػػاـ ابتػػدأ فييػػا الحكػػـ 1711حتػػى عػػاـ  1551خضػػعت لمسػػيطرة العثمانيػػة منػػذ عػػاـ 
المحمي كشبو المستقؿ بقيادة أحمد باشا القرمانمي، كبذلؾ أصػبح لمدكلػة العثمانيػة السػيادة االسػمية 

إذ عادت السيادة المركزية العثمانية عمييا  (3)(1835-1711عيد األسرة القرمانمية )عمييا طكاؿ 
 . (4)1911مرة أخرل كحكمت الببلد حكمان مباشران حتى االحتبلؿ االيطالي لميبيا عاـ 

                                                 

عرؼ سكاف ليبيا منذ عيد الفراعنػة باسػـ قبائػؿ ))الميبػك(( كاطمػؽ اإلغريػؽ ىػذه التسػمية عمػى الجػزء الشػمالي ( 1)
يكبيػػا ذم البشػػرة السػػكداء، فػػي حػػيف عرفػػت فػػي مػػف أفريقيػػا كسػػكانيا ذم البشػػرة البيضػػاء تميػػزا عػػف سػػكاف اث

التاريخ الحديث بػ )طرابمس الغػرب(، إال أف اسػـ ليبيػا بقػي متػداكالن كظيػر فػي المجػاؿ الػدكلي منػذ االسػتعمار 
  جمػػاؿ 3(، ص1973االيطػػالي ليػػا. ينظػػر: عزيػػز محمػػد حبيػػب، ليبيػػا، المطبعػػة الفنيػػة الحديثػػة، )القػػاىرة، 

يػػػػة الميبيػػػة الشػػػػعبية االشػػػتراكية العظمػػػى، دراسػػػػة فػػػي الجغرافيػػػػة السياسػػػية، مكتبػػػػة حمػػػداف، الجماىيريػػػة العرب
 .103(، ص1996مدبكلي، )القاىرة، 

 .9(، ص1971، )القاىرة، 2، دار الجامعات المصرية، طجغرافية ليبيا :عبد العزيز طريح شرؼ( 2)

مس الغرب كاندمجت مػع سػكاف الػببلد أسرة عثمانية األصؿ مف مدينة قرماف في األناضكؿ، استقرت في طراب (3)
كتصاىركا معيـ ككصؿ بعضيـ إلى مناصب كبيرة في الكالية. ينظر: ركدلفكميكاكي، طػرابمس الغػرب تحػت 

-11(، ص ص1961حكـ األسرة القرمانمية، ترجمة: طو فكزم، معيد الدراسات العربية العالميػة، )القػاىرة، 
(، مكتبػػػػة الفرجػػػػاني، 1835-1795قرمانميػػػػة فػػػػي ليبيػػػػا )  عمػػػػر عمػػػػي بػػػػف إسػػػػماعيؿ، انييػػػػار األسػػػػرة ال12

  .21(، ص1966)طرابمس، 

(، رسػػػالة ماجسػػتير غيػػػر منشػػكرة، كميػػػة 1911-1835) السياسػػػة العثمانيػػػة فػػي ليبيػػػاافػػراح نػػاثر حمػػػدكف،  (4)
  عبػد المػنعـ األحمػد ، "أكضػاع كاليػة ليبيػة 24-12(، ص ص2001اآلداب، جامعة المكصػؿ، )المكصػؿ، 

(، 2008، )دمشػؽ، 103/104ؼ الثاني مف القرف التاسػع عشػر، مجمػة دراسػات تاريخيػة، العػدداف في النص
 . 242-185ص ص
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ميدت ايطاليا ليذا االحتبلؿ باالتفاؽ مع الدكؿ االسػتعمارية الكبػرل آنػذاؾ خػبلؿ االعػكاـ  
رنسػػا كبريطانيػػا كركسػػيا كاسػػتطاعت الحصػػكؿ عمػػى مكافقػػة تمػػؾ الػػدكؿ فػػي كىػػي ف 1898-1909

 . (1) احتبلؿ ليبيا كضميا إلى مستعمراتيا في إفريقيا
لـ تقتصػر جيػكد ايطاليػا عمػى ىػذه التمييػدات فػي الحقػؿ الدبمكماسػي بػؿ أخػذت بالتغمغػؿ  

القتصػػػػػادية )السػػػػػممي( بنفكذىػػػػػا داخػػػػػؿ أراضػػػػػي ليبيػػػػػا كتضػػػػػمف ذلػػػػػؾ مجمكعػػػػػة مػػػػػف الفعاليػػػػػات ا
 29، حيػث بػدأ الغػزك االيطػالي لميبيػا فػي (2)1911كاالجتماعية كالثقافية كاالسػتيطانية حتػى عػاـ 

( ألػػؼ جنػػدم، فػػي حػػيف كػػاف عػػدد القػػكات العثمانيػػة فػػي 34أيمكؿ/سػػبتمبر كجنػػدت ليػػذه الحممػػة )
لتعاكف مػع ( آالؼ جندم، كقد قاكمت الحاميات العثمانية االحتبلؿ االيطالي با5طرابمس الغرب )

متطػػكعيف مػػف عػػرب ليبيػػا ، إال أف الدكلػػة العثمانيػػة أدركػػت ضػػعؼ حاميتيػػا كقمػػة أفرادىػػا، لػػذلؾ 
تخمػػت بمكجبيػػا  1912تشػػريف األكؿ/أكتػػكبر  18عقػػدت معاىػػدة الصػػمح )اكشػػي( مػػع ايطاليػػا فػػي 

ف الدكلػػػة العثمانيػػػة عػػػف طػػػرابمس الغػػػرب اليطاليػػػا مػػػف دكف اف تستشػػػير زعمػػػاء الػػػببلد كأىميػػػا الػػػذي
نظمػػكا انفسػػيـ لمقاكمػػة االحػػتبلؿ كتأسػػيس حككمػػات كطنيػػة كالسػػيما بعػػد االنسػػحاب العثمػػاني مػػف 

، ففػػي إقمػػيـ طػػرابمس اعمػػف الزعمػػاء الكطنيػػكف قيػػاـ حككمػػة بزعامػػة (3)1913طػػرابمس الغػػرب عػػاـ 

                                                 

، المطبعػػة بدايػػة المأسػػاة كالتمييػػد السياسػػي لالحػػتالؿ االيطػػاليينظػػر لمتفاصػػيؿ: محمػػد مصػػطفى بازامػػة، ( 1)
لعربيػة الحديثػة، ترجمػة: عفيػؼ   فبلديمير لكتسكي، تاريخ األقطػار ا27-26(، ص1961االىمية، )بنغازم، 

  رمضػػاف شػػرؼ زبيػػر الػػداكدم، مكقػػؼ الػػدكؿ األكربيػػة 368(، ص1980البسػػتاني، دار الفػػارابي، )بيػػركت، 
، اطركحػػة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، معيػػد التػػاريخ العربػػي، )بغػػداد، 1912-1911مػػف الحػػرب االيطاليػػة الميبيػػة 

2000.) 

، ترجمػػة: أحمػػد البػػكرم، الػػدار العربيػػة لمكتػػاب، 0100-0100يبيػػة الحػػرب الم :فرانشيسػػكك مػػالجيرم( ينظػػر: 2)
  نقػػػكال زيػػػادة، محاضػػػرات فػػػي تػػػاريخ ليبيػػػا مػػػف االسػػػتعمار االيطػػػالي إلػػػى االسػػػتقبلؿ، 22ت(، ص )ليبيػػػا، د.

  محمػػػػكد حسػػػف صػػػػالح منسػػػػي، الحممػػػػة 70-69(، ص1958معيػػػد الدراسػػػػات العربيػػػػة العالميػػػة، )القػػػػاىرة، 
(، ص 1980((، )القػاىرة،  )دراسة كثائقية في اسػتراتيجية االسػتعمار كالعبلقػات الدكليػةااليطالية عمى ليبيا )

 .39-23ص

(، 1970، مطػػػػابع عكيػػػػدات، )بيػػػػركت، 2، طجيػػػػاد األبطػػػػاؿ فػػػػي طػػػػرابمس الغػػػػرب :الطػػػػاىر أحمػػػػد الػػػػزاكم( 3)
لكتػاب الميبػي،   محمد رجب الزائدم، الغػزك االيطػالي لميبيػا مقدماتػو كغاياتػو، منشػكرات دار ا102-101ص

  محمد عمي داىش، دراسػة فػي الحركػات الكطنيػة كاالتجاىػات الكحدكيػة فػي 62-61(، ص1974)بنغازم، 
، لمتفاصػيؿ ينظػر: رغػد 92-91(، ص ص2004المغرب العربي، منشكرات اتحاد الكتاب العربي، )دمشؽ، 

سػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، كميػػػة ، رسػػػالة ماج1912-1911صػػػالح اليدلػػػة، المقاكمػػػة الميبيػػػة لبلحػػػتبلؿ االيطػػػالي 
 .70-39(، ص2004، جامعة بغداد، )بغداد، اآلداب
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ف ، إال أف عػدـ التكػافؤ بػيف الطػرفي(1)سميماف الباركني الذم قاد المقاكمة في طػرابمس ضػد ايطاليػا
، عػاد 1915مف ناحية العدد كالعتػاد اضػطرتو لمغػادرة الػببلد إلػى اسػتانبكؿ كبقػي فييػا حتػى عػاـ 

 .(2)بعدىا الستئناؼ عمميات المقاكمة ضد ايطاليا المنشغمة بأحداث الحرب العالمية األكلى
 :1918-1914الحركة الكطنية الميبية 

اضػح عمػى ليبيػا إذ إف ايطاليػػا ( اثػر ك 1918-1914كػاف لقيػاـ الحػرب العالميػة األكلػػى ) 
الكاليػػات المتحػػدة  -ركسػػيا القيصػػرية -فرنسػػا -اشػػتركت فػػي الحػػرب إلػػى جانػػب الحمفػػاء )بريطانيػػا

النمسػػػا  -االمريكيػػػة(، فيمػػػا شػػػاركت الدكلػػػة العثمانيػػػة فػػػي الحػػػرب إلػػػى جانػػػب دكؿ الكسػػػط )المانيػػػا
 .(3)مي برقة كطرابمسكالمجر( في الكقت الذم كانت فيو المقاكمة الميبية محتدمة في إقمي

، الػذم دعػا األىػالي إلػى الجيػاد (4)تزعـ المقاكمة الميبية في برقة احمد الشػريؼ السنكسػي 
لمقاكمػػػة المحتمػػػيف االيطػػػالييف، كدارت معػػػارؾ ضػػػارية بػػػيف الجػػػانبيف فػػػي شػػػرؽ الػػػببلد فػػػي فػػػزاف 

كلة العثمانية اتصاليا ، لذلؾ جددت الد(5)كجنكبو، كحقؽ المقاكمكف الميبيكف نجاحان في الكثير منيا
بالسػػيد أحمػػد الشػػريؼ السنكسػػي مػػف اجػػؿ ضػػرب القػػكات البريطانيػػة فػػي مػػدينتي السػػمـك كمرسػػى 

                                                 

  57-52(، ص1974، مطبعػػة الفكػػر، )طػػرابمس، صػػفحات خالػػدة مػػف جيادنػػا الػػكطنيحسػػف عمػػي خشػػيـ، ( 1)
أمؿ فكزم الطاىر، "سميماف الباركني الشاكر، الفارس المتأصؿ في القضية الكطنية"، سنبمة العرب العمانية، 

  libia.org-www.altلمعمكمات الدكلية، المكقع: شبكة ا

  نقػكال زيػػادة، 154-153، دار اليػبلؿ، )القػػاىرة، د.ت(، صثػػكرات العػرب فػػي القػرف العشػػريفامػيف سػعيد، ( 2)
  داىػػػش، عمػػػر 86ص(، 1966ليبيػػػا فػػػي العصػػػكر الحديثػػػة، معيػػػد البحػػػكث كالدراسػػػات العربيػػػة، )القػػػاىرة، 

 .  19-18صص المختار، 
  خشػػػػيـ، 19(، ص1970، معيػػػػد البحػػػػكث كالدراسػػػػات العربيػػػػة، )القػػػػاىرة، ليبيػػػػا المعاصػػػػرةصػػػػبلح العقػػػػاد، ( 3)

  كينظػػػر لمتفاصػػػيؿ: بثينػػػة عبػػػد الػػػرحمف التكريتػػػي، تطػػػكر الحركػػػة الكطنيػػػة الميبيػػػة 3المصػػػدر السػػػابؽ، ص
لمعيػػػػد العػػػػالي لمدراسػػػػات القكميػػػػة كاالشػػػػتراكية، )بغػػػػداد، ، رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػكرة، ا1911-1943
 .95-91صص (، 1982

 1873احمػػد الشػػريؼ ىػػك حفيػػد محمػػد بػػف عمػػي مؤسػػس األسػػرة السنكسػػية فػػي ليبيػػا، كلػػد فػػي الجغبػػكب عػػاـ ( 4)
كتتممذ عمى يد عدد مف عمماء الديف، ارتحؿ مع عمو السيد محمد الميدم بف محمد بػف عمػي السنكسػي إلػى 

اف لنشػػػر االسػػػبلـ، ألػػػؼ كتػػػاب عػػػف ىػػػذه الػػػرحبلت اسػػػماه " السػػػراج الكىػػػاج فػػػي رحمػػػة السػػػيد الميػػػدم السػػػكد
كقيػػادة المقاكمػػة فػػي ليبيػػا حتػػى عػػاـ  1902السنكسػػي مػػف الجغبػػكب إلػػى التػػاج "، تػػكلى زعامػػة األسػػرة عػػاـ 

  عمي 183-98(، ص1948. ينظر: محمد فؤاد شكرم، السنكسية ديف كدكلة، دار الفكر، )بيركت، 1916
 .215(، ص2005محمد الصبلبي، الحركة السنكسية في أفريقيا، دار المعرفة، )بيركت، 

  لمتفاصػػػيؿ ينظػػػر: مسػػػعكد فيشػػػكو، رمضػػػاف السػػػكيحمي، البطػػػؿ الميبػػػي 207الػػػزكام، المصػػػدر السػػػابؽ، ص( 5)
 .133-132(، ص1974)ليبيا،  دار الفرجاني، الشيير بكفاحو لمطمياف،

http://www.alt-libia.org/


 المكقؼ اإليطالي مف الجميكرية الطرابمسية          
 جملة القلعة                                                                       د: عبد المنعـ محمد جماؿ الديف الصادؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
159 

 

. حقػػؽ السنكسػػيكف فػػي (1)مطػػركح المصػػريتيف مقابػػؿ تزكيػػدىـ بالسػػبلح فكافػػؽ السنكسػػي عمػػى ذلػػؾ
شػػػػػف  1915البدايػػػػػة بعػػػػػض االنتصػػػػػارات عمػػػػػى القػػػػػكات البريطانيػػػػػة كااليطاليػػػػػة معػػػػػان، كفػػػػػي عػػػػػاـ 

السنكسيكف حممة عمى القكات البريطانية في شماؿ شػرؽ الػببلد كداخػؿ األراضػي المصػرية، كلكػف 
، كادل فشػؿ 1916القكات البريطانية استطاعت اسػتيبلء المنػاطؽ التػي اسػتردىا السنكسػيكف عػاـ 

 ، السػيد(2)1916ىذه الحممػة إلػى تغيػر قيػادة المقاكمػة إلػى ابػف عػـ احمػد الشػريؼ السنكسػي عػاـ 
.في حيف احتفظ السيد احمد الشريؼ بالزعامة الدينية لنفسو، (3)محمد إدريس بف الميدم السنكسي

 دخمت المقاكمة الميبية مرحمة جديدة في برقة كطرابمس. 1923حتى عاـ  1917كمنذ عاـ 
 :(1918تشريف االكؿ /نكفمبر 16قياـ الجميكرية الطرابمسية كالدعكة الى الحكـ الذاتي )

المفاكضػات بػيف محمػد إدريػس السنكسػي كبػيف ممثمػي بريطانيػا كايطاليػا المػذيف اسػتغبل  بدأت     
تدىكر األكضاع االقتصادية في برقة، كأسفرت تمؾ المفاكضات في عقد عدة اتفاقيات التػي لقيػت 
الرفض مف الشعب الميبي ككف تمؾ االتفاقيات كرست الكجكد االيطالي في الببلد، في حػيف أعمػف 

جميكريػػػة غريػػػاف فػػػي  تاسمممىكف "الجميكريػػػة" بعػػػد الحػػػرب العالميػػػة األكلػػػى كالتػػػي عرفػػػت الطرابمسػػػي
تشػريف الثػػاني 17حتػى تػػـ القضػاء عمييػػا مػف االيطػػالييف عػاـ فػػي 1918تشػرف الثػاني /نػػكفمبر18

 .(4)1923نكفبر 
                                                 

-1922، دراسات في تاريخ االستعمار االيطالي لميبيا )طػرابمس الغػرب(بعد القرضابيةي، خميفة محمد التميس( 1)
  العقاد، المصػدر 207  الزاكم، المصدر السابؽ، ص8-7صص (، 1973، دار الثقافة، )بيركت، 1930

 .20-19صص السابؽ، 

جمػػك المصػػرية، )القػػاىرة، ، مكتبػػة االنالمغػػرب العربػػي الكبيػػر فػػي العصػػر الحػػديثشػػكقي عطػػا اهلل الجمػػؿ، ( 2)
  لمتفاصػػػيؿ ينظػػػر: مفتػػػاح السػػػيد الشػػػريؼ، 87  زيػػػادة، محاضػػػرات فػػػي تػػػاريخ ليبيػػػا، ص382(، ص1977

 .293-281صص (، 2009السنكسية مسيرة الحركة الكطنية الميبية، دار االستقبلؿ، )القاىرة، 

كػة السنكسػية محمػد بػف عمػي، حفيػد مؤسػس الحر  1890محمد إدريس السنكسي كلػد فػي كاحػة الجغبػكب عػاـ ( 3)
. ككػاف رجػبلن ذا ركح دبمكماسػية 1916تمقى تعميمو الديني في زاكية التاج كتسمـ قيادة الحركة السنكسػية عػاـ 

، كاشػترؾ فػي الحػرب العالميػة الثانيػة إلػى جانػب الحمفػاء 1923أكثر منيا قتالية، ىاجر إلػى مصػر فػي عػاـ 
. لمتفاصػػيؿ ينظػػر: االدعػػاء العػػاـ، 1951ييػػا بعػػد االسػػتقبلؿ عػػاـ كتػػكج ممكػػان عم 1947كعػػاد إلػػى ليبيػػا عػػاـ 

(  ئػػػػي. أ. ؼ. دم 1976حقيقػػػػة إدريػػػػس كثػػػػائؽ كصػػػػكر كأسػػػػرار، ثبلثػػػػة اجػػػػزاء، منشػػػػكرات الفػػػػاتح، )ليبيػػػػا، 
  الصػػبلبي، 32-8(، ص ص1988كانػػدكؿ، الممػػؾ إدريػػس عاىػػؿ ليبيػػا حياتػػو كعصػػره، مانشسػػتر، )لنػػدف، 

 .359-353المصدر السابؽ، ص ص

السنكسػػية فػػي برقػػة كحػػؿ معسػػكرات  بأمػػارةكنصػػت عمػػى اعتػػراؼ ايطاليػػا  1917عقػػدت اتفاقيػػة عكرمػػة عػػاـ  (4)
قػػرر زعمػػاء طػػرابمس تػػأليؼ الجميكريػػة الطرابمسػػية، ثػػـ كقعػػكا صػػمح  1918المقاكمػػة الميبيػػة كفػػي نيايػػة عػػاـ 

تشػريف الثػاني/نكفمبر  22. كفػي كاتفقكا عمى إعبلف قانكف أساسي لمجميكرية 1919)بنيادـ( مع ايطاليا عاـ 
عقػػد إدريػػس السنكسػػي اتفاقيػػة الرجمػػة مػػع ايطاليػػا التػػي أكػػدت بنػػكد اتفاقيػػة عكرمػػة كبعػػد عػػاـ عقػػدت  1920

اتفاقية )بك مريـ( بيف الطرفيف كنصت عمى إشراؼ ثنائي عمى معسػكرات المقاكمػة الميبيػة. لمتفاصػيؿ ينظػر: 
  سػامي حكػيـ، 28-17صص (، 1966ف لمطباعػة، )بيػركت، مجيد خػدكرم، ليبيػا الحديثػة، مؤسسػة فػرنكمي

   رابحػػػػػة محمػػػػػد خضػػػػػير351-327صص (، 1968حقيقػػػػػة ليبيػػػػػا، مكتبػػػػػة االنجمػػػػػك المصػػػػػرية، )القػػػػػاىرة، 
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 عػبلف الجميكريػة الطرابمسػية بعػد كصػكؿ خبػر استسػبلـ االمبراطكريػة العثمانيػةإنشأت فكرة       
حيػث  1918تشػريف االكؿ /اكتػكبر 30لى اقميـ طرابمس الغرب  في الحػرب العالميػة االكلػى فػي إ

كثؼ االعثمانيكف تكاجدىـ فيو كالسيما بعػد طػردىـ مػف برقػة مػف اجػؿ فػرض حػد ادنػى مػف النظػاـ 
كتاميف حماية االشخاص كالممتمكػات كذلػؾ خػبلؿ المناقشػات التػي جػرت بػيف االميػر عثمػاف فػؤاد 

االعمػػػى لمجيػػػكش االفريقيػػػة كابػػػرز الزعامػػػات المجتمعػػػة آنػػػذاؾ فػػػي مصػػػراتو أمثػػػاؿ رمضػػػاف  القائػػػد
 (3)كمختار كعبار. (2)كسميماف الباركني كعبد الرحماف العزاـ (1)السكيحمي

كمػػف الجػػدير بالػػذكر اف ىنػػاؾ عكامػػؿ ميمػػة شػػجعت الزعامػػات السياسػػية عمػػى فكػػرة اعػػبلف 
الدكلػػػة العثمانيػػػة كقطػػػع االمػػػدادات عػػػف الميبيػػػيف كبقػػػاؤىـ الجميكريػػػة الطرابمسػػػية كمنيػػػا استسػػػبلـ 
ناىيػػؾ عػػف احتمػػاؿ قيػػاـ النزاعػػات كالصػػراعات الداخميػػة   كحيػػديف فػػي مكاجيػػة االحػػتبلؿ اإليطػػالي،

في الببلد مف جديد بتحريض مف كجياء القبائؿ كالزعامات السياسػية ،فضػبل عػف اصػداء اعتػراؼ 
بمكجػػػب اتفاقيػػػة  1917نيسػػػاف /افريػػػؿ 11قمػػػيـ برقػػػة فػػػي ايطاليػػػا بػػػالحكـ الػػػذاتي لمسنكسػػػية فػػػي ا

لى حؽ الشعكب في تقريػر إ( الداعي Wilsonعكرمة، كاصداء تصريح الرئيس االمريكي كلسف )
مصيرىا. ككما شجعت تطكر االكضاع الداخمية في ايطاليػا عشػية انتيػاء الحػرب العالميػة األكلػى 

عمػػى بينػػة بمػػا كػػاف يجػػرم فػػي ايطاليػػا مػػف  فػػي اعػػبلف الجميكريػػة اذ كػػاف زعمػػاء طػػرابمس الغػػرب

                                                                                                                                            

، رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر 1931-1911االيطاليػػػػة-الجبػػػػكرم، مكقػػػػؼ الصػػػػحافة العراقيػػػػة مػػػػف الحػػػػرب الميبيػػػػة
 .29(، ص2001، منشكرة، كمية االداب، جامعة المكصؿ، )المكصؿ

مف قبيمة مصػراتو فػي زاكيػة  1870كىك رمضاف بف الشتيكم غمب عميو لقب السكيحمي كبو اشتير ،كلد عاـ  (1)
الجغبػػكب حفػػػظ القػػراف كتمقػػػى الػػدركس الدينيػػػة فػػي الزاكيػػػة ،كيعتبػػر مػػػف المجاىػػديف البػػػارزيف ضػػد االحػػػتبلؿ 

اختيػػر عضػػكانفي الجميكريػػة الطرابمسػػية  كتػػكفي  االيطػػالي اذ تػػكلى قيػػادة المجاىػػديف فػػي مصػػراتو ،كفيمػػا بعػػد
 ،171-163(،ص ص2004الطػاىر احمػد الػزاكم،اعبلـ ليبيػا ، )بنغػػارم،. لمتفاصػيؿ ينظػر :   1920عػاـ 

 .46-5فيشكة ،المصدر السابؽ، ص ص 

 1910في الجيزة ،ثـ سافر لدراسة الطب في كمية ساف تكمػاس بجامعػة لنػدف 1893سياسي مصرم كلد عاـ  (2)
، 1914كضػد البريطػانييف فػي الصػحراء الغربيػة  1913طػكع فػي الجػيش العثمػاني ليقاتػؿ فػي حػرب البمقػاف ت

يػراف، 1924ككاف عضكان في أكؿ مجمػس نيػابي  1923استقر في مصر  ، ثػـ كزيػران مفكضػان فػي أفغانسػتاف كا 
اعيػة كمسػاعدان لمشػؤكف عيف كزيران لؤلكقاؼ ثـ كزيراي لمشؤكف االجتم1936شغؿ عدة مناصب كزارية ففي عاـ 

( ،كفيمػا بعػد 1952 - 1945، كأصػبح أمينػان عامػان لجامعػة الػدكؿ العربيػة )1945العربية في كزارة الخارجية 
. د. عبػػػػد الكىػػػػاب الكيػػػػالي كآخػػػػركف، 1979،كتػػػػكفي عػػػػاـ 1972عمػػػػؿ مستشػػػػاران فػػػػي السػػػػعكدية حتػػػػى عػػػػاـ 
، المصػػػػدر السػػػػابؽ الجمػػػػؿ،    373(، ص1974، )بيػػػػركت ،2المكسػػػػكعة السياسػػػػية، مطبعػػػػة المتكسػػػػط، ط

 .382ص

"، قػراءة فػي حػدكد التجربػة كمحػددات اخفاقيػا 0101-0101تجربة الحكػـ الػذاتي فػي ليبيػا فتحي ليسير، " (3)
اعماؿ الندكة الدكليػة العاشػرة حػكؿ المغػرب العربػي فػي العشػرينات منشػكرات المعيػد االعمػى لمحركػة الكطنيػة 

 .382، صصدر السابؽ الم الجمؿ، 21(، ص2001،)تكنس،،
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ازمات حككمية بسبب التحديات كالمشاكؿ الناجمة عف خسائر الحرب كما ترتب عمييا مف ازمات 
   (1)اقتصادية كاجتماعية كسياسية.

"فػػي ىػػذه األثنػػاء كانػػت طػػرابمس تشػػيد تطػػكرات ميمػػة، حيػػث بعثػػت السػػمطات العثمانيػػة نػػكرم    
ثػػارة العػػداء ضػػد  1918 باشػػا إلػػى طػػرابمس فػػي عػػاـ بيػػدؼ التحػػريض عمػػى مقاكمػػة االيطػػالييف كا 

إدريس بسبب عقده الصمح مع البريطانييف، األمر الذم أدل إلى تكتر العبلقات بيف كؿ مف برقػة 
كطػػرابمس، فعمػػد أبػػرز زعمػػاء طػػرابمس كىػػك رمضػػاف الشػػتيكم إلػػى تضػػييؽ الخنػػاؽ عمػػى أنصػػار 

عمػػػييـ، فاضػػػطر إدريػػػس عمػػػى االسػػػتعانة بػػػالكالي  السنكسػػػية فػػػي منطقػػػة سػػػرت حتػػػى اشػػػتد خطػػػره
االيطالي في بنغازم الذم أمدىـ بالماؿ كالسبلح مف أجؿ إقامة خط دفاعي عند العقيمة، كبالنظر 
لظػػػركؼ الفكضػػػى السياسػػػية الشػػػاممة التػػػي عمػػػت طػػػرابمس أثنػػػاء الفتػػػرة التػػػي تمػػػت نيايػػػة الحػػػرب 

امػػة بػػيف قادتيػػا فقػػد تعػػذر عمػػى الطرابمسػػييف أف العالميػػة األكلػػى كسػػادىا التنػػافس الشػػديد عمػػى الزع
، لػذلؾ اقتػرح عبػد الرحمػاف عػزاـ الػذم كػاف مستشػارا لؤلميػر (2)يتفقكا عمى أم حؿ مع االيطػالييف"

ف يشػػكؿ حككمػػة لمػػببلد تػػدير شػػؤكنيا قبػػؿ سػػفره تنتيػػي الييػػا الكممػػة كتتػػكلى أعثمػػاف فػػي طػػرابمس 
لى رؤساء القبائؿ كزعمائيػا كاعيػاف الػببلد باسػـ إة كلذلؾ كجيت دعك  (3)فتـ لو ذلؾ، امكر الحرب،

لػى إكاجػاب النػاس الػدعكة ككفػدكا  االمير عثماف لعقد اجتماع عاـ في مسبلتو إلعبلف الجميكرية،
  (4)مسبلتو مف جميع الببلد.

اجتمعػػت الكفػػكد الطرابمسػػية فػػي جػػامع المجػػابرة فػػي مسػػبلتو  1918تشػػريف الثػػاني 16كفػػي 
ف عبػد الرحمػاف عػزاـ سػػيخطب أ، كحضػر االميػر عثمػاف كاخبػر المػؤتمركف كىػك اكبػر جػامع فييػا

كخطػب عػزاـ  (5)فييـ بالنيابة عنو كانو سيتكمـ بمسانو كرجاىـ اف يكافقػكا عمػى مػا سػيطمبو كينفػذكه،
كؿ فييا الحث عمى الدفاع عف الكطف كالمكت في سبيمو كجمع الكممة ألخطبة طكيمة كاف المقاـ ا
ثػػـ طػرح عمػػييـ فكػػرة انشػػاء حككمػػة  اجػػؿ االسػتقبلؿ كطػػرد العػػدك االيطػػالي،كتكحيػد الصػػفكؼ مػػف 

فمقيػػت الفكػػرة استحسػػانا  كطنيػػة تتكحػػد فييػػا الكممػػة كتتػػكلى امػػكر الػػببلد كتنظػػر فػػي شػػؤكف الػػكطف،
كاجريػت االنتخابػات فػي الحػاؿ الختيػار  كاجماعان بدكف خبلؼ كسميت ))الجميكرية الطرابمسػية((،

فرت عػػػف تشػػػكيؿ مجمػػػس ربػػػاعي ليقػػػكـ بػػػدكر الييئػػػة الحاكمػػػة تػػػالؼ مػػػف اعضػػػاء الجميكريػػػة كاسػػػ

                                                 

 .293-281، صالشريؼ، المصدر السابؽ  32-21ص ص  المصدر السابؽ، ليسير، (1)

 .101ص المصدر السابؽ، النعيمي،  37( دم كاندكؿ، المصدر السابؽ، ص2)
 .323-320ص ص ..،جياد االبطاؿ الزاكم، لمتفاصيؿ ينظر:  221السنكسية.....،ص شكرم، (3)
تػػاريخ     عمػػي محمػػد الصػػبلبي،27ص (،1973)بنغػػازم، ،ايدلكجيػػة الثػػكرة الميبيػػة محمػػد مصػػطفى زيػػداف، (4)

 .386(،ص2006)بيركت ، الحركة السنكسية في افريقيا، دار المعرفة،
 .23ص   ليسير، المصدر السابؽ،323ص ..،جياد االبطاؿ :الزاكم (5)
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، كىػػػؤالء االربعػػػة (1)رمضػػػاف السػػػكيحمي كسػػػميماف البػػػاركني كعبػػػد النبػػػي بػػػالخير كاحمػػػد المػػػريض
كقبػػػؿ اختتػػػاـ فعاليػػػات االجتمػػػاع  (2)يمثمػػػكف الػػػببلد الطرابمسػػػية مػػػف حػػػدكد برقػػػة الػػػى حػػػدكد تػػػكنس.

 24ك ىيئػػػة تشػػػريعية تككنػػػت مػػػف أريػػػة بمثابػػػة برلمػػػاف انتخػػػب الحاضػػػركف مجمػػػس شػػػكرل لمجميك 
عضػػكان، ككمػػا انتخػػب ايضػػان مجمػػس قضػػاء شػػرعي لمجميكريػػة مػػف اربعػػة اعضػػاء كىػػـ مػػف ابػػرز 

لػى سػكؼ المحمػكدم كتػكلى يحػى البػاركني منصػػب إعممػاء الشػريعة، فقػد اسػندت رئاسػة المجمػس 
لمجميكرية .كفي نفػس الكقػت اصػدر ككما اتفؽ المؤتمركف عمى جعؿ العزيزية مقرا  نائب الرئيس.

لى سكاف القطر الطرابمسي كمف اىػـ إمجمس الجميكرية الطرابمسية سمسمة مف القرارات كجو اكليا 
جػػاء فيػػو :"قػػررت االمػػة الطرابمسػػية تتػػكيج اسػػتقبلليا بػػإعبلف حككمتيػػا الجميكريػػة باتفػػاؽ اراء  مػػا

ف اجتمعػػكا مػػف كػػؿ انحػػاء المحتػػرميف الػػذيعممائيػػا االجػػبلء كاشػػرافيا كاعيانيػػا كرؤسػػاء المجاىػػديف 
لػػػى الحككمػػػات إككمػػػا تقػػػرر ارسػػػاؿ الػػػببلغ الػػػذم اعمػػػف فيػػػو عػػػف تأسػػػيس الجميكريػػػة  (3)."،الػػػببلد

االيطاليػػة كالبريطانيػػة كالفرنسػػية كاالمريكيػػة لبلعتػػراؼ بيػػا أم باسػػتقبلؿ طػػرابمس الغػػرب، كمػػف ثػػـ 
 (4)كاحدة منيا. بإدارةزعيـ لى اربع مناطؽ لينفرد كؿ إقسمت الببلد غير المحتمة 

لقد رغب اعضاء الجميكرية الطرابمسية الدخكؿ في مفاكضات مع الحككمة االيطاليػة عمػى 
نحك ما جرل بينيا كبيف االمير ادريس السنكسي، لػذلؾ ارسػؿ الػببلغ الثالػث الصػادر عػف مجمػس 

تضػمف عشػر نقػاط لى رئيس الحككمة االيطاليػة كقػد اردؼ ىػذا الػببلغ بممحػؽ مطػكؿ إالجميكرية 
عػػػدىا اعضػػػاء الجميكريػػػة ارضػػػية صػػػالحة لصػػػمح مرتقػػػب مػػػع الحككمػػػة االيطاليػػػة كممػػػا كرد فػػػي 
الببلغ "تفتخر االمة الطرابمسية بتتكيج استقبلليا بإعبلف الحكـ الجميكرم كانتخاب نكاب عنيا في 

يػػا داخػػؿ كال ىػػدؼ ليػػا اال ضػػماف كحػػدتيا كحريت كافػػة انحػػاء القطػػر لمجمسػػي الحككمػػة كالشػػكرل،
لػػى إحػػدكدىا السياسػػية المعركفة...لػػذلؾ فحككمػػة الجميكريػػة الطرابمسػػية تػػدعك الحككمػػة االيطاليػػة 

ف الحككمػة ألػى مداكمػة الحػرب.."، اال إاالعتراؼ بيا كسد كػؿ بػاب يضػطر الحككمػة الطرابمسػية 
كقامػػت  ،لػػى النيايػػةإااليطاليػػة رفضػػت االعتػػراؼ بالحككمػػة الطرابمسػػية كابػػدت اسػػتعدادىا لمحػػرب 

                                                 

ضػد االيطػالييف، انتخػب عضػكا فػي  احمد بف عمي المريض مف قبيمة العكاسي في ترىكنة، شػارؾ فػي الجيػاد (1)
كبعػد  1924كىاجر بعدىا إلى مصر عاـ  1920الجميكرية الطرابمسية، كما تكلى رئاسة مؤتمر غرياف عاـ 

 .125عاماف تكفي في مصر. الزاكم، اعبلـ ليبيا، ص
 .24، ليسير، المصدر السابؽ، ص326..، صجياد االبطاؿ :( الزاكم2)
 .24ليسير ،المصدر السابؽ ،ص (3)
، مركػػز دراسػػات الكحػػدة 0110-0111المجتمػػع كالدكلػػة كاالسػػتعمار فػػي ليبيػػا  :عمػػي عبػػد المطيػػؼ حميػػدة( 4)

 .326  الزاكم، جياد االبطاؿ........، ص172ص ،(1995العربية، )بيركت، 
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الطائرات االحتبلؿ االيطالي بألقاء المناشير تضػمنت التيديػد كالكعيػد كاالنتقػاـ مػف السػكاف، ككمػا 
  .(1)كضعت مبال  مادية ثمنا لرؤكس بعض قادة الجميكرية الطرابمسية

اما الجميكرية الطرابمسػية فقػد اتخػذت اجػراءات دفاعيػة لمكاجيػة االحػتبلؿ االيطػالي فقامػت 
جنيػػد كالتػػدريب عمػػى القتػػاؿ كاعمنػػت حالػػة االسػػتنفار ككمفػػت كػػؿ عضػػك مػػف اعضػػاء بفػػتح بػػاب الت

ككمػػا اسػػندت قيػػادة قػػكات  داراتيػػا كاالشػػراؼ عمييػػا،ؤلرئاسػػة الجميكريػػة االقامػػة فػػي منطقػػة نفػػكذه ل
اتخػػذت الزاكيػػة مقػػرا ليػػذه المجاىػػديف العامػػة الػػى الضػػابط الميبػػي االميػػراالل عبػػد القػػادر الغنػػام ك 

نتيجػة لمضػايقة المجاىػديف لممكاقػع االيطاليػة كتجميػد حركاتيػا كالػدخكؿ فػي عػدة معػارؾ . ك القيػادة
مػػػػع المجاىػػػػػديف اضػػػػػطرت الحككمػػػػػة االيطاليػػػػػة الػػػػػدخكؿ فػػػػػي مفاكضػػػػػات مػػػػػع اعضػػػػػاء الحككمػػػػػة 

 (2)الطرابمسية.
 اتفاقية خمة الزيتكف كاعالف القانكف االساسي:

ابمسييف لكنيا لـ تحقؽ أيػة نتيجػة ممػا لقد مارست السمطات االيطالية سياسة القكة ضد الطر 
اجبرىػػا عمػػى الػػدخكؿ فػػي مفاكضػػات اجتمػػع فييػػا الطرفػػاف فػػي خمػػة الزيتػػكف الكاقعػػة ضػػمف منطقػػة 

كذلػؾ لممفاكضػة عمػى كضػع شػركط الصػمح كاسػتمرت المفاكضػات  1919سكاني بف آدـ في آذار
، حيػث (3)1919سػاف ني 17نحك شير كالتػي انتيػت بعقػد صػمح )سػكانى بػف آدـ( الػذم عقػد ليمػة 

عػػد الطرابمسػػيكف ذلػػؾ الصػػمح انتصػػاران سياسػػيان كحربيػػان عمػػى خصػػميـ، كعمػػى أثػػره أصػػدرت ايطاليػػا 
كالػذم نػص عمػى مػنح  ،(4)1919ك الدسػتكر فػي األكؿ مػف حزيػراف أالقانكف األساسي الطرابمسػي 

( اذ تحػػػػكؿ الطرابمسػػػػية -طػػػرابمس حكػػػػـ ذاتػػػػي، ككمػػػػا اقػػػر القػػػػانكف نكعػػػػا مػػػػف الجنسػػػية )االيطاليػػػػة
الطرابمسيكف مف كضع الرعايا الى كضع المكاطنيف كاصبح ليـ حقػكؽ ككاجبػات مثػؿ االيطػالييف. 
ككما نص القانكف عمى احتراـ الديف كالتقاليد اإلسػبلمية كالحقػكؽ المدنيػة كالسياسػية كالمسػاكاة فػي 

مػة كتػدريس فرض الضرائب كتنظيـ شؤكف التعميـ كالسػماح بالتػدريس الخػاص تحػت اشػراؼ الحكك 
ف تػػدرس المغػػة االيطاليػػة بعػػد ثػػبلث أمػػكاد المغػػة العربيػػة فػػي المػػدارس االبتدائيػػة كالمتكسػػطة عمػػى 

                                                 

 .32ص   العقاد، المصدر السابؽ،244-243السنكسية ..،ص ص: شكرم (1)
 .26ص   ليسير، المصدر السابؽ، 229..،ص جياد االبطاؿ: الزاكم (2)
ص  (،2000األكضػػػػاع السياسػػػػية كالعسػػػػكرية فػػػػي غػػػػرب ليبيػػػػا، )طػػػػرابمس،  :مكسػػػػى عمػػػػي د( المبػػػػركؾ محمػػػػ3)

 .102ص المصدر السابؽ، :النعيمي  247........، ص جياد األبطاؿ :  الزاكم47-46ص
، 9، )طػرابمس(، عػدد مجمػة الشػييد أنظمة الحكـ في ليبيا أثناء العيد االيطػالي ( محمد مصطفى الشركسي "4)

 .102ص   النعيمي، المصدر السابؽ،91، ص1988أكتكبر/ تشريف األكؿ، 
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، كمػػا نػػص القػػانكف ايضػػان عمػػى إنشػػاء مجمػػس (1)سػػنكات أم جعػػؿ المغػػة العربيػػة رسػػمية كاإليطاليػػة
عػف أتفػاؽ إدريػس  ف ىذا االتفػاؽ ال يزيػدأ. كالحقيقة (2)نكاب محمي كاإلبقاء عمى المحاكـ الشرعية

لػى حػؿ الجميكريػة إمعيـ أف لـ يكف أقؿ منو شػأنان، ككمػا ادل الصػمح كصػدكر القػانكف االساسػي 
يكنيػك  حزيػراف/ 1الػى 1918تشػريف الثػاني/نكفمبر16الطرابمسية تمقائيػان فقػد دامػت الجميكريػة مػف 

 أم فقط ستة اشير كنصؼ.
ادة الحركة الكطنية الطرابمسية كعمى ك الدستكر عمدت قأعبلف القانكف االساس إكعمى اثر 

عادة تشكيؿ نظاميا لفترة قصيرة، إلى إراسيا نفر مف مجمس االربعة كالمجمس الشكرم لمجميكرية 
كىػي  1919سػبتمبر ايمػكؿ / 26كقد اسفرت تمؾ الجيكد الػى ظيػكر ىيئػة االصػبلح الػكطني فػي 

الػػكاردة فػػي القػػانكف االساسػػي عبػػارة عػػف حػػزب كانػػت ميمتيػػا المحافظػػة عمػػى حقػػكؽ الطرابمسػػييف 
كقػد اسػندت رئاسػة ىػذا الحػزب  .لتحضػير النتخػاب مجمػس النػكابكممة كاالسػراع بتنفيػذ القػانكف كا

، فػػي حػػيف لػػى رمضػػاف السػػكيحميإرقية فقػػد الػػت امػػا رئاسػػة الشػػ لػػى احمػػد المػػريض زعػػيـ ترىكنػػة،إ
عمػى جريػػدة المػكاء الناطقػػة تػكلى عبػد الرحمػػاف عػزاـ ميمػة السػػكريتارية العامػة، فضػبل عػػف اشػرافو 

 (3)بمساف الحزب.
ف الجميكريػػػة الطرابمسػػػػية ىػػػي اكؿ جميكريػػػة فػػػػي العػػػالـ االسػػػػبلمي أكمػػػف الجػػػدير بالػػػػذكر 
لى السػرعة التػي كضػع بيػا دسػتكر حسػف جػدا رغػـ ضػعؼ امكانيػاتيـ إالحديث كدستكرىا بالقياس 
ازف القػكل فػي المنطقػة أم كجػكد كقػد عكسػت الجميكريػة الطرابمسػية تػك  (4)كمستكل ثقافتيـ العامة.

اعيػػػػاف مثمػػػػكا منػػػػاطؽ تػػػػدعميـ تحالفػػػػات قبميػػػػة كحككمػػػػات صػػػػغيرة، كمػػػػا لػػػػـ تحصػػػػؿ الجميكريػػػػة 
الطرابمسية عمى حميؼ دكلي قكم يساعدىا في تنفيد صمح )سػكانى بػف آدـ(، ممػا جعػؿ السػمطات 

عػدـ جديػة السػمطات االيطالية تماطؿ في تنفيذىا فشػعر آنػذاؾ قػادة الحركػة الكطنيػة فػي طػرابمس ب
االيطاليػػة فػػي تنفيػػذ مػػا اتفػػؽ عميػػو ،ناىيػػؾ عػػف تػػدىكر االكضػػاع فػػي طػػرابمس نتيجػػة الصػػراعات 
الداخميػػػػة بػػػػيف اعضػػػػاء الجميكريػػػػة كالسػػػػيما بػػػػيف احمػػػػد المػػػػريض كعبػػػػد النبػػػػي بػػػػالخير كرمضػػػػاف 

يػى السكيحمي الذم كاف يريػد تكسػيع نطػاؽ سػمطة مصػراتو الػى  كػؿ مػف ترىكنػة ككرفمػة كالػذم انت

                                                 

، دار المسػتقبؿ 0110 - 0100طرابمس الغرب كبرقػة فػي بػراثف االسػتعمار االيطػالي  :محمد عمي الشػافعي (1)
 .84 الشنيطي ،المصدر السابؽ ،82لمطبع كالنشر كاإلعبلف، )القاىرة، د.ت(، ص

ـ. د. مصػػطفى 1919ينظػػر: القػػانكف األساسػػي لمقطػػر الطرابمسػػي الصػػادر بتػػاريخ األكؿ مػػف كػػانكف الثػػاني  (2)
، أكؿ دراسػػػػة مرجعيػػػػة فػػػػي مكضػػػػكعيا، الجميكريػػػػة الطرابمسػػػػية جميكريػػػػة العػػػػرب األكلػػػػى :عمػػػػي ىكيػػػػدم
 .102  النعيمي، المصدر السابؽ ،ص260- 251(، ص2000)طرابمس،، 

 .31لسابؽ،ضالمصدر ا :ليسير (3)
 . 172المصدر السابؽ ،ص: ( حميدة4)
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فمػـ يبقػى اال احمػد المػريض  (1)بمقتؿ السكيحمي في كرفمة كمغادرة  سميماف البػاركني الػببلد منفيػا،
كعبػػد الرحمػػػاف عػػػزاـ كبعػػػض االعيػػػاف الػػػذيف اصػػػبحكا فػػي كضػػػع حػػػرج  فقػػػرركا عقػػػد اجتمػػػاع فػػػي 

لبحػػػث القضػػػية مػػػف اساسػػػيا، كتػػػرأس احمػػػد المػػػريض  1920غريػػػاف فػػػي تشػػػربف الثػػػاني /نػػػكفمبر
بدالرحمف عزاـ مستشارا لو. كاسػفرت فعاليػات المػؤتمر الػذم اسػتمر خمسػة عشػر يكمػا المؤتمر كع

عضػػػكا سػػػميت بييئػػة االصػػػبلح المركزيػػة كاسػػػندت رئاسػػػتيا  14عػػف انتخػػػاب حككمػػة كطنيػػػة مػػف 
جاء في قرارات المؤتمر ايضان ىك ضركرة تكحيد الػببلد الميبيػة تحػت  الحمد المريض  كمف اىـ ما
اذ كانػػػت الكحػػػدة ىػػػي االمػػػؿ الػػػذم يرنػػػكا اليػػػو الميبيػػػكف  (2)يبيػػػا كحػػػدتيا،رئاسػػػة شخصػػػية تحفػػػظ لم

 باعتبارىا الدعامة التي يعتمد عمييا لمقاكمة القكات االيطالية كنيؿ ليبيا حريتيا كاستقبلليا.
لى اف المؤتمركف لـ يقترحكا اسما معينا لمنصب رئاسة الحككمة رغـ إكالبد مف االشارة ىنا 

ف الرجػػؿ الػػذم عنػػاه الطرابمسػػيكف ىػػك ادريػػس السنكسػػي اميػػر برقػػة ،امػػا أقػػدكا اف االيطػػاليكف اعت
التقارير الفرنسية كاالنكميزية فاف تنبؤاتيػا تراكحػت بػيف االميػر التركػي فػؤاد بػام كسػميماف البػاركني 

 (3)مركرا بأمير مصرم كشيخ سنكسي.
ككمػػػة االيطاليػػػة لػػػى ركمػػػا إلبػػػبلغ الحإكفػػػي الكقػػػت نفسػػػو بػػػادر المػػػؤتمركف فػػػي ارسػػػاؿ كفػػػد 

فمػػا كػػاف مػػف االيطػػالييف تشػػكيؿ كفػػد مضػػاد مػػف البربػػر كنتيجػػة  المكقػػؼ الجديػػد لقػػادة الجميكريػػة،
لمدسائس االيطالية مف ناحية كافتقار رجاؿ الكفد لمكثير مف المباقة كالدبمكماسػية فػي التفػاكض مػف 

لػػػى طػػػرابمس إـ يتناحيػػػة اخػػػرل فشػػػؿ اعضػػػائو فػػػي االجتمػػػاع بأعضػػػاء الحككمػػػة االيطاليػػػة كعػػػكد
كاعترافيـ باإلخفاؽ في كسب التأييد لقضيتيـ ، كفػي الكقػت الػذم امتنعػت فيػو السػطات االيطاليػة 

مػػع الكفػػد الطرابمسػػي  كػػاف ممثمػػكىـ فػػي برقػػة يرتبػػكف مػػع ادريػػس السنكسػػي بنػػكد اتفاقيػػة  التباحػػث
نصت عمى إشراؼ  كالتي تشريف الثاني /نكفمبر باتفاقية )بكمريـ(11جديد عرفت اثر تكقيعيا في 

 (4).ثنائي عمى معسكرات المقاكمة الميبية
 كمف اجؿ تكحيد الصفكؼ عممكا عمى االتصاؿ بالبرقاكييف بشكؿ عاـ كالطرابمسييف بشكؿ خاص،

 1922جانفي  كاجتمعكا في سرت حيث تـ االتفاؽ عمى ما يعرؼ باتفاؽ سرت في كانكف الثاني/
انتخاب امير مسمـ لو السمطات الدينية كالمدنية عمى كالذم يقضي بتكحيد الزعامة في الببلد ب

ان، فتـ اختير ادريس السنكسي داساس دستكر يرضاه الشعب لمكاجية العدك االيطالي صفا كاح
                                                 

 .32  ليسر، المصدر السابؽ، ص32المصدر السابؽ، ص :( الجبكرم1)
 .33  ليسير، المصدر السابؽ، ص173المصدر السابؽ، ص :حميدة (2)
 .34المصدر السابؽ، ص: ليسير (3)
انيػة اشػير مكتفيػا بػألؼ جنػدم ميمػتيـ التـز االميػر ادريػس السنكسػي بحػؿ االدكار)المعسػكرات( فػي ظػرؼ ثم (4)

 .34حفظ النظاـ كالشؤكف االدارية، ليسير، المصدر السابؽ، ص
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اميرا لبرقة كطرابمس كارسؿ كتاب البيعة الى االمير في اجدابيا بعد اعتذاره عف الذىاب لمصراتو 
 (1)لمبايعتو.

