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 شكر وعرف ان

 الحمد هلل الّذي هدانا إلى نور العلم ومّيزنا بالعق ل الّذي يسّير طريقنا...
 الحمد هلل الّذي أعطانا من موجبات رحمته اإلرادة والعزيمة على إتمام عملنا

 ا بعد،أمّ ،  نحمدك يارب حمدا يليق بمق امك وجاللك العظيم...
 تتناثر الكلمات حبرا وحبا...
 على صف ائح األوراق...
 لكل من عّلمنا....
 ت بنا...ومن أزال غيمة جهل مرّ 
 بريا ح العلم الطّيبة...

 ولكلّ من أعاد رسم مالمحنا...
 وتصحيح عثراتنا...

من ساعدنا في إنجاز هذا البحث وقّدم لنا يد العون   نتقّدم بشكرنا الجزيل إلى كل ّ
 ولو بمجرد كلمة.  ياتنامعنوّ من    ورفع
تقديرا إلرشاداته    ستا  المشر  الّدكتور أحمد صاريونخّص بالّتحّية والّشكر األ

. كما ال ننسى  ربه وجعله قدوة لألجيال الّصاعدةتي قدمها لنا، أنار هللا دونصائحه الّ 
 عملنا.  أن نتقّدم بالّشكر الجزيل للّسادة أعضاء لجنة الناقشة على قبولهم مناقشة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء

 أهدي تخرّجي

 إلى من جرع الكأس ف ارغا ليسقني قطرة حب.

 د لي طريق العلمإلى من حصد األشواك عن دربي ليمهّ 

 ق ال فيهما المنّ ان:إلى هبة الرّحمان ... إلى من  

 32 اإلسراء اآلية"إِْحَسانً اَوقََضٰى رَبَُّك أالا تَْعُبُدوا إالا إِي ااهُ َوبِاْلوَالَِدْيِن  "

في سويداء الق لب فكانوا بلسما لها... إلى من حملنا رحم    واإلى من ترّبع

 واحد... إخواني األعزّاء "ف ارس، عالء الّدين، ياسين"

ي وق اسمنني أفراحي وأحزاني... إلى من تذّوقت  إلى من وقفن إلى جانب

 مل اللحظات...صديق اتي كل باسمها.جمعهّن أ 

أساتذتي األف اضل...وكل من ساعدني في إتمام هذا العمل من  إلى  

 قريب أو بعيد.

 وحيدة
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مع نهاية القرن اّلتاسع عشر شهدت الحركة االستعمارّية األوروبّية توّسعا ملحوظا، مستغّلة 
، فسعت هذه "الّرجل المريض"بـ ما سمي آنذاك  في ذلك ضعف الّدولة العثمانّية ودخولها مرحلة

كانت منطقة المغرب و قدر ممكن من األراضي الّتابعة لها. الّدول لتقاسم تركتها باحتاللها أكبر 
( 3333) ( ثم تونس3312)ر الجزائ االستعمارية؛ حيث احتلت فرنساالّدول  أطماعالعربي محّل 

هت بينما توجّ  شمال غرب القاّرة اإلفريقّية،( وبذلك سيطرت على 3230) فالمغرب األقصى
 (، لتلتحق ايطاليا بالّركب االستعماري سنة3330) مصر نحو المشرق بدءا باحتالل بريطانيا
 باحتاللها إليالة طرابلس الغرب. 3233

وجدت ايطاليا في طرابلس الغرب مجاال جغرافّيا واسعا لتطبيق سياستها االستعمارّية بعد 
فأخذت تتوّسع نحو الّدواخل  ،ها االستعمارّيةلّدول األوروبّية الكبرى في مطامعأييد اتحّصلها على ت
لكن رد فعل أهالي المنطقة مع ما شهدته الّساحة الّدولية من تغّيرات  ،3230 سنة الّطرابلسّية منذ

جّراء نشوب الحرب العالمّية األولى أّدى إلى قلب موازين القوى بين الّطرابلسيّين وااليطالّيين مّما 
 ساهم في بروز أحداث تاريخّية هاّمة على الّساحة الّسياسّية في إقليم طرابلس.