كم عمى األمير إدريس السنكسي قبؿ مغادرتو الببلد إنشاء ىيئة مركزية اقترح بشير السعدا     
في برقة تتككف مف زعماء القبائؿ تضطمع بأعباء اإلدارة فكافؽ األمير عمى ذلؾ كاختار لرئاستيا 

اء الكطف في عمكـ الفقو الشيخ مختار الغدامسي كىك مف خيرة القضاة الشرعييف كمف أكبر عمم
معو مسألة استمرار المقاكمة المسمحة في إقميـ طرابمس ضد الطمياف ككتب . كما بحث كالشريعة

بدكره إلى أحمد المريض )رئيس ىيئة اإلصبلح المركزية( يخبره بما تكصؿ إليو مع حككمة برقة 
  (2)كزعمائيا حكؿ تكحيد المقاكمة ضد االحتبلؿ اإليطالي.

كتباحثت في شئكف الببلد كتييئة تككنت الييئة المركزية البرقاكية كاجتمعت عدة مرات  
كسائؿ الجياد كحضر بشير السعداكم جمسات تمؾ الييئة التي قررت تشكيؿ جبية مكحدة مف 

ـ تحرؾ السيد صفي الديف 1923أذار/مارس  9الطرابمسييف كالبرقاكييف لمكاصمة الجياد كبتاريخ 
برقة إلى سرت صحبة  الشريؼ السنكسي نائب األمير إدريس بمنطقة سرت كبشير السعداكم مف

الزعيميف الشقيقيف أحمد كعمر سيؼ النصر كعند كصكليـ إلى منطقة النكفمية التحؽ بيـ خالد  
القرقني كعثماف القيزاني فارتحمكا جميعان إلى سرت فتقابمكا مع أحمد المريض رئيس ىيئة 

  اإلصبلح المركزية كتكجيكا جميعان إلى كادم نفد حيث تتجمع قكات المجاىديف.
أرسؿ صفي الديف الشريؼ السنكسي كبشير السعداكم إلى القبائؿ القاطنة بمنطقة  

الحمادة الحمراء كمزدة كالزنتاف كغيرىا يطمبكف منيـ المشاركة في مد الجبية بالرجاؿ كاألمكاؿ 
كالسبلح فساىمت القبائؿ بما يمكنيا المساىمة بو كاستمرت مرابطة المجاىديف تحت زعامة 

( إال أف 1923ديسمبر  –لشريؼ السنكسي بتمؾ الجبية حكالي ثمانية أشير )أبريؿ صفي الديف ا
سكء الحاؿ بم  درجة ال يمكف تبلفييا بسبب تردم األكضاع العسكرية كاالقتصادية كالمالية مما 
أدل إلى انسحاب زعماء الجياد كتركيـ لمعسكراتيـ أماـ ضربات القكات اإليطالية التي أخذت 

  .(3)مدف كالقرل الميبية في إقميـ طرابمسفي احتبلؿ ال
 

 

 

                                                 

 .179  حميدة، المصدر السابؽ، ص95ص ،: محاضراتزيادة (1)
)مػؤتمر سػرت  بشير السعداكم كتكحيد الزعامة الكطنية بيف إقميمي طرابمس كبرقػة :اركيعي محمد عمي قناكم (2)

 .8، جامعة بنغازم، كمية اآلداب، قسـ التاريخ، شبكة المعمكمات الدكلية، صأنمكذجا( ـ1922يناير  21
 .9قُاوي، انًصذر انساتق، ص( 3)
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 أسباب فشؿ الجميكرية الطرابمسية :
كرغـ كؿ الجيكد المبذكلة في سبيؿ التغمب عمى تمؾ المشاكؿ المستعصية بغية تشكيؿ  

جبية كطنية قكية في سرت مف المجاىديف المنسحبيف مف بقية المناطؽ إال أف اضطراب 
ح كالذخيرة كعدـ تكفر المكاد الغذائية كنقص المكارد المالية األكضاع العسكرية كنقص السبل

فضبلن عف ىجرة العديد مف زعماء الجياد بعد أف صدرت األحكاـ اإليطالية بمصادرة أمبلكيـ 
كالحكـ بإعداميـ ،فقد استغمت السمطات االيطالية تكاجد زعامات الجميكرية الطرابمسية في سرت 

ي كانت تمثؿ مركز المقاكمة شرقي اقميـ طرابمس ككانت تمؾ ليضربكا حصارا عمى مصراتو الت
كاعقب حصار  الخطكة مؤشرا ىاما عمى تبدؿ المكقؼ االيطالي تجاه الجميكرية الطرابمسية.

مصراتو ىدنة بشير كاحد بيف الطرفيف باقتراح مف الطرؼ االيطالي كدخؿ الطرفاف في مطمع 
كقد اتضح ألعضاء ىيئة  )فندؽ الشريؼ(.في مفاكضات عرفت بمفاكضات  1922اذار/مارس 

االصبلح المركزية اف االتفاؽ مع االيطالييف يعد امرا مستحيبل الف االخير كاف مصرا عمى 
مناقشة شؤكف طرابمس بعيدا عف شؤكف برقة ،اما الجميكريكف فكانكا متمسكيف بكجية نظرىـ في 

كف يتبعكف اسمكب المراكغة بغية كسب كحدة برقة كطرابمس. ككما ادرؾ الكفد الكطني اف االيطالي
الكقت الكافي مف اجؿ اتما استعداداتيـ لشف ىجكـ نيائي لمكاقع المقاكمة ،كىذا ما تـ بالفعؿ في 

 (1)اذ قاـ االيطاليكف باحتبلؿ العزيزية كزكارة. اذار/مارس،25
اجدابيا في تشػريف كمف اجؿ تحقيؽ الكحدة الكطنية عقد الطرابمسيكف كالبرقاكيكف اجتماعان في     

جػػرل فيػػػو بيعػػة محمػػػد إدريػػس السنكسػػي أميػػػران عمػػى الػػػببلد  إال أنػػو رفػػػض  1922الثػػاني/نكفمبر 
بحجػػة مرضػػو كبمغادرتػػو تػػكلى المقاكمػػة شػػيخ  1923، كسػػافر إلػػى مصػػر فػػي نيايػػة عػػاـ (2)ذلػػؾ

ئبػػان ، فػػي حػػيف تػػكلى األمػػكر الدينيػػة شػػقيؽ إدريػػس )محمػػد الرضػػا( نا(3)المجاىػػديف عمػػر المختػػار
 .(4)عنو

                                                 

 .37ص المصدر السابؽ،   ليسير،327...،ص جياد االبطاؿ :( الزاكم1)
 .256المصدر السابؽ، ص :شكرم( 2)

ف مػػف أبػػكيف صػػالحيف، تعمػػـ عمػػى يػػد أحمػػد فػػي البطنػػا 1863عمػػر بػػف مختػػار بػػف عمػػر المنفػػي، كلػػد عػػاـ  (3)
الشػػػريؼ كعمػػػو الميػػػدم، حفػػػظ القػػػرآف كعنيمػػػا اخػػػذ عمػػػـك الػػػديف، تػػػكلى مشػػػيخة زاكيػػػة القصػػػكر فػػػي الجبػػػؿ 
األخضػػر بػػػالقرب مػػف المػػػرج، ككػػػاف مػػف طميعػػػة المجاىػػػديف ضػػد االحػػػتبلؿ. لمتفاصػػػيؿ ينظػػر: يكسػػػؼ سػػػالـ 

، )طػػػرابمس، 2ده"، مجمػػػة البحػػػكث التاريخيػػػة، عػػػدد البرغػػػكثي، "البطػػػؿ عمػػػر المختػػػار نشػػػأتو، تعميمػػػو، جيػػػا
  محمػػد المنصػػؼ " قصػػة محاكمػػة عمػػر المختػػار كاعدامػػو" ، مجمػػة العربػػي، العػػدد 243-213(، ص1986

 .28(، ص1982تمكز/ يكليك، )الككيت،  ،279

، 12العػػدد "، مجمػػة دراسػػات عربيػػة، ليبيػػا حػػكؿ الحركػػة الكطنيػػة كالنظػػاـ الممكػػي" :سػالـ الصػػالحيف المجبػػرم( 4)
محمػػد عمػػي داىػػش، "عمػػر المختػػار كحركػػة المقاكمػػة   21-20(، ص1969تشػػريف االكؿ/اكتػػكبر، )بيػػركت، 
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بدايػة مرحمػة انػدحار  1922نيساف/افريؿ 10لقد شكؿ انقطاع مفاكضات فندؽ الشريؼ في       
المقاكمػة فػػي طػػرابمس ،فعمػػى اثػػر احػػتبلؿ العزيزيػة كزكارة امكػػف لئليطػػالييف احػػتبلؿ غريػػاف خريػػؼ 

يػػت ، كبػػذلؾ انت1923ديسػػمبر  ككرفمػػة كػػانكف االكؿ / 1923كمصػػراتو شػػباط/فيفرم  1922عػػاـ
اذ اختار الػبعض مػنيـ  ،بلد بغية النجاة بأنفسيـالمقاكمة في طرابمس كغادر الزعماء الكطنيكف الب

. كيمكف القكؿ انو (1)لى ببلد المشرؽ العربيإلى مصر كعبرىا إلى تكنس كالبعض االخر إالمجكء 
بالفشػؿ  كالتػي بػاءت تمػؾ التجربػة 1923لـ يعد لمجميكريػة الطرابمسػية ام اثػر منػذ منتصػؼ عػاـ 

 ألسباب عدة كمنيا:
اشػػػػتداد الصػػػػراع بػػػػيف الزعامػػػػات القبميػػػػة كالكجيػػػػاء بػػػػإقميـ طػػػػرابمس قبػػػػؿ اعػػػػبلف الجميكريػػػػة  -1

ـ  مػف اجػؿ اسػتئثار باإلعانػات 1912الطرابمسية بسبب التنافس القكم الذم نشػأ بعػد عػاـ 
كتكسػػػػيع العثمانيػػػػة كااللمانيػػػػة كااليطاليػػػػة كالمناصػػػػب السياسػػػػية كاالداريػػػػة كجمػػػػع الضػػػػرائب 

 مناطؽ النفكذ.
لقد القت حالة الصراع كاالضطراب التػي كػاف عمييػا االقمػيـ بظبلليػا عمػى اجتمػاع مسػبلتو  -2

عػػبلف الجميكريػػة الطرابمسػػية كمػػا ذكرنػػا إتشػػريف الثػػاني/نكفمبر كالػػذم تمخػػض عنػػو 16فػػي 
سابقا كاختيار شخصيات محايدة  لبعض الميمات الدقيقة كالحساسة في مثؿ تمؾ الظركؼ 

منيػػا اختيػػار الزعامػػات الطرابمسػػية عثمػػاف فػػؤاد لمنصػػب رئاسػػة الجميكريػػة كعبػػد الرحمػػاف ك 
 عزاـ لرئاسة المؤتمر الكطني .

كالسػػيما احمػػد  1920تػكرط قػػادة الجميكريػػة االربعػػة فػػي حػػركب كنزاعػػات مسػػمحة فػػي عػػاـ  -3
 المػػػريض كرمضػػػاف السػػػكيحمي كعبػػػد النبػػػي بمخيػػػر كالتػػػي انتيػػػت بمقتػػػؿ السػػػكيحمي كمغػػػادرة

، كىكػػػذا فقػػػدت الجميكريػػػة الطرابمسػػػية ثػػػاني ابػػػرز 1923البػػػاركني الػػػببلد فػػػي اكاخػػػر عػػػاـ 
 شخصية في  مجمس رئاستيا بعد مقتؿ السكيحمي.

اتبػػػاع السػػػػمطات االيطاليػػػة التسػػػػكيؼ كالمماطمػػػة فػػػػي تطبيػػػؽ مػػػػا اتفػػػؽ عميػػػػو بشػػػأف تنظػػػػيـ  -4
 ،(2)الػكطني الميبػي انتخابات تشريعية كتشكيؿ اكؿ برلماف باإلقميـ بيدؼ شؽ كحػدة الصػؼ

فضػبل عػػف إف السػػمطات اإليطاليػػة المحميػة كجػػدت فرصػػتيا فػػي إثػارة النزعػػة القبميػػة القديمػػة 
غراؤىػا بالمػاؿ  ذكاء ركح الفتنة بيف تمػؾ الزعامػات كقبػائميـ كالتفػاىـ مػع زعامػات أخػرل كا  كا 
ي أك تسػػميط جماعػػة مػػف نفػػس الفئػػة لمعارضػػة نفػػس الػػزعيـ كيشػػير إلػػى ذلػػؾ غراتسػػياني فػػ

                                                                                                                                            

، السػنة الثالثػة 34"، مجمة المؤرخ العربػي، العػدد 1931 -1911المسمحة في ليبيا ضد االستعمار االيطالي 
 .15(، ص1988)بغداد،  عشر،

 .37ص المصدر السابؽ، سير،  لي365.... ،ص جياد االبطاؿ: (  الزاكم1)
 .58-37ص ص  المصدر السابؽ،   ليسير،280 -246 ص ص .... ،جياد االبطاؿ: (  الزاكم2)
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كتابو نحك فزاف قػائبلن: " لقػد تػـ تطبيػؽ نظريػة فػٌرؽ تسػد تطبيقػان تامػان عمػى أحسػف كجػو تمػؾ 
   (1)النظرية التي كانت بسبب ظركؼ المكاف كالزماف كالعمؿ عظيمة النفع كلذلؾ اتبعناىا "

 كبالرغـ مف فشؿ تجربة الحكـ الذاتي المحمي)الجميكرية الطرابمسية( اال انيا تعتبر اكؿ     
جميكرية في العالـ االسبلمي الحديث ككما اف المقاكمة الطرابمسية اك حركة الجياد كما يسمييا 
المؤرخكف تعتبر مف اشير حركات المقاكمة كالرفض ضد االحتبلؿ كاالستعمار الغربي في 

 المغرب العربي.
ليني لقد اتبعت ايطاليا سياسة عدكانية ضد الشعب الميبي بخاصة بعد كصكؿ بنيتك مكسك  

(Bentio Mussolini)  فأعمنت الحككمة االيطالية إلغاء جميع 1922إلى الحكـ في ايطاليا عاـ ،
االتفاقيات التي عقدتيا مع السنكسييف، فكاف ذلؾ إيذانان ببدء الحرب مف جديد في أكائؿ عاـ 

ل ، كقد تصدل الميبيكف بقيادة عمر المختار لقكات االحتبلؿ طكاؿ ست سنكات، كأد(2)1923
عجز المحتميف عف القضاء عمى حركة المقاكمة الميبية إلى المجكء إلى الحؿ السممي في عاـ 

بعد إدراكيـ فشؿ األسمكب العسكرم في القضاء عمى عمر المختار كجماعتو، لكف عمر  1929
، إذ القت القكات االيطالية 1931المختار رفض الحؿ السممي كاستمر في جياده حتى عاـ 

 بعد محاكمة عسكرية، ثـ ما 1931أيمكؿ/سبتمبر  16كنفذت فيو حكـ االعداـ في القبض عميو، 
 .(3)1932لبث اف انتيت المقاكمة العسكرية ضد االستعمار االيطالي في عاـ 

شرعت ايطاليا باالستيبلء عمى أراضي ليبيا كتحكيميا إلػى كاليػة ايطاليػة يشػار إلييػا باسػـ  
 1931كػػانكف الثاني/ينػػاير  3، ككانػػت قػػد أصػػدرت فػػي Quarto Sporado" (4)""الشػػاطئ الرابػػع" 

قانكنان بمكجبو تكحيد برقة كطرابمس تحت اسـ "ليبيا" كبإدارة حاكـ عسكرم يجمع السمطتيف المدنية 

                                                 

 . 263، ص 1973، ترجمة طو فكزم، طرابمس: دار الفرجاني لمنشر، نحك فزاف :ركدلفك غراتسياني (1)
  ىاشػـ المػبلح، 31-30(، ص ص1960، )بغػداد، 22" مجمػة العربػي، العػدد عمػر المختػار" :قدرم قمعجػي( 2)

 "جيػػػاد عمػػػر المختػػػار بػػػيف تضػػػحيات الجمػػػاىير كميكعػػػة السػػػادة السنكسػػػييف"، مجمػػػة آفػػػاؽ عربيػػػة، العػػػدداف 
  داىػػػػػش، دراسػػػػػة فػػػػػي 33-32  العقػػػػػاد، المصػػػػػدر السػػػػػابؽ، ص ص227-226(،  1981، )بغػػػػػداد، 6-7

 .102الحركات الكطنية، ص

-46(، ص1974، دار العػركة الػكثقى، )بيػركت، تػار مقػاتالن كشػييدان عمر المخينظر: يكسؼ ابراىيـ يزبؾ، ( 3)
، اآلداب  محمػػػػػػػػػػػػد عيسػػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػػالحية، "االدكار فػػػػػػػػػػػػي حركػػػػػػػػػػػػة الجيػػػػػػػػػػػػاد الميبػػػػػػػػػػػػي"، مجمػػػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػػػػة 51

  داىػػػش، 128  التكريتػػػي، المصػػػدر السػػػابؽ، ص156-154(، ص1987،شػػػباط/فبراير،)الككيت، 13العػػػدد
 .32-22عمر المختار...، ص ص

رابع يضاؼ إلى الشاطئ االدريػاتي كالتيرانػي كاأليػكني، لمتفاصػيؿ ينظػر: كمػكد يكسػيجرم، الشػاطئ الشاطئ ال( 4)
، )ليبيػػا، فالميبيػػيالرابػػع االسػػتيطاف االيطػػالي فػػي ليبيػػا، ترجمػػة: عبػػد القػػادر مصػػطفى، منشػػكرات مركػػز جيػػاد 

 .130-43(، ص ص1987
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 –درنػػػو  –بنغػػػازم  –كالعسػػػكرية، فضػػػبلن عػػػف تقسػػػيـ الػػػببلد عمػػػى أربػػػع منػػػاطؽ إداريػػػة )طػػػرابمس 
 .(1)مصراتو(
االيطاليػػة التػي أثػػرت تػػأثيران كبيػران عمػػييـ كعمػى البنيػػة االقتصػػادية خضػع الميبيػػكف لمسػيطرة  

كاالجتماعيػة كالسياسػية، فقػد لقػي نصػؼ سػكاف الػػببلد حػتفيـ نتيجػة الحػرب كالقتػؿ كاالبػادة ناىيػػؾ 
عف المجاعات كاالكبئة كالعمؿ عمى تيجير السػكاف مػف أراضػييـ كتمميكيػا لمميػاجريف االيطػالييف 

ف بالجنسػػػية االيطاليػػػة، ممػػػا أدل إلػػػى ىجػػػرة السػػػكاف إلػػػى مصػػػر كتػػػكنس كمحاكلػػػة تجنػػػيس السػػػكا
 .(2)1939كسكريا، كاستمرت ايطاليا بسياستيا حتى قياـ الحرب العالمية الثانية عاـ 

 

 :خاتمةال
اف الجميكرية الطرابمسية ىي اكؿ جميكريػة فػي العػالـ االسػبلمي الحػديث كدسػتكرىا بالقيػاس      
يػػا دسػػتكر حسػػف جػػدا رغػػـ ضػػعؼ امكانيػػاتيـ كمسػػتكل ثقػػافتيـ العامػػة. السػػرعة التػػي كضػػع ب إلػػى

كىػػي مػػف المحػػاكالت االكلػػى كالجػػادة لبنػػاء الدكلػػة الميبيػػة بػػالرغـ مػػف فشػػؿ التجربػػة كاسػػتمرارىا فقػػط 
 ستة اشير كنصؼ.

عكسػت الجميكريػػة الطرابمسػػية تػػكازف القػكل فػػي المنطقػػة أم كجػػكد اعيػاف مثمػػكا منػػاطؽ تػػدعميـ   
ك حركػة الجيػاد كمػا يسػمييا أفضػبل عػف  المقاكمػة الطرابمسػية قبمية كحككمات صػغيرة ، تحالفات 

المؤرخػػػكف تعتبػػػر مػػػف اشػػػير حركػػػات المقاكمػػػة ضػػػد االحػػػتبلؿ كاالسػػػتعمار الغربػػػي فػػػي المغػػػرب 
 العربي.

لقػػد سػػاىمت عكامػػؿ داخميػػة كخارجيػػة فػػي اجيػػاض مشػػركع الجميكريػػة الطرابمسػػية كمنيػػا دكر    
كمػا اف الجميكريػة الطرابمسػية لػـ تحصػؿ عمػى حميػؼ طالي في اجياض المشركع، ك االحتبلؿ االي
ناىيػػؾ عػػف اسػػتمرار الصػػراعات القبميػػة خػػبلؿ الربػػع االكؿ مػػف القػػرف العشػػريف التػػي  دكلػػي قػػكم،

ساعدت ايطاليا عمى تحقيؽ اىدافيا االستعمارية مف خبلؿ اتباع سياسة)) فرؽ تسد(( لشػؽ كحػدة 
مس كبرقػة كلػذلؾ ظػؿ القػانكف االساسػي لمجميكريػة الطرابمسػية حبػرا عمػى الصؼ الكطني في طػراب

 كرؽ.
                                                 

  العقػاد، المصػدر 68(، ص1964ر القمـ، )القػاىرة، االستعمار كالتحرر في العالـ العربي، دا :جماؿ حمداف( 1)
 .118  داىش، دراسة في الحركات الكطنية، ص39السابؽ، ص

"االستعمار االيطالي بكاعثو كأسبابو التاريخيػة، أعمالػو كنتائجػو"، مجمػة الطميعػة، العػدد  :مفتاح السيد الشريؼ( 2)
  مصػػػػػطفى عمػػػػػر التيػػػػػر، "التحػػػػػديث 129-127(، ص ص1982كػػػػػانكف االكؿ/ ديسػػػػػمبر، )القػػػػػاىرة،  ،11

، 85كتحطػػػػػيـ نمػػػػػط التقميػػػػػدم لمحيػػػػػاة االجتماعيػػػػػة بالكاحػػػػػة مثػػػػػاؿ المجتمػػػػػع الميبػػػػػي"، مجمػػػػػة الكحػػػػػدة، العػػػػػدد 
  حمػداف، الجماىيريػة 193ص المصػدر السػابؽ،،حميػدة   82-77(، ص ص1991نيساف/ابريؿ، )الرباط، 

 .193  حبيب، المصدر السابؽ، ص57-54صص العربية، 
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 المكقؼ اإليطالي مف الجميكرية الطرابمسية 
 د: عبد المنعـ محمد جماؿ الديف الصادؽ

 جامعة الجبؿ الغربي                                                                 
 المقدمة: 

ايطاليا ) حككمة (ػ كىي تخكض غمار حركة االستعمار الحديثػ كغيرىا مف  لـ يكف بكسع    
الدكلة األكركبية االستعمارية أف تتقبؿ مثؿ تمؾ الحركات التي تسعى لنيؿ االستقبلؿ كحؽ تقرير 
المصير، بفعؿ التطكرات المتسارعة التي شيدىا العالـ، خاصة بعد الحرب العالمية األكلى، كما 

تمؾ المبادئ التي نادل بيا ستقبلؿ بعض الدكؿ، خاصة شرقي أكربا، كنتيجة لنتج عنيا مف ا
 ، كالتي تدعك إلى حرية الشعكب كحقيا في تقرير مصيرىا.البعض
ـ، كالتي تعتبر أكؿ جميكرية في 1918تأسست في نكفمبر  كلعؿ الجميكرية الطرابمسية التي    

، كتتكيجا لجيكد عدد مف الزعماء الكطنييف، كأيضا الكطف العربيػ كانت نتاجا ليذا الكاقع العالمي 
 لصمكد كبسالة الميبييف في الدفاع عف حقكقيـ. 

كعميو فإف الحككمة اإليطالية كاف ليا مكقفيا مف ىذه الجميكرية الفتية، كالذم اتخذ اتجاىات     
لة التأثير عمى متعددة كمسارات متباينة أبرزىا التيديد باستخداـ القكة المفرطة لقمعيا، كمحاك 

السكاف بكؿ الطرؽ كالكسائؿ المتاحة، إضافة إلى محاكلة شؽ صفكؼ المقاكمة، كاستمالة بعض 
الزعماء بشتى الكسائؿ، إلى جانب السعيػ في بعض المناسباتػ في طريؽ الصمح مع ىؤالء 

 الزعماء .. كغير ذلؾ مف الكسائؿ كالسبؿ. 
اإليطالي مف ىذه الجميكرية، كاالتجاىات أك  في ىذا البحث سنمقي الضكء عمى المكقؼ    

المسارات التي سمكتيا إيطاليا بالخصكص، كمدل تأثيرىا كفاعميتيا في تقكيض حككمة ىذه 
 الجميكرية ، كما ترتب عف ذلؾ مف ردكد الفعؿ سكاء في ىذه الببلد أك في إيطاليا نفسيا.

 اليدؼ مف تأسيس الجميكرية الطرابمسية : 
( تأثيره المباشر  1919ػ  1914ة الدكلة العثمانية في الحرب العالمية األكلى ) كاف ليزيم    

في حركة المقاكمة الميبية لئليطالييف، خاصة في ما يتعمؽ بالدعـ العسكرم كاإلمدادات التي 
كانت تقدميا الدكلة العثمانية لممقاكمة الميبية، األمر الذم فرض ضركرة إيجاد بدائؿ كخيارات 

، كالتصميـ عمى الغزاةتمرار المقاكمة كدفع الحركة الكطنية لمكقكؼ في كجو اإليطالييف أخرل الس
تحرير الببلد، كلذؿ عممت قيادات تمؾ المرحمة عمى تككيف كياف سياسي يظـ تمؾ القيادات تحت 

 راية كاحدة، كلتحقيؽ األىداؼ التي مف أىميا: 
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كؼ كمكاصمة الجياد ضد اإليطالييف، كفؽ ػ إنشاء الجميكرية الطرابمسية بغية تكحيد الصف 1
 . (1)نظاـ يجمع شمميـ كيكحد صفكفيـ كيتكلى أمرىـ 

ػ جمع أعياف الببلد كزعماء حركة الجياد سكاء عمى المستكل السياسي أك الميداني تحت مظمة  2
حككمة كاحدة ، يشارككف مف خبلليا في إدارة الببلد، كسد الفراغ الحاصؿ الذم أحدثتو ىزيمة 
الدكلة العثمانية في الحرب العالمية األكلى، كتنازليا عف الببلد إليطاليا، كما آلت إليو أكضاع 

 .(2)الببلد 
ػ السعي لممحافظة عمى استمرار المقاكمة، كتماسؾ الجبية الداخمية لقكات المجاىديف،  3

مف شأنيا أف  كالتشكيبلت العسكرية التي كانت مكجكدة، كالحيمكلة دكف كقكع انقسامات داخمية
 تشكؿ خطرا عمى المقاكمة. 

 قياـ الجميكرية الطرابمسية : 
دكف الخكض في مراحؿ إعبلف قياـ الجميكرية الطرابمسية  فإف الجدير بالذكر ىنا ىك     

التطرؽ إلى إعبلنيا كأكؿ جميكرية فتية في الكطف العربي، كمف المبلحظ إف الجميع مف 
يذا المشركع الكطنيػ إذا جازت تسميتو بذلكػ فقد رحب رمضاف الزعامات الكطنية كاف متحمسا ل

السكيحمي بيذا المشركع، كانتقؿ سميماف الباركني إلى مدينة ترىكنة كالتقى بأحمد المريض كدعاه 
، ثـ انتقؿ الباركني إلى كقؼ المريض مؤيدا كمكافقا لمفكرةإلى حضكر اجتماع مسبلتو، ككاف م

ف المدف كالمناطؽ لحضكر ىذا االجتماع، أما عبد النبي بالخير زعيـ الزاكية الغربية لدعكة أعيا
كرفمة فقد أبمغو رمضاف السكيحمي بتمؾ التطكرات، كدعاه لذلؾ االجتماع بحكـ العبلقة الكطيدة 

 التي كانت تربطيما. 
 
 
 
 
 

                                                 

 .234، ص954، دار الفكر العربي، القاىرة ، السنكسية ديف كدكلةمد فؤاد شكرم: مح (1)
، 199، 197، ص1970، المكتب المصرم الحديث، القاىرة، مذكرات عبد الرحمف عزاـجميؿ العارؼ:  (2)

يدم: كربما اختمفت المصادر كالركايات حكؿ أكؿ مف نادل بفكرة الجميكرية ... كلممزيد يراجع: مصطفى عمي ىك 
 كما يمييا . 62ـ، ص2000الجميكرية الطرابمسية، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، ليبيا ، 



 المكقؼ اإليطالي مف الجميكرية الطرابمسية          
 جملة القلعة                                                                       د: عبد المنعـ محمد جماؿ الديف الصادؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
173 

 

كرغـ تبايف كجيات النظر بيف الزعماء الذيف كاف بعضيـ مف أصحاب التكجو الكحدكم     
، ككاف البعض اآلخر يدعك إلى إيجاد نظاـ أميرم، (1)عى لتكحيد الصؼ الميبي كالتراب الميبييس

، (2)ألف زعماء القبائؿ ال يمكف أف يمتقكا أك يتفقكا عمى زعيـ كاحد مما يزيد في تعميؽ االنقساـ
قؼ في كذىب غيرىـ إلى االتفاؽ مع اإليطالييف لتحقيؽ تطمعات كحاجات الببلد، ألف إيطاليا ست

مكاجية ىذه الجميكرية، كغيرىا مف االتجاىات. كرغـ كؿ ذلؾ إال إف المصمحة الكطنية كانت 
 تفرض اتفاؽ الجميع بغية تحرير الببلد. 

كالجدير بالذكر إف الشيكخ كالزعماء بدأكا يصمكف إلى مسبلتو، ككاف عمى رأسيـ أحمد     
يت الدعكة باسمو، ككذلؾ عبد النبي المريض إضافة إلى األمير العثماني عثماف فؤاد الذ م كيجِّ

سحاؽ باشا قائد القكات  بالخير كسميماف الباركني كرمضاف السكيحمي كسكؼ المحمكدم كا 
، كفي (3)العثمانية  كعبد القادر الغنام كمختار كعبار كعبد الرحمف عزاـ مستشار األمير عثماف 

اجتمع الزعماء كاألعياف كالشيكخ ـ 1918نكفمبر  16ىػ المكافؽ  1337صفر  13يكـ السبت 
في جامع المجابرة  بمسبلتو، كخمص ذلؾ االجتماع إلى إعبلف الجميكرية الطرابمسية باتفاؽ 

يمانيـ بأنو ليس ىناؾ مف حؿ آخر لتكحيد الببلد كمكاصمة حركة المقاكمة  ، كتـ مف (4)الجميع كا 
 قيادة الجيش كالييئة التشريعية، خبلؿ ىذا االجتماع انتخاب المجمس الرئاسي كمجمس الشكرل ك 

 
 
 
 
 

                                                 

 . 235، صمحمد فؤاد شكرم: المرجع السابؽ (1)
، مجمة الشييد، العدد الخامس، مركز جياد الميبييف ضد الغزك الجميكرية الطرابمسيةبغني: عمر سعيد  (2)

تاريخ ليبيا كحكؿ تبايف كجيات النظر حكؿ تسيير الحككمة يراجع ف. أ . بركشيف:  .50 ، ص1984 اإليطالي،
، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، : عماد حاتـ، ترجمة1969مف نياية القرف التاسع عشر حتى عاـ 

 .174، ص2005
سياسية كالعسكرية في األكضاع ال، المبركؾ محمد مكسى عمى: 237محمد فؤاد شكرم: المرجع نفسو، ص (3)

 .24، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ، ص1922ػ  1919غرب ليبيا 
 .81، مصطفى عمي ىكيدم: الجميكرية الطرابمسية، ص212العارؼ: المرجع السابؽ، صجميؿ  (4)
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، كبذلؾ أصبحت الجميكرية الطرابمسية حقيقة كاقعة، كصدرت عنيا (1)كأقسـ الحاضركف اليميف
المكجو إلى رئيس الحككمة اإليطالية،  (3) عدة ببلغات ) بيانات أك إعبلنات ( منيا الببلغ رقـ

لكاضح كالمتمثؿ في ضركرة اعتراؼ كالذم بيف مف خبللو مجمس رئاسة الجميكرية المطمب ا
الحككمة اإليطالية بالجميكرية الطرابمسية كمقدمة لعقد صمح بيف الحككمتيف، طبقا لقكاعد محددة 
تقكـ عمى ىدنة مؤقتة، كقد نص ذلؾ الطمب عمى أف ىدؼ ىذه الجميكرية ىك ضماف كحدة 

حقكقيا، كىي تفتخر بتتكيج الببلد كحريتيا كالعيش بسبلـ مع جميع األمـ التي ال تحاكؿ غصب 
 .(2)استقبلليا بإعبلف الحكـ الجميكرم، كانتخاب نكاب عنيا مف كافة أنحاء الببلد

 المكقؼ اإليطالي : 
إف إيطاليا التي خرجت مف الحرب العالمية األكلى منتصرة، كانت غير راضية إلى ما     

األمر الذم يقؼ عائقا أماـ  صارت إليو األمكر كما تحقؽ مف إعبلف الجميكرية الطرابمسية،
تطمعاتيا التكسعية االستعمارية، كبالتالي يفرض عمييا الكقكؼ في كجو ىذا التكجو، كمف ىنا 
تبمكرت السياسة اإليطالية تجاه ىذه الجميكرية كأخذت مسارات متعددة كاتجاىات متباينة لعؿ مف 

 أىميا: 
  الجانب السياسي كالعسكرم :

يكف ببلغ إعبلف الجميكرية الطرابمسية المكجو إلى رئيس الحككمة عندما كصؿ اإليطال    
اإليطالية، أعمنكا رفضيـ الكامؿ االعتراؼ بقياـ ىذه الجميكرية كاستقبلليا، بؿ عمييـ استئناؼ 
الحرب حتى إخضاع الببلد بالقكة، معممة ذلؾ بأنيا أخذتيا مف تركيا مف خبلؿ معاىدة أكشي 

  (3)لكزاف 
اليكف يعتقدكف أف الضباط األتراؾ ىـ الذيف يقكدكف عمميات المقاكمة ضدىـ في كاف اإليط    

جبارىـ عمى التخمي عف أىؿ ىذه الببلد كانسحابيـ  ف الضغط عمى ىؤالء كا  طرابمس الغرب، كا 
منيا سيككف لو األثر المباشر عمى ركح المقاكمة كعجز األىالي عف االستمرار في ، كىك األمر 

ممية السيطرة عمى الببلد، مستغميف الظركؼ الصعبة التي تعانييا تركيا الذم سيسيؿ ليـ ع
عمكما كفي كالية طرابمس الغرب عمى كجو الخصكص، كلذلؾ عممكا عمى إيجاد قنكات اتصاؿ 

                                                 

فداءان لكطني  نص اليميف: " أقسـ باهلل العظيـ قابضا بيدم عمى ىذا القرآف الكريـ أف أجعؿ نفسي كمالي (1)
كحككمتي الجميكرية الطرابمسية، كأف أككف لعدكىا عدكا، كلصديقيا صديقا، كلقانكنيا الشرعي مطيعا ". مصطفى 

 .84ىكيدم: المرجع السابؽ، ص
 .29المبركؾ محمد مكسى : المرجع السابؽ، ص (2)
 .202، ص1974، 1محمد مسعكد فشيكة: رمضاف السكيحمي، دار الفرجاني، طرابمس، ليبيا ط (3)
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مع زعماء الجميكرية الطرابمسية ككذلؾ مع بعض المجاىديف مف خبلؿ إرساؿ الضابط التركي 
 .(1)دئة كالشركع في مفاكضات الصمح أكـر بؾ ابف رجب باشا لطمب التي

ػ قد أخذ اتجاىا مغايرا خاصة  االشتراكيالسيما الحزب  كمف جية أخرل كاف مكقؼ البعض    
عندما أعمف الطرابمسيكف جميكريتيـ، حيث كاف يعتقد زعماء ىذا الحزب أف أعضاء ىذه 

ما يمكنيـ مف االستمرار في  الجميكرية لـ ييقدمكا عمى ىذا اإلعبلف إال ألنيـ يممككف مف القكة
، كاستنزاؼ أمكاؿ الدكلة ، كالكؼ عف إراقة الدماء، كلذلؾ عارضكا إرساؿ أبنائيـ لمحربالحرب
 . (2)كثركاتيا

ػ إلى األماـ ػ " .إف الميزلة الطرابمسية مستمرة  كذكر غابرييمي نقبل عف صحيفة ) ال فانتي (    
كىكذا تستمر سياسة  ؿ المتأخرة.فع مستحقات العمابينما تعجز الحككمة اإليطالية ىنا عف د

. (3)التبذير في كالية طرابمس الغرب، كىي كارثة لدكلتنا التي تزرع المميارات في الرماؿ القفرة" 
ككانت كجية نظر الجنراؿ اإليطالي تارديتي تتمثؿ في ضركرة التسامح مع الزعماء، كاالستمرار 

 .(4)ؿ عمى االستسبلـ التمقائي بأقؿ خسارة كمجيكد في النشاط السياسي بعزة حتى الحصك 
كعمى كؿ حاؿ فإف الحككمة اإليطالية أصبحت مضطرة أماـ ىذا اإلعبلف لقبكؿ التفاكض     

كالدخكؿ في صمح مع رئاسة الجميكرية، المتصاص غضب الشارع اإليطالي المتفاقـ كالرافض 
حساسيا بدرجة ا لقكة التي كصمتيا حركة المقاكمة كمدل لتمؾ الحرب داخؿ إيطاليا نفسيا، كا 

تأثيرىا عمى مجريات األحداث، كلعؿ قبكؿ التفاكض في حد ذاتو اعتراؼ مباشر مف اإليطالييف 
، إضافة إلى تمؾ كاف سببا مف أسباب فشميا بيا، رغـ إف تخبط زعمائيا في إدارة المرحمة

 الكسائؿ كفي كؿ االتجاىات.  الحركب الشرسة التي أعمنتيا حككمة إيطاليا عمييا ، بمختمؼ
كالمتتبع لمجريات األحداث يبلحظ تعدد االجتماعات كالمفاكضات التي منيا اجتماع الخمس     
ـ، 1919أبريؿ  3ـ، كبف غشير في 1919مارس  10ـ، كجنزكر في 1918نكفمبر  21في 

                                                 

تنص الرسالة التي حمميا اليكزباشي أكـر رجب بؾ بتككيؿ مف الحككمة اإليطالية عف طريؽ رئيس دائرة  (1)
السياسة العسكرية الجنراؿ " نارديني " أف حككمة المستعمرة بناء عمى قصدىا المتجو إلى رقع ما كقع مف سكء 

رؼ األفراد كالجمكع، كمنحت األىالي فردا كجمعا عفكا التفاىـ بينيا كبيف األىالي قد نسيت كؿ ما سبؽ مف ط
تاما عمكميا في كؿ ما يتعمؽ بالجرائـ السياسية، شعبة الكثائؽ، مركز دراسة جياد الميبييف، الكثائؽ السياسية، 

 .205ػ  204يكة: رمضاف السكيحمي، ص(، محمد مسعكد فش6كثيقة رقـ )

  .178، بركشيف: المرجع السابؽ، ص204ػ  203محمد مسعكد فشيكة: رمضاف السكيحمي، ص (2)

، ترجمة: فؤاد حككمة المستعمرة الطرابمسية في عالقتيا مع األىالي كالسياسة الكطنيةغابرييمي:  بينيمدم (3)
 .5الكعبازم، اطركحة دكتكراه، جامعة ركما، نسخة بمركز جياد الميبيييف لمدراسات التاريخية، ص

(4)Gabelli, op . cit . p 148  
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الزعماء في ىذه ، كالكاقع إف المكقؼ الغالب عمى معظـ (1)ـ 1919أبريؿ  12كخمة الزيتكنة في 
المرحمة ىك الجدية كاإلخبلص لمكطف كاإلحساس بالمسؤكلية كالتغاضي عف الحزازات 

. كيرل البعض إف لجكء الحككمة اإليطالية إلى مفاكضات الصمح تمؾ مجرد مكيدة (2)كاألحقاد
 .(3)كمناكرة لكسب الكقت ، بيدؼ االعداد لعمميات عسكرية جديدة 

 عمى الصعيد العسكرم:
أشرنا في ما سبؽ إلى إف الحككمة اإليطالية كاف ردىا عمى اعبلف الجميكرية ىك استخداـ     

القكة حتى اخضاع الببلد، كلذلؾ قامت بعممية عسكرية كبيرة ، كاحتمت الزاكية كىاجمت مناطؽ 
الحشاف كترينة، كارتكبت في تمؾ العمميات مذابح بشعة في مدينة الزاكية، كمذبحة الصابرية في 

. كما استخدمت الطائرات في قصؼ (4)ـ، كالحـر بقمكدة في الشير نفسو 1922أبريؿ  24
المدف ال سيما الزاكية الغربية كجنزكر كمصراتة كزليطف كبني كليد كسكؽ الخميس  كغيرىا، 
ككانت لتمؾ الغارات كقع سيء عمى األىالي الذيف اضطركا لترككا منازليـ بسبب تمؾ الغارات،  

اء المناشير بتمؾ الطائرات عمى المناطؽ اآلىمة بالسكاف كالتي تحمؿ التيديد إضافة إلى إلق
كالكعيد كالتحذير مف تأثير زعماء الجميكرية الذيف يحاربكف اإليطالييف كيحرضكف األىالي عمى 

 .(5)محاربتيـ 
ة، لـ يقؼ زعماء الجياد كالمجاىديف بصفة عامة مكتكفي األيدم أماـ تمؾ األعماؿ العسكري    

، بؿ قامكا بالرد عمى ذلؾ بكؿ الكسائؿ المتاحة، ة التي تشنيا الطائرات اإليطاليةكالغارات الجكي
 كقامت فرؽ المتطكعيف التي عيًرفت باسـ " الفبلقة " مف المتطكعيف الذيف يقكمكف بغاراتيـ عمى 

 
 
 

                                                 

، كلمزيد التفاصيؿ حكؿ ىذا الصمح كبنكده يراجع: محمد 168مصطفى عمي ىكيدم: المرجع السابؽ، ص (1)
 . 209ػ  208مسعكد فشيكة، المرجع السابؽ، ص

، 1980، 1، المنشأة الشعبية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف، طمعارؾ الجياد الميبيخميفة محمد التميسي:  (2)
 . . 55Gabelli, op .cit . p 146ص
 . 192بركشيف: المرجع السابؽ، ص (3)
، مركز جياد الميبييف لمدراسات ـ1922ػ  1917ة ضد الغزك اإليطالي معارؾ الزاكيمحمد امحمد الطكير:  (4)

 كما يمييا.  75، ص1988التاريخية، طرابمس، ليبيا، 
، 226ػ  225ص، جميؿ العارؼ: المرجع السابؽ، 202محمد مسعكد فشيكة: المرجع السابؽ، ص (5)

 . 122مصطفى عمى ىكيدم: المرجع السابؽ، ص
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 .(1)معسكرات العدك كتحصيناتو 
لمقاكمة كالجياد عمكما، كالجميكرية الطرابمسية كفي سياؽ سياسة إيطاليا لضرب حركة ا       

عمى كجو الخصكص فقد عممت عمى محاكلة ضرب مصادر التمكيف كالسيطرة عمييا السيما تمؾ  
التي تقدميا تركيا لممجاىديف كالمتمثمة في المساعدات المالية كالتمكينية مستغمة تحالفيا مع 

بعض المناطؽ المتاخمة لمحدكد التكنسية لمنع  . كما عممت عمى محاكلة السيطرة عمى(2)ألمانيا
مركر المساعدات مف تكنس، كما تكاطأت مع فرنسا لمنع كصكؿ اإلمدادات عبر الحدكد، ككانكا 
يعتبركنيا عمميات تيريب شكمت مصدرا ميما مف مصادر تمكيف حركة الجياد، كمقاكمة القكات 

 .(3)اإليطالية
 اء المجاىديف:المؤامرات كمحاكالت اختراؽ صفكؼ زعم

كانت خطط الحككمة اإليطالية ترمي في مجمميا إلى كأد الجميكرية الطرابمسية في ميدىا     
بشتى الكسائؿ، كلعؿ المقاكمة التي أبداىا المجاىدكف في مياديف الجياد قد أدت إلى إلحاؽ 

، األمر الذم ةدة ال تتجاكز بعض المدف الساحمياليزائـ المتتالية بيا كتراجعيا إلى مناطؽ محد
، (4)فرض عمييا إعادة حساباتيا تجاه حككمة الجميكرية خاصة مع الزعامات كالقيادات المؤثرة 

قامة عبلقات كدية معيـ، كحياكة المؤامرات  كلذلؾ عممت عمى إيجاد قنكات اتصاؿ مع بعضيـ كا 
ة في ىذه في صفكؼ تمؾ الزعامات، كحققت نجاحات كاضح كاالنقساـكالدسائس إلشاعة الفرقة 

السياسة، مستغمة تعدد تمؾ الزعامات كميكليا إلى حب السمطة، كقد ظيرت مبلمح تمؾ السياسة 
بكضكح مف خبلؿ إببلغيـ في مناسبات متعددة بأف حككمة إيطاليا تعترؼ لسكاف الببلد 

صيات بالجنسية اإليطالية، كالمساكاة الكاممة مع اإليطالييف أماـ القانكف، ككاف مف بيف تمؾ الشخ
 التي سعت حككمة إيطاليا لمتقرب منيا في ذلؾ الكقت ػ كما تذكر المصادر ػ شخصية رمضاف 

 
 

                                                 

 . 226ػ  225جميؿ العارؼ: المرجع السابؽ، ص (1)
ميبييف ، مركز جياد المصادر اإلمداد كالتمكيف كأثرىا في استمرار حركة الجيادالناجح محمد األخضر:  (2)

 . 43، ص2007لمدراسات التاريخية، 
 .212، 85ػ  84السابؽ، صالناجح محمد األخضر: المرجع  (3)
، ترجمة: عبد الرحمف العجيمي، صبلح الديف السكرم، مركز جياد إيطاليا ما كراء البحارانجمك بيتشنكلي:  (4)

 .33، المبركؾ محمد مكسى: المرجع السابؽ، ص36 الميبييف لمدراسات التاريخية، ص
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 .  (1)السكيحمي الذم كاف يحظى بنفكذ كاسع 
كلما تكلى عبد القادر الغنام قيادة جيش الجميكرية الطرابمسية بصكرة رسمية، كانت إيطاليا     

ؾ، كىك عمؿ مخالؼ لقرارات الجميكرية بعدـ تعمؿ عمى عقد صبلت معو، كقد نجحت في ذل
، كىك يعتبر مف االختراقات التي قامت بيا (2)أك التكاصؿ الشخصي بالعدك االتصاؿجكاز 

 . (3)الحككمة اإليطالية في صفكؼ المجاىديف لشؽ صفيـ، كخمؽ الفكضى بينيـ 
لؾ بالعمؿ عمى نقمو كما عممت إيطاليا عمى تشتيت جيش الجميكرية أك قكات المجاىديف، كذ    

إلى طرابمس مف خبلؿ المجمس الحككمي، بحيث يككف تحت سيطرتيا، بدعكل أف ذلؾ يصب 
في مصمحة القانكف األساسي، كقد تنبو بعض الزعماء ليذه المخططات مثؿ رمضاف السكيحمي، 

الفعؿ كالرامية إلى تجريدىـ مف السبلح كتفريقيـ كتشتيتيـ في مختمؼ المكاقع ، كىذا ما حصؿ ب
عندما خرجت بعض الكحدات كلحقت بالسكيحمي في مسبلتو، كانتقمت بعضيا إلى ترىكنة 
كغرياف، كقد ساىـ ذلؾ في زيادة الخصكمات كتعميقيا بيف أعضاء الجيش الحككمي، كما 
استقاؿ بعض أعضاء مجمس الحككمة كىـ مختار كعبار كأحمد السكيحمي كعمر أبك دبكس 

 .(4)كمحمد الفقيو حسف
كعمى أية حاؿ فإف الحككمة اإليطالية لـ تدخر جيدا في محاكالتيا لكأد الجميكرية الطرابمسية    

في ميدىا كالقضاء عمييا بشتى الطرؽ كالكسائؿ لما تشكمو مف خطر عمى القكل االستعمارية في 
 المنطقة، خاصة بعد انتشار بعض األفكار كالمبادئ المنادية بالحرية كالديمقراطية. 