ثير من األحداث الهاّمة في ظل االحتالل االيطالي. لكن الباحث في لقد عرفت طرابلس الك 
، ومن بين األحداث الّتاريخّية الّتي شهدها األحداث المغّيبة ثنايا الّتاريخ اّلليبي يجد الكثير من

القطر الّطرابلسي في ظل االستعمار ونهاية الحرب العالمية األولى، قيام كيان سياسي في ظل 
عرف باسم الجمهورّية الّطرابلسّية الّتي مّثلت أولى جمهورّيات العالم العربي  الحكم االيطالي

 واإلسالمي.
ّأسبابّاختيارّالموضوع:

ّالط رابلسي ةجاء اختيارنا لموضوع  ّوالمآلّالجمهوري ة ألّنه يسمح  3111-9191ّالت جربة
لنا بإزالة الّستار على مرحلة هاّمة من مراحل الكفاح في تاريخ ليبيا خاّصة مرحلة ما بعد الحرب 
العالمّية األولى، فهو يبرز لنا مدى إصرار زعماء طرابلس على تجاوز خالفاتهم وتوحيد صفوفهم 

بالد، ومساعيهم لتحقيق لمواجهة عدّوهم المشترك بإقامة كيان سياسي موّحد يتولى إدارة شؤون ال
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مكاسب سياسّية تضمن لهم الحصول على حقوقهم الّتي غّيبها الّطليان منذ احتاللهم القطر 
 الّطرابلسي.

وقد تعّددت األسباب الّتي دفعت بنا لخوض غمار هذه الّدراسة بين األسباب الموضوعّية        
 والّذاتّية.

 :األسبابّالموضوعي ة 
  الموضوع.قّلة الّدراسات في 
 .دراسة هذا الكيان الّسياسي وإعطاء تحليل لما جاء في بالغاته ونشاطه الّسياسي 
 .معرفة رد فعل اإلدارة االستعمارّية من الجمهورّية الّطرابلسّية 

 :األسبابّالذ اتي ة 
  على ما شهده من أحداث. واالطالعالميل الّشخصي لدراسة تاريخ ليبيا المعاصر 
  الفراغ الّذي تعاني منه مكتبة الجامعة فال توجد بها مراجع حول الموضوع.الّرغبة في سد 

ّإشكالي ةّالد راسة:
الغرض من هذه الّدراسة تسليط الّضوء على األسباب الّتي دفعت بزعماء طرابلس إلى إقامة  

ا كيان سياسي مستقل رغم ما كانوا يعيشونه من مشاكل محلّية حيث شّكل هذا الحدث سبقا تاريخيّ 
فقد كانت طرابلس أّول قطر  في الفترة المعاصرة، في بالد المغرب العربي في تاريخ االستعمار

عربّي وإسالمي يتحّدى اإلدارة المستعمرة له ويؤّسس حكومة وطنّية مستقّلة تهدف لوحدة القطر 
الّطرابلسي، ومن هنا ارتبطت إشكالّية موضوعنا بأحداث تأسيس الجمهورّية الّطرابلسية وما تتطّلبه 

. كيف تشَكل الكيان ة عن قيامه ونشاطهمن معرفة أسباب تأسيس هذا الكيان وردود الفعل الّناتج
 السَياسي الَطرابلسي وماهي انعكاسات هذا الَتكوين داخليا وخارجيا؟.

 وتندرج تحت هذه اإلشكالّية عّدة تساؤالت فرعّية أبرزها:
 وماهي مدلوالتها الّسياسّية؟ ما هي أسباب قيام الجمهورّية الّطرابلسّية؟. 
  اإلعالن عن تأسيس هذا الكيان؟.ما هي ردود الفعل الّناتجة عن 
 .فيم تمّثل الّنشاط الّدبلوماسي والّسياسي للجمهورّية الطرابلسّية؟ 



 مقدمة
 

 

9 

 لمستخدمةّفيّدراسةّالموضوع:االمناهجّ
بما أن الموضوع يندرج ضمن الّدراسات الّتاريخّية فكان المنهج المّتبع في الّدراسة هو  

 المنهج الّتاريخي الوصفي والّتحليلي.
 ّالوصفي:ّالمنهج وجاء اعتمادنا عليه في توضيح وشرح األوضاع العاّمة في  الت اريخي

طرابلس قبيل قيام الجمهورّية الّطرابلسّية واألسباب الّتي دفعت بزعمائها إلى تأسيس نظام 
 جمهوري في البالد.

  ّّالت ل واعتمدنا عليه في تحليل بالغات الجمهورّية الّطرابلسّية وكذلك تحلي حليلي:المنهج
 آراء إدريس الّسنوسي إّزاء األوضاع القائمة في طرابلس وموقفه من عرض البيعة عليه.