 

                                                 

، مصطفى 187، 183ػ  182ليبيا، ص، بركشف: تاريخ 245، صالسنكسية ديف كدكلةمحمد فؤاد شكرم:  (1)
 .162عمي ىكيدم: المرجع السابؽ، ص

، 523، محمد فؤاد شكرم: ميبلد دكلة ليبيا الحديثة، ص31المبركؾ محمد مكسى: المرجع السابؽ، ص (2)
، عمر سعيد بغني: 337، ص1973، 3الطاىر الزاكم: جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، دار الفتح، بيركت، ط

، 1996تاريخ ليبيا الحديث كالمعاصر، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس، ليبيا، أبحاث في 
 .199ص

تذكر المراجع إف عبد القادر الغنام قاـ بزيارة القكات المتكاجدة داخؿ قاعدة سيدم ببلؿ البحرية بجنزكر،  (3)
كمفيف بحراسة شط البحر كجمع اسمحتيـ كأرسميـ كبعد رجكعو مف تمؾ الزيارة إلى مدينة الزاكية جمع الضباط الم

إلى ترىكنو مساجيف، كقاـ بسحب غالبية الضباط كالجنكد مف مكاقعيـ المكاجية لمقكات اإليطالية في الزاكية، 
 .32، ص، المبركؾ محمد مكسى: المرجع السابؽ336الطاىر الزاكم: جياد األبطاؿ، ص

أم اإليطالييف كانكا يخشكف مف تزايد نفكذ رمضاف  نيـ، كيذكر إ185المرجع السابؽ، صبركشف:  (4)
السكيحمي كلذلؾ عممكا عمى الكقيعة بينو كبيف منافسيو في الزعامة في تمؾ الفترة، بؿ كجمعيـ في جبية كاحدة 
 كىـ ) أحمد المريض، المختار كعبار كعبد النبي بالخير (، كقد تحكلت تمؾ الخصكمات إلى صدامات مسمحة.
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 تمة: الخا
يمثؿ قياـ الجميكرية الطرابمسية حادثة فارقة في تاريخ األمـ كالشعكب التي تسعى لتقرير  .  

مصيرىا كتحقيؽ حريتيا كاستقبلليا، كقد كجدت ىذه الفكرة في أساسيا قبكال كاسعا لدل أىؿ الببلد 
ج الببلد، حيث مف الزعماء كالقادة كاألىالي عمى المستكل المحمي، ككاف ليا صداىا الكاسع خار 

ميدت الطريؽ أماـ شعكب المنطقة المنادية بتحقيؽ استقبلليا كنيؿ حقكقيا كحريتيا، كعكست 
 إصرار ىذه الشعكب كرغبتيا في المقاكمة كالكفاح حتى تحقيؽ المطالب العادلة.

يطاليا عم ى ػ أصبح قياـ ىذه الجميكرية يشكؿ خطرا كبيرا ييدد الدكؿ االستعمارية عمى الجممة كا 
كجو الخصكص، كيدفعيا إلى اتخاذ مكاقؼ محددة تجاىيا، خاصة بعد خركجيا منتصرة في 
الحرب العالمية األكلى إلى جانب حمفائيا، لذلؾ يتكجب عمييا الكقكؼ في كجو ىذه الجميكرية 
كالقضاء عمييا في ميدىا لما قد تشكمو مف خطر عمى سياسات الدكؿ االستعمارية كتطمعاتيا، 

ساد مف أفكار سياسية عالمية تنادم بالديمقراطية كالحرية كحقكؽ اإلنساف كحقكؽ  بالنظر لما
 الشعكب في تقرير مصيرىا.    

ػ أخذ المكقؼ اإليطالي تجاه ىذه الجميكرية الطرابمسية اتجاىات متباينة كمسارات متعددة مثمتيا  
ميادنة كالمجكء إلى المفاكضات التيارات المختمفة التي كانت سائدة، كالتي منيا دعاة المدنية كال

لتحقيؽ األىداؼ كالمصالح بأقؿ التكاليؼ، كمنيا المتطرفكف الذيف آثركا القكة ألخذ ما يريدكف 
كتحقيؽ مصالحيـ، كفي كؿ األحكاؿ فقد أفصحت ىذه الدكؿ كسياستيا عف حقيقتيا كأظيرت 

 البغيض المعادم لحقكؽ الشعكب كحريتيا. االستعمارمالكجو 
حداث الفرقة ػ عمؿ ا إليطاليكف عمى محاكلة شؽ صفكؼ المجاىديف مف الزعماء كقادة المقاكمة كا 

جياض محاكالتيـ في إقامة الجميكرية الطرابمسية سكاء بالدسائس أك بكسائؿ اإلغراء  بينيـ، كا 
 .كؿ بعضيـ السمطكية كحبيـ لمرياسةمستغميف مي

لمدف بالطائرات كاألسمحة الثقيمة بغية عرقمة ػ استخدمت إيطاليا القكة العسكرية المفرطة كقصفت ا
رغاميـ عمى القبكؿ بالكضع الراىف.    قياـ الجميكرية كبث الرعب بيف أبناء البمد كا 
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 لمصادر كالمراجع:ا
  ( انجمك بيتشنكلي: إيطاليا ما كراء البحار، ترجمة: عبد الرحمف العجيمي، صبلح الديف1)

 لمدراسات التاريخية. السكرم، مركز جياد الميبييف 
 ، ترجمة: 1969ة القرف التاسع عشر حتى عاـ . أ. بركشيف: تاريخ ليبيا مف نياي( ف2)

  .2005، ياد الميبييف لمدراسات التاريخيةعماد حاتـ، مركز ج
( بينيمدم غابرييمي: حككمة المستعمرة الطرابمسية في عبلقتيا مع األىالي كالسياسة الكطنية، 3)

الكعبازم، أطركحة دكتكراه، جامعة ركما، نسخة بمركز جياد الميبييف لمدراسات  : فؤادترجمة
 التاريخية.

 1970( جميؿ العارؼ: مذكرات عبد الرحمف عزاـ، المكتب المصرم الحديث، القاىرة، 4)
، 1، ط( خميفة محمد التميسي: معارؾ الجياد الميبي، المنشأة الشعبية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف5)

1980. 
 .1973، 3( الطاىر أحمد الزاكم: جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، دار الفتح، بيركت، ط6)
 ـ.1971، 2، ط، طرابمس: أعبلـ ليبيا ، دار الفرجاني( الطاىر أحمد الزاكم7)
( عمر سعيد بغني: أبحاث في تاريخ ليبيا الحديث كالمعاصر، مركز جياد الميبييف لمدراسات 8)

 . ـ1996، ، طرابمسالتاريخية
 ( عمر سعيد بغني: الجميكرية الطرابمسية، مجمة الشييد، العدد الخامس، مركز جياد 9)

 .1984الميبييف ضد الغزك اإليطالي،
 ػ 1919سية كالعسكرية في غرب ليبيا ( المبركؾ محمد مكسى عمى: األكضاع السيا10)

1922. 
 ـ، مركز  1922ػ  1917لي ( محمد امحمد الطكير: معارؾ الزاكية ضد الغزك اإليطا11)

 .1988جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس، ليبيا، 
 .1954( محمد فؤاد شكرم: السنكسية ديف كدكلة، دار الفكر العربي، القاىرة، 12)
 .1974،  1( محمد مسعكد فشيكة: رمضاف السكيحمي، دار الفرجاني، طرابمس، ليبيا ط13)
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 عالقة الجميكرية الطرابمسية باإلمارة السنكسية في برقة
 ـ (1922 - 1920)

 د. أبكبكر سالـ الميدم الشيباني
 جامعة سبيا                                                                    

 المقدمة:
ـ، كالتي 1916كانت العبلقات بيف طرابمس كبرقة قد تكترت بعد مفاكضات الزكيتينة سنة     

كقعيا إدريس السنكسي مع الحككمة اإليطالية دكف أف يستشير ممثؿ الحككمة التركية نكرم بؾ، 
أم كاحد مف الزعماء الطرابمسييف، ككاف مف نتائج ىذه المفاكضات طرد األتراؾ مف برقة،  أك

بمنطقة  تما سمي( في منطقة سرتكنشكب صراع كنزاع مسمح عمى الحدكد بيف برقة كطرابمس )
كظمت العبلقات بيف طرابمس كبرقة متكترة، كتـ بعدىا كالدة أكؿ جميكرية رسمية في  (1)خط النار

 االستقبلؿالعربي ككانت محاكلة طمكحة كمبكرة مف طرؼ الميبييف لمحصكؿ عمى قدر مف  العالـ
كالتي عرفت  مسبلتوكالحكـ الذاتي أثناء العيد اإليطالي، حيث أعمف عنيا بالفعؿ في مدينة 

، كمع أف عمرىا كاف قصيرا إال أنيا استطاعت أف تضع (2)ـ1918بالجميكرية الطرابمسية سنة 
ف تككف بعض المجالس كالمؤسسات اإلدارية التابعة ليا، كقد كصفيا محمد دستكرا ليا كأ

المرزكقي في كتابو " عبدالنبي بالخير، داىية السياسة كفارس الجياد " بأنيا كلدت كفي جسميا 
، إذ أف جميكرية يحكميا أربعة مف أقػكل الزعماء نفكذا عمى منطقتيـ بإقميـ (3)جراثيـ ىبلكيا

(، كرمضاف السكيحمي نفكسة(، كأحمد المريض ) ترىكنة جبؿػاف الباركنػي )ابمػس كىػـ: سميمطر 
  فتعدد الشاطئ(، كعبد النبي بالخير )كرفمة(، البد أف تغرؽ سفينتيا بمجرد إقبلعيا مف مصراتو)

، كالتي بيف زعماء الجميكرية الطرابمسية الربانية مدعاة إلغراؽ السفينة، كبالفعؿ حدثت صراعات
قتؿ رمضاف السكيحمي عمى يد عبد النبي بالخير، كبالتالي بدأت تظير بكادر فشؿ مف أعنفيا م

أكركبا بيذه الجميكرية كممثؿ شرعي ألىالي ليبيا أك  اعتراؼىذه الجميكرية  باإلضافة إلى عدـ 
حتى ألىالي طرابمس كبالتالي انيارت في نياية المطاؼ، عمى عكس السنكسية التي نجحت في 

انيا ليا، حيث كاف يطمح إدريس السنكسي إلى تأسيس إمارة شرؽ ليبيا، فعقد برقة بدعـ بريط
ـ(  التي منحت 1920ـ(، كالرجمة سنة )1917مع الحككمة اإليطالية في عكرمة سنة ) اتفاقيات

ذاتي  استقبلؿ، كاعترؼ بو رئيسا لحككمة ذات يا إدريس السنكسي لقب ) األمير (إيطاليا بمكجب
 اجدبيو، كجعؿ الكفرةكأكجمة كجالك ك  مية مف برقة المككنة مف كاحات الجغبكبتدير األجزاء الداخ

المقر الدائـ لؤلمير، كقد خصصت الحككمة اإليطالية عبلكات شيرية لمسيد إدريس كألسرتو 
كلشيكخ القبائؿ في برقة، ككاف إدريس السنكسي يميؿ إلى التسكية السممية لمنزاع مع إيطاليا، 

سيكف مصريف عمى مكاصمة النضاؿ ضد إيطاليا، كنتيجة لمتطكرات الخطيرة بينما كاف الطرابم
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أثارتيا  التيكالفتنة  كاالنقساـ، ةالطرابمسيت بيف زعماء الجميكرية العظيمة التي كقع كاالنشقاقات
، مصراتوككرفمة، كبيف ترىكنة ك  مصراتوبيف  انقساـإيطاليا بيف صفكؼ الزعماء، كأىميا إحداث 

 كالبربر مف جية ثانية، كالالجبؿ الغربي كالحركب بيف الرجباف كالزنتاف مف جية،  ثـ بيف زعماء
ـ، 1915مناص أف إيطاليا فشمت عسكريا في ىذه المرحمة التي أعقبت معركة القرضابية سنة 

، كاستخداميا لسياسة فرؽ تسد (4)إال أنيا نجحت نجاحا كبيرا في إحداث الصدع بيف الصفكؼ
 بكؿ براعة.

، كبيف البدك الفتنة بيف العرب كالبربر مف جيةانتيز اإليطاليكف فترة الميادنة ليمقكا بذكر  لقد   
كالحضر مف جية أخرل، كبيف سكاف البمداف المجاكرة أيضا، ككمما حاكؿ زعماء اإلصبلح إطفاء 

 . (5)نار الفتنة مف جية أكقد اإليطاليكف نارا أخرل، كنفخكا في جمرىا مف جديد
في مؤتمر عاـ لعميـ يصمكا إلى صيغة  االجتماعحصؿ رأل عقبلء طرابمس  ابعد كؿ م    

 ، كتحت قيادة كاحدة.ليبيا المعركفة تكحد طرابمس مع برقة في جبية مكحدة لمشعب الميبي بحدكد
كنظرا لتشابؾ المكضكع كقمة المصادر كالمراجع التي كتبت حكلو، فإف األمر يعتبر تحديا    

ؿ أف يسير في أغكاره، لذلؾ فإف ىذه الكرقة البحثية تيدؼ إلى تسميط كبيرا ألم باحث يحاك 
ـ إلى 1920الضكء عمى العبلقة بيف الجميكرية الطرابمسية باإلمارة السنكسية في برقة، مف سنة 

ف كاف  امتداداـ  كتعتبر ىذه الفترة 1922سنة  لمجميكرية الطرابمسية  فالجميكرية الطرابمسية كا 
الى نياية سنة  امتدتأشير عمى أكثر تقدير إال إنيا نظريا  8 زال يتجاك يرا كجكدىا الفعمي قص

يعتمد عمى سرد األحداث  ـ، كسنتتبع ىذه العبلقة مف خبلؿ المنيج التاريخي الذم1922
تمكنت الحصكؿ عميو مف مصادر كمراجع تخدـ ىذا المكضكع، كستككف  ، مستخدما ماكتحميميا

ذ كمف ـ1920ا الباحث ىي: ماىي أىمية مؤتمر غرياف سنة أىـ األسئمة التي سيجيب عميي
 ذ كىؿ تـ تطبيقيا عمى أرض الكاقعذ، أيضا لماذا تـ عقد مؤتمر سرتذحضره ذ كماىي قراراتو

ذ، كالسؤاؿ األىـ: لماذا فشمت كؿ المساعي ذ كىؿ تـ تطبيقياكماىي القرارات التي تكصؿ إلييا
 ذقيؿفي كحدة ليبيا ذ كماىي العرا الكبيرة

 سيتناكؿ الباحث ىذا المكضكع في مبحثيف رئيسييف: 
 ـ.1920المبحث األكؿ: مؤتمر غرياف 

 ـ.1922سرت العظيـ  اجتماعالمبحث الثاني: مؤتمر سرت أك 
 ـ:1920مؤتمر غرياف    -أكال 
، كالفتنة التي عمت العظيمة، التي كقعت بيف الزعماء كاالنشقاقاتبعد التطكرات الخطيرة    
في مؤتمر عاـ ليتدارسكا األكضاع الراىنة، كيتخذكا حياليا  االجتماعد، رأل عقبلء طرابمس الببل

 .مكقفا مشتركا
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ـ بعد أف اختار كؿ بمد مف 1920ىػػ، نكفمبر سنة 1339اجتمع المؤتمر في شير ربيع األكؿ    
 عف انتخاب: االجتماعيمثمو ماعدا األمازي  ) البربر (، كاسفر 

                                                                   رئيسػا                                                                 أحمد بؾ المريض 
 مستشارا                                       األستاذ عبد الرحمف بؾ عزاـ                
 عضكا                                                   محمد بؾ فرحاف                
 عضكا                                   ج                             الصادؽ بؾ الحا 
 عضكا                                                                   عمر أبك دبكس 
 عضكا                                                 مطاف                صالح بؾ س 
 عضكا                                          ميصة                          التيامي ق 
 عضكا                                           حمد الرحيبي                    الشيخ أ 
 عضكا                                                     اكم بك خنجر           العيس 
 عضكا                                                             محمدالتايب            
 عضكا                                                ف القيزاني                     عثما 
 عضكا                                                             عمي بف تنتكش         
 عضكا                                                     مختار كعبار                   
 عضكا                                                      عبد الرحمف زبيدة              
 عضكا                                                         ف عمر      الحاج محمد ب 
 عضكا                                                           عبد السبلـ الجدايمي      
 عضكا                                                          نكرم السعداكم            
 السعداكم                                                                    عضكا بشير  
 حسيف بف جابر                                                                    عضكا  
 ا سالـ البحباح                                                                       عضك  
 عضكا                                        الصكيعي الخيتكني                           
   
كقد اختار المؤتمركف أحمد بؾ المريض رئيسا لممؤتمر، كيعتقد الباحث إف أحمد بؾ المريض تـ  

لذم حضر ىذا اختياره رئيسا لممؤتمر ألنو أحد زعماء الجميكرية الطرابمسية كالذم كاف الكحيد ا
المؤتمر، ككانت الظركؼ إذا ذاؾ تتطمب ذلؾ، فرمضاف السكيحمي قتؿ، كسميماف الباركني امتنع 
عف الحضكر  ألنو كاف متأثرا بالحرب التي كقعت بيف الزنتاف كالبربر، كأرسؿ إليو أحمد بؾ 

ؿ المؤتمر المريض بعد انتخابو رئيسا لممؤتمر بأنو مستعد لمتنازؿ لو عف الرياسة فأبى كحاك 
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إقناعو فامتنع، كاستمر المؤتمر في أعمالو الكطنية، كامتنع عبد النبي بالخير عف الحضكر نظرا 
كالتي كاف مف نتائجيا قتمو لرمضاف السكيحمي، كمثؿ  مصراتولمحرب التي كقعت بينو كبيف 

    ىذا نصو:كأصدر المؤتمر بعد انتياء جمساتو قرارا  6كرفمة عبد الرحمف زبيدة كمحمد العيساكم
 يمكف تحسينيا إال بإقامة حككمة قادرة كمؤسسة عمى ما ) إف الحالة التي آلت إلييا الببلد ال

قرار مجمس  يحقؽ الشرع اإلسبلمي بزعامة مسمـ ينتخب مف األمة كال يعزؿ إال بحجة شرعية كا 
ػره األمة بكاسطة النكاب، كتككف لو السمطة الدينية كالمدنية كالعسكرية، بأكمميا بمكجب دستكر تق

. فكانت قرارات مؤتمر غرياف نقمة (7)نكابيا، كأف يشمؿ حكمو جميع الببلد بحدكدىا المعركفة (
متقدمة كخطكة شجاعة مف الزعماء الطرابمسييف نحك الطريؽ الصحيح  كمجيكدات جبارة نحك 

 كحدة ليبيا.
الشمؿ لكؿ الزعماء  كيرل الباحث أف مؤتمر غرياف تأتي أىميتو في تكحيد الكممة كلـ    

الطرابمسييف ماعدا البربر، كأيضا قناعة ىؤالء الزعماء بضركرة  تكحيد ليبيا بأكمميا تحت قيادة 
زعيـ مسمـ حكيـ يجمع بيده السمطات الثبلث الدينية كالمدنية كالعسكرية، كأيضا إقرار دستكر 

ىذا بالفعؿ ما تكافؽ عميو كالدينية كغيرىا في الببلد، ك  كاالقتصاديةينظـ الحياة السياسية 
 الحاضركف.

كانفض المؤتمر، كابم  قراراتو إلى الحاكـ اإليطالي في طرابمس كقرر إرساؿ كفد إلى ركما     
 ليطالب بتنفيذ قراراتو. 

ككاف الكفد يتككف مف: محمد بؾ فرحات الزاكم رئيسا، كمحمد نكرم السعداكم، كالصادؽ بف    
 السبلـ البكيصرم.  الحاج، كخالد القرقني، كعبد

كاستطاع ىذا الكفد أف يتصؿ برؤساء األحزاب في إيطاليا كمحررم الجرائد، كتمكف مف إعبلف    
قضيتو في بعض الجرائد كامتنعت الحككمة كأصحاب القرار عف االجتماع بيـ، كقاـ كالي 

في حنيف، طرابمس بإرساؿ كفد ليبي لكفد غرياف، كأسفرت نتيجة الكفد الكطني عف الرجكع بخ
كتأـز المكقؼ بعد رجكع الكفد، كقاـ الطمياف بنشاط عسكرم، لمقاكمة الركح الكطنية، كاعتقمكا 

 . (8)أناسا مف حزب اإلصبلح الكطني
الحرب العالمية األكلى، كحصؿ فتكر  اندالعكانت الفتنة بيف طرابمس كبرقة قد اشتدت مع    

كات، كترتب عمى ذلؾ تعد عمى األمكاؿ بيف البرقاكييف كالطرابمسييف استمر لمدة خمس سن
 . (9)كاألشخاص

 كالسؤاؿ الذم يفرض نفسو: ىؿ كاف مؤتمر غرياف ناجحا ذ كىؿ تـ تطبيؽ قرارتو ذ    
في الحقيقة اف مؤتمر غرياف يعتبر ناجحا، بحيث كحػد إقميـ طرابمس في ىذا المؤتمر، كعبد    

ي حد ذاتو، باإلضافة إلى معرفة زعماء الطريؽ نحك التقارب مع إقميـ برقة، كىذا إنجاز ف
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طرابمس أف السبيؿ الكحيد لكحدة ليبيا ىي التكاصؿ مع برقة كالسنكسييف كتغميب كحدة الكطف 
 عمى كؿ المصالح الشخصية، ككؿ قرارات مؤتمر غرياف كانت في طريقيا إلى التنفيذ.

ال يرضى عنيا عقؿ، كال شرع ككاف عقبلء طرابمس كبرقة ال ترضييـ تمؾ الحالة المزرية التي    
كال عرؼ، كبادر السيد أحمد المريض بإرساؿ رسالة ألخيو األمير محمد إدريس السنكسي، 

، كرد عمى تمؾ الرسالة األمير محمد إدريس معاني الرفيعة كالعبارات الساميةككانت مميئة بال
كاف مميدا . كنبلحظ أف مؤتمر غرياف (10)السنكسي كترتب بعد ذلؾ اجتماع سرت العظيـ

ـ الذم كاف فاتحة خير 1922لمطريؽ نحك مؤتمر جامع مع إخكانيـ في برقة، كىك مؤتمر سرت 
 .احد كالقضاء عمى الفتنة في ميدىالنبذ الكراىية كالفرقة بيف األشقاء في الكطف الك 

 ـ:1922سرت العظيـ  اجتماع مؤتمر سرت أك -ثانيا 
ذ، نقكؿ بأنو ت، كالسؤاؿ لماذا عقد مؤتمر سرتسر اجتمع الكفداف الطرابمسي كالبرقاكم في    

ـ مف 1920تكصؿ إليو الحاضركف مف زعماء طرابمس في مؤتمر غرياف  ما الستكماؿعقد 
، ككاف يمثؿ الكفد الطرابمسي كؿ مف أحمد مجمميا عمى كحدة طرابمس مع برقة قرارات تنص في

، كالشتيكم بف نكرم السعداكم ، كمحمدبؾ السكيحمي، كعبد الرحمف بؾ عزاـ، كعمر بك دبكس
سالـ، كالصكيعي الخيتكني، كالحاج صالح بف سمطاف، كيمثؿ برقة كؿ مف: الشيخ صالح 
األطيكش، كالشيخ نصر األعمى، كالشيخ خالد القيصة، كالشيخ صالح السنكسي بف عبد اليادم 

جػة أسبػاب البراني، كشرع المجتمعكف في استعراض الحاؿ التي كصمت إلييا الببلد، كمعال
: ) الحمد هلل المبدئ المعيد، فػؽ عمييا ممثمػك طرابمػس كبرقػةالخبلؼ كخرجػكا بيذه القػرارات التي ات

الفعاؿ لما يريد، ألؼ بيف قمكب المسمميف كجعميـ خير أمة لمعالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى 
يؼ نقاتؿ األعداء كبعد: فقد ، كيعممنا كذم جاء يدعكنا إلى العزة كاإلباءرسكؿ اليدل ك الرحمة ال

اجتمعنا نحف المكقعيف عمى ىذه المعاىدة المفكضيف مف قبؿ طرابمس كبرقػة، كقررنا بعد مداكلة 
الفكر المكاد اآلتية المتضمنة اتفاؽ القطر الطرابمسي البرقاكم عمى االتحاد كالتعاكف في السراء 

 كالضراء: 
 دنا كضد المفسديف. يجب أف نكحد كممتنا ضد عدكنا الغاصب لببل -1
 . يككف عدكنا كاحدا كصديقنا كاحدا يجب أف -2
يطالب بو أحد اآلخر إلى أف تستقر الحالة في  إف كافة ما كقع بيف الطرفيف مف التجاكز ال -3

الكطف، كتتعيف كضعية الببلد العمكمية. كمع ذلؾ يجب أف يسعى الطرفاف في المسامحة بيف 
 ف فعمى الحككمة التابعة ليا أف تعاقبو بما يستحؽ. العرباف، كمف يتعدل بعد اآل

كؿ مف يخالؼ الجماعة كيدس الدسائس األجنبية، عمى الحككمة المنسكب إلييا إعدامو  -4
 كمصادرة أمكالو حسب الشريعة اإلسبلمية. 



 ـ (1922 - 1920)  عالقة الجميكرية الطرابمسية باإلمارة السنكسية في برقة
 جملة القلعة                                                                                                د. أبكبكر سالـ الميدم الشيباني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
186 

 

يرل الطرفاف أف مصمحة الكطف كضركرة الدفاع ضد العدك المشترؾ تقضي بتكحيد الزعامة  -5
كالمدنية داخؿ د، كلذلؾ يجعبلف غايتيما انتخاب أمير مسمـ تككف لو السمطة الدينية عمى الببل

 . دستكر ترضاه األمة
يتخذ الطرفاف الكسائؿ البلزمة لتحقيؽ ىذه الغاية المذككرة في المادة الخامسة، كأف تككف  -6

 تكلية األمير بإرادة األمػة. 
خامسة يجب انتخاب مجمس تأسيسي مف الفريقيف متى تحققت الغاية المذككرة في المادة ال -7

، كتمييدا ليذه األعماؿ، يجب  دارة الببلد، كقبؿ ذؿلكضع القانكف األساسي كالنظـ البلزمة إل
عمى الفريقيف أف يرسؿ كؿ منيما مندكبا لمبمديف ألجؿ أف يشتركا في سياسة الببلد كالتدابير 

 المقتضاة لمدفاع عف الكطف. 
ف بأال يعترفكا لمعدك بسمطة، كأف يمنعكه مف بسط نفكذه خارج األماكف يتعيد الطرفا -8

المتحصف بيا اآلف، كفي حالة كقكع حرب يتضافر الفريقاف عمى حرب العدك، كأال يعقد صمحا 
 أك ىدنة إال بمكافقة الفريقيف. 

إذا خرج العدك مف حصكنو مياجما جية مف الجيات كجب عمى الجية األخرل أف تمد  -9
ذا لـ يكؼ الم ياجـ بالميمات الحربية كالماؿ كالرجاؿ، كأف تنذر العدك بالكؼ عف التجاكز كا 

 تياجمو ىي بدكرىا. 
تجتمع ىيئة منتخبة مف أىالي طرابمس كبرقة مرتيف في كؿ سنة في شير المحـر  ك رجب  -10

 لمنظر في مصالح الببلد. 
قة كالييئة المركزية في جية يشترط أف تكافؽ عمى ىذه المعاىدة كؿ مف حككمة بر  -11

 طرابمس . 
 .(11)االتفاقيةميمة الييئة المذككرة تأييد العبلئؽ الكدية بيف الطرفيف كتأييد ىذه  -12

  .ـ(1922يناير سنة 21ىػػ )1340جمادم األكلى سنة 22حرر في قصر سرت في بـك السبت 
كحيد حركة الجياد الميبي كبيذه القرارات التي خرجت مف مؤتمر سرت تككف قد تكصمت إلى ت   

ر فاعمية في أداء كاجبيا في طرابمس كبرقة ضد المحتؿ اإليطالي لتككف حركة الجياد أكث
 .الجيادم

كجاء رد الفعؿ اإليطالي تجاه ذلؾ العمؿ الجبار عمى لساف الجنراؿ غراتسياني بقكلػو: " انو قد    
ب كأصبح السبيؿ مميدا لمطمات جديدة تبلشى نيائيا كؿ ظؿ لسيادتنا الفعمية عمى طرابمس الغر 

 .(12)"نتمقاىا كذلؾ بفضؿ سياسة التنازؿ
كانت الحككمة اإليطالية تتابع األخبار كما يدكر بيف برقة كطرابمس، كخافكا أف يترتب عمى    

اتفاؽ طرابمس كبرقة ما ال تحمد عقباه، فقرر ككلبي " كالي طرابمس اإليطالي " احتبلؿ مصراتو 



 ـ (1922 - 1920)  عالقة الجميكرية الطرابمسية باإلمارة السنكسية في برقة
 جملة القلعة                                                                                                د. أبكبكر سالـ الميدم الشيباني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
187 

 

الميبيكف إلى نتيجة في مؤتمر سرت، كاستطاع الطمياف أف يحتمكا قصر حمد كبدأ قبؿ أف يصؿ 
 الجياد مف جديد، كأراد الطمياف أف يخدعكا المجاىديف كدعكا إلى عقد المفاكضات في فندؽ

عداد العدة ، كانتظار المدد مف إيطاليا، كاستمرت المفاكضات كاتضح الشريؼ لكسب الكقت كا 
أبريؿ سنة  10عازميف عمى الحرب، كانقطعت المفاكضات في يكـ  لممجاىديف أف الطمياف

 ـ كاستعد كؿ مف الطرفيف لما تتمخض عنو األياـ المقبمة. 1922
لىككاف مف أقكل العكامؿ التي جعمت     طرابمس ككلبي يتشدد مع المجاىديف كيرفض  كا 

 . (13)درات إيطاليامطالبيـ ظيكر الفاشستية في إيطاليا، كأصبحت كشيكة أف تستكلي عمى مق
ككاف مف مبادئيـ المنحرفة الكصكؿ إلى أغراضيـ بكؿ كسيمة كال يجدكف في نفكسيـ    

غضاضة إذا كانت أعماليـ مخالفة لئلنسانية أك لمحقكؽ العامة متى كاف فييا مصمحة ليـ أك 
ؽ العامة، لببلدىـ، كال يستحكف مف أف يعمنكا صراحة بأنيـ ال يعرفكف الحرية، كال يقدسكف الحقك 

 . (14)كال يحترمكف العيكد متى كاف ذلؾ ضركريا لمصمحة إيطاليا
منيا ىذه المقاصد  تؤخذيقكؿ شكيب أرسبلف: ) لمكسكليني خطب كثيرة ككتابات بتكقيعو    

بدكف إشكاؿ، فميذا لـ يبؽ في إيطاليا ال حرية قكؿ، كال حرية كتابة، ككؿ شيء يصادـ إرادة 
 . (15)الفاشست فيك ممنكع (

ـ استؤنفت الحرب مف جديد، 1922ابريؿ سنة  10بعد انقطاع مفاكضات فندؽ الشريؼ في    
 كأصبح الطمياف يتكغمكف في طرابمس، كالمجاىدكف يتراجعكف أماـ ىجماتيـ الشرسة. 

فرأل الطرابمسيكف إرساؿ كفد إلى األمير محمد إدريس السنكسي  ليبايعكه باإلمارة تنفيذا لما    
اإلصبلح المركزية في فندؽ الشريؼ، ككاف ذلؾ الكفد يتألؼ مف الشيخ محمد بف قررتو ىيئة 

حسف، كالشيخ محمكد المسبلتي، كالشيخ الطاىر الزاكم، ككصؿ الكفد إجدابية في شكاؿ عاـ 
 ىػ كقابؿ األمير محمد إدريس السنكسي، كأبمغو الكفد ىدفو الذم جاء مف أجمو، فاعتذر1340

 . (16)لشدة الحر كتدىكر صحتو ، ككعد بالسفر عندما تتحسف صحتوعف الذىاب إلى طرابمس 
كحرصت إيطاليا أف تستشؼ ما كصؿ إليو زعماء برقة كطرابمس، فأرسمت أمندكال كزير    

المستعمرات اإليطالية لمدخكؿ في مباحثات مع األمير إدريس السنكسي كاشترط اإليطاليكف قبؿ 
سعداكم ممثؿ الحككمة الكطنية الطرابمسية إجدابية ككاف الدخكؿ في المباحثات أف يغادر بشير ال

األمير إدريس السنكسي يأمؿ أف يصؿ إلى إيقاؼ الحرب بيف إيطاليا كالطرابمسييف كلذلؾ طمب 
 . (17)مف بشير السعداكم كزمبلئو أف يخرجكا إلى الطبيؿ

، كالتقى كبعد ذلؾ حضر كزير المستعمرات اإليطالي إلى غكط الساس بالقرب مف المرج   
ـ كعمؿ عمى إقناع أمندكال بضركرة تيدئة 1922يكنيو  22باألمير محمد إدريس السنكسي في 

األحكاؿ في طرابمس، كبعد انتياء المباحثات أرسؿ األمير إدريس السنكسي إلى بشير السعداكم 
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بشير كزمبلئو كبل مف: صالح األطيكش، كالفضيؿ الميشيش كأحد أبناء الكزة كسمـ ىؤالء كتابا ل
، كبحث السعداكم مف سمك األمير أخبره فيو بمقابمتو مع كزير المستعمرات في غكط الساس

، كبأف المباحثات قد أسفرت عف إظيار إيطاليا استعدادىا لمصمح معيا، القضية الطرابمسية معو
كفضبل عف ذلؾ فقد جاءت الجماعة بكتاب آخر مف األمير مكجيا إلى رئيس ىيئة اإلصبلح 

 ة بيذا المعنى. المركزي
فبادر بشير السعداكم بأنو يعتـز العكدة فكرا إلى طرابمس إلتماـ البيعة ككعد بالعكدة سريعا    

 . (18)إلى إجدابية يحمؿ معو البيعة
كىكذا غادر بشير السعداكم برقة إلى طرابمس، كبمجرد كصكلو إلى مصراتو اجتمع بالزعماء     

، مستندا في ذلؾ إلى أنو ال سبيؿ مير السيد إدريس السنكسيلسمك األالطرابمسييف كنادل بالبيعة 
إلى الخبلص البتة إال باالتفاؽ كالتعاكف مع برقة، كانضماـ برقة إلى طرابمس في القتاؿ ضد 

، ثـ ذىب بيا مف مصراتو إلى مسبلتو ب بشير السعداكم نص البيعة بنفسوالعدك اإليطالي، ككت
إلصبلح المركزية مجتمعة برئاسة أحمد المريض فقرأ عمييـ ثـ إلى غرياف، كىناؾ كانت ىيئة ا

 . (19)البيعة، ككافؽ ىؤالء عمييا باإلجماع كدكف مناقشة
كيرل الباحث أف قبكؿ الزعماء الطرابمسييف لبيعة السيد إدريس السنكسي لـ يكف غريبا كال    

كاحدة منذ أف بدأكا القطر الميبي تحت زعامة  التحادعجيبا، فقد ميد ىؤالء الزعماء أنفسيـ 
ـ، ثـ انعقد العـز عمى قبكؿ إمارة السيد إدريس السنكسي في 1920اجتماعاتيـ في مؤتمر غرياف 

ـ، حيث لـ يكف في الساحة الميبية رجبل يتفؽ عميو الجميع 1922في مؤتمر سرت  اجتماعيـ
ألخيرة  منذ كمحؿ رضا الجميع إال السيد إدريس السنكسي، كفضبل عف ذلؾ فقد دلت الحكادث ا

مع برقػة ىك الكسيمة الكحيدة لتخميص  االتحاد، عمى أف بمصراتونزكؿ الطمياف في قصر حمد 
 ليبيا مف شركر المستعمريف.

ككاف عمى أثر كنجاح السيد إدريس السنكسي في إنياء الخبلؼ ككقؼ القتاؿ بيف الطمياف    
ات بيف الحككمة اإليطالية المحمية ، أف بدأت المفاكضمصراتوكالطرابمسييف، السيما في منطقة 

كبيف ىيئة اإلصبلح المركزية برئاسة أحمد المريض في بئر عبازة، ككجد الطرابمسيكف أف المناداة 
بالبيعة لمسيد األمير إدريس السنكسي، ككضع تمؾ القرارات التي اتخذكىا مف أياـ مؤتمر غرياف 

 .(20)باألمر الكاقع مكضع التنفيذ أجدل الطرؽ كأقكاىا لمجابية الطمياف
كقد أكفدت ىيئة اإلصبلح المركزية الشيخ محمد بف حسف، كالشيخ محمكد المسبلتي، كالشيخ    

 مصراتوالطاىر الزاكم، إلى اجدابية يرجكف مف األمير السيد إدريس السنكسي القدـك إلى 
اعتذر عف الذىاب لمبايعتو باإلمارة. كألف األمير كاف يشكك المرض كعدـ القدرة عمى السفر، فقد 

، عمى تقؿ السيد ادريس إلى جردس العبيد، ككعد بالزيارة عند حمكؿ الخريؼ، كانمصراتوإلى 
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 .(21)حيف ظؿ الكفد الطرابمسي في اجدابية
كما إف عمـ الطمياف بتمؾ التطكرات كمجيء الكفد الطرابمسي إلى إجدابية، حتى ثارت ثائرتيـ،    

إدريس السنكسي بأنيا لف تتكانى عف مياجمة إجدابية ذاتيا،  كأعممت الحككمة اإليطالية األمير
كلما أدرؾ األمير إدريس خطكرة المكقؼ بدأ يبذؿ قصارل جيده إلقناع الحككمة اإليطالية، بأف 

بما فعمكه سكل حقف الدماء كفض خبلفيـ مع إخكانيـ أىؿ برقة، كأف  اما قصدك الطرابمسييف 
ا أف يكقؼ اعتداءاتيا عمى الطرابمسييف فضبل عف أف كاف كاجب الحككمة اإليطالية يحتـ عميي

يراه في مصمحة الببلد عمى الحككمة  لؤلميرػػ عمى حسب اتفاؽ الرجمة ػػ الحؽ في أف يعرض ما
اإليطالية، كما أف معاىدة الرجمة قد ألزمت الطمياف كذلؾ بأف يضعكا مكضع االعتبار كؿ ما 

 . (22)يبديو مف آراء في ذلؾ
: تقرر أف يذىب السيد بشير السعداكم بكصفو مندكبا مف ىيئة اإلصبلح باإلمارة البيعة نص

عمى رأس كفد لتسميـ كتاب البيعة إلى األمير إدريس السنكسي، ككاف ضمف ىذا الكفد كؿ مف 
عبد الرحمف عزاـ، كمحمد الصادؽ بالحاج ، نكرم السعداكم، كالشيخ محمد عبد الممؾ، ككقع 

المريض رئيس ىيئة اإلصبلح المركزية كعبد الرحمف عزاـ مستشارىا، ثـ  عمى كتاب البيعة أحمد
أعضاء الييئة  محمد بف عمر، كبشير السعداكم، كحسيف بف جابر، كمحمد فرحات، كعبد 
الرحمف زبيدة، كمحمد التائب، كسالـ البحباح، عثماف القيزاني، كعمر بك دبكس، كمحمد صادؽ 

حمد فكيني، كالصكيعي الخيتكني، كما كقع عمى البيعة مف بف الحاج، كمحمد مختار كعبار، كم
، كفرحات القاضي، كمحمد ، كعمي أبك حبيؿاألعياف محمد الديب كمحمد سكؼ، كعمر ضياء

: ) سمك مكالنا ، كىذا نص البيعةالقرقني، كأحمد السني، كالبغدادم بف معيكؼ، كمحمد الصغير
يخفى عمى سمكه أف الخبلؼ ما يزاؿ   كرعاىػػ إنو الاألمير الجميؿ السيد محمد إدريس ػػ حفظو اهلل

قائما بينيـ كبيف الحككمة اإليطالية  كذلؾ ألف الحككمة اإليطالية كجيت عزميا إلى العبث 
دارييا، كجعمت مف قكتيا مبررا لمتصرؼ في مصيرنا  بجميع حقكقنا شرعييا، كسياسييا، كا 

 نتحمؿ ضيما كال نرضى أف تضمحؿ كحقكقنا الطبيعية، كنحف خير أمة أخرجت لمناس ال
، األمر الذم حممنا عمى رككب ؿ إلى ديننا القكيـ كائنا ما كافشريعتنا كال أف يتطرؽ الخم

األخطار كاقتحاـ الحركب المتكالية، معتمديف عمى قكة الحؽ إلى أف نظفر بتحقيؽ أمنيتنا القكمية 
: الدينية كالسياسية مسمطات الثبلثةأمير مسمـ جامع ل أال كىي تأسيس حككمة دستكرية يرأسيا

، كبيذا يسمـ كطننا كيتـ أمر ديننا كتصمح ع مجمس نيابي تنتخب األمة أعضاءهكالعسكرية، م
أحكاـ قضايانا كنحفظ شرعنا، كعنعنة تاريخنا الباىر، كىذا ال ينافي ما تدعيو إيطاليا كما دأبت 

نما ساقتيا دكاعي السياسة عميو مف خطب رجاليا مف أنيا ال تحتؿ ديارنا بنية اال ستعمار، كا 
الدكلية في البحر المتكسط ، كلك كانت صادقة في دعكاىا ىذه لما عرضت ببلدنا لمخراب بتكالي 



 ـ (1922 - 1920)  عالقة الجميكرية الطرابمسية باإلمارة السنكسية في برقة
 جملة القلعة                                                                                                د. أبكبكر سالـ الميدم الشيباني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
190 

 

اليجمات، كاستعماؿ دىائيا كقدرتيا لمتفريؽ كالفكضى، كقد حاكلت فصؿ األمة بعضيا عف 
يقيف بأف يمتفا حكؿ أمير كاحد بعض بطرؽ مختمفة كأبى اهلل إال أف يجمع كممة القطريف الشق

يرضيانو كحيث كاف سمككـ مف أشرؼ عائمة كأكـر بيت مع ما تجتمع في ذاتكـ الشريؼ مف 
   ( الحائزة لمككالة المطمقة مف المزايا العالية، كاألكصاؼ الجميمة فإف )ىيئة اإلصبلح المركزية

منيا قد كجدت في سمككـ أميرا،  ( الذم يمثؿ األمة الطرابمسية، بانتخاب كاقعمؤتمر غرياف)
، فيي لذلؾ تبايع سمككـ أميرا لمقطريف طرابمس ى جمع األمة لمثقة العامة محبكباحازما قادرا عم

كبرقة عمى أف تقكدىما إلى ما يحقؽ أمانييما الشريفة اإلسبلمية المنكه عنيا، عمى أف مبايعتكـ 
القطػريف في )سرت( ككاف السبب في بيف مندكبي  االتحادكانت مضمرة في كؿ نفس منذ كقع 

تأخير تحقيقيا طكارئ الحرب التي طكحت بكؿ كاحد مف أعضاء الييئة، كرجاؿ القطر في 
منطقة شاسعة مف المناطؽ الحربية. كبيذه البيعة إف شاء اهلل أصبح سمككـ األمير المحبكب 

األمة تقاـ لكـ مظاىر لمقطريف المباركيف ، كمتى سنحت الفرصة عند تشريفكـ إيانا حسب رغبة 
ىذه البيعة في مككب الئؽ بسمككـ. كاهلل سبحانو كتعالى يمدكـ بركح مف عنده كيجعؿ البركة في 

 . (23)البيت السنكسي المؤسس عمى التقكل كالصبلح (
 كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو                               
 ىجرم 1340ذك الحجة  3الجمعة                               
 ـ 1922يكليو / تمكز  28المكافؽ                               

كبادر األمير محمد إدريس بمصافحة تمؾ اليد الممدكدة كقبؿ البيعة دكف تردد، بعد مشاكرات    
أجراىا مع زعماء برقة في مؤتمر عقده بمنطقة جردس العبيد كأجاب عمى كتاب البيعة في  

 ، كجاء قبكؿ البيعة عمى النحك اآلتي: ـ (1922) نكفمبر22
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 كبعد ....
) فقد تناكلت بيد الشكر عريضتكـ التي أظيرتـ فييا رغبتكـ الخالصة في تحقيؽ غايتكـ التي   

أجمعتـ عمييا في مؤتمر غرياف كجاىدتـ ليا جيادا صادقا باألنفس كالثمرات في شخصي 
اهلل أف يحقؽ آماؿ ىذه األمة كيكمؿ مساعييا كميا بالنجاح. كلما كاف اتحاد الكطف  فأخذتيا داعيا

كسبلمتو ىما الغاية التي طالما سعيت إلييا كجدت مف كاجبي أف أتمقى طمبكـ بالقبكؿ كأف 
اتحمؿ المسؤكلية العظمى التي رأت األمة تكميفي بيا، فعمي أذف أف اعمؿ بجد معكـ، كلكف ال 

بغير إقدامكـ كجدكـ ال قدرة لي عمى شيء. إني أعمـ أف الحياة الخالدة ىي لؤلمـ ال تنسكا أنني 
لؤلفراد، ككذلؾ األعماؿ العظيمة الباقية ىي التي تنصرؼ إلى صالح الجميع، فمذلؾ أدعكه 
سبحانو كتعالى أف ييدينا إلى كؿ عمؿ ثمرتو لؤلمة. إذ مف حؽ كؿ شعب أف يسيطر عمى 
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شؤكا أحرار، كقد ظير شعبنا في كؿ أدكاره مقدار محبتو لمحرية فدفع ميكرا شؤكنو، كالناس منذ ن
غالية، فبل يصح ألحد أف يطمع في استعباده كاالستبداد بشؤكنو، لقد اشترطتـ عمي الشكرل كىي 
أساس ديننا، كسأعمؿ عمى قاعدتيا، ىذا كقد رأيت أف أقر األمكر عمى ما ىي عميو حتى تجتمع 

نظاـ الببلد، فمذلؾ أكؿ إلى الييئة المركزية ػػ لما أبدت مف الحمية، كالعدؿ، جمعية كطنية لكضع 
، كلي الثقة العظيمة في حكمة رئيسيا عمى إدارة شؤكف القطر الطرابمسي كالدرايةػػ أف تستمر

البطؿ الحاـز أحمد بؾ المريض كرفقائو كالرؤساء الكراـ الذيف أيدكا مساعي الييئة الممية أف 
اؽ المسؤكلية بصبر لتثبيت دعائـ البناء الكطني الذم شيدكه كأسألو تعالى أف يمد يتحممكا مش

 . (24)(الجميع بعنايتو كيثبت األقداـ كيقير األعداء كيمف بالنصر المكعكد إنو عمى ما يشاء قدير
حاكؿ مستشار األمير محمد إدريس  عمر منصكر الكيخيا أف يكفؽ بيف سياسة األمير إدريس    

ياف، كحرصو عمى كحدة الصؼ كاجتماع الكممة تحت زعامتو، كانعقدت اجتماعات مع الطم
كمناقشات كاستمر ىذا الميداف مفتكحا نحك أربعيف يكما كلـ ييتد الباحثكف إلى الحؿ المطمكب إال 
بمغادرة االمير محمد إدريس السنكسي إجدابية إلى مصر في اليـك الثاني مف جمادم األكلى سنة 

، ككاف ذلؾ السفر بسبب مرض ألـ بو كنصحو األطباء (25)ـ1922يسمبر سنة د 21ىػ 1341
بالذىاب إلى مصر لمعبلج، ككاف قبؿ سفره قد تعكرت كتغيرت العبلقات السنكسية مع إيطاليا، 
كحدثت بعض االشتباكات بيف الطمياف كالعرباف بسبب حرص الطمياف عمى نزع السبلح منيـ، 

ا كزكرا، ككانت ىناؾ محاكلة أخرل لمقبض عمى صفي الديف كتـ اعتقاؿ الشيخ العكامي ظمم
يف السنكسي كلكنيا باءت بالفشؿ بسبب الخبر الثميف الذم سربو عثماف العنيزم إلى صفي الد

 . محذرا إياه مف غدر الطمياف بو
إف األمير محمد إدريس السنكسي اتخذ قرار اليجرة إلى مصر بعد دراسة كافية لممرحمة التي    

بيا الببلد، كلمتطكرات السياسية كالعسكرية التي حدثت عمى الساحة فالحؿ العسكرم كاف مرت 
يعرؼ باستحالتو منذ البداية ككاف يعمؿ ما في كسعو إلقناع اآلخريف بذلؾ لممحافظة عمى دماء 
المكاطنيف التي كانت تيدر بدكف نتيجة مما كاف سيسبب في إحباط الركح المعنكية كتمكيف 

د كاف يرل أف المقاكمة الميبية المسمحة لف يمكنيا بأم حاؿ مف األحكاؿ دحر القكات العدك، فق
 اإليطالية. 

ما يمكنيا إعطاؤه في تمؾ ثـ إف المجيكدات الدبمكماسية التي كاف يقكـ بيا قد أعطت كؿ    
 ، فرحؿ عف الببلد ليحتفظ بحريتو كيراقب الكضع الدكلي كيتحيف الفرص. المرحمة

بدعكل أنو ترؾ شعبو أثناء منعطؼ تاريخي  لبلنتقادرض األمير محمد إدريس السنكسي لقد تع   
ـ، لقد حاكؿ اإليطاليكف قتمو بالسـ، حيث أكرد السيد محمد فؤاد شكرم في كتابو " 1922ىاـ في 

السنكسية ديف كدكلة " أف إيطاليا حاكلت التخمص مف السيد األمير إدريس السنكسي عف طريؽ 



 ـ (1922 - 1920)  عالقة الجميكرية الطرابمسية باإلمارة السنكسية في برقة
 جملة القلعة                                                                                                د. أبكبكر سالـ الميدم الشيباني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
192 

 

ستطاعكا بالفعؿ بدس السـ لمسيد، فقد مرض السيد األمير ادريس السنكسي، كمع انو ككبلؤىا كا
طمب المعالجة في القطر المصرم، كاستأذف الحككمة في الدخكؿ إلى مصر بقصد المداكاة، 

، فقد حاؿ الطمياف دكف سفره، ثـ أصركا عمى أف يعالجكه رحبت الحككمة المصرية بمجيء سمكهك 
ال مف أف يعالجكا سممكه مما كاف يشكك منو، كاقتصر عمؿ أطبائيـ عمى بأنفسيـ، كلكنيـ بد

  مف بمصراتوكصؼ بعض العقاقير ) المقكية (، كبم  عبد الرحمف عزاـ، كىك ما يزاؿ كقتذاؾ 
، أف الحككمة اإليطالية تنكم الخبلص مف االشتراكيأحد ضباط الطمياف الذيف اعتنقكا المذىب 

يتناكلو مف عقاقير كأدكية عمى أيدييـ، فبادر عبد الرحمف عزاـ  حرصا األمير بدس السـ لو فيما 
منو عمى حياة األمير، بإرساؿ أحد المجاىديف مف الضباط كيدعى عبد المكلى الحاسي حتى 
يبم  السيد ادريس السنكسي" أف الجماعة قد قرركا أف يسقكه السـ" غير أف الرسكؿ عندما جاء 

، فمـ يشأ أف يزيد مف إزعاج السيد بتبميغو ىذه ي آالـ المرض المبرحةالسيد يعان يبم  رسالتو كجد
، كعمى ىذه الصكرة نفذ الطمياف مكيدتيـ، كلكف اهلل سبحانو كتعالى لـ يشأ أف يحـر (26)الرسالة

األمة الميبية العربية المجاىدة زعامة السنكسية، فسمـ األمير كلكنو ظؿ مف ذلؾ الحيف يشكك 
 المرض.

اءت الكفكد مف طرابمس تعرض عمى سمكه بيعة اإلمارة كانت العمة قد اشتدت كعندما ج   
بالسيد حتى اقتضاه األمر أف يمـز فراشو، كصار المحيد عف السفر إلى مصر حتى يعالج مف 
مرضو ، ككاف مما زاد المكقؼ  خطكرة عمى خطكرتو ، بحيث بات يخشى عمى حياة األمير، أف 

الفاشستي المعركؼ  االنقبلبو كبيف الحككمة اإليطالية منذ حدكث العبلقات كانت قد تحرجت بين
ـ، كتكرر كقكع المصادمات بيف الطمياف كبيف الكطنييف في برقػة، 1922بإيطاليا في أكتكبر 

، كأصر الطمياف بدكرىـ عمى يخرج إلى القطر المصرم لممداكاة فطمب األمير ثانية أف
  (27)رفضيـ

بينو كبيف الحككمة اإليطالية حتى لـ يجد في مقدكره التغمب  كتنامت الخبلفات كالمشاكؿ   
ككنيا محاكلة عقيمة إلقامة نكع مف الحكـ الثنائي يشارؾ فيو  كال تعدعمييا، فمعاىدة الرجمة 

اإليطاليكف كالسنكسيكف معا، كلـ يقدر ليا النجاح أبدا مف الناحية العممية، ثـ انقطع الرجاء في 
استيبلء الفاشست عمى مقاليد السمطة في إيطاليا، كلـ يعد مف المصمحة استمرارىا نيائيا عقب 

البقاء في كجكد نظاـ فاشي، فمك أف األمير إدريس السنكسي أصر عمى البقاء داخؿ ليبيا في ذلؾ 
الكقت لكانكا قبضكا عميو حتما، ككانت أىميتو القصكل بالنسبة لميبييف تكمف في سعة نفكذه 

سبلمي كزعيـ لمحركة السنكسية، كحنكتو في أساليب التفاكض السياسي، كىيبتو في العالـ اإل
كخبرتو بالقضايا الدكلية، كقد ظير أثره في الحرب العالمية الثانية، كاستفاد مف الفرص التي 

ألمانيا، كساعد ذلؾ أتيحت ، كشكؿ الجيش السنكسي الذم خاض معارؾ ضارية ضد إيطاليا ك 
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االعتراؼ بالجيكد التي بذليا الميبيكف كاستفاد األمير محمد إدريس الجيش الحمفاء مما اضطرىـ ب
 . (28)السنكسي مف تمؾ األعماؿ الجميمة في مباحثاتو كمفاكضتو مع اإلنجميز

إف فترة الميجر التي عاشيا األمير محمد إدريس السنكسي في مصر كانت مف أصعب أياـ    
الكثيريف مف أخمص  أثناىالمغاية، فقدت حياتو فقد قاؿ عنيا: ) ككانت تمؾ الفترة تعيسة 

أصدقائي كأنصارم الذيف استشيدكا في معارؾ الجياد ضد اإليطالييف، كما غمرني الحزف 
كاألسى الشديد لمعاناة أىؿ برقػة. كعقب احتبلؿ الكفرة دمر المسجد الذم كاف يضـ رفات كالدم 

مف كتبنا كمخطكطاتنا. كما كاف يشد مف كنيبت كبعػثػرت محتكيػات المكتبة التي كاف فييا الكثير 
  . (29)أزرم عبر تمؾ الظركؼ العصيبة سكل ثقتي باهلل كتعاطػؼ أصدقاءنا في العالـ العربي (

إف األمير محمد إدريس السنكسي  قبؿ أف يغادر الببلد حاكؿ تنظيـ أمكر المقاكمة ضد    
انب، كمع بشير السعداكم االحتبلؿ اإليطالي، كبحث األمر مع زعماء كرؤساء برقة مف ج

 كالكفكد الطرابمسية مف جانب آخر. 
كاستقر رأم األمير عمى أف يعيد باألعماؿ السياسية كالعسكرية في برقة إلى عمر المختار    

نائبا عنو في تنظيـ معسكرات المجاىديف كعيد بالمسائؿ الدينية، كما يتعمؽ بالسنكسية كشؤكف 
محمد رضا السنكسي، ككاف السيد محمد الرضا في جالك نائبا عف  األسرة الكريمة إلى أخيو السيد

سمكه في إدارة شؤكنيا، كزكد األمير رجالو بالتعميمات البلزمة كأكصاىـ باتخاذ الحيطة دائما مف 
غدر الطمياف، كاتفؽ مع الشيخ عمر المختار عمى بعض القادة ليككنكا رؤساء عمى معسكرات 

، كقجة الصديؽ بف محمد رضا كأخيو الحسف ء القادة السيد محمدالمجاىديف في برقة، كمف ىؤال
عبد اهلل السكداني، كالفضيؿ بك عمر، كيكسؼ بك رحيؿ، كحسيف الجكيفي، كعبد اهلل سمكـ عمى 

 . (30)أف يتكلى قيادة ىذه الجيكش جميعا الشيخ عمر المختار
القت ترحيبا مف قبؿ  كيرل الباحث أف قرارات مؤتمر سرت لـ يكتب ليا النجاح مع أنيا   

في رفض أم نكع مف  االستعماريةالطرفيف الطرابمسي كالبرقاكم، كالسبب يعكد لسياسة إيطاليا 
يدكر مف تحركات سياسية  كانت تراقب كؿ ما فإيطالياالكحدة بيف أبناء الشعب الكاحد في ليبيا، 

فرؽ تسد بنجاح بيف  في طرابمس كبرقة ككانت تزرع في عيكنيا في كؿ مكاف، كاستخدمت سياسة
الميبييف، حيث أشار إلى ذلؾ القائد اإليطالي في ليبيا ركدلفك غراتسياني في كتابو " نحك فزاف " 
حيث ذكر ذلؾ قائبل: " لقد تـ تطبيؽ نظرية فرؽ تسد تطبيقا تاما عمى أحسف كجو، تمؾ النظرية 

 .(31)اتبعناىا "التي كانت بسبب ظركؼ المكاف كالزماف كالعمؿ عظيمة النفع كلذلؾ 
كراء كؿ المخططات القذرة التي أدت إلى فشؿ كؿ  االستعماريةكبالتالي كانت إيطاليا     

محاكالت الكحدة بيف برقة كطرابمس، فاألمير محمد إدريس السنكسي كاف قد كافؽ عمى البيعة 
تو، كقرر التي قدميا زعماء طرابمس لو رغما عف إيطاليا ككافؽ عمى ضـ إقميـ طرابمس تحت إمار 
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الرحيؿ إلى مصر ليقكد الجياد السياسي مف عمى منابر ساحتيا، كيترؾ أمر الجياد العسكرم 
لرجالو البكاسؿ، كفكض شقيقو األصغر السيد محمد الرضا السنكسي ككيبل عنو عمى شؤكف 
الحركة السنكسية في برقة كعيف كما قمنا سابقا السيد عمر المختار نائبا لو كقائدا لمجياد 

، كمف ىنا فإف الباحث يرل أف ىذه المحاكالت المتكررة كالمؤتمرات التي عقدت في 32عسكرمال
سرت العظيـ، ككؿ المساعي الكبيرة التي بذلت لتحقيؽ الكحدة بيف طرابمس  اجتماعغرياف كفي 

ف لـ يكتب ليا النجاح في حينيا، إال أنيا قد ميػدت الطريؽ فيما بعد  معا  لبلتحادكبرقة  حتى كا 
 -برقة  -المممكة الميبية المتحػدة كالتي ضمت ) طرابمس  اسـفي دكلة مستقمة ذات سيادة تحػت 

 ـ.1951ديسمبر  24فزاف ( في 
 الخاتمػة:

كفي ختاـ ىذه الدراسة يمكننا أف نستخمص مجمكعة مف النتائج، ىذا مكجز ألىـ نتائجيا    
 المستكفاة :

طريؽ لكحدة التراب الميبي، حيث كاف ناجحا مف ـ بداية ال1920كاف مؤتمر غرياف سنة  - 1
حيث انو كحد زعماء إقميـ طرابمس في مؤتمر جامع بعد صراعات دامية فيما بينيـ، كتأتي أىمية 
مؤتمر غرياف في تكحيد الكممة كلـ الشمؿ لكؿ الزعماء الطرابمسييف ما عدا البربر، كأيضا قناعة 

يا تحت قيادة زعيـ مسمـ حكيـ يجمع بيده السمطات ىؤالء الزعماء بضركرة تكحيد ليبيا بأكمم
كالدينية  كاالقتصاديةالثبلث الدينية كالمدنية كالعسكرية، كأيضا إقرار دستكر ينظـ الحياة السياسية 

 كغيرىا في الببلد.
سرت العظيـ ميثاقا كطنيا صادقا مف شأنو أف  اجتماعكانت قرارات مؤتمر سرت، أك   - 2

كحدة قيادتو فيما لك التزمت كافة األطراؼ المكقعة عميو بتنفيذ بنكده كبل يضمف سبلمة الكطف ك 
فيما يخصو، لكف عكامؿ عديدة تظافرت عمى إفشالو، كاف مف أىميا الحصار اإليطالي البحرم 
كالبرم المضركب عمى التراب الميبي  كما أحدثو مف نقص حاد في المكاد الغذائية كالطبية 

     سة الضغكط اإليطالية عمى زعماء حركة الجياد الميبي في اإلقميميفكالسبلح كالذخيرة كممار 
) برقة كطرابمس (  بإصدار أحكاـ اإلعداـ عمييـ كمصادرة أمبلكيـ، مما أدل إلى إنفراط عقد 
المقاكمة المسمحة كىجرة العديد منيـ إلى خارج الكطف  مما مكف السمطات اإليطالية في نياية 

 كافة التراب الميبي.  ؿاحتبلاألمر مف إعادة 
إف العبلقة بيف الجميكرية الطرابمسية كاإلمارة السنكسية ما كانت لتتـ كتنجح في عقد  - 3

مؤتمراتيـ إال بكجكد األمير محمد إدريس السنكسي الذم كاف أميرا عمى برقة، فيك الرجؿ 
رضا جميع المناسب لكي يككف حاكما لكؿ مف برقة كطرابمس، حيث انو كاف محؿ اتفاؽ ك 

الكطني  االستقبلؿالزعماء في ليبيا، ككاف رجبل حكيما، كاتضحت حكمتو بشكؿ كاضح فيما بعد 
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سرت العظيـ  اجتماعـ، كمؤتمر سرت أك 1920، كالذم كانت جيكد مؤتمر غرياف ـ1951سنة 
اإليطالي بكؿ األساليب كالمخططات العدكانية في  االحتبلؿـ  حتى كاف أفشميا 1922في سنة 

 نيا إال أنيا كانت أحد ثمرات النجاح لكحدة ليبيا في نياية المطاؼ.حي
 التكصيػات:

يكصي الباحث بمناسبة الذكرل المئكية لقياـ الجميكرية الطرابمسية أف نستفيد مف الدركس  -
، ألف  االختبلؼعف  باالبتعادكالعبر الميمة، كذلؾ بأف نتجنب اليبلؾ  كاف  االختبلؼالمذمـك

ف أخطر ما سببا مف أسبا ب ضياع ببلدنا، كتسمط الطمياف عمييا، كاليكـ تسمط عمييا غيرىـ، كا 
كالقبمية  االجتماعيةنعاني منو اآلف ىك الخبلؼ في صفكؼ الحركات السياسية كالتيارات 

، كىذا الخبلؼ قد يؤدم رة سمحت بتدخؿ اآلخريف في شؤكنيـكالجيكية كالفكرية التي تركت ثغ
سبيؿ الكقاية كطريؽ الحكار كتكحيد الكممة نحك مرجعية  ذإذا لـ نتخ إلى ضعؼ الكطف كتفتتو

 سياسية كفكرية كقرار كطني جامع لكؿ الميبييف.
الحالي في الدكلة الميبية اليكـ بيف حككمتيف إحداىا في طرابمس  االنقساـفي ظؿ كجكد  -

 اجتماعيـ، كليكف سرت العظ الجتماعمماثؿ  اجتماعكاألخرل في برقة فإف الباحث يكصي بعقد 
(  يجمع فيو كؿ زعماء كقيادات كسياسييف ليبيا  في كؿ مف طرابمس كبرقة 2سرت العظيـ )رقـ 
شقيقة، كيجتمعكا في  كال ةال صديقليبي بدكف تدخؿ مف دكؿ خارجية  اجتماعكفزاف، بحيث يككف 

جريئة كشجاعة  مدينة سرت الميبية التي تتكسط الساحؿ الميبي تحت سقؼ كاحد كيخرجكا بقرارات
مع تقديـ تنازالت مف جميع األطراؼ مف أجؿ لـ الشمؿ ككحدة الصؼ ككحدة التراب الميبي 
كيتفقكا عمى قيادة زعيـ ليبي حكيـ يتكافؽ عميو الجميع مف أجؿ إخراج ليبيا مف النفؽ المظمـ، 

كا عمى دستكر كتتكحد كؿ الكزارات كالييئات المؤسسات اإلدارية تحت حككمة ليبية كاحدة، كيتفق
كالرخاء لميبيا إف  كاالزدىاريرضى بو الجميع بالتكافؽ، كبعد ذلؾ تبدأ مرحمة جديدة مف النماء 

 شاء اهلل.
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 سميماف الباركني  كدكره في تأسيس الجميكرية الطرابمسية
 بركؾ محمكد صالح سميماف الم د.   

  رػػػػػػػأكـر عثماف عبدالرازؽ عم د.
 جامعة طبرؽ                                                                     

كاف سميماف الباركني صاحب ثقافة كاسعة كتجربة سياسية ثرة عايشيا في عدة أقطار 
يمكف أف تكصؼ بالثكرية أك منظمة لمثكرة إسبلمية، فضبل عف أنو شخصية قيادية محنكة، 

كلممقاكمة الميبية بدكاخؿ القطر الطرابمسي، كبالجبؿ الغربي بكجو خاص، كأصاب شيرة كاسعة 
في معظـ أرجاء العالـ اإلسبلمي، ككانت غايتو السياسية تتكجو إلى األحداث تغيير في الثقافة 

مثؿ: الدستكر، الصحافة، كالتنكير  السائدة في مجتمعو عبر كسائؿ كأدكات مؤسسية محددة
الديني. كلما كانت شخصية سميماف الباركني مثيرة لممخاكؼ لدل الدكائر االستعمارية كافة في 
الكطف العربي فقد راقبت تحركاتو عف كثب. فاإليطاليكف الحظكا طمكحو الجارؼ، فقرركا مراقبتو 

عف إبعاده عف األراضي التكنسية كالجزائرية كمنعو مف العكدة الى كطنو، فيما لـ يتكاف الفرنسيكف 
 كالسكرية التي تحت سيطرتيـ، أما البريطانيكف فقد حرمكه مف دخكؿ األراضي المصرية. 

ـ الحظ الباركني ضعؼ العثمانييف في جبيات القتاؿ 1918فخبلؿ شير اكتكبر  
لى طرابمس، إلعثمانييف في عكدة ا أمانيوالمكاجية لمقكات االنجميزية كااليطالية، كتياكت بذلؾ 

كىك ما كضع الببلد فجأة في حالة فراغ سياسي ناشئ عف االنييار المفاجئ لمنكاة القيادية 
ى مركز استقطاب بالنسبة ألغمب الكتؿ القيادة إلالمكحدة التي مثميا األمير عثماف التي تحكلت 

استانبكؿ بمنحو  ـ عمى تفكيض مف1916كعمى رأسيا سميماف الباركني الذم تحصؿ منذ عاـ 
 صفو ممثؿ السمطاف العثماني في ليبيا. 

عندما قبمت الدكلة العثمانية اليدنة بعد كفاة الخميفة محمد رشاد الخامس، كجاء مكانو 
الخميفة محمد كحيد الديف، جاءت األكامر لؤلمير عثماف فؤاد بصفتو قائد جيكش أفريقيا 

كية لؤلمير في كجكب مراعاة شيامة الميبييف، باالنسحاب، كلكف تكصيات الخميفة الراحؿ الشف
 عقد االجتماعات كحضرىا الزعماء الكطنييف، كأسفر ذلؾ عف إنشاء جميكرية طرابمسية.

كتكمف أىمية ىذا المكضكع في إبراز دكر الباركني السياسي في مساىمتو بإظيار 
مف الكاجب تسميط الجميكرية الطرابمسية، كمدل تجانسو مع الزعماء الكطنييف، كعميو كاف 

الضكء عمى دكرىا في تمؾ الفترة الميمة مف تاريخ ليبيا الحديث في ظؿ الكجكد االيطالي 
 التي العكامؿييدؼ ىذا البحث إلى اإلجابة عف مجمكعة التساؤالت اآلتية: ما ىي المحتؿ. ك 

يةذ كما ، كما مراحؿ تطكر ظيكر الجميكرية الطرابمستككيف شخصية سميماف الباركنيذ في أثرت
كما ىك مكقؼ القكة الكطنية مف ىك مكقؼ حككمة االحتبلؿ مف تأسيس الجميكرية الطرابمسيةذ 
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كىؿ لقى أعضاء الجميكرية الطرابمسية دعـ مف الدكؿ األكركبية تككيف فكرة كياف مستقؿذ 
 ذ كما ىي العكائؽ التي كاجيت الجميكرية الطرابمسيةذ الكبرل

 إلى عدة محاكر:كلتكضيح الدراسة تـ تقسيميا 
 الشخصي. تككينو في أثرت التي كالعكامؿ كنشأتو أكالن: مكلد الباركني

  ثانيان: دكر سميماف الباركني في الجياد الميبي.
 ثالثان: مساعي سميماف الباركني في إظيار الجميكرية الطرابمسية.  

 رابعان: مكقؼ إيطاليا مف ظيكر الجميكرية الطرابمسية: 

  :الشخصي تككينو في أثرت التي كالعكامؿ نشأتوك  أكالن: مكلده

 المدف القديمة إحدل جادك ـ كبمدة1873عاـ  جادك ببمدة الباركني عبداهلل بف سميماف كلد
جنكب  الغربي الجبؿ استكطف الذم الباركني البيت فرع إلى سميماف ينتمي. ك (1)الغربي الجبؿ في

كأكائؿ القرف  اليجرم الرابع القرف كاخرأ بيف فيما صيتو كذاع ذكره كظير الغرب طرابمس
جده  جاء منيا التي بعماف األخضر الجبؿ منطقة إلى الباركني البيت أصؿ كيعكد الخامس،

 كنشر بيا كسكف نفكسة، جبؿ منطقة إلى األباضي المذىب أئمة أحد ىاركف مكسى أبك األكؿ
 . (2)عف جد كدنيا متكارثان أبان  دينا الجبؿ ألىؿ الباركنية األسرة كالزاؿ نفع األباضي، بيا المذىب
كاباك  بمنطقة كالده أسسيا التي الباركنية المدرسة في األكؿ تعميمو الباركني سميماف تمقى
كغيرىا  كعمـ الفرائض النبكم الشريؼ كالحديث التفسير كعمـك الكريـ، القرآف بتحفيظ كاختصت

 فترة بو كبقي ـ1892ك 1788نس بيف عامي بتك  الزيتكنة جامع إلى انتقؿ ثـ الشرعية، العمـك مف
 تعميمو ـ الستكماؿ1892 سنة بالقاىرة األزىر الجامع إلى انتقؿ أف بعدىا لبث الزمف ما مف

 الخصيب كالحقؿ الفسيح المجاؿ مصر في كجد حيث ـ،1895عاـ  حتى كبقي باألزىر ىناؾ،
 .(3) كأديبان  ككاتبان  خطيبان كمحاضران  كاألدبية السياسية كالييئات في الندكات فشارؾ

أصحاب  كجكد بالصحافة كاالشتغاؿ الكتابة عمى شجعو ما مصر في الباركني كجد لقد
اسحاؽ كأنطكاف  كأديب الككاكبي عبدالرحمف كالشيخ رضا رشيد الشيخ أمثاؿ مف العربية األقبلـ
المؤيد  صدكر أياـ كعاصر كلبناف، سكريا مف كخاصة العربي أبناء المشرؽ مف ككثيركف فرح

                                                 

 محمد عبدالسبلـ  173 ص ـ،2004 اإلسبلمي، المدار دار بيركت: ،ليبيا أعالـ :الزاكم أحمد ( الطاىر1)
 المجمكعة شركة بنغازم: ،الميبية كاألماكف كالقرل المدف كتكاريخ أسماء الميبية كالكقائع معجـ المكاقع شمكؼ،
 رقـ(. ممحؽ )أنظر ،205ـ، ص2009العامة،  كاإلنشاءات لميندسة الكطنية

 .55 ص ىػ،1364 السمفية، المطبعة :تكنس ،األباضية تاريخ مختصر :الباركني سميماف الربيع أبك( 2)
 .6، 5 ص ـ،1973ىػ /1393لبناف،  دار بيركت، ،مكجز تعريؼ :الباركني سميماف الباركني، ( زعيمة3)
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العشريف،  القرف مطمع في تفتحت أخرل اجتماعية حركات كشاىد الكطني، الحزب كنشاط
أثرت تأثيران  المعمكمات مف ىائمة حصيمة لديو فتككنت الداخمية كأزماتو كركمر عيد كعاصر

   .(1)كالسياسي الثقافي تككينو مباشران في
الحديث  كثقافة القديـ ثقافة يفب جمع الفكر، حر تقدميان  رجبلن  الباركني سميماف كاف

اإلسبلمية  بالقضايا تعني ـ ككانت1908 أبريؿ في اإلسبلمي األسد جريدة القاىرة في فأصدر
كسياسة  كعقيدة كمبدأ فكرة اإلسبلمية الجامعة إلى الدعكة آنذاؾ ككانت اإلسبلمية الجامعة كفكرة
 الصحافة أرباب كتابات في كاضحة كتممسيا ،(2) التاريخية كالدارسة كالبحث األدب بيا تأثر

محمد  أمثاؿ ليبيا كمف مصر مف جاكيش كعبدالعزيز الغاياتي كعمي رضا رشيد أمثاؿ كالقمـ مف
  .(3)إلخ... الفساطكم كأحمد عياد كعمي البكصيرم

 مشاىداتو في فدكف كتكنس كمالطا مرسيميا فزار  كالترحاؿ السفر الباركني سميماف أحب
كترؾ  الشعرية كاألمسيات الدينية كالمناظرات العممية كالممتقيات الندكات في كشارؾ الببلد تمؾ

 شخصية سميماف األفكار تمؾ بمكرت لقد الفكرية، كالحركة اإلصبلح مياديف في الكاضحة بصماتو
 صغره لبلشتغاؿ منذ كأىمتو الثقافية كالحركة اإلصبلحي الفكر في جديدة أبعادان  كمنحتيا الباركني
 رجاالت كرجبلن مف كالفكرية اإلصبلحية الحركة أعبلـ مف عممان  فأصبح كالمجتمع لسياسةا بأمكر
 خبلؿ متابعتو مف أك كالسياسي العسكرم الصعيديف عمى الغرب طرابمس منطقة في الجياد
 . (4)كفاتو حتى بالميجر إقامتو فترة طكاؿ المحتؿ كطنو لقضية

  ميبي:ثانيان: دكر سميماف الباركني في الجياد ال

راية الجياد مع أبناء كطنو، كخاض المعارؾ ـ( 1940–1870)حمؿ سميماف الباركني 
 25، 24، 23التي كاف مف بينيا في السنة األكلى مف مراحؿ الجياد الميبي معركة الياني أياـ 

                                                 

 الباركني سميماف ممؼ ت،كالمحفكظا الكثائؽ شعبة بطرابمس، التاريخية كالدراسات لممحفكظات الميبي ( المركز1)
 . زغمكؿ الديف كماؿ بقمـ الباركني سميماف عف مكجزة (  تتحدث عف نبذة65رقـ ) كثيقة (،9رقـ )

، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية صفحات مف تاريخ ليبيا الحديث كالمعاصر :قاسـ الجميمي( 2)
 .83ـ، ص2003طرابمس، 

 كالتكزيع لمنشر الجماىيرية الدار :مصراتو ،قرف نصؼ في يبيال صحافة :المصراتي مصطفى ( عمي3)
 .43ـ، ص 2000 كاإلعبلف،

 العربية، الثقافة دار بيركت: ،1931-1911ليبيا  في الجياد معارؾ معجـ :التميسي محمد ( خميفة4)
 .491، 490ـ، ص 1972



 سميماف الباركني  كدكره في تأسيس الجميكرية الطرابمسية
 جملة القلعة                    د.أكـر عثماف عبدالرازؽ عمر                     د.المبركؾ محمكد صالح سميماف    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
202 

 

، 27 ،26ـ، كمعركة سيدم سعيد 1911ديسمبر  4ـ، كمعركة عيف زارة في 1911أكتكبر عاـ 
  .(1). كأبمى في تمؾ المعارؾ كغيرىا الببلء الحسفـ1911عاـ  28

ـ تحت ظركؼ 1912كعندما أبرمت الدكلة العثمانية مع إيطاليا معاىدة أكشي عاـ 
عصيبة تخمى بعض الضباط العثمانييف عف مياميـ في إدارة الحرب كالمعسكرات، كما تخمى 

 أف الباركني تزعـ مع ثمة مف كثير مف الزعماء الكطنييف عف فكرة مكاصمة الحرب كالجياد، إال
الزعماء المخمصيف أمثاؿ: محمد عبد اهلل البكسيفي كمحمد سكؼ حركة الرفض لتمؾ المعاىدة، 
كأصر عمى الجياد ضد الطمياف، كأسس في ذلؾ التاريخ حككمة أكشكت أف تصؿ إلى غاياتيا 

إليطالية التي أحدثت في االعتراؼ بيا كفي نيؿ ما يسمى "اإلدارة المختارة" لكال المكائد ا
االنقسامات المؤلمة التي ظيرت في صفكؼ الزعامة الكطنية، التي عجمت بنياية تمؾ الحككمة، 

 .(2)ـ1913مارس  23كحسمت الصراع فيما بعد لصالح إيطاليا في معركة جندكبة الشييرة، يـك 
ى إلى كقكضت معركة جندكبة أحبلـ سميماف الباركني كطمكحو السياسية التي كاف يسع

تحقيقيا في الجبؿ، حيث أصدرت الحككمة المركزية اإليطالية قراران رسميان أعمنت فيو صراحة 
 .(3)معارضتيا الشديدة لقياـ إمارة مستقمة بالجبؿ

ـ 1913ابريؿ  9فياجر الباركني مع بعض المناضميف إلى تكنس، التي كصميا في يكـ 
اكضة بينو كبيف الككنت سفكرزا مندكب كمكث مدة مف الزمف في أحكازىا، حيث انتيت المف

إيطاليا بشأف اإلدارة المختارة نياية سمبية، كاستقؿ باخرة عثمانية مف تكنس إلى لندف. كيظير أف 
إقامتو لـ تطؿ، إذ سرعاف ما سافر إلى اآلستانة، التي احتفت بقدكمو، كأكبرت في شخصو جياد 

السمطاف محمد الخامس لقب الباشكية، كلـ الشعب الميبي، فعيف عضكا بمجمس األعياف، كمنحو 
يكف ىذا التكريـ ليثني مف ىمتو، أك يزيف لو الخمكد إلى الراحة كنسياف قضية كطنو المعذب، بؿ 

 .(4)كاف خبلؿ إقامتو في اآلستانة كالصمصاـ الذم اعتاد الضراب فبل ييدأ في قرابو
                                                 

مجمة الكثائؽ كالمخطكطات، مركز  ،سميماف الباركني في دائرة المعارؼ اإلسالمية :( محمكد الميدم الغتمي1)
 .251ـ، ص2004-2003جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، العدداف التاسع عشر كالعشركف، لسنة 

ـ، 1959، المطبعة العربية، الجزائر، 1ج سميماف الباركني باشا في أطكار حياتو، :( ابك اليقضاف إبراىيـ2)
 .10، 9ص
اركني: حمـ تحقيؽ إمارة مستقمة في الجبؿ الغربي كمعركة األصابعة  سميماف الب :( فرانشيسكك ككرك3)

ـ، 1990ترجمة: إبراىيـ أحمد الميدكم، مجمة جامعة قاريكنس العممية، السنة الثالثة، العدد الرابع،  ،ـ1913
 .118ص
، مراسبلت إلى 263( المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية، شعبة الكثائؽ االجنبية، ميكركفمـ رقـ 4)

برقيات كرسائؿ متبادلة بيف مختمؼ الدكائر في ايطاليا كليبيا  6كزارة المستعمرات في ركما، كثيقة رقـ 
 كالقسطنطينية تتحرل في مدل ثقة سميماف الباركني كميكلو السياسية.
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كـ في ميمة لكسب السيد ـ أرسمتو الحككمة العثمانية إلى منطقة السم1914كفي عاـ 
أحمد الشريؼ في جانب العثمانييف، كنظرا لبلختبلؼ القائـ في كجيات النظر العثمانية 
كالسنكسية حكؿ مسألة حرب اإلنجميز في مصر، اعتقؿ السيد أحمد الشريؼ الباركني مدة سنة 

 .(1)كنصؼ تقريبان  عاد بعدىا الباركني إلى اآلستانة عف طريؽ النمسا
ـ كصؿ إلى طرابمس عمى ظير غكاصة تحمؿ منشكرا مف 1916كتكبر ا 18كفي 

السمطاف محمد رشاد الخامس، يتضمف نداء لسكاف الكالية، يؤكد عمى قكة الدكلة العثمانية، كعمى 
عزميا عمى مكاصمة الحرب مع حميفتيا ألمانيا، كيثني عمى بطكلة الشعب الميبي كصمكده، كفيو 

سميماف الباركني، كعمى إدامة الجياد. كمعو اليدايا  أيضا حث عمى كجكب طاعة حاممو
كاألكسمة كالنياشيف لمزعماء كالرتب لمقادة كاألعياف. بعد قياـ إمارة سنكسية في برقة اجتمع 

 .(2)الزعماء الكطنييف في طرابمس

 ثالثان: مساعي الباركني في إظيار الجميكرية الطرابمسية: 

التي استمرت عمميان حكالي سنة كنصؼ مف مؤتمر مثمت تجربة الجميكرية الطرابمسية  
ـ محطة رئيسية في 1919ـ إلى مؤتمر سكاني بف يادـ في ابريؿ 1918نكفمبر  16مسبلتو في 

 1918تاريخ التجربة السياسية لسميماف الباركني، كلغيره مف الزعماء الكطنييف بيف سنتي 
قة في العمؿ السياسي الكطني، فخبلؿ ـ، كقد فشمكا خبلليا في تجاكز قيكد الجيكية الضي1924ك

ـ الحظ سميماف الباركني ضعؼ القكة العسكرية العثمانية في جبيات القتاؿ 1918شير أكتكبر 
المكاجية لمقكات اإلنجميزية كاإليطالية كتياكت بذلؾ أمانيو في عكدة العثمانييف إلى طرابمس 

يف بأدكات القتاؿ، كشركع ممثؿ خاصة عندما تكقفت الغكاصات األلمانية عف إمداد المقاكم
السمطاف العثماني األمير عثماف في إجراءات مغادرة الببلد، كىك ما كضع الببلد فجأة في حالة 
فراغ سياسي ناشئ عف االنييار المفاجئ لمنكاة القيادية المكحدة التي مثميا األمير عثماف التي 

كعمى رأسيا سميماف الباركني الذم تحكلت إلى مركز استقطاب بالنسبة ألغمب الكتؿ القيادة 
ـ عمى تفكيض مف الباب العالي بمنحو صفة ممثؿ السمطاف العثماني في 1916حصؿ منذ عاـ 

 . (3)ليبيا، مستغبلن ىذا التفكيض في إعادة ترتيب عبلقاتو بالزعماء المحمييف
                                                 

 .251المرجع السابؽ، ص :( محمكد الميدم الغتمي1)
 .10، صؽالمرجع الساب :بك اليقضاف إبراىيـأ( 2)
مكقؼ العالـ المجاىد سميماف الباركني مف مسألة إلغاء الخالفة اإلسالمية  :عزالديف عبدالسبلـ العالـ (3)

مجمة الشييد، العدد الرابع كالثبلثكف، المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية، ـ، 1924العثمانية عاـ 
  . 48، 47ـ، ص2013طرابمس، 
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ر تكقيع لما كضعت الحرب العالمية األكلى أكزارىا، بخركج الدكلة العثمانية ميزكمة أث
يطاليا( يكـ  اكتكبر عاـ  31اتفاقية اليدنة )مكدركس( بينيا كبيف دكؿ الحمفاء )بريطانيا كفرنسا كا 

ـ حتى أبم  الخبر عف طريؽ الحككمة األلمانية، التي أبرقت السمكيان إلى )الباركف فكف 1918
ت البلسمكية. تكندكرت( ممثؿ مصالحيا في ليبيا آنفان كالذم كاف مكمفان بضبط شؤكف االتصاال
آنذاؾ:  مصراتوكىكذا فقد كصؿ الخبر إلى المسؤكليف "العثمانييف" عف حركة الجياد" في مدينة 

األمير عثماف فؤاد ممثؿ الدكلة العثمانية في ليبيا )قائد الفيالؽ األفريقية(، كقادة المجاىديف في 
مؤقتان:  مصراتو، كعمى رأسيـ: رمضاف السكيحمي، كمف بيف مف كاف مكجكدان في مصراتو

المختار كعبار، أما سميماف الباركني فقد حضر عمى كجو السرعة، ككاف إلى جانب الجميع 
 . (1)السياسي المصرم المعركؼ: عبدالرحمف عزاـ

قرر األمير عثماف  فؤاد مغادرة الببلد تمبية ألكامر حككمتو، فأسرع متييئان لذلؾ، بعد أف 
، كذىب معو سميماف الباركني مصراتوى )الركمية( قرب عرؼ أف ىناؾ غكاصة تنتظره عمى مرس

، ككاف الخبر قد شاع في الببلد فاضطرب الناس كتحرج مصراتوليكدعو، ثـ عاد في الحاؿ إلى 
 . (2)المكقؼ

عقد الباركني اجتماعان مع رمضاف السكيحمي، ككاف األخير مضطربان فبادره  مصراتوكفي 
فر  فبل عذر لؾ في تركنا كنحف عمى ما ترل، فأجابو بقكلو: إنؾ لـ تخيب ظننا إذ لـ تسا

الباركني قائبلن: أني معكـ إلى النياية إال أنو البد مف إنشاء حككمة كطنية ببل تردد كال إسياؿ 
بشرط أف تككف رئيسيا، فقاؿ: دع الرئاسة جانبان، فإني أرل أف تككف لنا حككمة جميكرية  تتألؼ 

بؾ المريض كعبدالنبي بؾ بمخير كأككف رابعكـ، عمى أف  مف أربعة أعضاء فقط: أنت كأحمد
تككف أنت الكالي كما كنت في السابؽ، فأجابو الباركني بقكلو: ال إنما أككف كالسابؽ في منطقة 
الحرب قريبان مف الذم نعينو قائدان لجيش الجميكرية، فقاؿ السكيحمي: أنا مكافؽ مف اآلف، إال أني 

عمى مكاصمة الحرب، فأجابو الباركني قائبلن: أنو أحرص مني كمنؾ أخاؼ أال يكافؽ المريض بؾ 

                                                 

مصرم الجنسية درسو في االستانة، كلما اعمنت الحرب في ليبيا ترؾ دراستو كالتحؽ عبدالرحمف عزاـ:  (1)
يقاؼ الحرب في ا  يطالييف "عكرمة" ك بالمجاىديف في ليبيا بمنطقة برقة، كبعد تكقيع االتفاقية بيف السنكسييف كاإل

 الحركة الكطنية ـ، سافر إلى طرابمس لمكاصمة جياده ىناؾ. لممزيد ينظر: مصطفى عمي ىكيدم، 1916عاـ 
 . 42األكلى، ص  في شرؽ ليبيا خالؿ الحرب العالمية

، بحكث كدراسات في التاريخ الميبي 1921-1919حركة الجياد الميبي خالؿ الفترة  :عمر سعيد بغني (2)
 .  226ـ، ص1990،  2، طرابمس،ج1911-1931
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عمى استمراىا إلى أف نصؿ إلى نتيجة، فقاؿ: إذف لقد تـ األمر. ثـ اتفقنا عمى أف يسرع الباركني 
 .(1)بالرجكع إلى الزاكية لتطميف المجاىديف كتقكية عزائميـ

مع  مصراتوو جميع ما جرل في زار الباركني باشا ترىكنة لمقاء أحمد المريض فذكر ل 
رمضاف السكيحمي، فكافؽ أحمد المريض عمى عقد مؤتمر عاـ يضـ الرؤساء كالقادة كاألعياف 
كالشيكخ كافة، كعمى الرغـ ما كاف يسكد بعض المناطؽ مف خبلؼ في الرأم أك صراع عمى 

ميو فدعكا االعياف السمطة، فقد تمت مراعاة الظرؼ الحرج، كتناسي الجميع خبلفاتيـ الجانبية. ع
 .  (2)مسبلتوإلى االجتماع في 

لقد كلدت فكرة الجميكرية عند طرح مشكمة مؿء الفراغ السياسي المستحدث بأثر التخمي 
ـ، كربما يككف عبدالرحمف عزاـ قد ناقش ىذه الفكرة 1918العثماني النيائي عف طرابمس عاـ 

انييف المرافقيف لؤلمير عثماف، كيبدك بصكرة عجمي مع سميماف الباركني، كبعض الضباط العثم
أف اقتراح تأسيس الجميكرية عمى الزعماء اآلخريف مٌثؿ مفاجأة بالنسبة ليـ أك مكيدة، ككانت 

 .(3)المعضمة الكبرل التي كاجيت تنفيذ الفكرة المقترحة ىي انتخاب رئيس الجميكرية
القصباف في مسبلتو،  ـ تـ االجتماع بجامع المجابرة بمنطقة1918نكفمبر  16كفي يكـ 

كحظى بمناقشات جادة ككاف مف بيف قرارات ىذا المؤتمر تشكيؿ حككمة إلدارة شؤكف الببلد 
، كما اتفؽ الحضكر عمى تشكيؿ (4)اإلدارية العامة كالعسكرية، تحت اسـ: الجميكرية الطرابمسية

ي كعبدالنبي مجمس إلدارتيا تككف مف أربعة أعضاء ىـ: سميماف الباركني كرمضاف السكيحم
  .(5)بمخير  كاحمد المريض

بأمير المكاء الفخرم عبدالقادر باشا  مصراتوكبعد اجتماع مسبلتو اجتمع الباركني في 
، كأخبره بما تـ بينو كبيف رمضاف السكيحمي، كمف ثـ ذىبا إلى الباركف األلماني المكمؼ (6)الغنام

                                                 

 .  227ص المرجع نفسو، :عمر سعيد بغني (1)
 .140، صالمرجع السابؽ، اف إبراىيـضبك القأ( 2)
  . 48، 47المرجع السابؽ، ص :عزالديف عبدالسبلـ العالـ (3)
، الدار العربية لمكتاب، ليبيا عبدالنبي بالخير داىية السياسة كفارس الجياد( محمد المرزكقي، 4)

 .102ـ،ص1978
، تتحدث عف دكر 19ثيقة رقـ ، ك 2لمدراسات التاريخية ، ممؼ أحمد المريض رقـ  الميبييفكثائؽ مركز جياد  (5)

 جياد أحمد المريض حتى كفاتو، د.ت. 
إلى برقة مف اجؿ تنظيـ المقاكمة، كلكف تأخر في  التكجوقدـ مف االستانة بقصد  :عبدالقادر باشا الغنام (6)

د ينظر: ألمكر ميمة  فرأم األمير عثماف فؤاد تعيينو قائدان لمنطقة طرابمس بدالن مف إسحاؽ باشا. لممزي مصراتو
 . 139، صالمرجع السابؽاف الحاج إبراىيـ، ضأبي اليق
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نو تـ تأسيس حككمة كطنية في طرابمس، بالبلسمكي  فطمب منو الباركني بأف يعمف بالبلسمكي أ
 . (1)حيث قررت مكاصمة الحرب حتى تناؿ الببلد استقبلليا

كاف أعضاء ىذا المجمس أربعة مف أقكل الزعماء نفكذا عمى سكاف مناطقيـ كىـ سميماف  
الباركني كأحمد المريض كرمضاف السكيحمي كعبدالنبي بالخير، ككانت جميع القرارات كاألكامر 

رة مف ىذا المجمس تكقع بأسماء األعضاء األربعة، إظياران التحاد أصحابيا كتقكية الصاد
العتمادىا بيف الناس، كانتخب إلى جانب األربعة مراقبا كديرا ماليا لمالية الجميكرية، ىك زعيـ 
غرياف مختار بؾ كعبار، ككاف ذا ثقافة عصرية عالية درسيا بالمعاىدة العثمانية، حيث كاف أحد 

ب طرابمس في مجمس المبعكثاف العثماني باستبكؿ، كأختبر عبدالرحمف عزاـ مستشاران لمشؤكف نكا
 .  (2)الجياد كاالمكر االجتماعية كشؤكفالجميكرية، كارتبط بمجمس االدارة جميع المكظفيف 

كىؤالء األعضاء ككنكا ىيئة أك مجمسان رباعيان إلدارة أمكر الببلد بشكؿ ال تخصص فيو، 
عت ظركؼ الجياد تفرغ كؿ عضك مف ذلؾ المجمس لمنطقة يديرىا حسب مقتضات فقد استد

المكقؼ العسكرم، كربما ىذا ىك ما جعؿ )صفة الحمفية( تمصؽ بيذه الجميكرية إلى جانب ما 
قبؿ عف عدـ دستكريتيا، كىك قكؿ ال يستقيـ بالنظر إلى أف قانكنيا الشرعي يعتبر دستكران ليا. 

ذ ما عرؼ أف المجاى ديف كانكا يعتمدكف عمى الشريعة اإلسبلمية في أحكاميـ، كىك السبب كا 
الذم جعميـ يشكمكف إلى جانب مجمس الرئاسة مجمسان شرعيان يتككف مف الشيكخ: عمر الميساكم 
كالشيخ الزركؽ أبك رخيص كالشيخ محمد اإلماـ كالشيخ مختار الشكشككي، كقد أقسـ ىؤالء 

 حككمة الجميكرية، كالذم كاف بالصيغة التالية: األعضاء )قسـ الكالء( لمكطف كال
أقسـ باهلل العظيـ قابضان بيدم عمى ىذا القرآف الكريـ أف أجعؿ نفسي، كمالي فداء لكطني      

كحككمتي الجميكرية الطرابمسية، كأف أككف لعدكىا عدكان كلصديقيا صديقان كلقانكنيا الشرعي 
   .(3)مطيعان 

 المجمس التشريعي: 
انب المجمسيف السابقيف تـ انتخاب مجمس تشريعي، طبقان الختيار المؤتمريف في إلى ج 

مسبلتو، كقد تقرر أف يككف عدد أعضائو اثنيف كعشريف عضكان يمثمكف مختمؼ األلكية، ما عدا 

                                                 

 ـ،1940-1905سميماف الباركني كدكره في الحركة الكطنية الميبية بيف عامي  :صالح عمي عكض (1)
  .78ـ، ص2008رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ التاريخ، كمية اآلداب، جامعة عمر المختار، 

 .240ـ، ص1991، الدار العربية لمكتاب، ليبيا الباركني، آثاره سميماف :( محمد مسعكد جبراف2)
، دار 3طفي طرابمس الغرب، جياد األبطاؿ الزاكم،    الطاىر أحمد81ص :عزالديف إسماعيؿ كآخركف (3)

 .104، 103صـ، 1978الفتح لمطباعة كالنشر، بيركت 
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لكاء بنغازم الذم كاف لو كضعو الخاص، كىذه األلكية ىي: لكاء طرابمس، لكاء الخمس، لكاء 
 . كما تقرر أف يككف لو رئيس كككيؿ فضبل عف أعضائو. (1)ء فزافالجبؿ الغربي، لكا

كبعد انتيى المؤتمركف إلى اتخاذ العزيزية مركزان لمجمس الجميكرية، كاستكممت تمؾ  
 : (2)الخطكات التنظيمية األكلى، كصدرت عدة ببلغات منيا

 )بسـ اهلل الرحمف الرحيـ(  
مبارؾ الثالث مف شير صفر الخير عاـ في الساعة الرابعة كنصؼ مف يكـ السبت ال 
ىػ قررت األمة الطرابمسية تتكيج استقبلليا بإعبلف حككمتيا الجميكرية باتفاؽ عممائيا 1337

األجبلء كأشرافيا كأعيانيا كرؤساء المجاىديف الذيف اجتمعكا في كؿ أنحاء الببلد، كقد تـ انتخاب 
رية، كافتتح أعمالو بتبمي  إعبلف مجمس الشكرم الطرابمسي كانتخب أعضاء مجمس الجميك 

لى الدكلة اإليطالية خاصة، كىذه صكرة لميميف الذم أداه  الجميكرية إلى الدكؿ الكبرل عامة كا 
 الحاضركف مع أعضاء الجميكرية كمجمس الشكرم في االجتماع العاـ في جامع مسبلتو:

 آنؼ الذكر . …  أقسـ باهلل العظيـ 
نفسيا حائزة الستقبلليا الذم اكتسبتو بدماء أبنائيا كقكتيا منذ كأف األمة الطرابمسية تعتبر  

سبع سنيف كسعيو بالكصكؿ إلى ىذه الغاية التي ىي اشرؼ ما تصؿ إليو األمـ كتينئ أبنائيا 
بتماـ نجاحيف كاتحادىـ عمى الثبات التاـ في الدفاع عف كطنيـ كحككمتيـ الجميكرية كالتكفيؽ 

 بيد اهلل كحده". 
 ىػ       سميماف الباركني                     أحمد المريض 1337نةصفر س 13 

 رمضاف السكيحمي                   عبدالنبي بمخير                                      
 البالغ الثاني إلى الضباط الكطنييف: 

 … الكطني … "إلى حضره      
ف كالكطف منذ ابتداء الحرب بما أف جنابؾ كطني صادؽ كمجاىد في سبيؿ الدي 

الطرابمسية فإننا ندعكؾ إلى تقديـ طاعتؾ لحككمتؾ الجميكرية الجديدة كالقياـ بما تقمدؾ إياه مف 
الخدمة كالدفاع عف شرؼ الكطف العزيز حتى تناؿ منيا شرؼ االحتراـ الرفيع كتبرىف لمعالـ بأنؾ 

 .(3)ىـ المجيد" ابف الكطف العزيز كأحد رجالو الذيف سيحفظ التاريخ ذكر 

                                                 

، 91ـ، ص2000ف لمدراسات التاريخية، ، مركز جياد الميبييالجميكرية الطرابمسية :مصطفى عمي ىكيدم (1)
92. 
 .110المرجع السابؽ، ص :صالح عمي عكض (2)
 .113ص :المرجع نفسو (3)
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 البالغ الثالث إلى الدكؿ العظمي: 
 إلى رئيس الحككمة اإليطالية:  

تفتخر األمة الطرابمسية بتتكيج استقبلليا بإعبلف الحكـ الجميكرم كانتخاب نكاب عنيا، مف -
كافة أنحائيا لمجمس الحككمة كالشكرم كال ىدؼ ليا إال ضماف كحدتيا كحريتيا داخؿ حدكدىا 

المعركفة، كال تقصد إال أف تعيش عيشة ىنيئة مسالمة كجميع األمـ التي ال تحاكؿ السياسية 
 غصب حقكقيا. 