ّحدودّالد راسة:
ريخ الّليبي المعاصر، من أدق الفترات في الّتا 3200و 3233 تعتبر الفترة الممتّدة ما بين

إقليم طرابلس للمّرة حيث انتهت الحرب العالمّية األولى بانهزام الّدولة العثمانّية وانسحابها من 
وبالّتالي انقطاع المعونات الّتي كانت تقّدم إلى زعماء طرابلس  ،الّثانية إثر توقيع اّتفاقّية مندروس

من طرفها، فوجد أصحاب القرار في طرابلس أنفسهم أمام واقع مرير يفرض عليهم الّتوحد لتجاوز 
لتجسيد الّسلم على األراضي الّطرابلسّية، األمر، كما شهدت هذه الفترة نشاط الّطرابلسّيين الحثيث 

ومساعي االيطاليين إلحياء الّنزاعات والّصراعات القديمة بين رؤساء الجمهورّية الّطرابلسّية 
ومساعيهم لتوحيد إقليمي برقة وطرابلس معا تحت إدارة أمير مسلم، كما عرفت أيضا صعود 

ّسياسة االيطالّية اّتجاه مستعمراتها حيث ألغت كل الفاشّية إلى الحكم في ايطاليا وبالّتالي تغّير ال
 االتفاقيات الّسابقة المبرمة مع الّطرابلسيين.

 المصادرّوالمراجعّالمعتمدةّفيّالد راسة:

 اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على مجموعة من المصادر والمراجع إلثرائها أهّمها:   

 :المصادر 
  والمعروف عن المؤّلف أّنه  جهادّاألبطالّفيّطرابلسّالغربكتاب الّطاهر الّزاوي الموسوم

عايش مختلف مراحل الّتاريخ الّليبي وخاّصة مرحلة االحتالل االيطالي وما تلّقاه من مقاومة 
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وأفادنا هذا المؤّلف في معظم فصول  3231من طرف الّطرابلسيين، أّلف هذا الكتاب سنة 
 الّدراسة.

 ّعامّبـ  الموسومت عبد الّرحمان عّزام مذّكرا ّأمين ل ّألو  ري ة ّالس  ّالمذك رات ّمن صفحات
في جزءها األول، وقد كتبها جميل عارف الّذي كان محّررا للّشؤون العربّية  ربي ةالعّللجامعة

ض األحداث الّتي شهدتها "جلست أراجع معه بع بعد ما رواه له عّزام من أحداث فقد قال:
في جزئين، الجزء األّول المذكرات وقد وردت  .الّثمانين"فرواها بتفاصيلها وهو في عمر 

د استفدنا منها في إثراء الفصلين األّول والّثاني عد وفاة عّزام. وقنشر والّثاني ترك إلى ما ب
حيث تناولت هذه المّذكرات من فصلها الّسابع عشر حتى فصلها الّثاني والعشرين ما 

ولة العثمانّية وإعالن الجمهورّية الّطرابلسّية حّتى شهدته طرابلس من أحداث منذ انهزام الدّ 
 بداية الّصراع بين رمضان السويحلي وعبد الّنبي بلخير.

 :المراجع 

 ارتكز توظيفنا للمراجع على الكتب الّتي تخدم الموضوع مثل:
  وردت و "رمضان الّسويحلي البطل الّشهير بكفاحه للّطليان" كتاب محمد مسعود فشيكة

الّتاريخّية في صلب الموضوع حيث أفادنا في تكوين فكرة واضحة حول مجريات ماّدته 
 المفاوضات والّصراع الحاصل بين الّسويحلي وبلخير.

  عبد الّنبي بلخير داهية الّسياسة وفارس الجهاد" واّلذي  بـكتاب محمد المرزوقي الموسوم"
 أفادنا في إثراء الفصل الّثالث.

وفيما يخص الّدراسات الّسابقة للموضوع فحسب تصريحات الّسيد علي الهازل عضو مجلس إدارة 
"الجمهورّية  بـالمركز الّليبي للمخطوطات والّدراسات الّتاريخّية في حّصة "كلمة سواء" الّتي عنونت 

رّية الّطرابلسّية فإّنه الّطرابلسّية إرث األجداد وواقع األحفاد" بمناسبة الّذكرى المئوّية لتأسيس الجمهو 
توجد دراسة واحدة حول الموضوع قام بها مصطفى الهويدي بعنوان "الجمهورّية الّطرابلسّية" 

 متواجدة بمركز جهاد الّليبيين للّدراسات الّتاريخّية وهي غير متوّفرة إلكترونّيا.
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 خط ةّالد راسة:
على اإلشكالّية المطروحة وأسئلتها  عليها حاولنا اإلجابة ّصلمن خالل المادة العلمّية المتح

الفرعّية بخّطة بحث تتضّمن: مقّدمة، مدخل تمهيدي، ثالثة فصول وخاتمة ومالحق وظيفّية مكّملة 
 لبعض جزيئات الّدراسة.