لذلؾ تدعك الحككمة اإليطالية إلى االعتراؼ بيا كسد باب يضطر الحككمة الطرابمسية إلى -
 .(1)مداكمة الحرب إلى أف تحقؽ أمميا المشركع

 البالغ الرابع إلى رئيس الكزارة االنجميزية: 
"نتشرؼ بأف نحيط فخامتكـ عممان بأف األمة الطرابمسية قد تكجت استقبلليا بإعبلنيا 
الحكـ الجميكرم كنتيجة إلجراء انتخابات تـ تأسيس مجمس شكرم كمجمس الجميكرية، كليس 
بيف األمـ مف ىك جدير بحريتو كاستقبللو أكثر مف األمة الطرابمسية التي تقاتؿ لثماني سنيف ضد 

نيا ال تشؾ في إحساساتكـ العالية نحك حرية األمـ كالحككمات غاصب أرضي ا كحريتيا، كا 
 . (2)الخ…الصغيرة

 البالغ الخامس إلى رئيس الحككمة الفرنسية: 
تتشرؼ بأف نحيط فخامتكـ عممان بأف األمة الطرابمسية تكجت استقبلليا بإعبلف الحكـ  

ت مجمس شكراىا كمجمس جميكريتيا. ـ، أعمنت نتيجة انتخابا1918نكفمبر  16الجميكرم في 
كأف ما قامت بو فرنسا الحرة مف نشر إعبلف الحرية في العالـ كتكبدىا كؿ الصعكبات في سبيؿ 
حمايتيا ال يجيمو أحد كأنو المكتكب عمى صفحات القمكب بمداد الحياة تتغذم بو أركاح األحرار 

 . (3)الخ…لحربفي كؿ األقطار ال ينسخو تكالي الدىكر كال تمحكه زالزؿ ا

 رابعان: مكقؼ إيطاليا مف ظيكر الجميكرية الطرابمسية: 
أعمنت إيطاليا اعتراضيا عمى تأسيس الجميكرية الطرابمسية، كلذا رفضت التعاكف مع  

مجمس الرئاسة فييا، كقد قامت طائراتيا برمى منشكرات تيديد ككعيد، كما ألقت فييا أيضان تيديدان 

                                                 

 ـ.1918، مؤرخو في عاـ 102، كثيقة رقـ 9كثائؽ مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، ممؼ رقـ  (1)
سميماف باشا الباركني بكالقاسـ الباركني، : أرسالة مف سميماف الباركني إلى الحككمة البريطانية، نقبلن عف (2)

 ـ.1918، مؤرخو في عاـ 95، صـ1948، ليبيا 2، طزعيـ المجاىديف الطرابمسييف
 .96كرد ىذا النص في كتاب: أبكالقاسـ الباركني، المرجع السابؽ، ص (3)
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. ثـ بدأت المناكشات كسدت الطرؽ، كاتفؽ أعضاء (1)يماف الباركنيحادان لمف يتعاكف مع سم
الجميكرية بينيـ عمى أف يقيـ الباركني في جية العزيزية قريبان مف القائد العاـ كمنطقة الحرب، 
كأف يككف المريض في مسبلتو تجاه العدك في الخمس، كأف يجمع عبدالنبي بالخير مجاىدم 

أف يككف كؿ كاحد مف أعضاء الحككمة لو سمطة مطمقة في إدارة  كرفمو، كيمتحؽ بالعزيزية عمى
. كمف ىنا فإف المفاكضات بصكرتيا (2)الجية التي يككف فييا عدا ما يتعمؽ بمخابرات العدك

المبكرة التي بدأت متعثرة مع سمطات االحتبلؿ في طرابمس قد تكقفت األمر الذم حدا بزعماء 
بلقاتيـ المستقبمية مع العدك بعد أف كضحت سكء نياتو حياؿ الببلد أف يمزمكا سبيؿ الحذر في ع

 . (3)مطالب الكطف
فساد أم تعاكف أك إخاء بيف زعماء الجميكرية  لجأت الحككمة اإليطالية إلى ىدـ كا 
الطرابمسية، كليذا فقد عممت خبلؿ ىذه الفترة التي أعقبت الجميكرية الطرابمسية، عمى استخداـ 

كىي بالطبع أخطر في حاؿ نجاحيا، في التأثير عمى المعنكيات القتالية  كسائؿ التسمؿ السياسة،
لممجاىديف، كربما في تفتيت عرل الكحدة الكطنية التي تحاكؿ القيادات بناءىا عف طريؽ 
التحالؼ الجميكرم، كقد تمكنت الحككمة اإليطالية مف استمالة "عبدالقادر الغنام" الذم كمؼ 

د تمثؿ نجاحيا في عقد عدة اتصاالت فردية معو، دكف عمـ حككمة بقيادة جيكش الجميكرية، كق
الجميكرية، ثـ إعبلنو افتراء عمى الكتائب التي كانت تحت إمرتو في الزاكية أف صمحان عقد بيف 
الحككمتيف الطرابمسية كااليطالية، ككانت نتيجة ذلؾ كقكع فكضى بيف صفكؼ المجاىديف 

سياسة الغنام مثؿ: عبداهلل تامسكت كعبدالعاطي  كانسحاب بعض الضباط المعترضيف عمى
، كغيرىـ مف اإلفبلت كمف األسر كاالنسحاب بمف تبعيـ مف المجاىديف الرافضيف  الجـر
لمحاكالت الغنام االستسبلمية، كقد تمكف الجيش اإليطالي نتيجة لذلؾ مف احتبلؿ المنطقة 

لتحمت قكات العدك التي تحركت مف ـ، كا1918الساحمية ما بيف زكاره كطرابمس في أكؿ يناير 
ـ، بالقكات التي 1919ـ، بقيادة العقيد ماتزيني يكـ أكؿ يناير 1918مف ديسمبر  26زكارة يكـ 

تحركت مف طرابمس غربان بقيادة الجنراؿ بنتانك في منطقة جنزكر التي تـ اخبلؤىا مف طرؼ 
 . (4)المجاىديف احتياطان إثر حادثة خيانة عبدالقادر

                                                 

، 238مرجع السابؽ، صمنشكر الحككمة اإليطالية ضد سميماف الباركني  نقبلن عف: عبدالنبي بالخير، ال (1)
239. 

 كما يمييا. 122  مصطفى عمي ىكيدم، الجميكرية، ص103جياد األبطاؿ، ص :الطاىر أحمد الزاكم (2)
ترجمة: عبدالحفيظ الميار، أحمد اليازكرم، مكتبة الفرجاني،  تاريخ ليبيا منذ أقدـ العصكر، :جكف رايت (3)

 كما يمييا. 135ـ، ص1972طرابمس، 
 .316-304المرجع السابؽ، ص :ركنيزعيمة البا (4)
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 يآدـ: صمح بف 
ـ حتى تخمي الزعماء عف مشركع الجميكرية، 1919لـ يأت شير ابريؿ مف عاـ  

ـ، لضماف 1919كانخرطكا في مباحثات مع سمطات االحتبلؿ في سكاني بف يادـ في ابريؿ 
بعض الحقكؽ المدنية كالسياسية، كتشكيؿ حككمة محمية تتكلى بشكؿ ذاتي إدارة الشؤكف العامة 

ية، كفي الكقت الذم رفض فيو سميماف الباركني االنضماـ إلى ىذه الحككمة تحت السيادة اإليطال
بشكؿ مباشر، فإنو أدخؿ أحد أقاربو ضمف تشكيمتيا كىك الشيخ يحي الباركني، كلما كاف دخكؿ 
منافسيو الكبار، مثؿ: محمد فكيني الرجباني، كعمي الشنطة الزنتاني، كأحمد الفساطكم، كاليادم 

إلى ىذه الحككمة محدان لنفكذ سميماف الباركني في الجبؿ الغربي، فسرعاف ما كعبار الغرياني، 
اندلعت الحركب بيف المجمكعات التي يتزعميا سميماف الباركني، كاألخرل الخاضعة لزعامة 
محمد فكيني إعادة التكازنات الدامة تكقؼ نشاط الحككمة الطرابمسية، كتعطؿ القانكف األساسي 

 .(1)و حككمة القطر الطرابمسي النعداـ االستقرار كالتيدئةالذم قامت عمى أساس
لقد كاف الشتداد حركة المقاكمة تحت قيادة مجمس الجميكرية كالشيكخ كاألعياف، فضبل 

ـ كىي 1918عف أف القكات اإليطالية كانت قد خرجت مف الحرب العالمية األكلى في عاـ 
عمى الرضكخ إلى المجاىديف كالدخكؿ معيـ في  منيككة القكل دكران حاسمان في إجبار اإليطالييف

مفاكضات بالطرؽ السممية في محاكلة منيا لبث ركح االنشقاؽ بينيـ كما حدث في الزكيتينة عاـ 
. كقد كصؿ في تمؾ االثناء مف االستانة إلى (2)ـ في منطقة برقة1917ـ كعكرمة عاـ 1916

بمس السابؽ مندكبان مف قبؿ الحككمة طرابمس الغرب اكـر بؾ ابف رجب باشا كالي كقائد طرا
العثمانية لتنفيذ قرار اليدنة، كقد كمفتو الحككمة اإليطالية بإرساؿ رسائؿ إلى حككمة طرابمس، 
كالتقى بالمجاىديف في العزيزية كعرض عمييـ المطالب اإليطالية كحمؿ معو أيضان منشكر صادر 

فيو عفكان تامان كيبمغيـ فيو بأف كؿ مف أراد مف السمطة اإليطالية مكجو إلى سكاف طرابمس بمنحيـ 
 . (3)ترؾ طرابمس كالتكجو إلى أم جية أخرل لو الحرية التامة في ذلؾ

                                                 

  . 48، 47المرجع السابؽ، ص :عزالديف عبدالسبلـ العالـ (1)
، مطبعة عيسي عمر المختار، الحمقة األخيرة مف الجياد الكطني في طرابمس الغربالطاىر أحمد الزاكم،  (2)

، قة العربية أمس كاليـكبر كما يمييا  محمد الطيب األشيب،  12ـ، ص1947البابي كشركاه بمصر، القاىرة، 
 .367ـ، ص1947القاىرة، 

منشكر مف الحككمة اإليطالية إلى سكاف طرابمس، نقبل عف كتاب: أبكالقاسـ الباركني، المرجع السابؽ،  (3)
 ـ.1918مؤرخو في عاـ  99ص
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كلما رأل اإليطاليكف أف أمر الجميكرية الطرابمسية آؿ إلى االستقرار أرسمكا مع فرحات  
مفاكضات الصمح  بؾ مبعكث طرابمس السابؽ كتابان إلى بعض الرؤساء يدعكنيـ فيو الدخكؿ في

 .(1)مع كتاب مف القائد اإليطالي
اجتمع الباركف كبعض الزعماء الذيف كانكا قريبيف عقب كصكؿ ىذا الكتاب كأرسمكا إلى  

الجنراؿ تارديني: عبدالسبلـ، كصمنا جكابكـ المكجو إلى بعض رؤساء طرابمس المحترميف في 
سكء التفاىـ كتحقف الدماء كيككف أساسان طمب االجتماع لممذاكرة فيما يحصؿ بو االتفاؽ كيزكؿ 

 . (2)لسعادة الببلد في المستقبؿ، كطمبتـ فيو تعييف المكاف كالزماف بسرعة فكؽ العادة
بعث الباركني برسالة إلى بقية أعضاء مجمس الجميكرية بما كقع، فاجتمعكا مع رجاؿ  

ككف المكاتبات بعد اآلف بكاسطة الشكرم ثـ كتبكا إلى الجنراؿ اإليطالي بكصكليـ كطمبكا منو أف ت
اليادم كعبار فرد عمييـ الجنراؿ المذككر برسالة يعمميـ فييا بأنو ماضو مع سائر مندكبي 

 . (3)الحككمة في المشكرة كلتحديد كقت لبلجتماع مع الزعماء الكطنييف
إلى  كاجتمع الفريقاف في الكقت المحدد كتباحثكا في الحالة ثـ افترقكا مف دكف أف يصمكا 

نتيجة كاستؤنفت الحرب، ككاف اإليطاليكف يؤممكف إيقاع الشقاؽ في صفكؼ الطرابمسييف لعميـ 
يكفقكا فطمبكا الدخكؿ إلى مفاكضات الصمح مرة أخرل فأرسمكا رسالة أجابيـ عمييا اليادم كعبار 

ـ يعمميـ بكصكؿ رسالتيـ كيطمب منيـ التعجيؿ 1919مارس  14فردكا عميو برسالة بتاريخ 
 .   (4)بتحديد مكعد المكاف كالزماف إلجراء اجتماع بيف الطرفيف لحؿ المسائؿ المعمقة بينيـ

كبعد عدة جمسات تكصؿ الطرفاف إلى اتفاؽ مبدئي حكؿ عقد صمح بيف البمديف كذلؾ  
ـ، كقد كقعو كفد المفاكضات عمى أف يعرض عمى ممؾ إيطاليا لممكافقة 1919ابريؿ  21يكـ 

تمت بتاريخ أكؿ يكنيك مف نفس العاـ المكافقة عمى بنكد الصمح الذم عرؼ فيما النيائية، كفعبل 
 . (5)بعد بالقانكف األساسي لطرابمس

عممت إيطاليا بشدة عمى نقض العمؿ بالقانكف األساسي، كنشر الفتف كالدسائس بيف  
مة كالذم الزعماء لمقضاء عمى الجميكرية إذ قاـ الكالي اإليطالي بتعييف أعضاء مجمس الحكك 

                                                 

 100بؽ، صرسالة مف الحككمة اإليطالية إلى فرحات بؾ، نقبل عف كتاب: أبكالقاسـ الباركني، المرجع السا (1)
 ـ.1918مؤرخو في عاـ 

 .101المرجع السابؽ، ص  :صالح عمي عكض (2)
رسالة مف سميماف الباركني إلى أعضاء الجميكرية، نقبل عف كتاب: أبكالقاسـ الباركني، المرجع السابؽ،  (3)

 ـ.1919مؤرخو في عاـ  102ص
 .88، 87المرجع السابؽ، ص :عزالديف إسماعيؿ (4)
 .90المرجع السابؽ، ص :صالح عمي عكض (5)
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اجتمع في طرابمس كحاكلت ىيئة الحككمة أف تباشر أعماليا في دائرة سمطتيا، لكنيا اصطدمت 
 . (1)بسمطات الكالي اإليطالي الذم رفض اعتبارىـ أصحاب قرار فيـ ىيئة استشارية ال أكثر

 كمما يجدر ذكره أف فكرة الجميكرية كانت التجربة اإلقميمية البدكية الصراعية، كرغـ أف
سميماف الباركني ال يتحدر مف كسط بدكم، كيتكفر عمى ثقافة سياسية متجاكزة لمثقافة القركية 
كالبدكية لفضائو الجبمي كمتساكنيو، إال أنو تكرط في حركب محمية كأعطى فرصة لممجمكعات 
التي تزعميا كي تمارس ىذه الصراعات، كفؽ ثقافتيا البدكية النازعة لمصراع كفي إطار مبدأ 

ستقبللية، كما تأججت صراعات أخرل بيف أعضاء مجمس الجميكرية، كاتيـ بعضيـ بعضان اال
 .  (2)بالخيانة كالتعاكف مع قكات االحتبلؿ

 17في يـك  (3)كلـ تفمح محاكالت الزعماء الطرابمسييف المجتمعيف في مؤتمر غرياف 
صالحة الكطنية ـ في إخماد الحرب األىمية الطاحنة في الجبؿ كتحقيؽ الم1920نكفمبر 

المنشكدة لغياب قطبا الصراع سميماف الباركني كمحمد فكيني المذاف ظبل خارج اتفاقات المؤتمر 
كغير معييف بو، كما رفض سميماف الباركني مبادرة المؤتمريف إلى تكحيد الزعامة الكطنية في 

فكرة التي شخصية تكافقية حظيت بتزكية كاسعة، ىي شخصية إدريس السنكسي، لذلؾ تعطمت ال
 . (4)ـ1922نكدم بيا في بياف المؤتمر الختامي سنتيف أخرتيف إلى حيف انعقاد مؤتمر سرت 

فقرر سميماف الباركني أف يبقي بعيدا عف السياسة كاضكائيا كاعتزؿ العمؿ السياسي، 
كىك متيقف في أعماؽ نفسو أف ىذا األمر تحت الحكـ اإليطالي لف يستمر، كىذا تكالت الدسائس 

ة أخرل ضد الباركني الذم اتيـ بإحداث الفتنة في صفكؼ المكاطنيف، فمـ تمبث السمطات مر 
ـ، فاضطر مكرىا إلى مغادرتيا، إلى استانبكؿ 1922اإليطالية أف طمبت منو مغادرة الببلد عاـ 

ثـ انقرة، سافر بعدىا إلى باريس التي استقر بيا لمدة سنتيف تحت المراقبة الشديدة كاتيح لو 
 . (5)ر ألداء مناسؾ الحجالسف

                                                 

  . 48المرجع السابؽ، ص  :عزالديف عبدالسبلـ العالـ (1)
  . 49المرجع السابؽ، ص :عزالديف عبدالسبلـ العالـ (2)
ـ في ظؿ ظركؼ عسيرة تمر بالكطف، منيا 1920التأـ ىذا المؤتمر بمدينة غرياف في شير نكفمبر عاـ ( 3)

ي الجبؿ الغربي، كحضره عدد كبير مف زعماء الجياد، ككاف مف أىـ مقتؿ رمضاف السكيحمي، كالفتنة الكاقعة ف
قراراتو إعبلف حككمة كطنية أطمؽ عمييا اسـ "ىيئة اإلصبلح المركزية" كأيضان إرساؿ كفد إلى إيطاليا برئاسة 
الشيخ محمد فرحات الزاكم لعرض المطالب الكطنية عمى حككمة ركما، التي أكصدت في كجية جميع األبكاب. 

 .253  محمكد الميدم الغتمي، المرجع السابؽ، ص409-406، صجياد األبطاؿ :لطاىر الزاكما
  . 50، 49المرجع السابؽ، ص :عزالديف عبدالسبلـ العالـ (4)
 .272، ص المرجع السابؽ :بكالقاسـ الباركنيأ( 5)
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كبطمب مف الباركني لزيارة أخكاتو العمانييف، تكسطت لو الحككمة العربية لدل السمطات 
البريطانية لتسمح لو بزيارة مسقط، كقد رحب بيذه المبادرة كؿ مف السمطاف سعيد بف تيمكز 

االن رسميا حافبل، ـ، كاستقبؿ استقب1926كاألماـ محمد عبداهلل الخميمي ككصؿ عماف أكائؿ عاـ 
 . (1)ـ1935فعينو سمطاف مسقط مستشارا لحككمتو عاـ 

كبذلؾ انتيت حياة ىذا المناضؿ الذم افنى حياتو في النضاؿ ضد االستعمار كمجاىدا 
ـ في بكمبام، الذم عمى يده تأسست أكؿ جميكرية في الكطف العربي 1940لبناء كطنو عاـ 

 .(2)سكرية التي رفضت قياـ تمؾ الجميكريةمتحديا االحتبلؿ اإليطالي كقكاتو الع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .253المرجع السابؽ، ص :محمكد الميدم الغتمي( 1)
، 129ـ، ص2005عبلـ لممبلييف، بيركت، ، دار األ3، جالـ، قامكس تراجـعاأل :( خالد الديف الزركمي2)

130. 
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 استنتاج البحث: 
 لى عدة نتائج مف أىميا: إتكصمت الدراسة    
ـ، حيث كاف لو 1911أكدت الدراسة عمى مشاركة الباركني الفعالة في فترة الجياد األكؿ عاـ  -

 ضد إيطاليا.  نشاط ممحكظ في بداية االحتبلؿ بتحريض األىالي عمى الجياد
، العتقاده 1940بينت الدراسة أنو ظؿ يديف بالكالء كالطاعة لمدكلة العثمانية حتى كفاتو عاـ  -

بأنيا مركز الخبلفة اإلسبلمية، كيجب أف تقكـ العبلقة بينيما كبيف الشعكب العربية عمى الكالء 
 كاإلخبلص. 

لطرابمسييف كالجبؿ الغربي مف أجؿ أكدت الدراسة عمى جيكده في إخماد الفتف بيف الزعماء ا -
 تكحيد المقاكمة ضد االحتبلؿ االيطالي. 

أكدت الدراسة عمى أنو أدل دكران ميمان في مقاكمة اإليطالييف، كأنو عممان بارزان أعبلـ  -
 المجاىديف الذم يمكف االعتماد عمييـ بما يتجمى بو مف شجاعة كرصانة كبعد النظر. 

ضة الفرنسييف كاإلنجميز كاإليطالييف لنشاط الباركني في البمداف أكضحت الدراسة مدل معار  -
 العربية، كذلؾ بمنعو مف دخكؿ مصر كسكريا كببلد المغرب العربي، ككثير مف المناطؽ األخرل. 

أكدت الدراسة عمى مدل الجيكد التي كاف يبذليا الزعيـ سميماف الباركني مف أجؿ الحصكؿ  -
 باستقبلؿ ليبيا مقارنة بالدكؿ األخرل.عمى االعتراؼ الدكؿ الكبرل 
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 قائمة المصادر كالمراجع: 
 أكالن: الكثائؽ: 

 ممؼ كالمحفكظات، الكثائؽ شعبة بطرابمس، التاريخية كالدراسات لممحفكظات الميبي المركز -1
 بقمـ يالباركن سميماف عف مكجزة (  تتحدث عف نبذة65رقـ ) كثيقة (،9رقـ ) الباركني سميماف
 . زغمكؿ الديف كماؿ

، 263( المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية، شعبة الكثائؽ االجنبية، ميكركفمـ رقـ 2)
برقيات كرسائؿ متبادلة بيف مختمؼ  6مراسبلت إلى كزارة المستعمرات في ركما، كثيقة رقـ 

 يماف الباركني كميكلو السياسية.الدكائر في إيطاليا كليبيا كالقسطنطينية تتحرل في مدل ثقة سم
، 19، كثيقة رقـ 2( كثائؽ مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، ممؼ أحمد المريض رقـ 3)

 تتحدث عف دكر جياد أحمد المريض حتى كفاتو، د.ت. 
، مؤرخو في 102، كثيقة رقـ 9( كثائؽ مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، ممؼ رقـ 4)

 ـ.1918 عاـ

 ثانيان: المراجع العربية كالمعربة:
 ـ.1948، ليبيا 2، طسميماف باشا الباركني زعيـ المجاىديف الطرابمسييفأبكالقاسـ الباركني،  -
أبي اليقظاف الحاج ابراىيـ، سميماف الباركني باشا في اطكار حياتو، المطبعة العربية، الجزائر،  -
 ـ. 1956، 1ج
، المطبعة العربية، 1ج اف الباركني باشا في أطكار حياتو،سميمأبك اليقضاف ابراىيـ،  -

 ـ.1959الجزائر، 
 ىػ.1364 السمفية، المطبعة :تكنس ،األباضية تاريخ مختصر الباركني، سميماف الربيع أبك -
ترجمة: عبدالحفيظ الميار، أحمد اليازكرم، مكتبة  تاريخ ليبيا منذ أقدـ العصكر،جكف رايت،  -

 ـ.1972، الفرجاني، طرابمس
 ـ.2005، دار االعبلـ لممبلييف، بيركت، 3، جاالعالـ، قامكس تراجـخالد الديف الزركمي،  -
 الثقافة دار بيركت: ،1931-1911ليبيا  في الجياد معارؾ معجـ ،التميسي محمد خميفة -

 ـ.1972 ، العربية
 كاألماكف كالقرل لمدفا كتكاريخ أسماء الميبية كالكقائع معجـ المكاقع شمكؼ، محمد عبدالسبلـ-

 ـ.2009العامة،  كاإلنشاءات لميندسة الكطنية المجمكعة شركة بنغازم: ،الميبية
 لمنشر الجماىيرية الدار :مصراتو ،قرف نصؼ في ليبيا صحافة المصراتي، مصطفى عمي -

 ـ.2000 ، كاإلعبلف كالتكزيع
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بحكث كدراسات في  ،1921-1919حركة الجياد الميبي خالؿ الفترة عمر سعيد بغني،  -
 ـ.  1990،  2، طرابمس،ج1931-1911التاريخ الميبي 

، مركز جياد الميبييف لمدراسات صفحات مف تاريخ ليبيا الحديث كالمعاصرقاسـ الجميمي،  -
 ـ.2003التاريخية طرابمس، 

، عمر المختار، الحمقة األخيرة مف الجياد الكطني في طرابمس الغربالطاىر أحمد الزاكم،  -
 ـ. 1947طبعة عيسي البابي كشركاه بمصر، القاىرة، م
 ـ.2004 اإلسبلمي، المدار دار بيركت: ،ليبيا أعالـ ،الزاكم أحمد الطاىر -
، دار الفتح لمطباعة كالنشر، 3، طجياد األبطاؿ في طرابمس الغربالطاىر أحمد الزاكم،  -

 ـ.1978بيركت 
 ـ.1973ىػ /1393لبناف،  دار بيركت، ،زمكج تعريؼ الباركني، سميماف الباركني، زعيمة -
، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، الجميكرية الطرابمسيةمصطفى عمي ىكيدم،  -

 ـ.2000
 األكلى.  الحركة الكطنية في شرؽ ليبيا خالؿ الحرب العالميةمصطفى عمي ىكيدم،  -
 .367ـ، ص1947، القاىرة، برقة العربية أمس كاليـكمحمد الطيب األشيب، -
، الدار العربية لمكتاب، ليبيا عبدالنبي بالخير داىية السياسة كفارس الجيادمحمد المرزكقي،  -

 ـ.1978
 .240ـ، ص1991، الدار العربية لمكتاب، ليبيا سميماف الباركني، آثارهمحمد مسعكد جبراف،  -

 ثالثان: البحكث العممية:
مجمة الكثائؽ  دائرة المعارؼ اإلسالمية، سميماف الباركني فيمحمكد الميدم الغتمي،  -

كالمخطكطات، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، العدداف التاسع عشر كالعشركف ، لسنة 
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 ـ.1990العدد الرابع، 
مكقؼ العالـ المجاىد سميماف الباركني مف مسألة إلغاء الخالفة عزالديف عبدالسبلـ العالـ،  -
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 ـ.2013اسات التاريخية، طرابمس، لممحفكظات كالدر 
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 ـ1922-1918 ية الطرابمسيةعبدالرحمف عزاـ كالجميكر 
 اركيعي محمد عمى قناكم .د                                    

 جامعة بنغازم                                                                             
 المقدمة:

في مسار القضية أنجبت السياسة المصرية العديد مف الشخصيات البارزة التي أدت دكرا ميما    
ـ كحتى 1911الكطنية الميبية منذ بداية االحتبلؿ االيطالي لطرابمس الغرب كبرقة في اكتكبر 

 ـ كمف ىذه الشخصيات شخصية عبدالرحمف عزاـ.1951ديسمبر 24اعبلف استقبلليا في 
اء أدل عبدالرحمف عزاـ دكرا ميما في مقارعة االستعمار االيطالي كفضح مخططاتو كنكاياه إلبق

 طرابمس الغرب كبرقة محافظة عمى ىكيتيا العربية كاإلسبلمية.
رأل عبدالرحمف عزاـ أف تحقيؽ تمؾ األىداؼ يتطمب تأسيس كياف سياسي يضـ زعماء     

الكطف في طرابمس الغرب كقد نجحت تمؾ الجيكد بتأسيس الجميكرية الطرابمسية في 
مبا ضد سياسة ادماج القطر الطرابمسي مع ـ كالتي تبنت منذ انطبلقتيا مكقفا متص1918نكفمبر

ايطاليا ايمانا منيا بأف ذلؾ الفعؿ يعنى إلغاء الكجكد العربي كاالسبلمي لمقطر الطرابمسي كمف 
ـ ليسمط 1920-1918ىنا جاء اختيار بحثنا المعنكف: عبدالرحمف عزاـ كالجميكرية الطرابمسية

 الضكء عمى ىذه الشخصية. 
إبراز دكر عبدالرحمف عزاـ في تككيف الجميكرية الطرابمسية كعممو بيا  ىذا البحث إلى ييدؼ    

بصفة مستشار سياسي منذ أف كانت فكرة إلى أف أصبحت حقيقة ماثمة أماـ العياف تقارع 
 المستعمريف االيطالييف كتكشؼ مخططاتيـ  كتطالب بحقكؽ الكطنييف الميبييف.

مف بينيا مف ىك عبدالرحمف عزاـذ كما تكجياتوذ كيحاكؿ االجابة عف بعض األسئمة الميمة التي 
كما عبلقتو بالزعماء الطرابمسييفذ كما دكره في تككيف الجميكرية الطرابمسية ىؿ كاف حقا ىك 
صاحب فكرة تككينيا اـ كاف صاحب الفكرة سميماف باشا الباركني كأيده في ذلؾ عبدالرحمف عزاـ 

لسياسي الذم لعبو عبدالرحمف عزاـ في الجميكرية أـ غيره مف الزعماء الكطنييفذ كما الدكر ا
ـذ كما 1919يكنيك1الطرابمسية ذ كما مكقفو مف صدكر القانكف األساسي لمقطر الطرابمسي في 

 األدكار السياسية التي أداىا بعد ذلؾذ.
تتبع الدراسة منيج البحث التاريخي الذم يعتمد عمى استقراء األحداث التاريخية كمعطياتيا    
 ياسية  كالفكرية كنقدىا كتحميميا بغية الكصكؿ الى نتائج تخدـ البحث.الس

كلئلجابة عف تمؾ األسئمة كفقا لممنيج المتبع  فقد اقتضت الدراسة تقسيميا إلى المباحث 
  -التالية:

 -ـ:1918-1915أكال ػ عبدالرحمف عزاـ كعبلقتو بحركة الجياد الميبي 
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دة الشكبؾ الغربي مركز البدرشيف بمديرية الجيزة في كلد عبدالرحمف حسف بؾ عزاـ في بم   
ـ ثـ انتقؿ مع أسرتو الى حمكاف كالتحؽ بالمدرسة االبتدائية ثـ 1893األكؿ مف شير ابريؿ 

ـ، كبعدىا 1912التحؽ بالمدرسة السعيدية كتحصؿ عمى الشيادة الثانكية" البكالكريا" في عاـ
بالقاىرة حيث سافر الى لندف ليستكمؿ دراستو في  التحؽ بكمية الطب المصرية كلـ يكمؿ دراستو

الطب في مستشفى ساف تكماس االنجميزية كنظرا النشغالو بالسياسة كالحرب فقد ترؾ دراسة 
الطب كالتحؽ بصفكؼ المقاكمة التركية خبلؿ الحرب البمقانية التركية كمنيا انطمؽ الى مصر 

ـ ليشارؾ في حممة السيد أحمد 1915نكفمبرفي اعقاب اندالع الحرب السنكسية االنجميزية في 
ـ كعمؿ الى جانب القائد العسكرم 1915الشريؼ عمى االنجميز في مصر خبلؿ شير ديسمبر

نكرم باشا شقيؽ أنكر باشا كزير الحربية التركية آنذاؾ كيصؼ عبدالرحمف عزاـ التحاقو بجبية 
إلى قكات نكرم باشا فإذا ىي  القتاؿ قائبل كقطعنا الصحراء في أربعة عشر يكما حتى كصمنا

مشتبكة مع االنجميز ككانت ىذه القكات تتككف مف المتطكعيف مف األعراب كالمصرييف 
ـ كلكف 1916كالطرابمسييف بقيادة ضباط عثمانييف كظممت أحارب مع المحاربيف حتى أكائؿ عاـ

جبلئنا عف مطركح كتعقبتنا الق كات االنجميزية إلى ىذا االشتباؾ لـ يمبث أف انتيى بيزيمتنا كا 
داخؿ الحدكد الطرابمسية حيث كقعت بيننا آخر معركة بيننا كبينيـ حكؿ بئر سيدم عزيز فتفرقنا 

كيمكمتر غرب الحدكد المصرية بمكاف يقاؿ لو عكرمة  150كلـ يمتـ شممنا بعد ذلؾ عمى مسافة
 .(1)جنكب طبرؽ

كي نكرم باشا لما أبداه مف شجاعة لقد كاف عبدالرحمف عزاـ محؿ إعجاب كتقدير الضابط التر   
ـ فمنحو كساـ اليبلؿ الحديدم، كخاطبو قائبل:" لقد استحققت في 1916أثناء معركة العقاقير

معركة العقاقير كساـ اليبلؿ الحديدم يا عبدالرحمف كأنا باسـ الدكلة العثمانية أعمف أنني منحتؾ 
لكساـ لتقديمو اليؾ متى استطعت ىذا الكساـ، كسأبعث إلى االستانة في طمب براءة ىذا ا

 .(2)ذلؾ"
كعندما حؿ السيد ادريس السنكسي محؿ السيد أحمد الشريؼ في القيادة السياسية كالعسكرية   

ببرقة كانتيج سياسة التقارب مع االيطالييف كاالنجميز أمر نكرم باشا كمف معو مف الضباط 

                                                 

عبدالرحمف عزاـ كدكره الكطني كالقكمي كاالسبلمي. )ماجستير( قسـ التاريخ  :( عصاـ الغريب محمد طنطاكم1)
 كيذكر الباحث العطار أف مكلد عبدالرحمف عزاـ .2 -1ـ. ص ص 2004، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس، 

ـ،انظرحسيف أحمد محمكد العطار، عبدالرحمف عزاـ باشا كدكره في الحياة السياسية 1893مارس  8كاف في يـك
. 39ـ، ص 2006قسـ التاريخ ،كمية اآلداب، جامعة الزقاريؽ، في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف. )ماجستير(

 .10ص ـ،1984المحدكدة، لندف: دارؼ جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب.  :الطاىر أحمد الزاكمك 
 .99ـ. ص 1970العبلقات االنجميزية الميبية. القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، :ىنرم أنيس ميخائيؿ (2)
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دكر الكساطة بيف إدريس السنكسي كبيف  األتراؾ بمغادرة اقميـ برقة كىنا لعب عبدالرحمف عزاـ
نكرم باشا فكاف صديقا ليما كناصحا أمينا لكمييما، كقد حظر عبدالرحمف عزاـ مباحثات ادريس 

ـ كقدـ تقريرا مفصبل 1916السنكسي مع الكفد االنجميزم المصرم االيطالي في الزكيتينة سنة
اطو غير مرغكب فييـ في نطاؽ عنيا إلى نكرم باشا بعد أف أحس بأف كجكد نكرم باشا كضب

سمطات ادريس السنكسي، كقد تكشؼ األمر عندما  بادر ادريس السنكسي بإعداد قائمة بأسماء 
الممتفيف حكؿ نكرم باشا مف الضباط كاألعياف كشيكخ القبائؿ بيدؼ التخمص منيـ كتشتيتيـ عف 

 .(1)طريؽ تكميؼ كؿ منيـ بميمة بعيدة
ية إال أف عبدالرحمف عزاـ كاف يقكـ بدكر ايجابي لحؿ المشكبلت كرغـ تمؾ التطكرات السياس   

التي تعرقؿ حركة الجياد ضد المحتؿ االيطالي فعندما دب الخبلؼ بيف رمضاف السكيحمي زعيـ 
مصراتو كبيف السنكسييف ذىب عزاـ إلى ادريس السنكسي كاقترح عميو أف يتجو نكرم باشا إلى 

بيف رمضاف السكيحمي ك السنكسييف قائبل لو: "إف ىدفنا جية الغرب ليتكسط في كقؼ القتاؿ 
جميعا كاحد كىك الجياد في سبيؿ اهلل ككاجب عمينا أف نضع حدا ليذه الحرب. ككافؽ ادريس 
السنكسي عمى اقتراح عزاـ حيث كاف يريد تيدئة المكقؼ بأم ثمف كلذلؾ نراه يرد عمى عزاـ 

 .(2الكساطة"قائبل: إف نكرم باشا ىك خير رجؿ يقكـ بيذه 
كفي نياية المطاؼ اضطر عبدالرحمف عزاـ أف يرحؿ مع القائد العسكرم نكرم باشا إلى    

ـ، كبقي إلى جانب الزعماء المحمييف في اقميـ طرابمس 1916مصراتو فكصميا في شير نكفمبر 
كشارؾ معيـ مشاركة فعالة في كافة األحداث السياسية ىناؾ حتى انسحب مع األمير ادريس 

ـ ككصمكىا في 1922سنكسي مع مجمكعة مف الزعماء الميبييف الى مصر أكاخر شير ديسمبرال
 ـ. 1923يناير 
 دكر عبدالرحمف عزاـ في تككيف الجميكرية الطرابمسية: . -ثانيا 

أثرت الحرب العالمية األكلى تأثيرا كبيرا عمى مجريات األحداث السياسية كالعسكرية في ليبيا، 
 29ك 28ات االيطالية أماـ قكات المجاىديف الميبييف في معركة القرضابية فيذلؾ أف ىزيمة القك 

ـ كما نتج عنيا مف تداعيات خطيرة عمى الصعيديف العسكرم كالسياسي فقد اندلعت 1915إبريؿ
الثكرة الشاممة عمى القكات االيطالية في الجنكب كالجنكب الغربي مف اقميـ طرابمس الغرب 

يطالية في الحاميات االيطالية الساحمية في الخمس كطرابمس كزكارة، كانحصر كجكد القكات اال
                                                 

مجمة البحكث ـ" 1922-1916"مكقؼ عبدالرحمف عزاـ مف الغزك االيطالي لميبيا :نبيؿ عبدالجكاد سرحاف (1)
 .96ـ. ص1993الميبييف لمدراسات التاريخية ، يناير( طرابمس: مركز جياد 1. عدد)التاريخية

. 1صفحات مف المذكرات السرية ألكؿ أميف عاـ لمجامعة العربية عبدالرحمف عزاـ. ج : جميؿ عارؼ  (2)
 .94. ك نبيؿ عبدالجكاد سرحاف، المرجع السابؽ". ص153ـ، ص 1977القاىرة: المكتب المصرم الحديث،
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كعمت الثكرة أرجاء مناطؽ كترىكنة كمسبلتو كبني كليد كغرياف كمعظـ مناطؽ الجبؿ الغربي، 
 ـ.1915كدخمت ايطاليا الحرب العالمية األكلى إلى جانب الحمفاء في مايك

مطاف العثماني أىالي طرابمس الغرب إلى الجياد استغمت تركيا رابطة الديف االسبلمي فدعا الس
ككعدىـ بتقديـ المساعدات البلزمة كعيف سميماف الباركني كاليا عمى طرابمس فكصؿ إلى مصراتو 

ـ محمبل باليدايا كالنياشيف كالرتب كاألمكاؿ كالسبلح كبعد شير كاحد مف 1916اكتكبر15في 
سكرم نكرم باشا كمعو عبدالرحمف عزاـ في كصكلو إلى ىناؾ قدـ مف برقة كؿ مف القائد الع

 (1)ـ كنزال بمصراتو ككاف رئيس حككمتيا رمضاف السكيحمي فأكـر كفادتيما.1916شير نكفمبر
بدأ عبدالرحمف عزاـ نشاطو السياسي في إقميـ طرابمس بإصبلح ذات البيف بيف رمضاف 

شبت بيف أىالي السكيحمي زعيـ مصراتو كأحمد المريض زعيـ ترىكنة بعد حرب ضركس ن
المنطقتيف حيث طفئت الفتنة كسمـ الكطف مف شرىا، كما عمؿ عمى تيدئة الخبلؼ الحاصؿ بيف 

 .(2)رمضاف السكيحمي كبيف الزعماء السنكسييف
ـ أصيب عبدالرحمف عزاـ بحمى المبلريا فسافر الى النمسا 1917كخبلؿ شيبل أغسطس    

عركؼ عف عبدالرحمف عزاـ أنو كاف خبيرا باألساليب لمعبلج كاستقر بيا الى أف تماثؿ لمشفاء، كم
الغربية في إدارة المفاكضات مما جعؿ الدكلة العثمانية تكفده لحضكر مؤتمر في استكيكلـ يعقده 
االشتراكيكف لمدفاع عف قضية طرابمس الغرب، كلما أذيعت أخبار عف تأجيؿ المؤتمر كجو عزاـ 

إعبلـ الشعب األكركبي بكفاح الشعب العربي الميبي  نداء مبكرا إلى العقمية األكركبية بيدؼ
كعدالة قضيتو كذلؾ مف خبلؿ كتاب ألفو عزاـ أثناء إقامتو في ألمانيا بعنكاف" كفاح الشعب 

ـ كتضمف معمكمات ميمة 1918الميبي في سبيؿ الحرية". كصدر بالمغة األلمانية خبلؿ عاـ 
ككذلؾ المعارؾ التي كقعت بيف قكات السيد حكؿ الجياد الميبي ككحشية المستعمر االيطالي، 

أحمد الشريؼ كنكرم باشا كبيف اإلنجميز كشارؾ في عدد منيا باإلضافة معمكمات عف البمد 
 .(3)كسكانو كعاداتو كتقاليده

كعندما تـ تكميؼ األمير عثماف بكالية طرابمس الغرب بدال مف سميماف الباركني رجع معو      
ـ كعمؿ معو كمستشار لمقيادة التركية ىناؾ 1918اتو في شير مايكعبدالرحمف عزاـ إلى مصر 

                                                 

ـ 1973 -ق1393. بيركت : دار لبناف لمطباعة كالنشر، لباركني تعريؼ مكجزسميماف ا :( زعيمة الباركني1)
 . 243المرجع نفسو، ص :. الطاىر أحمد الزاكم13، ص

 .4ص .جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب :الطاىر أحمد الزاكم (.2)
 .ة البحكث التاريخيةمجم" عبدالرحمف عزاـ في كتابو كفاح الشعب الميبي في سبيؿ الحرية" :عماد الديف غانـ (3)

. ك نبيؿ 265-249ـ، ص ص 1982(. طرابمس: مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، يكليك2عدد)
 .119ـ". ص 1922-1916عبدالجكاد سرحاف، "مكقؼ عبدالرحمف عزاـ مف الغزك االيطالي لميبيا
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كرغـ كؿ الجيكد التي بذليا إال أف مكقؼ الدكلة العثمانية أماـ أعدائيا البمقانييف كاف ينذر 
بيزيمتيا خبلؿ تمؾ الحرب، كليذا كاف الشغؿ الشاغؿ لزعماء إقميـ طرابمس كعبدالرحمف عزاـ ىك 

بعد انسحاب األمير عثماف كالقادة العسكريكف األتراؾ مف إقميـ طرابمس  التفكير في مصير الببلد
 الغرب.
كحدث ما كاف يتكقعو الجميع فقد انتيت تمؾ الحرب بيزيمة تركيا كتـ تكقيع ىدنة مدركس     

ـ، كقبؿ أف يغادر األمير عثماف طرابمس تدارس 1918أكتكبر 21بينيا كبيف دكؿ الحمفاء في 
ـ ك زعماء القبائؿ كيفية مكاصمة الجياد بعد تمؾ التطكرات فتنادكا إلى عقد مع عبدالرحمف عزا

اجتماع طارئ لدراسة المكقؼ مف جميع جكانبو فاستقر رأييـ عمى إقامة حككمة محمية تتكلى 
ميمة إدارة اإلقميـ السياسية كالعسكرية، كما تـ االتفاؽ عمى أف تتسمـ السبلح كاألمكاؿ مف القيادة 

كلكف الخبلؼ حكؿ القيادة السياسية التي تتكلى إدارة اإلقميـ كانت المشكمة األساسية التركية. 
التي ستعترض المجتمعيف بسبب النزاع بيف اكلئؾ الزعماء كفي حالة اختيار أحدىـ لتمؾ القيادة 
ستنقمب األمكر رأسا عمى عقب، كراكدت عبدالرحمف عزاـ فكرة إسناد تمؾ القيادة لؤلمير عثماف 

جديد كلكنو رفضيا رفضا قاطعا كىنا قرر المجتمعكف أف يتـ تككيف مجمس كطني يعمف قياـ مف 
 .(1)جميكرية في طرابمس

ككاف مما جاء  -صمح مدركس –ـ تـ تكقيع اتفاقية اليدنة مع تركيا 1918أكتكبر 30كفي    
اف استسبلـ كالمتيف تتضمن 18 كالمادة 17فيو مادتاف تخصاف كالية طرابمس الغرب ىما المادة

جميع الضباط األتراؾ كتتكقؼ عف ارساؿ المؤف كالذخائر، كتسميـ كؿ المكانئ المحتمة في 
   (2)طرابمس كبرقة إلى أقرب حامية تركية

أيقنت السمطات االيطالية في طرابمس الغرب أنيا لف تتمكف مف التخمص مف المضايقات      
اء إال بضرب بعضيـ ببعض في محاكالت متعددة التي يقكـ بيا الزعماء الكطنيكف في تمؾ األنح

مف جانبيا لخمؽ بؤر تكتر اجتماعي في مناطؽ النفكذ القبمي لكؿ زعيـ مف اكلئؾ الزعماء فانفرد 
عبدالنبي بالخير بمنطقة بني كليد، كأحمد المريض بمنطقة ترىكنة كمسبلتو كرمضاف السكيحمي 

ؿ الغربي كآؿ كعبار بمنطقة غرياف كغيرىـ مف بمنطقة مصراتو، كسميماف الباركني بمنطقة الجب
الزعامات الطرابمسية األخرل كحؿ الكالء القبمي محؿ الكالء الكطني كاشتعمت الفتنة بيف اكلئؾ 
الزعماء حكؿ مناطؽ النفكذ كخاصة بيف القبائؿ العربية كالقبائؿ البربرية في الجبؿ الغربي، كبيف 

                                                 

-1911بيا ضد الغزك االيطاليتاريخ الجياد في لي :( رفعت عبدالعزيز سيد أحمد ك محمد امحمد الطكير1)
 .154-153ت( ص ص  -)د . القاىرة: مركز الحضارة العربيةـ1931

، طرابمس: المسألة الميبية في تسكية السالـ :( جاؾ بيشكف2) . ترجمة عمى ضكم، مراجعة صالح المخزـك
 .167ـ، ص1991مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية،
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سكيحمي كككبلء السنكسية في المنطقة الغربية كدخمت منطقتي مصراتو كترىكنة كبيف رمضاف ال
المنطقة في أتكف حرب أىمية تظافرت جممة مف العكامؿ عمى إذكائيا مف أىميا التنافس بيف 
أكلئؾ الزعماء حكؿ مناطؽ نفكذىـ كانتشار المجاعة كاألكبئة إباف الحرب العالمية األكلى فضبل 

 (1) كؼ لمصمحتيا.عف استغبلؿ السمطات االيطالية لتمؾ الظر 
عمؿ عبدالرحمف عزاـ كبعض الزعماء الطرابمسييف عمى إنياء الخبلفات الجيكية كالتي تكممت    

بالتكفيؽ بيف مسبلتو كترىكنة ككقؼ النزاع المسمح بينيما تحقيقا لمكحدة الكطنية في مكاجية 
  (2).المخططات االيطالية

دل الزعماء الطرابمسييف أف الفرصة مكاتية كىكذا حؿ الكفاؽ محؿ الخصاـ كأصبح كاضحا ل   
لمتخمص مف الييمنة االيطالية مف خبلؿ إعبلف الجميكرية الطرابمسية كتحت رئاسة مجمس مككف 
مف القيادات السياسية كبعيدا عف الحكـ الفردم أك القبمي أك الجيكم السيما أف المرحمة تتطمب 

 العمؿ الجماعي كالمسئكلية المشتركة.
شكمت الجميكرية الطرابمسية عقب اجتماع الزعامات المحمية بجامع المجابرة بمنطقة لقد ت    

ـ، كتكٌكف مجمس رئاستيا مف أربعة أعضاء ىـ: سميماف 1918نكفمبر 16القصبات بمسبلتو في 
لى جانب المجمس الرئاسي  الباركني، رمضاف السكيحمي، أحمد المريض، عبدالنبي بالخير، كا 

، كالمجمس التشريعي كيتككف مف الشيخ سكؼ رئيس أكؿ، كالشيخ يحي ىناؾ المجمس الشرعي
فزاف  –الجبؿ الغربي  –الخمس  –عضك يمثمكف ألكية طرابمس  22الباركني رئيسا ثانيا، كعدد 

، كاختيار عبدالرحمف عزاـ مستشارا لياكما تـ اختيار كما تـ اختيار مختار كعبار رئيسا لممالية
لجيش الجميكرية كالضابط أحمد أبك شادم قائدا لمشرطة، كما تـ تعييف عبدالقادر الغنام قائدا 

حكاـ لممناطؽ كاألقاليـ كفي نياية األمر أدل الجميع القسـ القانكني الذم أعده عبدالرحمف عزاـ 
: أقسـ باهلل العظيـ قابضا بيدم عمى ىذا القرآف الكريـ أف أجعؿ نفسي كمالي يما يمكنص عمى 

تي الجميكرية الطرابمسية كأف أككف لعدكىا عدكا كلصديقيا صديقا كلقانكنيا فداء لكطني كحككم
 .(3)الشرعي مطيعا."

                                                 

 .22ـ ص،1964الكتاب الثاني، طرابمس:  1، جة مف الجياد الميبيصفحات خالد :( زعيمة الباركني1)
 .319 – 309جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، ص ص  :الطاىر أحمد الزاكم( 2)

  جميكرية العرب األكلى. طرابمس: مركز جياد الميبييف الجميكرية الطرابمسية :( مصطفى عمي ىكيدم3)
 .213، صفحات مف المذكرات السرية.صعارؼ. كجميؿ 83ص ،2000 التاريخية، لمدراسات
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ـ أصدر مجمس الجميكرية الطرابمسية ببلغا أذاعو في أنحاء الببلد 1918نكفمبر18كفي يكـ  
يعمف  تأسيس الجميكرية كنصو كالتالي:" قررت األمة الطرابمسية تتكيج استقبلليا بإعبلف 

متيا الجميكرية باتفاؽ آرا عممائيا األجبلء كأشرافيا كأعيانيا كرؤساء المجاىديف المحترميف حكك 
الذيف اجتمعكا مف كؿ أنحاء الببلد  ثـ قرر المجمس إرساؿ ببلغ في اليكـ نفسو إلى الشعب 
الطرابمسي، كالضباط الكطنييف، كرئيس الحككمة االيطالية كرئيس الكزراء اإلنجميزم كرئيس 

لى الرئيس كيمسكف رئيس الكاليات المتحدة األمريكية"الح  . (1)ككمة الفرنسية كا 
كلكف السؤاؿ الذم يفرض نفسو ىنا ىؿ كاف حقا عبدالرحمف عزاـ ىك صاحب فكرة إقامة       

الجميكرية الطرابمسيةذ أـ كاف غيره مف الزعماء الطرابمسييف كأيدىـ عبدالرحمف عزاـ في ذلؾذ 
الجميكرية منتشرة في طرابمس الغرب قبؿ كصكؿ عبدالرحمف عزاـ إليياذ كمف  كىؿ كانت األفكار

ىـ أشير الزعماء الطرابمسييف الذيف كانت لدييـ ىذه األفكار حتى قبؿ كصكؿ عبدالرحمف عزاـ 
 إلى طرابمسذ

لئلجابة عف ىذه األسئمة يمكننا طرح بعض النقاط التي ربما تفيدنا في استجبلء الحقيقة كلك    
نت نسبية بعض الشيئي كسكؼ نكرد بعض الكتابات التي كتبيا معاصركىا حكؿ المكضكع كا

باإلضافة إلى ما كتبو عبدالرحمف عزاـ نفسو بغية الكصكؿ إلى حقائؽ تعيد الحؽ األدبي إلى 
أصحابو، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كاف مصطمح الجميكرية معركفا لدل بعض المجاىديف 

فة الفرنسية كلعؿ أشيرىـ فرحات الزاكم الذم درس القانكف بفرنسا كاطمع عمى الميبييف ذكم الثقا
نصكص الدستكر كالقانكف الفرنسي، كساىـ في حركة الجياد الميبي بمنطقة طرابمس حتى تـ 

ـ، حيث صرح لمصحفي الفرنسي 1912إعبلف صمح أكشي لكزاف بيف تركيا كايطاليا في اكتكبر
الحرب الميبية االيطالية قائبل: "إف الدكلة العثمانية لـ يعد ليا أم الذم زار طرابمس خبلؿ فترة 

حقكؽ في ببلدنا ليبيا كلسكؼ نعمف الجميكرية الطرابمسية، كسنثبت لمعالـ أجمع أننا بقكتنا كحدىا 
       (2)لقادركف عمى الذكد عف حمى أرضنا كما كانت تفعؿ ببلدؾ فرنسا كمما تعرضت لغزك خارجي"

اركني كاف مجاىدا كقائدا عسكريا ككاليا إلقميـ طرابمس ككاتبا كأديبا كمعاصرا ألحداث سميماف الب
تمؾ الفترة التي تمتد مف بداية الغزك االيطالي كحتى اإلعبلف عف تأسيس الجميكرية الطرابمسية 
مع نياية الحرب العالمية األكلى كدخؿ في مساجبلت صحفية كثيرة ممف خاضكا في تاريخ 

ميبي كأكضح أدكار الحركة الكطنية الميبية مف خبلؿ عناكيف مقاالتو الصحفية المكسكمة الجياد ال
                                                 

. كمصطفى ىكيدم، المرجع نفسو، 331-326ص ص .جياد األبطاؿ( نص الببلغات في الطاىر الزاكم، 1)
 .227-222ص ص 

( جكرج ريمكف، مف داخؿ معسكرات الجياد في ليبيا. ترجمة محمد عبدالكريـ الكافي طرابمس: دار الفرجاني، 2)
 . 144ـ، ص1972
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بحقيقة الحرب الطرابمسية كىي كثيرة نشرت في صحيفة الفتح القاىرية لصاحبيا محب الديف 
الخطيب، كصحيفة الببلد البغدادية  لكنو لـ يذكر يكما أف عبدالرحمف عزاـ ىك صاحب فكرة 

  (1)ية الطرابمسيةإنشاء الجميكر 
أما محمد ابراىيـ لطفي المصرم فيك معاصر ألحداث الجياد الميبي ككتب عف حركة     

المقاكمة الكطنية الميبية لبلحتبلؿ االيطالي فقد أكد عمى مساىمة عبدالرحمف عزاـ في األحداث 
أف عبدالرحمف العسكرية كالسياسية في مصر كليبيا خبلؿ الحرب العالمية األكلى لكنو لـ يذكر 

عزاـ كاف صاحب فكرة إنشاء الجميكرية الطرابمسية بؿ يؤكد أف صاحب مبادرة لـ الشمؿ في 
ـ طمب 1918"كفي نكفمبر -المنطقة الغربية ىك الزعيـ سميماف باشا الباركني فكتب قائبل:

أف الباركني باشا مف عمكـ حكاـ المقاطعات في مصراتو، ك كرفمة، كترىكنة، كغرياف، كغيرىا 
يجتمعكا بو لممشاكرة في جمع شمؿ الكطف الطرابمسي تحت لكاء حككمة مستقمة فمما تـ االجتماع 

ـ عمى أف يككف شكؿ حككمة 1918كعممت الترتيبات البلزمة استقر الرأم في أكاخر سنة
طرابمس "جميكرية" كذلؾ بعد ىزيمة تركيا كألمانيا كعقد اليدنة فمما أجريت االنتخابات في خريؼ 

 . (2)ؾ السنة أسفرت عف فكز سميماف باشا الباركني  صاحب الفكرة بالرياسة "تم
كيؤيد المؤرخ الميبي محمد مسعكد فشيكو  محمد لطفي المصرم في إسناد فكرة الجميكرية  

الطرابمسية إلى سميماف الباركني حيث كتب قائبل:" خطر بذىف الباركني لجمع شمؿ الببلد أف 
نؼ الحرب حتى يمكف أف تنتزع مف ايطاليا ما يشبو حكـ تكنس كمصر تككف ليا جميكرية تستأ

 .(3)كأبدل فكرتو لزعماء الببلد فأيدكىا جميعا، كاستعدكا لحمايتيا بالسبلح"
أما الشيخ الطاىر الزاكم كىك فقيو كمؤرخ كمعاصر لؤلحداث فقد ذكر أنو خبلؿ كصكؿ      

طرابمس الغرب دار حديث بيف سميماف الباركني، األمير عثماف الى ميناء الركمية لبلنسحاب مف 
كعبدالرحمف عزاـ، كرباف الغكاصة األلمانية التي أرسمت إلى األمير عثماف حكؿ مكقؼ المانيا 
مف الحرب كرغبتيا في استمرار القتاؿ حتى النياية فصرح عزاـ قائبل: كنحف يمكننا أف نشكؿ 

ليا عمى أف تتعيدكا بإمدادنا بالماؿ كالسبلح حككمة عربية في طرابمس لمداكمة الحرب ضد ايطا
كعمى أال يسافر األمير في ىذا الدكر لنستعيف بكجكده في تشكيؿ ىذه الحككمة فكافؽ رباف 
الغكاصة عمى ذلؾ كبقي إلغاء سفر األمير سرا بينو كبيف عزاـ...كسافرت الغكاصة بعد اف 

أساطيؿ العدك، كرجع األمير عثماف كمف  اعتذرت لؤلمير عف عدـ نقمو في ىذه المرة بشدة مراقبة
                                                 

 3 –ق 1355جمادم األكلى15( بغداد:  367". الببلد. عدد) حقيقة الحرب الطرابمسيةسميماف الباركني، "( 1)
 .3ص ـ،1936أغسطس 

 .78ـ ص1946. بنيا: مطبعة الفاركؽ،تاريخ حرب طرابمس الغرب( محمد ابراىيـ لطفي المصرم، 2)
 .49ـ، ص1956ككمية ،: المطبعة الحتاريخ ليبيا الحديث. طرابمس( محمد مسعكد فشيكو، 3)
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كصرح األمير بحقيقة األمر كمف ىنا ظيرت فكرة الجميكرية كطرحت عمى  المكاطنيفمعو إلى 
بساط البحث. كاشترؾ فييا رمضاف بؾ، كعزاـ بؾ، كالباركني باشا، كسمك األمير عثماف، كمختا 

ى فكرة الجميكرية كلـ يكافؽ عمى ربؾ كعبار. كعرض عمى األمير أف يككف رئيسا ليا فكافؽ عم
فكرة الرياسة ألنو كاف متأثرا بتسميـ تركيا كببقائو في طرابمس، كاتفؽ الكؿ عمى تأسيس 

 .(1)الجميكرية، كأرسؿ رمضاف إلى عبدالنبي لمتشاكر في األمر
أما المؤرخ محمد فؤاد شكرم فيؤكد أف عبدالرحمف عزاـ ىك صاحب الفكرة كأنيا مف بنات     
اره كاستطاع أف يقنع األمير عثماف فؤاد كرمضاف السكيحمي كسميماف الباركني كمختار كعبار أفك

كعبدالنبي بالخير بيا كلقيت قبكال عندىـ، كأنو ىك الذم طرح فكرة الجميكرية الطرابمسية كشرح 
 .(2)ـ1918نكفمبر16نظاميا عمى المجتمعيف في مؤتمر مسبلتو في

بلؿ كتاباتو كمقاببلتو الشخصية، ككما يتضح مف رسالة خطية أما عبدالرحمف نفسو مف خ    
ـ، فإنو يذكر أنو صاحب 1968فبراير18بعث بيا مف بيركت إلى ابنو عصاـ في القاىرة بتاريخ 

الفكرة كمقترحيا فكتب قائبل:" فمما سممت الدكلة العثمانية أقمنا جميكرية طرابمسية في 
ا كعممت إلخراجيا فأصبحت مستشارا ليذه ـ مركزىا مسبلتو كنت مقترحي1918نكفمبر

الجميكرية بانتخاب مؤتمر كطني مف زعماء الببلد كالعشائر. ككانت رئاستيا ممثمة في مجمس 
منتخب بيا أنا مستشاره باالنتخاب العاـ مككف مف أربعة زعماء السكيحمي كعبدالنبي بالخير 

سميماف الباركني ألنو كاف عضكا  كالباركني كالمريض، كاعتذر عف العضكية الرسمية بعد ذلؾ
 .(3)في مجمس األعياف العثماني كلكنو كمجاىد قديـ استمر في الجياد"

كمف ثـ فنحف ال نرفض إمكانية أف تككف فكرة الجميكرية الطرابمسية فكرة ليبية محضة لكننا    
فاء بالحقيقة كنحف بصدد البحث عف الحقيقة التاريخية كحدىا ال نجد مبررا لطرح ىذا الجدؿ اكت

التاريخية الثابتة كىي أف الذم طرح فكرة الجميكرية الطرابمسية كشرح نظاميا عمى المجتمعيف في 
 ـ كاف ىك عبدالرحمف عزاـ.     1918نكفمبر16مؤتمر مسبلتو في 

 ـ. 1922-1919الدكر السياسي لعبدالرحمف عزاـ عقب تأسيس الجميكرية الطرابمسية  -ثالثا

عػػػف تكػػػكيف الجميكريػػػة الطرابمسػػػية عممػػػت السػػػمطات االيطاليػػػة المحميػػػة عمػػػى  عقػػػب اإلعػػػبلف    
تيدئػػة األمػػكر عقػػب ىزيمػػة األتػػراؾ كانسػػحابيـ مػػف ليبيػػا مػػرة أخػػرل عقػػب نيايػػة الحػػرب العالميػػة 

                                                 

 .199. جميؿ عارؼ، مذكرات. ص322-321. ص صجياد األبطاؿ في طرابمس الغرب :الطاىر الزاكم (1)
 .334ـ، ص 1948. القاىرة: دار الفكر العربي ،السنكسية ديف كدكلة :( محمد فؤاد شكرم2)
و عصاـ تتعمؽ بنشاط ( رسالة شخصية مككنة مف تسع صفحات بخط يد عبدالرحمف عزاـ مرسمة إلى نجم3)

 .ـ، ص1918فبراير18عبدالرحمف عزاـ السياسي بمختمؼ الساحات الكطنية كالعربية كاالسبلمية. بيركت:
 ..) صكرة ضكئية بحكزة الباحث(3
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األكلػػػػى، كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ مراكغتيػػػػا لمزعمػػػػاء الطرابمسػػػػييف بعػػػػدـ اعترافيػػػػا الصػػػػريح بالجميكريػػػػة 
سػتمرة فػي إمكانيػة معرفػة األحػكاؿ التػي يمكػف معيػا التعامػؿ الفػردم مػع الطرابمسية، كمساعييا الم

 أعضاء حككمتيا.

ـ بادرت القكات االيطالية بمياجمة قكات المجاىديف في معركػة رأس الغكلػة 1919كفي عاـ      
تٌرينػػػو. كعنػػػدىا أعمػػػف  -قرقػػػكزة –الطكيبيػػػة  -التػػػي تػػػدعى بمسػػػميات عامػػػة منيػػػا: معركػػػة الزاكيػػػة 

سػػػػكيحمي الحػػػػرب عمػػػػى االيطػػػػالييف فػػػػي منطقػػػػة مصػػػػراتو  فقػػػػامكا بأسػػػػر مجمكعػػػػة مػػػػف رمضػػػػاف ال
المجاىديف مف بينيـ أخكم رمضاف  أحمد السكيحمي كمحمػد سػعدكف السػكيحمي كمارسػكا الضػغط 
عميو بعد أف أعمف الحرب عمييـ كما يتضح مف رسػالة بعػث بيػا الككلكنيػؿ االيطػالي جينتيمكتشػي 

 . (1)ي يدعكه فييا لممفاكضة معو بشأف اإلفراج عف إخكة رمضافإلى رمضاف اشتيكم السكيحم
كبعد جياد عسكرم مرير كنضاؿ سياسي طكيؿ خاضو الميبيكف ضد االحتبلؿ كأسفر عف تككيف 

ـ ك صمح 1919ـ ثـ محادثات خمة الزيتكنة في مارس 1918الجميكرية الطرابمسية في نكفمبر
ـ 1919يكنيك 1االساسي لمقطر الطرابمسي في ـ ثـ صدكر القانكف 1919بف يادـ في ابريؿ 

المنٌظـ إلدارة مختمطة بيف المممكة االيطالية كحككمة الجميكرية الطرابمسية فيما يسمى بحككمة 
 30القطر الطرابمسي  جاء تأسيس حزب االصبلح الكطني في طرابمس الغرب بتاريخ 

السكيحمي ككاف مف بيف ـ كالذم ترأسو فعميا احمد المريض كشرفيا رمضاف 1919سبتمبر
اعضائو الصحفي القدير عثماف القيزاني الذم كيٌمؼ مف قبؿ ادارة الحزب بإصدار صحيفة المكاء 

تعد صحيفة . ك الطرابمسي لتككف ناطقة باسمو كمعبرة عف آماؿ الطرابمسييف كمطالبيـ الكطنية
صدر عددىا االكؿ المكاء الطرابمسي الناطقة باسـ حزب االصبلح الكطني في طرابمس كالتي 

ـ أكؿ صحيفة كطنية رسمية صدرت في طرابمس الغرب منذ االحتبلؿ 1919اكتكبر  9بتاريخ 
 .(2)ـ1911أكتكبر5االيطالي لطرابمس في 

ـ يكـ أعمنت حككمة 1919سبتمبر 4يبدأ عبدالرحمف عزاـ نشاطو السياسي في تمؾ الفترة في 
عمى األسماء المعركضة عميو مف قبؿ رمضاف القطر الطرابمسي رسميا ككافؽ الكالي االيطالي 

ٌمت  السكيحمي في احتفاؿ جامع حضره حكالي ألؼ فارس مف فرساف الجميكرية الطرابمسية التي حي
 بظيكر تمؾ الحككمة.

                                                 

 .280صفحات خالدة. ص :( زعيمة الباركني1)
ىيرية لمنشر : الدر الجماـ مصراتو1922-ق1866 بدايات الصحافة الميبية :( عبد العزيز الصكيعي2)

 9 -ق133محـر13 طرابمس: األكلى، السنة (1عدد) الطرابمسي. كالمكاء .183ص ـ،1989 كالتكزيع كاالعبلف،
 .1تككمنا فييئ لنا مف أمرنا رشدا" ص  ـ،"ربناعميؾ1919أكتكبر
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بينما يظير نشاطو الصحفي جميا فيما كتبو مف مقاالت عديدة في صحيفة المكاء الطرابمسي 
في أبكابيا الثابتة منيا "الحؽ المر كالصبر عمى الباطؿ الناطقة باسـ حزب االصبلح الكطني 

أمر" ك"فرؽ تحكـ كأفقر تسد" ك"حقيقة البد منيا، معممي الناصح المحامي مارتيني" ك "ماذا 
تريد منا شرذمة االستعمارذ. ك" ال خكؼ ك بشارة" المكاء الطرابمسي" ك" خطاب مفتكح" ك"جداؿ 

يطاليا" ك "ذكرل مؤتمر غرياف" ك"دفاع عف الحقيقة أـ تعصب" ك"المحتـر مدير النككفا ا
 (1)كالنفس"  ك"أعداء الكطنية العربية"

كمعمكـ أف تمؾ المقاالت قد نشرت بصحيفة المكاء الطرابمسي ككاف كقتيا عبدالرحمف عزاـ    
يشغؿ كظيفة الكاتب العاـ لحزب اإلصبلح الكطني، كقد تأسس كإحدل ثمار اتفاؽ خمة 

ر القانكف األساسي المنظـ إلدارة مختمطة بيف الحككمة االيطالية كحككمة الزيتكنة كظيك 
 الجميكرية الطرابمسية فيما يسمى بحككمة القطر الطرابمسي.

ـ يتركز نشاط عبدالرحمف عزاـ الصحفي كالسياسي إال أف 1922-1919كما بيف عامي    
فة أشعمت نار الثكرة المسمحة مف تكلي الكالي االيطالي الككنت فكلبي كممارستو لمسياسة المتطر 
ـ، ككاف عبدالرحمف عزاـ 1922جديد بعد االعتداء االيطالي عمى مدينة مصراتو في يناير

أثناء ذلؾ في مصراتو لئلشراؼ عمى مخطط سياسي يراد منو التفاىـ مع األمير ادريس 
مؤتمر سرت  ـ كقد فاجأ العدك الكفد التفاكضي العائد مف1922السنكسي في سرت أكائؿ عاـ 

كبذلؾ تكقفت األنشطة السياسية االيطالية التي تحاكؿ الظيكر بمظير االعتداؿ مميدة لمرحمة 
ـ. كالتي ككجيت سياستيا مف 1922أكثر ظبلما ىي مرحمة التسمط الفاشستية منذ أكاخرسنة

                                                 

 13(.طرابمس:12" الحؽ مر كالصبر عمى الباطؿ أمر "المكاء الطرابمسي، عدد ) :( عبدالرحمف عزاـ1)
 جمادم اآلخرة5( 18ـ. ك" فرؽ تحكـ كأفقر تسد" المكاء الطرابمسي، عدد)1919أكتكبر9 -ق1338ـرمح

 4-1338 جمادم اآلخرة12( بتاريخ 2ك"حقيقة البد منيا..." المكاء الطرابمسي. عدد) ـ.1920ابريؿ 1338-27
 20 -ق133رمضاف 2 ( بتاريخ3ـ. ك"ماذا تريد منا شرذمة االستعمارذ المكاء الطرابمسي.عدد)1920مايك
ـ. 1920يكليك 22-ق1338 القعدة ذم 5ـ. ك" ال خكؼ ك بشارة" المكاء الطرابمسي. بتاريخ 1920مايك

 31ـ" كتكممة المقاؿ بتاريخ 1921مارس 6 -ق1339 شعباف 5. بتاريخ المكاء الطرابمسيك"خطاب مفتكح" 
ـ. ك"جداؿ أـ 1921ابريؿ14 -ق1339شعباف5. بتاريخ المكاء الطرابمسيك"الخطاب المفتكح"  ـ.1921مارس

المكاء ـ. ك"المحتـر مدير النككفا ايطاليا" 1921مايك19 -ق1339رمضاف  12تعصب"  المكاء الطرابمسي بتاريخ 
 2. بتاريخ المكاء الطرابمسيـ. ك"ذكرل مؤتمر غرياف" 1921ابريؿ21 -ق1339شعباف12. بتاريخ =الطرابمسي
ـ ك "دفاع عف الحقيقة كالنفس" 1921نكفمبر10 -ق1340ربيع األكؿ 9ك ـ.1921نكفمبر3-ق1340ربيع األكؿ

. بتاريخ المكاء الطرابمسيـ ك"أعداء الكطنية العربية" 1922يناير5 -ق1340األكلى جمادم6 .المكاء الطرابمسي
 ـ. 1922يناير 19 -ق1340جمادم األكلى  20
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كمو قبؿ المجاىديف الميبييف بمزيد مف التصدم كتصعيد المعارؾ المسمحة ضد الكجكد االيطالي 
 .(1)في أرض الكطف

كىكذا نبلحظ أف عبدالرحمف عزاـ لعب دكرا ميما في تأسيس الجميكرية الطرابمسية، كما    
ساىـ في كتابة مادة جريدة المكاء الطرابمسي كنشر فييا آراءه القكمية كبرنامجو السياسي 

ر مع نياية العريض، كقد ظؿ طكاؿ بقائو في ليبيا يكافح كيجاىد حتى عكدتو مضطرا إلى مص
ـ تاركا عركسو في غرياف متحمبل سماع خبر كفاتيا بحمى النفاس بعد أف كضعت لو 1922عاـ

خاليا إلى  ااصطحابيطفمة صغيرة لـ يرىا إال بعد مركر أربعة عشر عاما مف كالدتيا حيف 
 .(2)القاىرة بعد أف تيقف أف عزاـ مازاؿ حيا كلـ يستشيد في ساحة القتاؿ بطرابمس

 -الخاتمة:
مما سبؽ نستنتج أف عبدالرحمف عزاـ لعب أدكارا مختمفة كميمة في القضية الميبية خبلؿ الفترة ما 

 يمي: ـ كقد أدل أدكارا تاريخية ميمة تمثمت في ما1920-1918بيف عامي 
التحؽ عبدالرحمف عزاـ بصفكؼ القكات السنكسية تحت قيادة الضباط األتراؾ كجاىد معيا  -1

المحتمة لتراب كطنو كانسحب معيا إلى التراب الميبي كلـ يدخر جيدا في  القكات االنجميزية
مناصرة أشقائو الميبييف المدافعيف عف تراب كطنيـ ككاف ذلؾ بمثابة البداية الحقيقية لمعمؿ 

 القكمي العربي.
عاش عبدالرحمف عزاـ كسط الميبييف كشاركيـ أفراحيـ كأتراحيـ كشارؾ مع زعماء إقميـ  -2

في أىـ األحداث العسكرية كالسياسية، حيث شارؾ في المساعي الحميدة التي قاـ بيا طرابمس 
حبلؿ السبلـ كاألماف بيف األشقاء المتخاصميف.  بعض الزعماء الطرابمسييف إلطفاء الفتنة كا 

حضر عبدالرحمف اجتماعات الزعماء الطرابمسييف خبلؿ مناقشتيـ ألىـ القضايا المصيرية  -3
مقاكمة كالنضاؿ السياسي كلعؿ أىما جميعا مشاركتو الفاعمة في االجتماعات التي تتعمؽ بال

التمييدية التي سبقت إعبلف قياـ الجميكرية الطرابمسية، ككصفو البعض بأف فكرة الجميكرية 
 الطرابمسية  كانت مف بنات أفكاره، كما عمؿ مع أعضائيا بصفة مستشار لمجمس الجميكرية.

                                                 

( 5. عدد)مجمة الكثائؽ كالمخطكطات"، محررات عزاـ في صحيفة المكاء الطرابمسي" :( عمرك سعيد بغني1)
كاليكزباشي محمد  .309 -295 -ثـ ص 293ـ. ص 1990 طرابمس: مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية،

جمادم 29. بغداد:  الببلدابراىيـ لطفي المصرم، "حقيقة الحرب الطرابمسية كمكقؼ األستاذ عزاـ منيا."  
 ـ.1936أغسطس 17 -ق1355

. 1ـ.ص23/1/1923، 123صحبتو لؤلمير ادريس خبلؿ مغادرتيـ لبرقة" األىراـ. عدد "عزاـ ك  (2)
ـ، 1923أكتكبر 19، القاىرة: 14181كعبدالرحمف عزاـ، في طرابمس الغرب كبرقة صفحة مطكية،األىراـ.عدد

 .120ـ". ص 1922-1916. نبيؿ عبدالجكاد سرحاف، "مكقؼ عبدالرحمف عزاـ مف الغزك االيطالي لميبيا3ص
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اد دكرا ميما في قياـ الجميكرية الطرابمسية بدءا مف التفكير بيا كمركرا لعب األمير عثماف فؤ  -4
باجتماعات الزعماء الطرابمسييف التمييدية كانتياء بإعبلف قياميا غداة انعقاد اجتماع جامع 

 ـ.  1918المجابرة بالقصبات في نكفمبر
ات السياسية استطاع عبدالرحمف عزاـ خبلؿ ىذه الفترة خمؽ شبكة كاسعة مف العبلق -5

كاالجتماعية مع معظـ الزعامات الميبية كاشترؾ معيـ في تحقيؽ الكثير مف النجاحات السياسية 
كالعسكرية كاالجتماعية كيأتي في مقدمتيا جميعا إعبلف تككيف الجميكرية الطرابمسية كىي أكؿ 

حب ـ كرغـ االختبلؼ الحاصؿ حكؿ صا1918جميكرية في الكطف العربي خبلؿ شير نكفمبر
الفكرة إال أنو يبقى لو نصيب األسد فييا سكاء مف حيث الطرح أك مف حيث التشجيع كالمساندة 

 ككضع لبنات أساسيا كرعايتيا حتى أصبحت حقيقة ماثمة أماـ العياف.
ـ 1922-1919كما أف عبدالرحمف عزاـ كخبلؿ الفترة البلحقة لتككيف الجميكرية الطرابمسية  -6

كصحفية ميمة قارع فييا سمطات االحتبلؿ الحجة بالحجة كدافع فييا  قد قاـ بنشاطات سياسية
عف الحقكؽ السياسية لمكطنييف الميبييف كفضح فييا سياسة المستعمريف االيطالييف، كما ساىـ 
مساىمة فعالة في تحقيؽ كحدة الزعامة الكطنية مف خبلؿ مساىمتو في كقائع مؤتمر غرياف 

افقا لمزعماء الكطنييف إلى أف ىاجر مع األمير ادريس كظؿ مر  ـ.1922ـ كمؤتمر سرت1920
ـ ، كبذلؾ طكيت صفحة نضاؿ الرجؿ الذم بقي مع 1922السنكسي إلى ببلده أكاخر سنة 

المجاىديف طيمة سبع سنيف ليتكقؼ جياده العسكرم كنضالو السياسي فكؽ التراب الميبي، ليعكد 
لسنكات التي تمت تككيف جامعة الدكؿ العربية بعد ذلؾ إلى تبني القضية الميبية مف جديد طيمة ا

ـ عندما أصبح أكؿ أميف عاـ لجامعة الدكؿ العربية كيستمر في نضالو مف 1945في مارس
أجميا)محميا كعربيا كعالميا( إلى أف أعمف األمير ادريس السنكسي مف شرفة قصر المنار ببنغازم 

 ـ. 1951ديسمبر24استقبلؿ ليبيا في 
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 -لمصادر كالمراجع:قائمة ا
 -الكثائؽ الخاصة:

رسالة شخصية مككنة مف تسع صفحات بخط يد عبدالرحمف عزاـ مرسمة إلى نجمو عصاـ  -1
تتعمؽ بنشاط عبدالرحمف عزاـ السياسي بمختمؼ الساحات الكطنية كالعربية كاالسبلمية. 

 ـ.) صكرة ضكئية بحكزة الباحث(1918فبراير 18بيركت:
 -الكتب:

صفحات مف المذكرات السرية ألكؿ أميف عاـ لمجامعة العربية عبدالرحمف  رؼ،جميؿ عا -1
 ـ. 1977. القاىرة: المكتب المصرم الحديث،1عزاـ. ج 

جاؾ بيشكف، المسألة الميبية في تسكية السبلـ. ترجمة عمى ضكم، مراجعة صالح المخزكـ،  -2
 ـ.1991طرابمس: مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية،

زعيمة الباركني، سميماف الباركني تعريؼ مكجز بيركت: دار لبناف لمطباعة كالنشر،  -3
 ـ. 1973 -ق1393

 ـ.1964الكتاب الثاني، طرابمس:  1زعيمة الباركني، صفحات خالدة مف الجياد الميبي، ج -4
مصطفى عمي ىكيدم، الجميكرية الطرابمسية  جميكرية العرب األكلى. طرابمس: مركز جياد  -5

 .2000الميبييف لمدراسات التاريخية،
جكرج ريمكف، مف داخؿ معسكرات الجياد في ليبيا. ترجمة محمد عبدالكريـ الكافي طرابمس:  -6

 ـ. 1972دار الفرجاني، 
 ـ.1984الطاىر أحمد الزاكم، جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب. لندف : دارؼ المحدكدة،  -7
 ـ.1946حرب طرابمس الغرب. بنيا: مطبعة الفاركؽ، محمد ابراىيـ لطفي المصرم، تاريخ -8
 ـ.1956 محمد مسعكد فشيكو، تاريخ ليبيا الحديث. طرابمس: المطبعة الحككمية، -9

 ـ.1948 محمد فؤاد شكرم، السنكسية ديف كدكلة. القاىرة: دار الفكر العربي، -10
لييئة المصرية العامة ىنرم أنيس ميخائيؿ، العبلقات االنجميزية الميبية. القاىرة: ا -11

 ـ.1970لمكتاب،
ـ مصػػػراتو: 1922-ق1866 عبػػد العزيػػز الصػػكيعي، بػػدايات الصػػحافة الميبيػػة -12

 ـ.1989الدر الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاالعبلف،
رفعت عبدالعزيز سيد أحمد ك محمد امحمد الطكير، تاريخ الجياد في ليبيا ضػد  -13

 ت(.-: مركز الحضارة العربية)دـ. القاىرة1931-1911الغزك االيطالي
 -الرسائؿ العممية:
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أحمد محمكد العطار، عبدالرحمف عزاـ باشا كدكره في الحياة السياسية في النصؼ األكؿ مف  -1
 .ـ2006القرف العشريف. )ماجستير( قسـ التاريخ ،كمية اآلداب، جامعة الزقاريؽ،
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 ـ(..األسباب كالنتائج 16/11/1918 الجمػػيكرية الطرابمػػػػػػسية )
 جراس.مفتاح ناجي مفتاح أبكاأل .أ                                                        

 المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية
    

لى ىزيمة القكات إـ، كالتي أدت 1915أبريؿ  29-28عند انتياء معركة القرضابية      
اإليطالية ككاف ذلؾ نتيجة لتبلحـ القكل الكطنية الميبية مف مختمؼ بقاع الكطف كتلزر زعمائيا 

لى لتطيير الببلد حيث عمت الثكرة أنحاءىا فحكصرت في مكقؼ مكحد كمنيا كانت الشرارة األك 
إلى المدف الساحمية كأصبح تكاجد قكاتيـ ال يتعدل طرابمس كالخمس  فانسحبكاحامياتيـ كتراجعكا 

ـ، كمف خبلؿ ذلؾ سارعت 1918-ـ 1914في الحرب العالمية األكلى  انشغاليـكزكارة، كذلؾ 
مى طرابمس الغرب باستغبلؿ قياـ تمؾ الحرب فأرسمت الدكلة العثمانية إلى الرجكع إلى السيطرة ع

األمير عثماف فؤاد إلى طرابمس كعاىدت إليو القيادة ككاف في صحبتو عبد الرحمف عزاـ مستشاران 
ـ، حيث كانت تركيا طرفان فييا بجانب دكؿ المركز 1918لو كعقب انتياء الحرب العالمية األكلى 

ـ، كالذم تناكؿ نقطتيف 1918أكتكبر سنة  30ي ككقعت معاىدة "مكدركس" ف انيزمتفقد 
 ىامتيف تخص كالية طرابمس الغرب:

جميع الضباط األتراؾ المتكاجديف في طرابمس كبرقة كعدـ إرساؿ المؤنة كالذخيرة  استسبلـ :أكال
يقاؼ   .االستسبلـمع الضباط الذيف رفضكا  االتصاؿكا 
عثمانية في كالية طرابمس كبرقة بما فييا ميناء التي سيطرت عمييا الدكلة ال المكانئتسميـ  ثانيا:

جبلء جميع الرعايا األلماف كالنمساكييف العسكرييف كالمدنييف خبلؿ  مصراتو إلى اإليطالييف كا 
 .(1)شير مف اإلعبلف

نما ىي إحساس كشعكر كاف      تعتبر فكرة الجميكرية الطرابمسية ىي ليست كليدة المحظة كا 
بناء طرابمس الغرب ذلؾ بما يعبر عنو محمد فرحات الزاكم في لقائو ينتاب بعض المثقفيف مف أ

بالصحفي الفرنسي "جكرج ريمكف" ، فقد كاف فرحات الزاكم يتقف المغة الفرنسية كعند لقائو بو 
داخؿ معسكرات الجياد في العزيزية تداكؿ الحديث معو حكؿ األحداث المتسارعة في الحرب 

ـ" بعبارتو المشيكرة :" سكؼ تعمف الجميكرية الطرابمسية 1912نة "الميبية اإليطالية في أكاخر س
الببلد ظيرت حككمة بالجبؿ  استقبلؿركح الكطف في  النبعاث، كتأكيد (2)الجزء الغربي مف ليبيا"

الغربي كىي حككمة يفرف تتكلى حركة الجياد كبعدىا ظيرت حككمة مصراتو إضافة إلى 
، كلكف كيؼ (3)رج بإيجاد حككمة كطنية في طرابمس الغربعبدالرحمف عزاـ كفكره حكؿ كجكد مخ
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كىناؾ خبلفات كبيرة بيف الزعماء، فكاف أكال أف تقكـ مصالحو بيف ىذه الزعامات فتكلى أمرىا 
، إضافة إلى جيكد بعض الزعماء المحمييف حيث قاـ بصمح بيف رمضاف (1)األمير عثماف فؤاد

كمصراتو كسعى جاىدان لنبذ الخبلؼ بيف  أرفموالسكيحمي كأحمد المريض ككذلؾ الصمح بيف 
نما تساىـ في تقكية العدك كسيكلة  الزعامات كأف الخبلفات ال تصب في مصمحة حركة الجياد كا 

 ىزيمة المجاىديف.
رغـ تمؾ الظركؼ كىذا الزخـ مف األحداث جعمت القكل الكطنية تسارع في كيفية الخركج مف    

" مكدركس " فعقدت عدة اجتماعات ميدت  اتفاؽالعثمانية عقب الدكلة  انسحابىذا المأزؽ بعد 
نكفمبر  15البكيرات في منطقة ترىكنة كالذم عقد في  اجتماعلقياـ الجميكرية الطرابمسية مثؿ 

ـ، الذم جمع الزعامات الكطنية مثؿ عبد النبي بالخير ك رمضاف السكيحمي، كسميماف 1918
سحاؽ باشا، كعبد القادر الغنام كذلؾ الخركج بكياف الباركني كأحمد المريض، كمحمد سكؼ، ك  ا 

في مدينة مسبلتو كالتي كاف في  االجتماع، كدعاىـ إلى (2)كطني يقكد دفت الببلد إلى بر األماف
 .(3)ف عف كالدة الجميكرية الطرابمسيةختامو إعبل

ف المتتبع إلى كيفية ظيكر الجميكرية الطرابمسية نجد أف ىناؾ عدة أسباب      كىي:كا 
 سقكط الدكلة العثمانية في يد الحمفاء كعقد معاىدة " مكدرس " مع الحمفاء.  .1
اإليطالي  االستعمارالحس الكطني الراقي الذم كاف يراكد المجاىديف في التخمص مف  .2

نشاء دكلة مدنية حديثة كمعاصرة .  كا 
 الرغبة في تككيف كياف سياسي خاص بيـ بعيدا عمى الكجكد العثماني عمييـ. .3
رغبة في إدارة شؤكف ببلدىـ بنخب محمية ككطنية إذ ىناؾ شخصية قادرة عمى قيادة ال .4

 الببلد.
إف كضع السياسي كاف قريبا مف عيد الحركب القبمية الداخمية فترجع الفتنة مف جديد  .5

 كتقع الببلد في فكضى الحرب كالدمار.
مؿ الكطف إف جميع ىذه الظركؼ أدت إلى التفكير في إيجاد إطار سياسي يجمع ش  .6

يفرؽ بيف  كيعمؿ عمى كأد الخبلفات بيف أبناء الكطف الكاحد في مكاجية خطر خارجي ال
 الميبييف.

لى شخ .7 صيات كطنية أمثاؿ رمضاف كاف األمر يراكد عبد الرحمف عزاـ كاألمير عثماف كا 
، كالباركني، كمختار كعبار كىنا عرضت الفكرة عمى الحاضريف في مسبلتو السكيحمي
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 18المجابرة بإعبلف الجميكرية الطرابمسية  اجتماعت بعد ذلؾ في كالتي تكج
 .(1)ـ1918نكفمبر

 :أما مف حيث النتائج فقد صنفيا الباحث إلى نتائج إيجابية كنتائج سمبية
 النتائج اإليجابية:

في حركة المقاكمة كطرد القكات اإليطالية عف الببلد  استمراركحدت الصؼ الكطني في  .1
 كىك طرد القكات اإليطالية عف الببلد. كاحدة كاليدؼ حيث أصبحت الكممة

 زعمات: 4إنشاء مجمس رئاسي يتككف مف  .2
 سميماف الباركني. 
 .رمضاف السكيحمي 
 عبد النبي بالخير. 
 أحمد المريض. 

 عضكان. 24تككيف مجمس الشكرل كعدد أعضائو  .3
 الشيخ محمكد سكؼ بؾ       رئيسان أكؿ        الزاكية •
 ي               رئيسان تانيان        الجبؿيحيى الباركن •
 ترىكنة   عضكان             الشيخ عبد الصمد النعاس    •
 عضكان            مسبلتو   الحاج مفتاح التريكي         •
 عضكان             قماطة    الشيخ عمي بف رحاب        •
 الساحؿعضكان                الحاج محمد بف خميفة       •
 عبد السبلـ الجدايمي          عضكان             زليطف •
 مصراتو            عضكان   الحاج عمي المنقكش          •
 محمد المنتصر                عضكان             سرت •
 مفتاح التايب                  عضكان              رفمة •
 كان            أكالد أبي سيؼالسيد محمد بف بشير          عض •
 فزاف -عبد الرحمف بركاف             عضكان             مرزؽ  •
 محمد بف أحمد الفايدم        عضكان            الشاطئ •
 الشيخ الحبيب عز الديف       عضكان            غدامس •
 ابراىيـ أبي األحباس           عضكان             الجبؿ •
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 لحاج محمد فكيني            عضكان             الرجبافا •
 الشيخ أحمد البدكم            عضكان             الزنتاف •
 يفرف -سالـ البرشكشي               عضكان             الجبؿ •
 عمي بف عبد الرحيـ           عضكان              ككمة •
 كان             غريافالشيخ شطيبة                 عض •
 عمي بف تنتكش               عضكان              كرشفانة •
 عبد الرحمف شبلبي            عضكان             الزاكية •
 عمي شبلبي                   عضكان             النكاحي األربعة •
                                                                                ( 1.)عضكان        صرماف كالعجيبلت      عبيدة المحجكبي         •

ىذه الشخصيات لتتقمد منصب عضك مجمس  اختياركالسؤاؿ الذم يدكر في خمد الباحث أسباب 
الشكرل، ىؿ كانت لمكاف اجتماعية أـ كانت لمكانة معرفية ثقافية أـ كانت لزعامة عائمية قبائمية، 

 نظنيا بأف تمؾ المعايير تختزؿ في تمؾ الشخصيات كاممة أك جزءان منيا.ك 
 أعضاء كىـ: 4تككيف ىيئة شرعية تتككف مف  .4
 .الشيخ عمر الميساكم 
 .الشيخ الزركؽ بركخيص 
 .الشيخ محمد اإلماـ 
 .(9)الشيخ مختار الشكشككي 
 إرساؿ عدة ببلغات بنشكء الجميكرية الطرابمسية: .5
  الغرببالغ إلى سكاف طرابمس: 

 16كىك يبيف فيو تشكيؿ الجميكرية الطرابمسية كتككيف أعضاءىا األربعة المكقع مف قبميـ في  
 ـ .1918نكفمبر 

 بالغ إلى الضباط الكطنييف: 
كىك يطمب فيو الكالء كالطاعة لحككمة الجميكرية الطرابمسية في الخدمة كالدفاع عف الكطف كأف 

 يبرىف أنيـ رجاؿ ىذا الكطف.
 رئيس الحككمة اإليطالية بالغ إلى: 
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يقاؼ الحرب كعقد ىدنة تجرل خبلليا عدة  االعتراؼكىك   بحككمة الجميكرية الطرابمسية كا 
مفاكضات بغرض الصمح كعدـ خرؽ ىذه اليدنة كتعتبر الجميكرية الطرابمسية مستقمة عف 

 يميف في طرابمس دكؿ المقإيطاليا إضافة إلى إببلغ مراسبلت الجميكرية الطرابمسية إلى قناصؿ ال
 بالغ إلى رئيس كلسف رئيس الكاليات المتحدة األمريكية: 

كىك تذكيره بمبادئ كلسف األربع عشر كالتي يأمؿ منيا تحقيؽ العدؿ كالمساكاة بيف الناس كالنظر 
 في مسألة الجميكرية الطرابمسية في مؤتمر الصمح العاـ.

 :بالغ إلى رئيس الكزراء االنجميزم 
خاطب فيو دكر الحككمة البريطانية في القضية العربية كذلؾ عمى خطى مبادئ كىذا الببلغ ي

 كيمسف األربع عشر.
 بالغ إلى رئيس الحككمة الفرنسية: 

ف الجميكرية  نيا حامية الحرية كا  كحيث خاطبتيا الجميكرية الطرابمسية كذكرتيا بالثكرة الفرنسية كا 
عبدىا إف حياة البداكة دليؿ عمى حريتيا كعدـ الطرابمسية ال يمكف ألم دكلة أف تمتمكيا أك تست

 (1)الرضكخ كالخنكع ألم مستعمر ميما كانت قكتو كبطشو كجبركتو.
 النتائج السمبية:

 لقد أدل فشؿ الجميكرية الطرابمسية إلى عدة أسباب جكىرية أىميا:
 الصراعات القبمية ألف الجميكرية قامت عمى أساس قبمي صرؼ. 1
 استمالتيايطالية عمى بعض الزعمات الجيادية بعد تدخؿ كضغكط الحككمة اإل 2

إلى صفكفيا مما تشكؿ تصدع المكقؼ الميبي بيف مؤيد لمحركة الجياد كبيف 
 معارض ليا.

بالجميكرية الطرابمسية مف قبؿ الساحة العالمية مف خبلؿ عدـ  اعتراؼإف عدـ  3
ية إلى زعماء الردكد عمى الببلغات التي أصدرتيا كأرسمتيا الجميكرية الطرابمس

العالـ في تمؾ الفترة ساىـ بشكؿ كبير في عدـ إطالة عمر الجميكرية 
 الطرابمسية.

كمف األسباب السمبية التي أدت إلى فشؿ الجميكرية الطرابمسية عقد مفاكضات  4
مع الجانب اإليطالي زاد مف تصدع مكقؼ المجاىديف بيف مؤيد لميدنة كبيف 

في  الثانيةـ، ك 1919كنة األكلى في مارس معارض ليا مثؿ مفاكضات خمة الزيت
ـ 1919أبريؿ  21ـ إضافة إلى الجمسة النيائية التي أجريت في 1919مايك 
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إلى كضع اتفاؽ صمح بف يادـ ككضع القانكف  انتيتبخمة الزيتكنة* حيث 
 (1)مادة . 40ـ كالذم نص عمى 1919األساسي في يكنيك 

سيطرة عمى بعض المناطؽ ضات لماستمالة بعض القيادات مف خبلؿ ىذه المفاك  5
الجميكرية  باسـ، مثؿ الغنام قائد جيش الجميكرية الذم فاكض مف خبلليـ

بعض القادة في الجيش مثؿ عبداهلل تامسكت، كعبد  اعتراضالطرابمسية رغـ 
كبير في صفكؼ جيش الجميكرية حيث أعمنكا  انقساـالعاطي الجـر مما أحدث 
 .(2)فيرب عمى متف سفينة إيطالية الثكرة عميو في مدينة الزاكية

في الصحراء المصرية كدخكؿ أدريس  اإلنجميزبعد ىزيمة السنكسية أماـ  6
السنكسي في مفاكضات مع اإليطالييف مثؿ مفاكضات عكرمة الذم نص عمى 

ـ، ساىمت ىذه المفاكضات بأف تككف 1917بندان ككقعت في شير إبريؿ  13
ة كتحديدان مفاكضاتيـ مع الجميكرية عمى نفس المنكاؿ في المنطقة الغربي

 .(3)الطرابمسية
 :الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمة

الجميكرية الطرابمسية عمى مستكل الساحة العالمية زاد مف نشاط السمطات  اعتراؼإف عدـ 
اإليطالية في مكاجية التضامف المتزايد بيف أبناء الكطف الكاحد إلى العمؿ عمى شؽ الحركة 

مف عامؿ الكراىية بيف بعض الزعمات كالتي أدت في النياية إلى مقتؿ  االستفادة الكطنية، كىي
زداد الصراع  الزعيـ رمضاف السكيحمي، كبدأ التصدع كاضحان بيف الزعامات المحمية كالقبمية كا 
عمى النفكذ كما حدث في الصراع بيف الزنتاف كاألمازي ، كتسارعت بعض الشخصيات الكطنية 

يقاؼ الحرب مف خبلؿ قياـ مؤتمر تصالحي كىك مؤتمر غرياف الذم لى كأد الصدع ك إ في  انعقدا 
 ـ.1920نكفمبر 
إف ىذه الصراعات القبمية كعدـ التكافؽ عمى شخصية كطنية كاحدة ساىـ بشكؿ كبير في     

القضاء عمى الجميكرية الطرابمسية، كلكف كؿ ذلؾ لـ يثني الميبييف عمى المقاكمة كالمطالبة 
 اإليطالي في أقرب كقت. حتبلؿاالبخركج 
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 :اليكامش
، ت عبد الكريـ الكافي، المنشأة ـ1912ؿ معسكرات الجياد في ليبيا جكرج ريمكف، مف داخ .1

 .44ـ، ص1983، 2العامة لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف، ط
ـ، 1957محمد فؤاد الشكرم، ميبلد دكلة ليبيا الحديثة، مطبعة االعتماد، القاىرة، مصر،  .2

 .215ص
، مركز يبيا خبلؿ الحرب العالمية األكلىمصطفى عمي ىكيدم، الحركة الكطنية في شرؽ ل .3

 .170ـ، ص1988، ليبيا، ، طرابمسجياد الميبييف لمدراسات التاريخية
، جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، دار الفتح لمطباعة كالنشر، بيركت ، الطاىر أحمد الزاكم .4

 .320ص -319ـ، ص1973، 3لبناف، ط
 .216، المرجع السابؽ، صمد فؤاد شكرممح .5
ـ، 1922-ـ 1918، ت محمد رمضاف المصرم، جميكرية طرابمس ، أندرسكفليسا إس .6

،  ليبيا –أكتكبر، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس  11مجمة الشييد، العدد 
 .197، ص ـ1990

غرب ليبيا، مركز جياد المبركؾ محمد مكسى عمي، األكضاع السياسية كالعسكرية في  .7
 .23ـ، ص 2000الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس، ليبيا، 

 .325- 324الطاىر أحمد الزاكم، المرجع السابؽ، ص  .8
مراد أبك عجيمة القمكدم، حككمة مصراتو الكطنية كأثرىا عمى حركة الجياد في ليبيا مف سنة  .9

 .222ـ، ص  2009، ليبيا ، ـ، مكتبة الزحؼ األخضر لمنشر، مصراتو1922 -ـ 1914
 أعضاء كىـ: 4: كاف يتككف كفد الجميكرية مف مفاكضات خمة الزيتكنة*

  ـ كىك مف قبيمة عكاسو بترىكنة، اختير 1875أحمد المريض: كىك زعيـ قبائؿ ترىكنة، كلد سنة
ـ، 1920ـ، كانتخب رئيس مؤتمر غرياف 1923-ـ 1918رئيس لمجمس شكرل الجميكرية سنة 

اإلصبلح المركزية، لممزيد انظر شارؿ فيرك، الحكليات الميبية منذ الفتح اإلسبلمي  رئيس ىيئة
 ـ1983اإليطالي، المنشأة العامة لمنشر كالتكزيع، طرابمس  االحتبلؿحتى 

  ي ـ، شارؾ ف1911اليادم كعبار: مف مكاليد غرياف، انضـ لمجياد منذ الغزك اإليطالي لميبيا
 ـ.لممزيد انظر الشيخ الطاىر الزاكم، أعبلـ ليبيا.1919، ـمفاكضات الصمح، سكارم بني اد

  لصكيعي الخيتكني: زعيـ قبائؿ النكاحي األربعة، قاتؿ ضد اإليطالييف كأحد أعضاء المفاكضات
صمح سكاني بني يادـ، كأبرز أعضاء مؤتمر غرياف كأحد أعضاء مؤتمر سرت، لممزيد انظر 

 الشيخ الطاىر الزاكم، أعبلـ ليبيا.
  شارؾ في معارؾ األكلى ضد الغزك اإليطالي لميبيا.: زعيـ الرجبافد فكينيمحم ، 
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ككاف االتفاؽ مع زعماء الجميكرية الطرابمسية أال يتـ أم اتفاؽ مع الحككمة اإليطالية إال بعد 
، لممزيد أنظر فتحي اليسير، تجربة الحكـ الذاتي في إلى مجمس الجميكرية الطرابمسيةالرجكع 
ـ، قراءة في حدكد التجربة كمحددات إخفاقيا، أعماؿ الندكة الدكلية العاشرة 1923-ـ1918ليبيا، 

، تنسيؽ 2000مام  6-5حكؿ المغرب العربي في العشرينيات المنعقدة بنزؿ السفراء، أياـ 
كجمع النصكص كأعدىا لمنشر اليادم جبلب، منشكرات المعيد األعمى لتاريخ . أعماؿ الندكة

 ؼ.2001عة منكبة، تكنس،الحركة الكطنية، جام
ـ، بحكث كدراسات 1921-ـ  1919عمر سعيد بغني، حركة الجياد الميبي خبلؿ الفترة  .10

ـ / الجزء الثاني، مجمكعة مف األساتذة كالباحثيف،  1943-ـ 1911في التاريخ الميبي، 
   .229ؼ، ص1998، 2التاريخية، طرابمس، ليبيا، طمركز جياد الميبييف لمدراسات 

جياد في ليبيا ضد الغزك العزيز سيد أحمد، إمحمد الطكير، تاريخ ال رفعت عبد .11
ـ،  1988مصر،  -ـ، مركز الحضارات العربية، القاىرة 1931-ـ1911، اإليطالي

 .160ص
 .317، صـ1963، لبناف –زعيمة الباركني، صفحات خالدة مف الجياد، بيركت  .12
 .160رفعت عبد العزيز السيد أحمد، المرجع السابؽ، ص .13
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 :قائمة المراجع
القمكدم، مراد أبك عجيمة حككمة مصراتو الكطنية كأثرىا عمى حركة الجياد في ليبيا مف سنة  .1

 .ـ 2009ـ، مكتبة الزحؼ األخضر لمنشر، مصراتو، ليبيا، 1922 -ـ 1914
 ـ، بحكث كدراسات1921-ـ  1919بغني، عمر سعيد، حركة الجياد الميبي خبلؿ الفترة  .2

ـ / الجزء الثاني، مجمكعة مف األساتذة كالباحثيف، مركز  1943-ـ 1911في التاريخ الميبي، 
 ؼ.1998، 2جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس، ليبيا، ط

ـ، قراءة في حدكد التجربة 1923-ـ1918اليسير، فتحي، تجربة الحكـ الذاتي في ليبيا،  .3
الدكلية العاشرة حكؿ المغرب العربي في العشرينيات المنعقدة كمحددات إخفاقيا، أعماؿ الندكة 

ـ، تنسيؽ أعماؿ الندكة كجمع النصكص كأعدىا لمنشر 2000مام  6-5بنزؿ السفراء، أياـ 
اليادم جبلب، منشكرات المعيد األعمى لتاريخ الحركة الكطنية، جامعة منكبة، تكنس، 

 ؼ.2001
 ـ.1963لبناف،  –لجياد، بيركت الباركني، زعيمة ، صفحات خالدة مف ا. 4
ـ، ت عبد الكريـ الكافي، المنشأة 1912ريمكف، جكرج، مف داخؿ معسكرات الجياد في ليبيا . 5

 ـ.1983، 2العامة لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف، ط
 ـ.1957الشكرم، محمد فؤاد، ميبلد دكلة ليبيا الحديثة، مطبعة االعتماد، القاىرة، مصر،  .6
عمي، الحركة الكطنية في شرؽ ليبيا خبلؿ الحرب العالمية األكلى، مركز  ىكيدم، مصطفى. 7

 ـ.1988جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس، ليبيا، 
، الطاىر أحمد، جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، دار الفتح لمطباعة كالنشر، بيركت، الزاكم .8

 ـ.1973، 3لبناف، ط
ـ، 1922-ـ 1918رمضاف المصرم، جميكرية طرابمس أندرسكف، ليسا إس، ت محمد  .9

ليبيا،   –أكتكبر، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس  11مجمة الشييد، العدد 
 .ـ1990
. مكسى عمي، المبركؾ محمد، األكضاع السياسية كالعسكرية في غرب ليبيا، مركز جياد 10

 ـ2000ا، الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس، ليبي
سيد أحمد، رفعت عبد العزيز، إمحمد الطكير، تاريخ الجياد في ليبيا ضد الغزك اإليطالي، . 11

 ـ. 1988مصر،  -ـ، مركز الحضارات العربية، القاىرة 1931-ـ1911
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 قراءة في تجربة الجميكرية الطرابمسية كصداىا بتكنس
 .مف خالؿ مصادر الحماية كالصحافة التكنسية

 ؿػػػػػػػػػػيد الجمعبد المج د.
 تكنس  -جامعة صفاقس 

 

محطة مضيئة في تاريخ ليبيا  ،1919ك 1918مثمت تجربة الجميكرية الطرابمسية بيف     
. كترافؽ أيضا كالمنطقة العربية بأفريقياحيث كانت  أكؿ جميكرية يقع اإلعبلف عمييا  لمعاصر،

لؾ ببداية تشكؿ اليكية الكطنية الميبية  . ككذأكؿ دستكر في تاريخ ليبيا المعاصرإعبلنيا بظيكر 
التي ال تزاؿ تأثيراتيا قكية الحضكر بالمشيد الميبي إلى  في تجاكز تدريجي كبطيء لميكية القبمية،

اليكـ كبالرغـ مف قصر مدة ىذه التجربة فقد تجاكزت تأثيراتيا إقميـ طرابمس لتشمؿ تكنس كما 
 ة التكنسية كاألجنبية.أكدت ذلؾ مصادر الحماية الفرنسية كالصحاف

 كفي ىذا السياؽ سأتناكؿ في ىذه الكرقة اإلشكاليات التالية:
 :* نشأة الجميكرية الطرابمسية :المجاؿ الجغرافي كسياقات النشأة

 :*صدل الجميكرية الطرابمسية بتكنس
كالصحافة  قراءة في تجربة الجميكرية الفرنسية كصداىا في تكنس مف خبلؿ مصادر الحماية

 :كنسيةالت
باحتداد التناقضات بيف القكل الكطنية بميبيا مف  ،1918ك 1914ف يتميزت الفترة الممتدة ب     

جية كاالستعمار االمبريالي االيطالي كحمفاؤه مف جية ثانية. كفي ىذا السياؽ فاف الثكرة التي 
 رابمس،كانتشرت في العديد مف المناطؽ كبالخصكص بإقميـ ط .1914اندلعت بفزاف في خريؼ 

ألحقت ىزائـ عديدة باالستعمار االيطالي. كجعمت حضكره يتقمص في مناطؽ محدكدة بالساحؿ. 
كلقد تزامنت ىذه األحداث بتطكرات الحرب العالمية األكلى التي انتيت بيزيمة دكؿ المحكر 

مى كحمفائيـ. كمف بينيـ اإلمبراطكرية العثمانية التي كقعت عمى استسبلميا مف خبلؿ تكقيعيا ع
كلقد  .(1)التي أعمنت مف خبلليا تخمييا بصفة نيائية عف ليبيا ،1918اتفاقية مكدركس سنة 

بالرغـ ، تزامنت أيضا نياية الحرب العالمية األكلى بتدىكر أكضاع ايطاليا السياسية كالقتصادية
 مف كجكدىا في صفكؼ المنتصريف. كىذا ما أجبرىا عمى التفاكض مع الكطنييف الميبييف بإقميـ

. كبعد تردد ايطالي اعترفت  1918نكفمبر 16طرابمس الذيف أعمنكا الجميكرية الطرابمسية يكـ 
 1بيا ايطاليا مف خبلؿ مكافقتيا عمى القانكف األساسي أك دستكر الجميكرية الطرابمسية يكـ 

                                                 

مجمكعة مف الباحثيف ) تحرير   الكطنيكف الميبيكف كالصراع بيف المحكر كالحمفاء: الجمؿ عبد المجيد  (1)
  .191الحرب العامية األكلى بعيكف عربية، ص، الطريؽ إلى سايكس، رشيد خشانة (،
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الذم قبمت مف خبللو بحكـ إقميـ طرابمس بمعية حككمة كطنية عمى غرار ما  ،1919يكليك/تمكز 
فقد كاف  . كبالرغـ مف قصر مدة ىذه التجربة،19171امت بو مع السنكسييف بإقميـ برقة سنة ق

صداىا كاسعا في تكنس، حيث تمت مساندتيا بالخصكص مف قبؿ جزء مف النخبة التكنسية. 
 .كساىمت ىذه التجربة أيضا في تجذر النشاط الكطني بتكنس

 التالية:كفي ىذا السياؽ سأتناكؿ بالدراسة اإلشكاليات 
 :* نشأة الجميكرية الطرابمسية :المجاؿ الجغرافي كسياقات النشأة

 :*صدل الجميكرية الطرابمسية بتكنس
 أكال :المجاؿ الجغرافي كسياقات النشأة 

: تسمية مشتقة مف االسـ اليكناني Tripolitaineإلقميـ طرابمس  المجاؿ الجغرافي( 1
Tripolis

التي تـ تككينيا أثناء العصر الفينيقي كىي طرابمس  . كانت تطمؽ عمى المدف الثبلثة2
OEA، ك صبراتة Leptis  لبدةMagna،  أصبحت الحقا تطمؽ عمى كامؿ المنطقة الممتدة

 بيف برقة شرقا الذم يمتد عمى كامؿ المجاؿ المتكسطي  ،الحاليةعمى القسـ الغربي لميبيا 
Cyéraniqye طرابمس الغرب أف العرب أطمقكا اسـ مع العمـ  ،3كتكنس غربا. كالصحراء جنكبا

كقبؿ االستعمار االيطالي لـ تكف  كممة ليبيا مكجكدة بؿ طرابمس  عمى كامؿ ليبيا الحالية.
الغرب. كمما أكرده البستاني حكؿ طرابمس " يحدىا شماال البحر المتكسط كشرقا صحراء ليبيا 

 4كببلد الجريد" كبرقة كجنكبا فزاف كالصحراء المذككرة كغربا الصحراء كتكنس
 كىكذا فاف اسـ طرابمس كانت لو ثبلثة مدلكالت كىي التالية:

 .المدينة طرابمس -
 .5طرابمس كفزاف إقميـ برقة، األقاليـ الثبلثة، -
قميـ فزاف جنكبا. -  إقميـ طرابمس الممتد بيف تكنس غربا حتى سرت شرقا كا 

                                                 

مف خالؿ كثائؽ  مية األكلى،العالقات بيف الحركة السنكسية بميبيا أثناء الحرب العال: الجمؿ عبد المجيد  (1)
منشكرات مؤسسة  ،2018شباط  فيفرم، ،169التاريخية المغاربية، العدد، المجمة األرشيؼ االنجميزم كالفرنسي،

  .195التميمي لمبحث كالمعمكمات تكنس،
2) . Michel Mourre, Dictionnaire encyclopédique d’ Bordas,4356,Paris,1987) 

  .4356 ص، سابقا، نفس المرجع المذككر  (3)
 .244 دار المعرفة بيركت، ص، ،11 مجمد دائرة المعارؼ، ،بطرس البستاني ،إلىيمكف الرجكع  ( (4

(5) . Francois Burgat ,André Laronde ,L A LIBYE ,Presses Universitaires de France, 

Paris ?1996 ,p11 
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متدت عمييا الجميكرية الطرابمسية. كما كسنركز دراستنا عمى التسمية الثالثة  ألنيا ىي التي ا
فبل  نبلحظو مف خبلؿ تحديدنا لمجاليا الجغرافي أف أكثر البمداف قربا مف ىذا اإلقميـ ىي تكنس،

  .ككذلؾ سمطات الحماية الفرنسية غرابة أف تقع متابعتيا مف قبؿ الصحافة كالسكاف،
 :نشأتيا الجدؿ حكؿ  جذكر فكرة  الجميكرية الطرابمسية كسياقات (2

 :أ( الجدؿ حكؿ أصؿ فكرة الجميكرية 
اثر نياية الحرب العالمية األكلى كاعتراؼ اإلمبراطكرية العثمانية بيزيمتيا بعد تكقيعيا عمى        

التي أعمنت خبلليا اإلمبراطكرية العثمانية عمى تخمييا عمى أخر كالية ليا بشماؿ  اتفاقية لكزاف 
حيث تحركت الزعامات الطرابمسية التركية  بإقميـ طرابمس األحداث،إفريقيا.  كبعد ذلؾ تسارعت  

لمؤل الفراغ الذم أحدثو استسبلـ اإلمبراطكرية العثمانية ،مستغميف ضعؼ ايطاليا بالرغـ مف 
 كجكدىا في صفكؼ المنتصريف.

. ىناؾ جدؿ كبير حكؿ ىذه المسالة. كتكجد قراءات عديدة أصؿ فكرة الجميكرية ،فيما يخص
مف إرادة نخب محمية . كىناؾ مف يعتبرىا مف ابتكار الضباط األتراؾ أك ؾ مف يعتبرىا نابعة فينا

. كمما يقكلو محمد فؤاد شكرم في كتابو السنكسية ديف كدكلة " إف ىذه الفكرة أتى بيا عزاـ باشا
 أما حاليا فمف الذيف تبنكا الجذكر الخارجية ألصؿ فكرة (1)عزاـ باشا كمذكراتو أكبر دليؿ"

" إف ظيكر فكرة  الجميكرية د. محمد عمي الصبلبي، الذم اعتبرىا نابعة مف تركيا. كمما يقكلو
الجميكرية الطرابمسية جاءت مع رجكع سميماف الباركني مف ساحة الجياد الميبي مرسبل مف قبؿ 

أكؿ  . كبيف أيضا أف الباركني  كمف أسسكا2الخبلفة العثمانية التي خكلتو الكالية عمى  طرابمس"
أف االحتماؿ األكؿ " أف تككف الفكرة مستقاة مف  جميكرية تأثركا بالتجربة األمريكية. بيف فيو،

 3التجربة األمريكية"
 أف ىذا المكقؼ تنقصو نكعا ما المكضكعية لألسباب التالية: حسب اعتقادم،

عطاء األكلكية  لمعامؿ الخارجي في ترسيخ فكرة الجميكرية فيو ت - قميص مف عامؿ إف التركيز كا 
الحرية كاالقتباس مف الغرب منذ بداية القرف العشريف  النخب المحمية التي طالبت بالدستكر،

كفي ىذا السياؽ بعث أحد مثقفي  كظيرت العديد مف المقاالت بجريدة الترقي أكدت ذلؾ.
صحيفة"  السنكسي بف صالح الشريؼ مف أعياف ىذه المدينة برسالة إلى كىك محمد ،مسبلتو

                                                 

.السنكسية ديف كدكلة: محمد فؤاد شكرم  (1)  
.20 -19ص  ،2018طرابمس  الجميكرية الطرابمسية،: بيمحمد عمي الصبل  (2)  
 .21ص  نفس المرجع السابؽ،  (3) 
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شاعة مفاىيميا . كدعا أيضا إلى ا لترقي "حث فييا مكاطني الكالية عمى التمسؾ بالحرية كا 
 .(1)التمسؾ بالمساكاة التي دعا إلييا الدستكر بغض النظر عف الديف كالثقافة كالمذىب

إف ىذه الشيادة تبيف بكضكح كجكد نخبة إصبلحية نيرة ظيرت منذ أكاخر القرف التاسع      
الحرية كالدكلة المدنية، كاالقتباس مف الغرب بؿ ذىب  مس نادت بالدستكر،عشر بكالية طراب

البعض منيا إلى ضركرة تقميص سمطات رجاؿ الديف عف طريؽ إصبلح دستكرم يدعك لمحرية 
. كحسب ما يبدك فاف (2)1908نكفمبر  14كالمساكاة كما كرد ذلؾ في جريدة االتحاد كالترقي يكـ 

فرنسية الف البعض منيا درس في السريكف. كمف بينيـ محمد فرحات ىذه النخب تأثرت بالثكرة ال
. كمما قالو صحافي فرنسي زار معتقبلت االيطالييف (3)السريكف فرنسا خريجي الحقكؽ، الزاكم،

 " قؿ عنا إننا مكاطنكف يرتدكف أسماال ممزقة كبالية، 1912لمكثير مف الكطنييف بميبيا سنة 
فيذه الشيادة تؤكد أف ىذه الفكرة لـ  (4)فعؿ جنكد الثكرة الفرنسية "يمشكف حفاة األقداـ تماما كما 

مع العمـ أف د محمد عمي  نابعة مف النخب المحمية،مف خارج ليبيا بؿ  1918تأت سنة 
لـ يذكر ذلؾ سابقا  في  الذم أكد في الفترة الحالية عمى التأثر بالجميكرية األمريكية، الصبلبي،

القكؿ عند حديثو عف جذكر الفكرة " كاف الختيار االسـ داللة كاضحة احد أىـ كتبو حيث اكتفى ب
فالتركيز  .(5)"عمى اطبلع أليبييف عمى مختمؼ األنظمة السائدة في العالـ كمنيا النظاـ الجميكرم

في أخر كتاب لو عمى تأثر بالجميكرية األمريكية لو دالالت مرتبطة بالحاضر كليس 
 بالمكضكعية التاريخية.

كمف بينيا ىزيمة ايطاليا، كظيكر مبادئ كلسنف  ىذه الظركؼ الداخمية كالخارجية،كفي ظؿ 
 2018نكفمبر  16كتشكؿ نخبة تحمؿ لمشركع دكلة حديثة، تـ اإلعبلف عمى الجميكرية يكـ 

. كحضرت ىذا االجتماع زعامات القبمية باإلقميـ. كتـ أثناء ىذا المؤتمر بمسبلتوبمسجد  المجابرة 
كما تـ بعث مجمس يتككف مف أربعة أشخاص لتسيير  ياـ " الجميكرية الطرابمسية،اإلعبلف عف ق

المريض  أحمد سميماف الباركني، مف رمضاف السكيحمي،شؤكف الحكـ. كتككف بالخصكص 
                                                 

(1908أكتكبر  26مالية ) المكافؽ  1324ايمكؿ  3 ،78" الترقي "ع ( 1)    
في المنحى التحديثي لمفئة  بالدكلة العثمانية، 1908اثر انقالب  عمر رمضاف عبد السبلـ حمكدة،  (2) 

الجماىيرية  مركز جياد الطرابمسييف لمدراسات التاريخية، (،1911-1908س الغرب مف )المثقفة بكالية طرابم
 .2006 العربية الميبية االشتراكية العظمى،

.57 -56ص، ،نفس المرجع السابؽ ( 3)  
 المنشاة العامة لمتكزيع، محمد عبدالكريـ الكافي، ترجمة مف داخؿ معسكرات الجياد في لبيا،: جكرج ريمكف (4)

.144-143ص، ،1983 طرابمس   
 ص، ،2009 دار المعرفة بيركت لبناف، ،قيايتاريخ الحركة السنكسية في افر  :عمي محمد الصبلبي.د (5)

388 .  
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. كفد مثؿ ىؤالء كامؿ اإلقميـ الطرابمسي مف حدكد برقة إلى حدكد تكنس. كعبد النبي بالخير
  أصيؿ منطقة الزاكية. ى الشيخ  سكؼ بؾ،كلقد أسندت رئاسة المجمس إل

 :فبإمكاننا أف نستنتج ما يمي الجميكرية،كبالرغـ مف قصر الفترة التي عاشتيا ىذه  
 ،1918نكفمبر  16يكـ  بمسبلتوإف الجميكرية الطرابمسية التي تـ إعبلنيا بجامع  المجابرة 

كرية الريؼ بشماؿ المغرب حيث سبقت جمي قيا،يأكؿ جميكرية بالمنطقة العربية كافر كانت 
كال ننسى أيضا أنيا سبقت الجميكرية التركية التي  .(1)1923 األقصى التي تـ إعبلنيا سنة
سياؽ كمثمت أيضا إعبلنا عمى بركز مشركع إصبلحي في  .1923أعمنيا مصطفى كماؿ سنة 

يعني إعبلنا . كذلؾ جديد كىك األمة الطرابمسية الميبية بصفة خاصة كاألمة الميبية بصفة عامة
 عف نياية االرتباط بالخبلفة العثمانية التركية.

 كمف المفارقات أيضا أف إعبلنيا تـ مف قبؿ زعامات قبمية طرابمسية مثؿ رمضاف السكيحمي،  -
جماال ما يمكف التأكيد عميو فيما يخص الجدؿ حكؿ  عبد النبي بالخير، أحمد المريض كغيرىـ. كا 
 :يةكانت مرتبطة بعدة عكامؿ كىي التال  أف نشأتيافكرة الجميكرية ىك 

البعض منيا نشر العديد مف المقاالت بجريدة  األكؿ كجكد نخبة مثقفة كنيرة بطرابمس الغرب،  -
البعض منيا درس بالسربكف  نظاـ برلماني، المساكاة، طالبت بالحرية، ،1908الترقي منذ 

 .(2)رىاداكد سعد كغي محمد فرحات الزاكم، :كيحسف الفرنسية مثؿ
السياسية كمف  األنظمةأف قيادات الجميكرية الطرابمسية كانكا مطمعيف عمى مختمؼ  الثاني، 

 (3)بينيا النظاـ الجميكرم الذم أفرزتو الثكرة الفرنسية.
فيك  مرتبط بطبيعة المقاكمة الميبية بطرابمس  أما بالنسبة لمعامؿ الثالث، المرتبط بالتسمية، -

طرابمسية لكف مع كجكد قيادات تركية مرتبطيف بتركيا الفتاة كليـ التي كانت بقيادة زعامات 
كانت مف  فبل ننسى أف مصطفى كماؿ مؤسس الجميكرية التركية، مشركعا إصبلحيا حداثيا،

القيادات التي نشطت في ليبيا مف أجؿ التصدم لبلستعمار التركي. كحسب ما يبدك أف ىذه 
فإنيا ناقشت مع  ء تمؾ الفترة كانت تابعة لمخبلفة العثمانية،الزعامات التركية بالرغـ مف ككنيا أثنا

 .(4)الزعامات القبمية الميبية فكرة الجميكرية كمختمؼ األنظمة السياسية

                                                 

 .50 ص، نفس المرجع السابؽ،   (1)
 .54 ص، مرجع مذككر سابقا،: عمر رمضاف عبد السبلـ حمكدة ( (2

   (3)                                                                     .52 ص، ،نفس المرجع السابؽ
.نفس المرجع السابؽ (4)    
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فحسب ما يبدكا قد كاف مرتبطا بيزيمة اإلمبراطكرية العثمانية كتكقيعيا  أما العامؿ الرابع،      
. كلقد مثؿ  (1)ممتمكاتيـ بمنطقة شماؿ إفريقياكتخمييـ عف أخر  1918لمعاىدة  مكدركس سنة 

الميبية بصفة اليكية الكطنية الطرابمسية كاليكية الكطنية ساىـ ىذا التخمي عف تدعـ فكرة 
كعمى ىذا األساس  عامة،التي اعتبرىا قادة الجميكرية الطرابمسية البديؿ لنظاـ الخالفة التركية

ف االستقبلؿ في إطار األمة الطرابمسية ىك ىدؼ فاف قسما مف الزعامات الطرابمسية اعتبركا أ
سميماف الباركني، أصيؿ منطقة العزيزية بجنكب طرابمس  الثكرة. كمف بيف ىذه القيادات نذكر،

كخاصة خميفة بف عسكر الذم كاف أحد زعماء التمرد ضد ايطاليا كفرنسا ككاف مركزه بجبؿ 
فيؤالء كانكا مف  ،بمصراتو CaimakenK نالكت. كرمضاف الشتيكم الذم كاف سابقا قائـ

ة في تجاكز صريح ككاضح لمقبيمة أنصار دكلة ذات حكـ ذاتي مكسع في إطار األمة الطرابمسي
. كىذا اإلعبلف عف اليكية الكطنية كاف إعبلنا عف بداية تشكؿ ىكية كطنية (2)الخبلفة العثمانيةك 

كفي ىذا السياؽ مف . (3)الجديدبالرغـ مف المصاعب التي كاجيت ىذا التشكؿ  القبيمة،تتجاكز 
الضركرة بمكاف اإلشارة إلى أف فكرة األمة الطرابمسية كانت األكثر تداكال بكثائؽ الجميكرية 
الطرابمسية. ككاف يقصد بيا األمة الميبية. كلقد كقع إعبلف ىذه اليكية الجديدة الجامعة في كؿ 

األكؿ نقتطؼ " في الساعة الربعة  ببلغات الجميكرية الطرابمسية األكلى. كما كرد في الببلغ
ق قررت األمة تتكيج 1337الثالث عشر مف شير صفر سنة  كالنصؼ مف يكـ السبت المبارؾ،

عبلف الجميكرية " مع العمـ أف أيضا أف مسالة األمة الطرابمسية تـ التعبير عمييا  ،(4)استقبلليا كا 
رئيس  ،حككمة االيطاليةكالى رئيس  في كؿ الرسائؿ التي تـ إرساليا  إلى الرئيس األمريكي كلسف

. كلقد تجسمت التعبير عف الكحدة الطرابمسية مف خبلؿ اختيار (5)الحككمة االنجميزية كالفرنسية
 ،مسبلتو مثؿ ترىكنة، مجمس شكرل الجميكرية. فيذا المجمس مثؿ كؿ القبائؿ بإقميـ طرابمس،

. كمف (6)غرياف كغيرىا مف القبائؿ ف،الجبؿ الزنتا زليتف، كرفمة فزاف ،غدامس ،الشاطئ، الساحؿ،
تبيف بكضكح  بمسبلتوالمسائؿ األخرل المثيرة لبلنتباه ىك إعبلف الجميكرية مف مسجد المجابرة 

                                                 

 .نفس المرجع السابؽ   (1)
ص  ،2009دار المعرفة بيركت لبناف  ،تاريخ الحركة السنكسية في إفريقيا: عمي محمد الصبلبيد.   (2)
392. 
 .198 ص، نفس المرجع المذككر سابقا، ،العالقات بيف الحركة السنكسية كانجمترا :عبد المجيد الجمؿ ( (3
  (4)  .394ص  المرجع المذككر سابقا، نفس يقيا،تاريخ الحركة السنكسية في إفر : محمد الصبلبي 
 .396ص،  ،نفس المرجع السابؽ  (5)
 .387نفس المرجع  السابؽ، ( (6
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أف الحداثة ال تتناقض مع اإلسبلـ كمما تكفرت نخبة نيرة تكظؼ المؤسسات الدينية بطريقة 
 ايجابية.

  :ف خالؿ المصادر الفرنسية كالصحافةثانيا: صدل تجربة الجميكرية الطرابمسية بتكنس م
 :( صدل الجميكرية الطرابمسية بتكنس مف خالؿ الصحافة كاألرشيؼ الفرنسي1

اثر نياية الحرب العالمية األكلى مثمت التطكرات السياسية مادة ميمة كدسمة لمصحافة       
كؿ التطكرات  كالنخب التكنسية ككذلؾ لسمطات الحماية الفرنسية التي كانت تتابع عف كثب

 إلىبطرابمس نظرا الرتباطيا بما كاف يجرم بالجنكب التكنسي. كلقد تعرضت العديد مف الكثائؽ 
ىذه المسالة بإطناب. كمما كرد في إحدل المراسبلت اإلقامة العامة الفرنسية " لقد أثار إعبلف 

الطرابمسييف  الجميكرية الطرابمسية  بتكنس صدل ايجابيا لدل النخب التكنسية كىنأ بعضيـ
. كمما أكردتو (1)بمدنيف كتطاكيف كالعديد مف المدف أألخرل مثؿ صفاقس " المقيميف بقابس،

كثائؽ الحماية الفرنسية حكؿ ىذه المسالة " إف الجالية الطرابمسية كأصدقائيـ مف تكنس رحبكا 
كة ايجابية في صفاقس تكنس. كاعتبركه خط قفصة، باتفاقية الحكـ الذاتي بالعديد مف المدف مثؿ،

 . (2)إطار التحرر التاـ "
كىكذا فاف التكنسييف كخصكصا النخب المثقفة البعض منيا كانت ناشطة بالحزب الدستكرم 
التكنسي اعتبرت أف الحكـ الذاتي بطرابمس كبرقة خطكة ايجابية ستفتح اآلماؿ لمتحرر الكامؿ 

لعاـ كخاصة ببعض المدف بالجنكب لكف ىناؾ جزء مف الرأم ا لميبيا ككامؿ المنطقة العربية،
 (3)كاعتبرت القرار يمثؿ ضربة لمخبلفة العثمانية.التكنسي نظرت إليو بطريقة سمبية الشرقي 

كتتناقض فكرة الجميكرية مع النظاـ الحسيني الممكي. كلـ يكتؼ التكنسيكف بذلؾ بؿ اعتبر 
يؿ عمى تفيـ االيطالييف الناشطكف داخؿ الحزب الدستكرم أف إعبلف الجميكرية  بطرابمس دل

لمطالب الكطنييف بطرابمس كعمى ىذا األساس اعتبركا أف الكقت قد حاف لتسير فرنسا عمى 
 1918. كلقد كجد إعبلف الجميكرية الطرابمسية في نكفمبر (4)كايطاليا بميبيا خطى انجمترا بمصر،

 صمنا إلييا:صدل ال يستياف بو في الصحؼ التكنسية. كمف أبرز االستنتاجات التي تك 

                                                 

(1) Ministère des Affaires étrangers ,Archives , diplomatiques, Guerre, 1941-1918, 

La révolte du Sud tunisien. 

 .نفس المصدر السابؽ  (2)
  .السابؽ نفس المصدر  (3)
االنجميزم بتكنس كالمغرب  التنافس الفرنسي، العظمى كالمغرب العربي:بريطانيا : عبد المجيد ،الجمؿ ( (4

 جامعة تكنس األكلى لآلداب كالعمـك االنسانية رسالة دكتكرا في التاريخ المعاصر، ،1939 -1881األقصى،
 .230ص  ،2006-2007
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تعبير النخب التكنسية مف خبلؿ الصحافة عف إعجابيا بنجاح الطرابمسييف في إقامة أكؿ حكـ  -
 1923أفريؿ  13ذاتي. كمما اعادت التذكير بو صحيفة االتحاد حكؿ الحركة الكطنية بميبيا في 

الصحيفة انتصار العرب بطرابمس كانكسار الجيكش االيطالية ". لقد ذكرت ىذه    تحت عنكاف
جبارىـ لممستعمر االيطالي عمى  بنضاؿ الكطنييف الميبييف أثناء الحرب العالمية األكلى كا 

 .التفاكض كتقديـ تنازالت برزت مف خبلؿ إقامة حكـ ذاتي بإقميـ طرابمس. ككذلؾ ببرقة
كمما ذكرتو أيضا " إف كحدة الطرابمسييف في مقاكمة االحتبلؿ الغاشـ االيطالي تمثؿ         

عبلنيا أكؿ جميكرية في إفريقيا " . كلقد ذكرت أيضا (1)انتصارا غير مسبكؽ الشعب الطرابمسي كا 
مؤكدة إف الحكـ أليبرالي االيطالي يسير عمى خطى  ،1917بتجربة الحكـ الذاتي ببرقة منذ 

 االستعمار االنجميزم بينما نظاـ الحكـ الفرنسي ما يزاؿ منغمقا كمحافظا كيرفض تقديـ تنازالت
 .(2)لمكطنييف بتكنس

أما بالنسبة لمصحؼ الفرنسية، كخاصة الناطقة باسـ المعمريف فقد اعتبرت أف إعبلف      
عبلف قانكنيا األساسي يمثؿ خطرا جسيما عمى االستعمار الفرنسي  الجميكرية الطرابمسية كا 

عمار الفرنسي. ألنو سيدفع التكنسييف كالجزائرييف إلى تكثيؼ نضاليـ ضد االست قيا،يبشماؿ افر 
 ". LE PROGRESالتقدـ"كمف أبرز الصحؼ التي عبرت عمى ىذا المكقؼ صحيفة 

 :تأثيرات  تجربة الحكـ الذاتي بطرابمس عمى الحركة الكطنية التكنسية  2
بالرغـ مف ككف العديد مف الكتابات التكنسية  تربط مسألة تجذر النضاؿ الكطني في تكنس      

، ككذلؾ بتطكر النضاؿ 1917مبادئ كلسف كظيكر الثكرة البمشفية سنة  بالظرفية العالمية مثؿ
 ،(3)فاف الدراسات التي أشارت إلى تأثر الكطنييف بتجربة الحكـ الذاتي محدكدة الكطني بمصر،

بمطالب الحزب  1919لكف القراءة المتمعنة كمقارنة القانكف األساسي لمجميكرية الطرابمسية لسنة 
بقيادة عبد العزيز الثعالبي تبيف أف تجربة  1920لذم تـ تككينو سنة الدستكرم التكنسي ا

الجميكرية الطرابمسية كانت أيضا مف العكامؿ التي ساىمت في تجذر النضاؿ الكطني التكنسي. 
 كبرز ذلؾ مف خبلؿ ما يمٌي:

اتيا حكما ذ 1919مطالبة الكطنييف بتكنس كخاصة النخب الدستكرية بمنح الببلد التكنسية منذ  -
 (4)مكسعا عمى غرار ما قامت بو ايطاليا

                                                 

 .230ص،  المرجع السابؽ،نفس  ( (1
 .243ص،  ،المرجع السابؽنفس   (2)

(3)  Mahjoubi Ali, les origines du mouvement national en Tunisie, 1904 -1934, 

Publications de  l’Université de Tunis, Faculté des Lettres ,Tunis, I, 195. 

 .194 ص المرجع السابؽ،نفس   (4)
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. كلقد برز كبير بيف القانكف األساسي  بطرابمس كمطالب الدستكرييف بتكنسكجكد تشابو  -
ذلؾ بالخصكص مف خبلؿ الفصؿ األكؿ لمقانكف األساسي بطرابمس الذم أعمف بكؿ كضكح عف 

 و الحزب الدستكرم التكنسي.مفيـك الجنسية كالمكاطنة كىك شبيو إلى حد كبير بما طالب ب
صبلح التعميـ   كمف بيف أكجو التأثر،        التركيز عمى مطمب الدستكر كالحكـ الذاتي كا 

بالنسبة لمدستكرييف عمى غرار ما ىك مكجكد بالقانكف األساسي أك دستكر طرابمس.  كلقد أكرد 
مف باريس في شير فيفرم   جاءتو أحمد تكفيؽ المدني مقتطفات مف رسالة لعبد العزيز الثعالبي،

مف عبد العزيز الثعالبي نقتطؼ منو ما يمي " انو لـ يعد أالف باإلمكاف المطالبة بإلغاء 1920
الحماية. إنما يجب أف نطالب بإعبلف الدستكر التكنسي. كاخذ زماـ األمكر بأيدينا كتكتفي فرنسا 

 (1)باإلشراؼ كالحماية الخارجية "
 لؾ طرؽ تحقيقيا كانت شبيية بدرجة كبيرة بما كرد بالقانكف األساسيإف مطالب الدستكرييف ككذ 

 1919نكفمبر  1. كخاصة الفصؿ الثالث عشر، مف القانكف الصادر بطرابمس يكـ الطرابمسي
فيذه المطالب شبيية بدرجة كبيرة بمطالب  كنفس الشيء بالنسبة لمفصؿ الحادم عشر،

ت. كنص أيضا القانكف األساسي الطرابمسي عمى الدستكرييف بتكنس سنة  في بداية العشرينا
احتراـ  مثؿ الحرية الدينية، .(2)العديد مف الحريات الفردية التي طالب بيا الدستكريكف بتكنس

 التقاليد المحمية كغيرىا.
كمف نافمة القكؿ التذكير أيضا أف المصادر الفرنسية بينت أيضا اف ما حدث بطرابمس مف 

أليبييف يمثؿ  خطرا جسيما عمى مستقبؿ االستعمار الفرنسي بتكنس  تطكرات لصالح الكطنييف
عبلف الجميكرية  .(3)ككامؿ منطقة شماؿ إفريقيا كىكذا فاف صدكر القانكف األساسي بطرابمس كا 

مثبل حافزا ميما في تجذير الحركة الكطنية في تكنس. كمقارنة القانكف األساسي بطرابمس 
 عشرينات تبيف كجكد أكجو تشابو كبيرة.كمطالب الدستكرييف في بداية ال

 
 
 
 
 

                                                 

 الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، (، حياة كفاح حياة كفاح ) مذكرات :المدنيكفيؽ  187-186: احمد تصأ(  (1
 .1976الجزائر 

 .ص ،2012 بنغازم، دار الكتب الكطنية، تاريخ كتطكرات، ،الدستكر في ليبيا: سالـ  الكبتي  (2)
3 Bessis Juliette, La Liby contemporaine, Op. cit, p, p56. 
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 :الخاتمة
 لقد تمكننا مف خالؿ ىذه الدراسة مف الكصكؿ الى االستنتاجات التالية:

 1919. ككذلؾ دستكرىا سنة 1918نكفمبر  16مثؿ إعبلف الجميكرية الطرابمسية يكـ       
كحركة التحرر العربي بصفة  محطتاف مضيئتاف في تاريخ الحركة الكطنية الميبية بصفة خاصة.

فإنيا مفعمة بالدالالت  فبالرغـ مف قصر مدة ىذه الجميكرية حيث لـ تتجاكز أربعة أشير، عامة.
 كمف بينيا بداية تشكؿ لميكية الكطنية الميبية التي تعكد جذكرىا األكلى إلى العيد القرمنمي.

ت  ترل إف الحكـ الذاتي أك كلقد بينت أيضا ىذه التجربة أف النخب الطرابمسية كان     
االستقبلؿ يجب أف يككف في إطار جميكرم. كحسب ما يبدك كاف لمنخب المحمية  النيرة 

 بطرابمس الغرب دكرا رئيسيا في بمكرة المشركع الجديد.
حيث  كلقد كاف ليذه التجربة تأثيراتيا عمى النخب التكنسية كقسـ مف الرأم العاـ التكنسي،     
. كساىـ أيضا إعبلف الجميكرية بميبيا  إلى تجذير  مطالبيـ دتيـ كدعميـ لميبييفبركا عف مسانع

كالمطالبة  بالحكـ الذاتي عمى الطريقة الطرابمسية أك المصرية. كيبرز ىذا التأثير الكاضح  أيضا 
 مف خبلؿ مقارنة القانكف األساسي بطرابمس بمطالب الدستكرييف بتكنس في بداية العشرينات.
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 أىمية مسالتو في الكفاح الميبي ضد االستعمار اإليطالي
 د. تكفيؽ مسعكد راشد
 جامعة الجبؿ الغربي

 المقدمة: 
ـ، كىي السنة التي فقدت فييا إيطاليا كؿ 1881 دخمت ليبيا اىتماـ الرأم العاـ اإليطالي سنة   

أمؿ ليا في تكنس بعد أف سبقتيا إلييا فرنسا بمكجب معاىدة )باردك( التي عقدت بينيا كبيف بام 
تكنس، كقد أصيبت إيطاليا بخيبة أمؿ كبيرة بفقدانيا تكنس، كمنذ تمؾ السنة أخذ االىتماـ 

في الشماؿ األفريقي، كىي ليبيا، كقد أسيمت عكامؿ  اإليطالي يتركز حكؿ القطعة الكحيدة الباقية
 عديدة جعمت إيطاليا تكجو أنظارىا نحك ليبيا أىميا:

  الرغبة في التكسع، كالحصكؿ عمى مستعمرة أسكة بالدكؿ األكربية خاصة بعد فشميا في
 تحقيؽ طمكحاتيا في أرتريا كالصكماؿ في حؿ المشاكؿ التي تكاجييا في داخؿ إيطاليا.

 بة في أف يككف إليطاليا مكاف عمى البحر المتكسط يحقؽ ليا العظمة، كالسيادة التي الرغ
 كانت تحمـ بيا.

 إيطاليا بالرسالة الحضارية )عبء الرجؿ األبيض( في تمديف الشعكب المتخمفة.   ادعاء 
حؿ كاىتمت إيطاليا بتحقيؽ احتبلليا العاجؿ كالسريع ألىـ المدف الساحمية الكاقعة عمى السا   

، كبنغازم، كمصراتو، كزكارة، كغيرىا، كمف ثـ اتخاذىا قاعدة كالخمسالميبي، كىي: طرابمس، 
 لبلنطبلؽ بعدىا نحك الداخؿ.

مف أىـ المدف الميبية الساحمية التي تعرضت لمغزك اإليطالي ككنيا ذات مكقع  مسبلتوكتعد     
العديد مف  مسبلتولمكقع  شيدت جغرافي ميـ بيف المناطؽ القريبة مف الساحؿ، كألىمية ىذا ا

األحداث كالمعارؾ عمى أرضيا سكاء أكاف ذلؾ مع االيطالييف أـ األتراؾ مثؿ معركة بني ليت 
ـ بيف القكات التركية بقيادة المكاء حسف البمعزم كقكات الشيخ عبد الجميؿ بف غيث سيؼ  1838

ح ضد الغزك اإليطالي فيكفي أف أما بالنسبة لدكرىا في الكفا النصر شيخ قبائؿ أكالد سميماف،
العديد مف االتفاقيات  مسبلتونقكؿ إنيا أسيمت في تكحيد الصؼ بيف المجاىديف حيث عقد في 

كاالجتماعات، كحضكر أعياف المناطؽ كالمدف الميبية لتمؾ االجتماعات كاف الغرض منيا 
لؾ كمو عف  تأسيس أكؿ الكقكؼ صفان كاحدان في مكاجية القكات اإليطالية الغازية، كقد أسفر ذ

جميكرية في الكطف العربي، كىي الجميكرية الطرابمسية التي تـ اإلعبلف عنيا في  جامع 
بذلؾ االجتماع التاريخي الذم ضـ  مسبلتوالمجابرة الذم يعد أكبر مساجد المدينة، كقد تشرفت 

ىػ 1337صفر  أعياف المناطؽ كالمدف الميبية الذم عقد بيا يكـ السبت الثالث عشر مف شير
ذ كما مكقؼ مسبلتولماذا عقد ىذا االجتماع في  نتساءؿـ. كعمينا أف 1918نكفمبر  16المكافؽ 
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ذ كىذا ما سنتناكلو في مسبلتومف ىذا االجتماعذ كعمى ماذا اتفؽ الحاضركف في  مسبلتوسكاف 
 ىذا البحث إف شاء اهلل الذم كضعنا لو ثبلثة مباحث:

 :تسميةالمكقع كال المبحث األكؿ:
 :المبحث الثاني: الفكضى التي سادت الببلد بعد خركج العثمانييف كالتمييد لمغزك االيطالي

 :في حركة الجياد ضد الغزك اإليطالي مسبلتوالمبحث الثالث: أىمية 
 :إعبلف الجميكرية الطرابمسية المبحث الرابع:

 المكقع كالتسمية:  
كـ  130مدينة طرابمس كتبعد عنيا بحكالي  في الجنكب الشرقي مف مسبلتوتقع مدينة      

بيف دائرة  (1)امتدادان طبيعيان لجبؿ نفكسو مسبلتوكـ، كتعد  27تقريبان كعف مدينة الخمس بحكالي 
، كترتفع عمى مستكل سطح البحر ان شرق 14ٍ  0كخط طكؿ  ،شماالن  32ٍ 37عرض حكالي 

شماال  مسبلتومدينة الخمس كتمتد ـ يحدىا مف الغرب مدينة القربكلي، كمف الشرؽ 300بحكالي 
نحك البحر المتكسط كمف الجنكب تحدىا مدينة ترىكنة كبني كليد مما أكسبيا مكقعان جغرافيان 

ـ كتيقف اإليطاليكف  1911لميبيا عاـ  اإليطاليمميزان جعميا محؿ أنظار اإليطالييف أثناء الغزك 
المناطؽ المجاكرة مثؿ  ترىكنة كبني  يضمف ليـ احتبلؿ باقي مسبلتوبأف السيطرة التامة عمى 

األمر  مسبلتوكليد كالخمس كزاد مف أطماع الغزاة أىمية األرض الزراعية كالتربة الخصبة في 
كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ  )*(مسبلتوالذم أدل إلى تعدد المحاصيؿ الزراعية في ىذه المنطقة 
صر الفينيقي كالركماني كتبم  مساحة القمح كالشعير كالزيتكف الذم اشتيرت بو المنطقة منذ الع

كما يبم  عدد سكانيا حكالي  ،2كـ1050ىكتاران أم ما يعادؿ حكالي  105000حكالي  مسبلتو
مما جعؿ المؤرخ اإلغريقي ىيركدكت يذكرىا في معرض حديثو عف قبائؿ  (2)نسمة 63023

                                                 

 .47ـ، ص 1973، دار الجامعة، جغرافية ليبيا :عبد العزيز طريح شرؼ (1)
" كيقكؿ"ال يزاؿ سيؿ مسبلتو العظيـ مزدىران كمأىكالن بالسكاف كمشيكر بميارة Mecellatيسمييا مرمكؿ" )*(

أىمو الصناعية كربما كانت قمعة سبيا في الطرؼ الشمالي لقرية القصبات قد شيدت عمى يد األسباف في نياية 
، حاشية ، 2009عمى فيمي خشيـ، نصكص ليبية، منشكرات المؤسسة العامة لمصحافة، القرف السادس عشر. 

 ( كىي محطة بيف لبدة كترىكنو.Misfe) كما كردت في المصادر الركمانية باسـ 217ص
دراسة في األكضاع  ـ(، 1911ػ  1835) مسالتو في العيد العثماني الثاني :غيث عبد اهلل العربي (2)

، ة كاالقتصادية كالثقافية، منشكرات المركز الكطني لممحفكظات كالدراسات التاريخية، طرابمسالسياسية كاإلداري
 .22ص
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نبع مف التؿ المسمى عبر أرضيـ كىك ي )*(النسامكنيس بقكلو "... كيجرم نير كينيبس)كينكيس(
خاريتكف كيصب في البحر كيككف تؿ خاريتكف ىذا مغطى بغابات كثيفة بينما أرض ليبيا 

  .األخرل التي سبؽ ذكرىا عارية مف األشجار، كتبم  المسافة مف البحر
تقع عمى ساحؿ البحر المتكسط  مسبلتوكيشير نقكال زيادة إلى أف  (1)إلى ىذا التؿ مائتا ستاديكف

 . (2)رل كثيرة كأىميا أثرياء كال يدفعكف الضرائب، كليـ تجارة كاسعةكبيا ق
سميت بيذا االسـ  مسبلتوكمف بيف تمؾ اآلراء أف  مسبلتولقد تعددت اآلراء حكؿ تسمية      

التي تعرؼ بسبلت أك مسبلت كنظران لتكرار الكممة بمركر الزمف  )*(نسبة إلى إحدل القبائؿ
تعكد في معناىا إلى  مسبلتواؾ مف اآلراء ما يشير إلى أف كممة كىن مسبلتوحرفت إلى كممة 

قديمان كحديثان ليس لسكانيا فحسب  مسبلتوسمت التي تعني سمت أشجار الزيتكف التي اشتيرت بو 
نما لممناطؽ المجاكرة أيضان إذ كاف الناس مف ىذه المناطؽ يقدمكف إلى  لجني الزيتكف  مسبلتوكا 

ىذا االسـ قديمان كأنا أرجح ىذا الرأم لشيرة ىذه المدينة بشجرة الزيتكف كىـ الذيف أطمقكا عمييا 
نتاج الزيت يعمؿ ذلؾ أف أجكد أنكاع الزيت يكجد في  كاىتماـ بينما  (3)مسبلتوأىميا بيذه الشجرة كا 

المسبلت أم )القصبات( كىذه التسمية  يرل البعض اآلخر أف التسمية جاءت مف المسمة أك
 22ىك فف معمارم قديـ اشتيرت بو المنطقة حيث يكجد في المنطقة حكالي جاءت مف القصبة ك 

 .(4)قصبة تقريبان كتشبو المسمة في بنائيا الشكؿ المعمارم العمكدم
بأنو عند خركجو مف  1325ىػ ػ  726كيشير الرحالة ابف بطكطو مف خبلؿ رحمتو سنة  

ألف الناس  كىك محقان في ذلؾ  مسبلتوطرابمس لـ يجد في طريقو ببلدان آىمة بالسكاف عدا 
لجني الزيتكف كربما قدـ ابف بطكطة في ذاؾ المكسـ فكانت المنطقة تعج  مسبلتويقصدكف 

 .(5)بالحركة آف ذاؾ
                                                 

نير كينكسكس ىك كادم كعاـ الذم ينبع مف تؿ جنكب شرؽ لبدة كىك المعركؼ بػ)تؿ الحساف مسبلتو( أك  )*(
كؾ الذكيب، منشكرات جامعة ت، محمد المبر  ، الكتاب الرابع )الكتاب الميبي(،ركدكتجبؿ مسبلتو. أنظر ىي
 . 2003، 175قاريكنس، بنغازم، الفقرة 

 المصدر نفسو، حاشية.: ىيركدكت  (1)
 .261، ص، الجامعة الميبيةليبيا في التاريخ:نقكال زيادة  (2)

يشار أف كممة مسبلتو كممة محمية تنسب إلى قبيمة مف قبائؿ ىكارة ككانت تسمى)سبلتو( كسبلتو ىذا أحد  )*(
، دار مكتبة  1: الطاىر أحمد الزاكم، معجـ البمداف الميبية، ط. ينظرىكارة الذم نسبت إليو قبيمة ىكارة أبناء

 .315، ص1968النكر، طرابمس، 
 .315المرجع نفسو، ص :الطاىر الزاكم  (3)
 .27، صالمرجع السابؽ :غيث عبداهلل العربي (4)
 .19، ص1964ر، بيركت، دار صادر لمطباعة كالنش :ينظر: رحمة أبف بطكطة (5)
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أقميـ عمى ساحؿ البحر المتكسط  كيكجد  مسبلتوفقد ذكر أف  )*(أـ الحسف الكزاف)ليكف األفريقي(
 مسبلتوكيؤكد ىذه الحقيقة نقكال زيادة بقكلو إف  (1)بو عدد مف القرل كالقصكر كأشجار الزيتكف

ىي كالية تابعة لطرابمس كتقع عمى ساحؿ البحر المتكسط شرؽ طرابمس كبيا قرل كثيرة ككانت 
 (2)تسمى مسبل كأىميا أغنياء بسبب كثرة الزيت كالتمر كال يدفعكف الضرائب كليـ تجارة كاسعة

عند  ادا عمى ما ذكره ابف خمدكف في كتاب العبربطف مف بطكف قبيمة ىكارة استن مسبلتوكتعد 
كيسكنو قبائؿ ىكارة إلى بمد  مسبلتو) كيتصؿ بو مف جانب الشرؽ جبؿ  ذكره جبؿ نفكسو قائبلن 

كىكارة ىذه بطف مف بطكف البرانس ككلد ىكارة بف  مسبلتوكمف بيف بطكف ىكارة  (3)كبرقة مصراتو
 .(4)أكري  بف برنس(

 ا بعد خركج العثمانييف كالتمييد لمغزك االيطالي:الفكضى التي سادت ليبي
ازداد الشعكر بالخطر المحدؽ بميبيا بعد سقكط جارتييا تكنس كمصر فتكنس سقطت في يد     

التي عقدتيا مع بام  (5)ـ ( 1881مايك  12)باردك( ) اتفاقيةـ بمكجب 1881االحتبلؿ الفرنسي 
ـ  ككانت ليبيا في تمؾ الفترة آخر 1882ـ تكنس كمصر سقطت في يد االحتبلؿ البريطاني عا

كقد أدركت إيطاليا الناشئة كالطمكحة إلى االستعمار ضركرة  ،أفريقيا ممالؾ العثمانية في شماؿال
تكجيو أنظارىا نحك ليبيا لكف ذلؾ يتطمب المكاجية مع الدكؿ العثمانية حيث كانت ليبيا تحكـ 

يكف بضركرة التغمغؿ السممي في ليبيا عف طريؽ حكمان عثمانيان مباشران مف ىنا فكر اإليطال
نشاء المصارؼ  ككذلؾ المشركعات الزراعية كالصناعية، البعثات العممية كالعمميات التجارية، كا 

التجارية كامتبلؾ األراضي كؿ ذلؾ كاف تمييدان لمتدخؿ العسكرم كتطكر بعد ذلؾ إلى افتعاؿ 
                                                 

ىك الحسف بف محمد الكزاف الفاسي الغرناطي كلد في غرناطو قبؿ سقكطيا في يد األسباف كقد غادرت  )*(
أسرتو غرناطو بعد سقكطيا كانتقمت إلى فاس كىناؾ تمقى الحسف تعميمو العربي اإلسبلمي كقد قاـ بعدة رحبلت 

صر كقد ذاع صيتو بسبب كتابو كصؼ أفريقيا كتاريخيا كقد إلى السكداف الغربي كتمبكتك كشماؿ أفريقيا كم
 تنصر كسمي جيكفاتي ) معناىا يكحنا األسد( كمف ىنا جاء أسمو ليكف األفريقي. ينظر: 

 .257، ص1968، المؤتمر التاريخي، الجامعة الميبية، ليبيا في التاريخمجمكعة مف الباحثيف،  (1)
 . 266، ليبيا في التاريخ، صسف الكزاف إلى التمغركتيمقاؿ ليبيا بيف الحنقكال زيادة،   (2)
، منشكرات مؤسسة األعممي لممطبكعات، بيركت، 6، جأ كالخبردالعبر كديكاف المب عبد الرحمف بف خمدكف، (3)

  86، ص1971
 .42، ص1991، الدار العربية لمكتاب، تاريخ ليبيا الحديثعمار جحيدر، أفاؽ ككثائؽ في  (4)
ت، عماد حاتـ، مركز  ،1969تاريخ ليبيا مف نياية القرف التاسع عشر حتى عاـ شيف، ف. إ . برك  (5)

 .103، ص 2005جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، 
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كرافؽ ذلؾ تشجيع  (1)صالح اإليطالية في ليبيااألزمات مع الدكلة العثمانية بحجة عرقمة الم
الصحؼ كالشعب اإليطالي عمى ضركرة الدعـ المعنكم لمتدخؿ العسكرم في ليبيا كىكذا أخذت 

كنتيجة لذلؾ أعمنت  (2)الصيحات تنادم بضركرة غزك ليبيا كانسحاب القكات العثمانية منيا
عقبت ىذه اإلجراءات إجراءات مماثمة ايطاليا عزميا عمى احتبلؿ طرابمس حماية لمصالحيا ك أ

/  27أشد مف بينيا تكجيو جكلييتي رئيس كزراء إيطاليا آف ذاؾ إنذاران لمحككمة العثمانية بتاريخ 
ـ يتضمف خركج العثمانييف مف ليبيا كقد انتيز فرصة كصكؿ الباخرة أدرنة محممة 1911/ 9

ماف خكفان مف األسطكؿ اإليطالي الذم كاف بالعتاد مف تركيا إلى ليبيا التي كانت تحمؿ عمـ األل
يراقب مدينة طرابمس ذريعة لمتعجيؿ بالحرب كاعتبر اإليطاليكف ذلؾ تيديد لمصالحيـ كلمجالية 

 .(3)االيطالية المكجكدة في الببلد كالتضييؽ عمييا كالحد مف تحركاتو
القكات التي سترسؿ إلى  لقد أصدر جكليتي تعميماتو إلى كزير دفاعو الجنراؿ بكلميك بتقدير عدد 

كقد أعد األخير دراسة مفصمة تقدر بحكالي عشريف ألؼ جندم إال أف جكليتي ضاعؼ  ليبيا،
كتتفؽ مجمؿ األرقاـ التي أعدت إلى ىذه الحممة مف حيث  (4)العدد بعدىا إلى أربعيف ألؼ جندم

كفي بداية الغزك  (5)جعالعدد الكمي لمقكات اإليطالية كنسب التكزيع في كؿ مدينة في معظـ المرا
 ركز اإليطاليكف اىتماميـ عمى المدف الساحمية أكالن مثؿ طرابمس كبنغازم كالخمس كدرنة كغيرىا 

كقد رفضت الحككمة العثمانية اإلنذار اإليطالي  التخاذىا قاعدة انطبلؽ فيما بعد نحك الدكاخؿ،
أ األسطكؿ االيطالي فعبلن في مما أجبر إيطاليا إلى إعبلف الحرب عمى الدكلة العثمانية كبد

 .  (6)قصؼ السكاحؿ الميبية كحاصر طرابمس
كانت الدكلة العثمانية في تمؾ الفترة تعاني كضعان عسكريان صعبان مف خبلؿ تعدد األزمات    

منيا قياـ الثكرات ضدىا في المناطؽ الكاقعة تحت سيطرتيا أما في ليبيا فكانت قكاتيا تفتقر إلى 
جانب قمة عدد القكات التركية في ليبيا عامة إضافة إلى تضييؽ الخناؽ عمييا الدفاعات إلى 

كقصفيا في عقر دارىا فيي  خاصة بعد شركع األسطكؿ اإليطالي في مياجمة الشكاطئ التركية،

                                                 

 .103، ص المرجع السابؽ :بركشيف (1)
 . 22المرجع السابؽ، ص :خميفة محمد التميسي (2)
 .77اكم، المرجع السابؽ، ص. ككذا الز 105المرجع السابؽ، ص  :ف . أ . بركشيف  (3)
 68ـ، ص 1912ػ  1911مذكرات جيكليتي " األسرار العسكرية كالسياسية لحرب ليبيا " :جيكفاني جيكليتي (4)
 . 89ػ 
 ،1911قكات الغزك اإليطالية كقكات المقاكمة التركية في الحرب الميبية اإليطالية  :أحمد عطية مدلؿ (5)

 كما بعدىا. 175ـ،  2009كؿ، ، العدد األمجمة البحكث التاريخية
 .108المرجع السابؽ، ص  :بركشيف (6)
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مكانياتيا محدكدة، كغير قادرة عمى صد أم ىجكـ مكشكؼ كعمى الرغـ  غير مؤىمة عسكريان كا 
ات اإليطالية استعد األتراؾ لمدفاع عف ليبيا كظيرت الدعكات مف قبؿ مف ذلؾ ،كفي ظؿ التيديد

الكالة األتراؾ كالرأم العاـ في ليبيا إلى ضركرة زيادة حجـ القكات في الببلد كدعكة األىالي إلى 
 .   (1)حمؿ السبلح كالتدريب كمقاكمة اإليطالييف

بحت في العد التنازلي لبقائيا في ليبيا تشير المراجع إلى أف القكات التركية في تمؾ الفترة أص   
فقد كانت ىناؾ العديد مف المباحثات كالمداكالت في الخفاء بيف اإليطالييف كاألتراؾ بشأف ليبيا 
كضركرة خركج األتراؾ منيا كقد كجد اإليطاليكف بأف الظركؼ مييأة ليـ لتحقيؽ أطماعيـ في 

كركزت إيطاليا اىتماميا عمى المدف الساحمية ليبيا خاصة بعد مكافقة الدكؿ األكربية عمى ذلؾ 
مثؿ طرابمس كبنغازم كالخمس كدرنة كغيرىا التخاذىا قاعدة انطبلؽ بعدىا نحك الدكاخؿ كفي 

ـ تـ إببلغ القيادة التركية في طرابمس عف طريؽ 1912/  10/ 18لكزاف بسكيسرا  بتاريخ 
عاىدة ،ككاف مف بيف شركطيا سفر الذم أبم  نشأة باشا بشركط الم .)*(الضابط خميفة خالد

كقد بدأ نشأت  (2)جميع الضباط كالجنكد األتراؾ إلى تركيا فكر كصكؿ كتاب بنكد ىذه لمعاىدة
لى أعياف الببلد لحضكر االجتماع في سكاني  باشا اتصاالتو كأرسؿ رسائؿ إلى قادة المجاىديف كا 

المجاىديف بصكرة رسمية قرار الحككمة  كعقد االجتماع الذم أبم  فيو نشأة باشا قادة .(3)بني آدـ
التركية قبكؿ الصمح مع إيطاليا بعد منحيا استقبلليـ كعمييـ أف يتدبرك أمرىـ كاتخاذ قرار صائب 

ذا اتخذ القرار األخير  كمناسب في الكضع الراىف إما الصمح مع إيطاليا أك مكاصمة الجياد، كا 
 قاكمة كخرج مف االجتماع كترؾ المجاىديف في عمييـ أف يؤمنكا مستمزمات الحرب إف أرادكا الم

 
 

                                                 

 .كما بعدىا 105، صالمرجع السابؽ :بركشيف (1)
ىك أحد الضباط الميبييف في الجيش التركي كاف ضابط االتصاؿ بيف نشأة باشا كبيف قائد القكات االيطالية  )*(

لبكصيرم عمي، المقاكمة الميبية ضد االحتبلؿ الذم كاف مقر قيادتو في سيدم عبد الجميؿ. ينظر عمي ا
ـ(،  منشكرات مركز جياد الميبييف  1914ػ أغسطس  1913اإليطالي في الجزء الغربي مف ليبيا أكتكبر) 

 .17ـ، ص1998لمدراسات التاريخية، 
 .17المرجع نفسو، ص (2)
ان لقيادة المجاىديف في تمؾ الفترة ألف لـ يعقد االجتماع في سكاني بني آدـ كعقد في العزيزية التي كانت مقر  (3)

ة االجتماع كاف مفاجئان بالدرجة األكلى كلـ يسبؽ االعداد لو أك ربما كاف تغيير االجتماع بناء عمى رغب
 . ينظر حبيب كداعة الحسناكم، قصة جياد الميبييف ضد الغزك االيطاليالمجاىديف بعد تخمي تركيا عنيـ

 كما بعدىا. 17ـ، ص  1988 (، صكر ككثائؽ،1943ػ  1911) 
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 . (1)كضع حرج
غير أف المشاكرات   ـ1912/  10/  18كعمى الرغـ مف أف تكقيع المعاىدة قد تـ بتاريخ      

كالمداكالت كالمفاكضات بيف األتراؾ كاإليطالييف قد استمرت شيكران قبؿ التكقيع عمييا كعمى الرغـ 
ـ مما أكقع حركة الجياد في ليبيا 1912/  10/ 21بذلؾ إال يكـ  مف ذلؾ لـ يعمـ المجاىديف

في حالة ارتباؾ كحيرة إذ أنيـ لـ يككنكا يتصكركف أف المحادثات بيف الطرفيف ستنتيي بيذه 
 ،السرعة كلك عممكا مسبقان ال أعدكا عدتيـ في إدارة الببلد بعد انسحاب القكات التركية مباشرة

يعمؿ ذلؾ بقاءىـ مع  (2)أنفسيـ ربما لـ يككنكا يتكقعكف ىذه السرعةكحتى بعض الضباط األتراؾ 
المجاىديف في ساحة القتاؿ ضد الطمياف حتى بعد معاىدة الصمح ،كمنيـ عمى سبيؿ المثاؿ أنكر 
بيؾ كزمبلؤه في درنة رغـ أف الببلد كانت  شبو خالية مف القكات كأيضان قمة عدد القكات التركية 

 كؿ لئليطالييف    في طرابمس اليدؼ األ
انقسـ المجاىدكف عمى أنفسيـ في تمؾ الفترة بيف معارض كمؤيد لبنكد المعاىدة بيف داع إلى     

الحرب كاستمرار المقاكمة كرد الغزاة ميما كانت التضحيات كالنتائج ،كبيف فتح صفحة جديدة مع 
كعمى سبيؿ المثاؿ  (3)مبرراتوالسمطة الجديدة التي آلت إلييا مقاليد األمكر ككؿ فريؽ لو رأيو ك 

كاف الطرؼ األكؿ يرل ضركرة كقؼ القتاؿ ضد إيطاليا بحجة عدـ القدرة عمى المقاكمة بسبب 
قمة اإلمكانيات مف جية كعجز طرابمس عمى مكاجية إيطاليا مف جية ثانية بعد انسحاب القكات 

ية ثالثة أـ الطرؼ الثاني فكاف التركية كقكة إيطاليا التي لـ تصمد أماميا الدكلة العثمانية مف ج
يرل ضركرة استمرار المقاكمة كالجياد ضد المستعمريف كميما كانت األسباب كالتضحيات 
كالنتائج كىذا الخبلؼ راجع بالدرجة األكلى إلى عدـ كجكد قيادات مكحدة لممجاىديف مف ناحية 

هلل البكسيفي كسكؼ كتعدد الزعامات مف ناحية أخرل، ككاف سميماف الباركني كمحمد عبد ا
مكانياتو يدفعيـ  المحمكدم مف المناديف بفكرة استمرار الجياد ضد العدك ميما كانت قكتو كا 

 ا الف ػػػػػػػػػػػػالحماس في ذلؾ  عمى عكس زمبلؤىـ الذيف آثركا السمـ عمى الحرب كالصمح مع إيطالي
 
 

                                                 

 .18المرجع السابؽ، ص :عمي البكصيرم (1)
 .17، صالمرجع نفسو  (2)
، مركز دراسة 2، ج( 1943ػ  1911مجمكعة مف األساتذة كالباحثيف ، بحكث كدراسات في التاريخ الميبي ) (3)

 .92ػ 91ـ، ص 1984جياد الميبييف ضد الغزك االيطالي، 
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سكل إراقة الدماء بعد أف تأكد  (1)القتاؿ عمى ىذا الكضع غير متكافئ كليس مف كرائو فائدة تذكر
خركج الجنكد كالضباط األتراؾ كتـ تسميـ مقاليد السمطة إلى القيادة االيطالية تاركة الميبييف 

في الكقت نفسو بدأت القكات اإليطالية بمياجمة المدف  (2)لكحدىـ أماـ عدك يفكقيـ قكة كعتادن 
مغزك اإليطالي لميبيا أعنؼ المعارؾ الساحمية طرابمس كالخمس كشيدت تمؾ المرحمة األكلى ل

الحربية كأقكاىا كقد دارت ىذه المعارؾ في المكاقع الرئيسية التي تعرضت لمغزك كشارؾ فييا 
 .(3)أبناء الشعب الميبي الذيف تنادكا لمكفاح كأقبمكا عمى المعارؾ مف كؿ حدب كصكب

 :في حركة الجياد ضد الغزك اإليطالي مسالتوأىمية  
، كجرت العديد مف االستراتيجيةألىميتيا يطاليكف احتبلؿ مناطؽ في شرؽ طرابمس  حاكؿ اإل  

، اكتكبر   23، 21المعارؾ الحربية بدأتيا القكات اإليطالية بشف ىجكميا عمى مدينة  الخمس يـك
ـ بعد خركج الحامية التركية منيا كيعد المرتفع الذم يشرؼ عمى مدينة الخمس كعمى  1911

كترىكنة كالخمس مف أىـ المكاقع الدفاعية عف المدينة ،كقد حاكؿ  مسبلتويف مفترؽ الطرؽ ب
اإليطاليكف االستيبلء عميو لمراقبة التحركات كاإلمدادات القادمة مف الدكاخؿ كاستعد المجاىدكف 
لمكاجية اإليطالييف الذيف يفكقكنيـ عدد كعدة تساندىـ في ذلؾ القطع الحربية كاشتبؾ المجاىدكف 

ات اإليطالية التي تقيقرت مما دفع اإليطالييف إلى طمب اإلمدادات مف قكاتيـ االحتياطية مع القك 
مكانياتيـ  كاستخداـ السفف الحربية )ماركك بكلك ( لكقؼ تقدـ المجاىديف الذيف لكال قمة عددىـ كا 

دة كىك ما اعترفت بو المصادر اإليطالية نفسيا عمى مدل ش لحققكا نصران حاسمان عمى األعداء،
المقاكمة مف قبؿ المجاىديف في القتاؿ. كتمكف اإليطاليكف بعد كصكؿ اإلمدادات مف السيطرة 
عمى المرقب، كعمى الرغـ مف ذلؾ استمرت المقاكمة كاستنزؼ المجاىدكف قكة اإليطالييف في 
المنطقة لدرجة طمبيـ اإلمدادات مرة أخرل لحماية المدينة مف ىجمات المجاىديف التي تكررت 

بعد يكـ غير أف القائد العاـ الجنراؿ)كانيفا( رفض ذلؾ بحجة مكاجية اليجمات المتكررة  يكـ
أيضان عمى طرابمس، كأبم  قائد الحامية في الخمس باالنسحاب مف الخمس في حالة تعرضيـ 
ليجمات متكررة مف المجاىديف ىناؾ ،كعمى أثر ذلؾ أجبرت القيادة اإليطالية إلى تغيير قيادتيا 

 كر) ماجكتك( ػػػػػػػػػػػػػػػراؿ)ريزكلي( بدالن مف الماجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس كأسندت القيادة فييا إلى الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمفي الخ
 
 

                                                 

 .162جع السابؽ، صالمر  :ر الزاكمالطاى  (1)
 . 18المرجع السابؽ ، ص :البكصيرم  (2)
، 1983ار العربية لمكتاب، الدـ (  1931ػ  1911معجـ معارؾ الجياد في ليبيا): خميفة محمد التميسي  (3)
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 .(1)الذم قاد الحممة منذ ىجكميا األكؿ
في الكقت نفسو استمرت ىجمات المجاىديف عمى الغزاة اإليطالييف بيف كر كفر في شرؽ       

نتصار عمييـ بيذه الطريقة طرابمس، كعندما أحس العدك اإليطالي استحالة قير المجاىديف أك اال
في شرؽ طرابمس بسبب استبساليـ في القتاؿ ركزت القكات اإليطالية ىجكميا عمى المجاىديف 

مع  (2)بقكات أكبر مف الجنكد الطمياف فكر كصكؿ اإلمدادات حيث اشتبكت القكات اإليطالية
ىذا الجبؿ جزءان مف كيعد  مسبلتوالمجاىديف في السمحيبة الكاقعة عمى سفح الجبؿ بيف قماطة ك 

سمسمة النقازة كتمكنت القكة اإليطالية مف احتبلؿ قماطة بعد قتاؿ عنيؼ مع المجاىديف الذيف 
كانكا قميمي العدد لعدـ كصكؿ بقية المجاىديف في الكقت المناسب كفي مكاجية عدك يفكقيـ  

ارم مف الناحية عدد كعدة مف مدافع كرشاشات تكجيت بعد ذلؾ القكات اإليطالية  بقيادة بنت
في حيف خرج  غرسياني عمى رأس قكة مف غرب ترىكنة  مسبلتوالشمالية الشرقية في اتجاه 

كاف الغرض منيا تطكيؽ المجاىديف في  (3)في خطكة مسبلتوباتجاه الناحية الجنكبية الغربية ل
قبؿ كصكؿ  مسبلتولمكاجية غرسياني كالدفاع عف  (4)مسبلتومسبلتو كقد خرج مجاىدك 

سياني إلييا في حيف تكجيت جمكع المجاىديف بقيادة سعدكف السكيحمي حتى كصمت إلى غر 
)السمحيبة( حيث تمركزت قكات  ـ ثـ كاصمت سيرىا نحك النقازة1923عاـ  مسبلتوشرؽ 

كعند طمكع الفجر باغت  مسبلتوكىي في طريقيا نحك  المجاىديف بانتظار القكات اإليطالية،
لقكات اإليطالية بيجكـ مركز أعد لو مسبقان كفاجأ العدك الذم لـ يتكقع المجاىدكف بقيادة سعدكف ا

 ىجـك المجاىديف عميو بيذه السرعة مما أدل إلى ارتباؾ قكاتو كحدكث حالة مف الفكضى في 
 
 
 

                                                 

 .466ػ  464، صمرجع السابؽال :التميسي (1)
يطالي تقريبان إلى جانب ممف انضمكا إلييـ مف أف القكة كانت تقدر بحكالي ثبلث آالؼ مقاتؿ إ :يشير الزاكم (2)

ـ  1950أعؿ الببلد. الطاىر أحمد الزاكم، جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، دار أحياء الكتب العربية، 
 بعدىا. كما 129ص
، الدار الجماىيرية لمنشر معارؾ الجياد التي كقعت في مصراتو زمف الحركب االيطالية: محمد مفتاح قريك (3)

 . 9، ص 1994، كزيع اإلعبلفكالت
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. (4)
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األمر الذم أدل إلى انسحاب القكات اإليطالية تاركة كراءىا أسمحتيا كقتبلىا كبعدىا  (1)معسكره
ألف اإليطالييف كانكا مصمميف عمى احتبلؿ مسبلتو  يطالية فمكؿ قكاتيا جمعت القكات اإل

كأعادكا الكرة عمى المجاىديف مرة أخرل الذيف كاجيكىـ بقكة كحـز كاشتد القتاؿ كاستشيد عدد 
كبير مف المجاىديف في ىذه المعركة كقتؿ الكثير مف القكات اإليطالية كلـ تتمكف القكات 

حتى تمكف المجاىدكف ممف لـ يستشيد في ىذه المعركة مف إخبلء  بلتومساإليطالية مف احتبلؿ 
مف األطفاؿ كالنساء كاالنسحاب إلى القطارة التي اتخذىا سعدكف مركزان لقيادتو كانضـ  مسبلتو

كشقراف كالخمس كالساحؿ كزليطف بقيادة عبد اهلل تامسكت لكف  مسبلتوإليو بقية المجاىدكف مف 
 14)القصبات( يكـ ) مسبلتوعدد كالعدة مكنيـ مف االستيبلء عمى تفكؽ االيطالييف في ال

 .(2)1911فيراير 15ديسمبر( كبني كليد  18ديسمبر( كسقطت بعدىا ترىكنة في )
 إعالف الجميكرية الطرابمسية:

 :منيا لعقد االجتماع التشاكرم بيف الزعماء كاألعياف لعدة أسباب مسبلتولقد اختيرت  
  ف اختيار مدينة قريبة م مسبلتوكانت ف الجميع لمتفاىـ كعدـ الخبلؼ عمى المكاف كا 

أخرل ربما تككف عكاقبو غير مرضية بسبب الخبلفات المحمية، كعدـ الرضاء مف 
بعض الزعماء عمى اختيارىا مما قد يؤدم إلى عدـ حضكر بعض الزعماء لسبب أك 

 آلخر.
  ذلؾ فيي قريبة مف الجميع بمكقع جغرافي ميـ بتكسطيا لجميع المناطؽ كب مسبلتوتمتع

إضافة إلى أنيا ليست تابعة لطرؼ دكف اآلخر فيي قريبة مف كؿ القبائؿ كمحايدة 
 كبعيدة عف الخبلفات القبمية.

  عف طرابمس يضمف سبلمة االجتماع أمنيان. مسبلتوبعد 
 (3)كانت مسبلتو مكانان لمعديد مف المصالحات بيف المناطؽ المجاكرة في فترات سابقة . 

إضافة إلى أف مكاف االجتماع كاف محؿ إجماع كافة قادة الجياد حرصان منيـ عمى كحدة    
، كتـ تحديد مكعد االجتماع بعد مكافقة د ضد االيطالييف ثانيان الببلد أكالن كمكاصمة حركة الجيا

ـ 1918نكفمبر  16ىػ المكافؽ  1337صفر  12يكـ السبت  مسبلتوالجميع في جامع المجابرة ب
ذا المسجد مف أكبر مساجد المدينة ، كتـ خبلؿ ىذ االجتماع االتفاؽ عمى تشكيؿ حككمة كيعد ى

                                                 

 .60المرجع السابؽ، ص :محمد مفتاح قريك (1)
 .61 ، صالمرجع السابؽ . ككذا محمد مفتاح قريك،39المرجع السابؽ، ص  :التميسي (2)
في )أكؿ دراسة مرجعية  الجميكرية الطرابمسية جميكرية العرب األكلى :مصطفى عمي ىكيدم (3)

 . 75، ص2000مكضكعيا(، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس، 
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عبلف كحدة الببلد تحت راية كاحدة كعمـ كاحد كطنية تحت مسمى الجميكرية الطرابمسية،  (1)كا 
كقد حضر االجتماع مف  كتتكلى ىذه الحككمة قيادة حركة الجياد بعد انسحاب الدكلة العثمانية،

سحاؽ باشا قائد القكات العثمانية،الجانب  كعبد الرحمف عزاـ إلى  العثماني األمير عثماف كا 
أحمد جانب قادة الجياد نذكر منيـ رمضاف السكيحمي كعبد النبي بالخير كسميماف الباركني، ك 

 ، كغيرىـ كتـ اختيار مجمس لمجميكرية يتككف مف ثبلث ىيئات رسمية ىي:المريض
 ف أربعة أعضاء ىـ سميماف الباركني كعبد النبي بالخير مجمس الرئاسة / كيتككف م

 كأحمد المريض كرمضاف السكيحمي.
  في بعض ، كميمتيـ  مساعدة مجمس الرئاسة عضكان  24ف مف مجمس الشكرل / كيتكك

 .األعماؿ المختمفة
  أعضاء، كتستمد أحكاميا كتشريعاتيا مف األحكاـ  4الييئة التشريعية / كتتككف مف

 .رحمو اهللمذىب اإلماـ مالؾ الفقيية عمى 
  .تعييف قائد لجيش الجميكرية الطرابمسية                                             

كفي نياية االجتماع اقسـ الحاضركف مف قادة الجياد عمى حماية الجميكرية الطرابمسية 
 ىذا نصو:  كأصدركا بيانان  (2)كالدفاع عنيا

سية كتكجت استقبلليا بإعبلف حككمة الجميكرية الطرابمسية باتفاؽ " لقد تحررت األمة الطرابم
 :يف اتخذكا عدة قرارات أكلية منياآراء عممائيا األجبلء كأشرافيا كأعيانيا كرؤساء المجاىديف الذ

 . إعبلف الجميكرية عمى الشعب الميبي. 1
تمييدان لتقميدىـ المياـ  . دعكة الضباط الكطنييف إلى تقديـ الطاعة إلى الجميكرية الطرابمسية2

 المطمكبة لمدفاع عف الكطف.
. إيقاؼ جميع العمميات العسكرية في شكؿ ىدنة كقد تقبؿ قائد الحامية العسكرية في الخمس  3

 كقؼ العمميات العسكرية كنقؿ مقترح الجميكرية إلى ركما.
 ،كسد كؿ باب يؤدم . االعتراؼ مف الجانب اإليطالي بالجميكرية الطرابمسية كدكلة مستقمة  4

  .إلى استمرار الحرب بيف الميبييف كاإليطالييف كيتـ ذلؾ عف طريؽ المفاكضات بيف الطرفيف
 
 
 

                                                 

( مركز جياد 1922ػ  1919)األكضاع السياسية كالعسكرية في غرب ليبيا :المبركؾ محمد مكسى عمي (1)
 .24، ص2000الميبييف لمدراسات التاريخية، 

 .26، 25المرجع السابؽ، ص (2)
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 :ةػػػػػػػػػالخاتػػم   
تعد مف المناطؽ الميمة في ليبيا مف خبلؿ مكقعيا  مسبلتومف خبلؿ ىذا البحث يتضح بأف   

المناطؽ الشرقية كالغربية كالجنكبية إلى الجغرافي الميـ في شرؽ طرابمس فيي حركة كصؿ بيف 
جانب أنيا منطقة زراعية تكثر بيا أشجار الزيتكف كزراعة القمح كالشعير كربما ليذا السبب 
كانت محؿ أنظار اإليطالييف عند غزكىـ لممناطؽ الساحمية حيث جرت فييا العديد مف المعارؾ 

ع  التي تقؼ شاىدة عمى تاريخ ىذه العديد مف األضرحة  كالقصكر كالقبل مسبلتوكيكجد في 
المنطقة، كمنيا ضريح سيدم الدككالي، كسيدم أبكراس كسيدم أجمكده، كسيدم الفاسي إلى 

: قصر كعدد مف القصكر أىميا جانب عدد مف القبلع أىميا القمعة االسبانية التي بناىا األسباف
 .ة كقصر الجديد كقصر بكحرب كغيرىاالمعمكر 

بعيدة عف الصراعات القبمية مما جعميا قريبة مف كؿ القبائؿ فكاف ليا  مسبلتولقد كانت   
الفضؿ في تبني االجتماع الذم عقد فييا كنتج عنو تأسيس الجميكرية الطرابمسية التي كانت 
شمعة أضاءت طريؽ الحرية كعززت المطالب الشعبية في طرد االستعمار االيطالي فكاف 

المذاف ميزاىا عف غيرىا مف المناطؽ، ككانت كرد فعؿ عمى السبؽ التاريخي كالسياسي  مسبلتول
 تخمي الدكلة العثمانية عف الميبييف كعجزىا عمى مكاجية القكات اإليطالية.

كانت الجميكرية الطرابمسية أفضؿ تعبير عمى قكة كنشاط كفاعمية الحركة الكطنية التي أفرزت   
نما في نظامان سياسيان حديثان كمتطكران ،أسيـ في بعث ال ركح الكطنية ليس في ليبيا فحسب كا 

الكطف العربي كافة فقد منحت لمعديد مف الشعكب بأف تنادم كتطالب بحريتيا كاستقبلليا 
كتحررىا مف شتى أنكاع االستعمار كالمطالبة بنظاـ جميكرم مما أدل إلى ظيكر الحركات 

ـ إلى الشرارة األكلى التي الكطنية في الكطف العربي، كيرجع الفضؿ في ذلؾ كمو إلى اهلل ث
الذم يعد بحؽ مؤتمران قكيان كعظيمان عبر عف إرادة التحدم، ككثؽ  مسبلتوانطمقت في مؤتمر 

 كحدة الصؼ الكطني، كأظير القدرة المحمية الكطنية عمى الكقكؼ في كجو المعتديف.
أنيا ظمت كامنة في كعمى الرغـ مف أف اإليطالييف تمكنكا مف الحد مف الجميكرية الطرابمسية إال 

، كأصبحت في ضمير األمة العربية بالكامؿ كأرغمت األجياؿ جيؿ بعد جيؿ تدارسياكس النف
 إيطاليا عمى التفاكض مع قيادة المجاىديف في الجميكرية الطرابمسية.
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                             المصادر كالمراجع:
 ة كقكات المقاكمة التركية في الحرب الميبية أحمد عطية مدلؿ، قكات الغزك اإليطالي

 ـ.  2009، العدد األكؿ، ، مجمة البحكث التاريخية1911اإليطالية 
 1964، ، بيركت، دار صادر لمطباعة كالنشرأبف بطكطة . 
 " ػ  1911جيكفاني جيكليتي، مذكرات جيكليتي " األسرار العسكرية كالسياسية لحرب ليبيا

 . ـ 1912
 (  1943ػ 1911، قصة جياد الميبييف ضد الغزك االيطالي ) سناكمحبيب كداعة الح

 ـ. 1988صكر ككثائؽ 
 ،( الدار العربية ـ 1931ػ 1911ؾ الجياد في ليبيا)معجـ معار  خميفة محمد التميسي

، ت، محمد المبركؾ الذكيب . ىيركدكت، الكتاب الرابع )الكتاب الميبي(،1983، لمكتاب
 . 2003، 175ازم، الفقرة ، بنغمنشكرات جامعة قاريكنس

  ،الطاىر أحمد الزاكم، جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، دار أحياء الكتب العربية
  .ـ 1950

 1968، دار مكتبة النكر، طرابمس، 1، معجـ البمداف الميبية، طالطاىر أحمد الزاكم. 
  ،عممي ، منشكرات مؤسسة األ6، جأ كالخبردالعبر كديكاف المب عبد الرحمف بف خمدكف

 .1971لممطبكعات، بيركت، 
  ،ـ. 1973، دار الجامعة، جغرافية ليبياعبد العزيز طريح شرؼ 
  في الجزء الغربي مف ليبيا  اإليطاليعمي البكصيرم عمي، المقاكمة الميبية ضد االحتبلؿ

يبييف لمدراسات التاريخية، ـ(، منشكرات مركز جياد الم 1914ػ أغسطس 1913أكتكبر) 
 . ـ1998

  نقكال . 2009فيمي خشيـ، نصكص ليبية، منشكرات المؤسسة العامة لمصحافة، عمى
 . 1965، الجامعة الميبية، زيادة، ليبيا في التاريخ

 1991،، أفاؽ ككثائؽ في تاريخ ليبيا الحديث، الدار العربية لمكتابعمار جحيدر . 
 (دراسة في  1911ػ  1835غيث عبد اهلل العربي، مسبلتو في العيد العثماني الثاني ،)ـ

األكضاع السياسية كاإلدارية كاالقتصادية كالثقافية، منشكرات المركز الكطني لممحفكظات 
 كالدراسات التاريخية، طرابمس.

 ،ـ.1968الجامعة الميبية  ،يخيليبيا في التاريخ، المؤتمر التار  مجمكعة مف الباحثيف 
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  ػ  1919غرب ليبيا)المبركؾ محمد مكسى عمي، األكضاع السياسية كالعسكرية في
 ـ. 2000( مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، 1922

 ،معارؾ الجياد التي كقعت في مصراتو زمف الحركب االيطالية، الدار  محمد مفتاح قريك
   .ـ 1994الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف، 

 ؿ دراسة )أك  ، الجميكرية الطرابمسية جميكرية العرب األكلىمصطفى عمي ىكيدم
 ـ.   2000 مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس، مرجعية في مكضكعيا(،

 ت، عماد 1969، تاريخ ليبيا مف نياية القرف التاسع عشر حتى عاـ ف. إ . بركشيف ،
 . 2005ياد الميبييف لمدراسات التاريخية، ، مركز جحاتـ

 1965ية، نقكال زيادة، ليبيا في التاريخ، الجامعة الميب . 
 ت، محمد المبركؾ الذكيب، منشكرات جامعة  ،، الكتاب الرابع )الكتاب الميبي(ىيركدكت

 . 2003، 175قاريكنس، بنغازم، الفقرة 
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 تكصيات المؤتمر
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 فػػػػػػػػػػػػأجمعي وبػى اهلل عمى سيدنا محمد كآلو كصحػػػػػػػػػػػػػػػكصم
 كبعد...  تبعيـ بإحساف إلى يـك الديفكعمى مف 

بمناسبة الذكرل المئكية إلعبلف  الدكلي الثانيعممي ال مؤتمرالاحتضنت مدينة مسبلتو     
الطرابمسية كاستشراؼ :  مائة عاـ عمى الجميكرية الجميكرية الطرابمسية تحت عنكاف

 ،14، يكمي قسـ التاريخ –كمية اآلداب كالعمكـ مسبلتو  –مف تنظيـ جامعة المرقب   المستقبؿ
 .ـ2018. نكفمبر /15
العممي جميكر غفير مف األساتذة كالعمماء كذكم الرأم في ليبيا كقد حضر ىذا المؤتمر     

حضره باحثكف كطمبة ميتمكف مف طبلب  كما ،كالميتميف بشأف تكثيؽ االحداث التاريخية
 .الدراسات العميا

ىذا المقاء العممي مشارككف مف دكلة تكنس ممثمة في جامعة صفاقس كدكلة  كما حضر    
، فضبل عف الجامعات كالمراكز البحثية مف ليبيا ممثمة في العراؽ ممثمة في جامعة المكصؿ

الزيتكنة كجامعة الجبؿ الغربي كجامعة سبيا جامعة بنغازم كجامعة طبرؽ كجامعة سرت كجامعة 
 .كجامعة الجفرة كجامعة المرقب كالمركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية

، كفي جمساتو الثبلثة عف اىتماميـ الكاسع كقد عبركا جميعان في الجمسة االفتتاحية لممؤتمر   
كعركض كمناقشات كمداخبلت  ، مف خبلؿ بحكثبالحدث التاريخي لمجميكرية الطرابمسية

، كما صرح أصحاب األكراؽ العممية كسياسيان  كفكريان  كثقافيان  ، تاريخيان أظيرت قيمة ىذا الحدث
، كعمى رأسيا مؤتمر الجميكرية بضركرة االىتماـ بتدكيف االحداث التاريخية لمتاريخ الميبي

د المجابرة كما حممو مف ـ بمسج1918 \ 11 \ 16بتاريخ  مسبلتوالطرابمسية الذم انعقد في 
 .دالالت كمعاني
 :أصدر المشارككف التكصيات التالية كانطالقا مف ذلؾ

أف عقد المؤتمرات العممية كالندكات ككرش العمؿ حكؿ االحداث التاريخية الميبية التي  -1
كالشخصيات التي أسيمت فييا ليس مف باب مرت بيا ببلدنا فترة االستعمار اإليطالي 

، بؿ إلحياء الدكر الكطني الميبي كاستدعاء لتجربة يدة كالتمجيد لممناطؽ أك األفرادالمزا
، لعميا تككف بمسمان كنبراسان ليذه المحظة التاريخية الميبية التي ىي في األمس القريب

 .استشراؼ العبرحاجة ماسة لتجارب األكليف مف رجاالت الكطف المخمصيف ك 
، تمتيف عبلقة التعاكف كالتنسيؽ مع جيات رسمية كفي مقدمتيا الييئة العامة لمثقافة -2

، كمساندتيا في احياء ككزارة التعميـ مف أجؿ النيكض بكمية اآلداب كالعمـك مسبلتو
 .االحتفاؿ بالذكرل السنكية لمجميكرية الطرابمسيةاالحداث التاريخية الميبية كفي مقدمتيا 
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، كفي مقدمتيا دكؿ تكنس كالجزائر ات شراكة مع مؤسسات دكلية كعربيةعقد اتفاقي -3
 .كالمغرب كمصر

، التقميد العممي كالثقافي كرعايتودعكة كمية اآلداب كالعمكـ مسبلتو إلى االستمرار في ىذا  -4
ة سعيان إلى تأسيس مكسكعة عممية تعنى بالتاريخ الكطني الميبي كأىـ االحداث التاريخي

 .بميبيا
يؤكد المشارككف عمى ضركرة أف تنيض مدينة مسبلتو بالدكر الميـ كالمتميز في لـ  -5

، كأىالي مسبلتو يفتحكف قمكبيـ كأيدييـ ، كما كاف ليا ىذا الدكر تاريخيان شمؿ الميبييف
 .مصالحة كطنية شاممة إلنجازألبناء ليبيا كافة متى قرركا االلتقاء 

التكاصؿ بيف الباحثيف كالمؤسسات العممية لتكثيؽ احداث يكصي المشارككف بتعميؽ  -6
 .مؤتمر الجميكرية تكثيقان عمميان كنشره في كتب كمجبلت

، تكجيو الباحثيف مف طبلب الدراسات العميا كتحسيسيـ بأىمية الكتابة في تاريخ ليبيا -7
حيائو كاستخداـ الكسائؿ الحديثة   .في تحقيقوكا 

امة لمثقافة بدكلة ليبيا عمى االستمرار في دعـ احياء ىذه تعيد السيد رئيس الييئة الع -8
 الذكرل سنكيان.

 كالسالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ...
مائة عاـ عمى الجميكرية الطرابمسية " :ككف في المؤتمر العممي الثانيالمشار       

 .ـ2018المكافؽ الخامس عشر مف نكفمبر  ،، مسبلتو"كاستشراؼ المستقبؿ
 كراء القصدكاهلل مف 
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 كـــــــانًهذ
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Rules and Criteria for publication in the Journal 
Editors are very stick on using the best scientific style that is used in the writing 

researches and publishing studies in order to help readers and researchers, we hope 

that all the publishers and researchers should follow the coming rules and criteria. 

1- The researcher should submit written confirmation to show that his research 

never been published before and will not be handled for publication in any other 

magazine. 

2- The research or study should be in the subject matter of the journal domain. 

3- The research should be linguistically corrected and free from any printing 

mistakes before submitting it to the journal. 

4- The research will be displayed to the editors written by Arabic or English 

language attached with abstract not more than (111) word beside a copy on CD. 

5- The researcher is committed to follow the scientific method used in writing 

sources, references, and quotation (according to the well known schools) 

6- The graphs and maps attached to the research should be drawn or taken clearly, 

so that can be published on the same written space on the page. The photography 

pictures must not be more than ten, and the researcher must take in his account 

accuracy and clarity. 

7- Preferably, pages should not be more than (03) pages including: tables, 

drawings, maps and images. 

8-  Printing should be on (A2) paper, font type (Simplified Arabic) size (02) for the 

researches written in Arabic language. Footnote size (01), font type (Times New 

Roman) for the researches written in English language. 

9- Verses of Quran should be written between brackets according to the computer 

graphics .In addition, Sonna and line of verses must be well punctuated. 

10- The title page of the research must include: the name of the researcher or 

researchers, academic degree, place of work, country and email. 

11-  The editors will notify the research authors about the permission of their 

research for publication, after displayed their research to the panel, whom were 

chosen secretly with secret number by editors. Panel recommendation must be 

implemented. 

12- Researches published in the journal will be owned to the journal after its 

submission and it will not be handled again to their authors if it's published or not. 

13- The research published in the journal expresses authors' opinion. 

 The authors also will be responsible for their research morally and legally and not 

the journal. 

04- The authors of the research and studies are entitled to a paper version for their 

researches with a CD by the number of the journal that publishes their research 

and studies. 

03- Arabic is the main language of the journal. The researches written with foreign 

languages accepted with abstract written in Arabic language. 
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 إِلَـهٌ هُوَ أَنَّمَا وَلِيَعْلَمُواْ بِهِ وَلِيُنذَرُواْ لِّلنَّاسِ بَالَغٌ هَـذَا 

    األَلْبَاب أُوْلُواْ وَلِيَذَّكَّزَ وَاحِدٌ

                                                                       
 إبراهيم، سورة                                                  

 {52}اآلية
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