ففي المدخل: حاولنا إعطاء نظرة عاّمة عن االحتالل االيطالي إليالة طرابلس الغرب وما 
ها، وما عرفته المنطقة من انقالب لموازين القوى جّراء الحرب شهدته أقاليمها من توّسع أجنبي ب

 العالمّية األولى حّتى نهايتها.
وخّصصنا الفصل األّول للحديث عن بوادر تأسيس الجمهورّية وقّسمناه إلى مبحثين، حاولنا  

مها وما فيه اإلحاطة بأسباب تأسيس الجمهورّية الّطرابلسّية ومدلوالتها االسمّية وكذلك إعالن قيا
 تضّمنه هيكلها الّسياسي.

الّتطورات الّتي عقبت قيام الجمهورّية  فقد سّلطنا فيه الّضوء على الّثاني أّما الفصل 
الّطرابلسّية وقد قّسم هو اآلخر إلى مبحثين، تطّرقنا فيهما إلى الّنشاط الّدبلوماسي للجمهورّية 

 ضافة إلى نشاطها الّسياسي.الّطرابلسّية وردود الفعل الّناتجة عن إعالنها باإل
أّما الفصل الّثالث فأدرجنا فيه الخطوات األولى لنهاية أولى جمهورّيات العالم اإلسالمي 

تمحور حول المساعي االيطالّية لتفرقة الّصفوف الّطرابلسّية وعودة  األّول وتضّمن بدوره مبحثين.
فقد تناول في مجمله مساعي الّطرابلسيين أما الّثاني  الخالفات على الّساحة الّسياسّية في طرابلس.

لتوحيد إقليمي طرابلس الغرب تحت لواء واحد وبيعة األمير الّسنوسي. وأتممنا هذه الّدراسة بخاتمة 
 ورد في هذا الموضوع على شكل نقاط مرّكزة. استنتاجيه ألهم ما

حث والحقيقة الّتي تحول بين الباأكاديمي من الصعوبات  ال يخلو أي بحث صعوباتّالبحث:
 الّتاريخّية ومن جملة الّصعوبات الّتي اعترضنا نذكر:

 عدم توّفر المصادر والمراجع حول ليبيا في المكتبات الجزائرّية.  -
 قّلة المادة العلمّية المتخّصصة في الموضوع.  -
.تفاصيل األحداث في الكتب المعتمدة في الّدراسةغياب   -
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مدخل تمهيدي: األوضاع العامة 

قبيل  إيالة طرابلس الغربفي 

 1111-1111االحتالل اإليطالي 
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في القارة اإلفريقّية الّتي  فرنسا وبريطانيا مّثلت طرابلس الغرب الحلقة الفاصلة بين ممتلكات
 عثمانّيةعند زوال الّصفة ال ،، فعملت بريطانيا على جعل طرابلس الغرب3322تّم تحديدها سنة 

تحت سيطرة دولة ال تتصادم مصالحها المادّية معها، فكانت هذه الّدولة هي ايطاليا الّتي  ،عليها
، تماشيا مع ما كانت تعيشه من 3382سنة  يدان االستعمار بعد تحقيق وحدتهاتوّجهت إلى م

ظروف داخلّية مستغّلة في ذلك األوضاع الّطرابلسّية المترّدية. فعمدت إلى عقد العديد من 
االّتفاقّيات األوربّية مع الّدول الّطامحة في طرابلس الغرب حّتى تصبح صاحبة الكلمة فيها 

 1 ارّية في طرابلس الغرب.فتحّصلت على اعترافها وتأييدها في مطامحها االستعم
بعد إتمام ايطاليا لنشاطها الّدبلوماسي في محيطها األوروّبي سعت إلى تكثيف توّسعها 
الّسلمي عبر القطاع الّثقافي واالقتصادي واالجتماعي وارتأت استخدام القّوة العسكرّية لتثبيت 

بالخزينة االيطالّية وقدرتها على وجودها بعد شّد وجذب، مع الّتأكد من أّن هذه الحملة لن تضّر 
سبتمبر  08و  02تحّمل نفقات إضافّية. قّررت ايطاليا إرسال إنذار إلى الّدولة العثمانّية يومي 

رّكزت فيه على األوضاع المزرية الّتي تعيشها طرابلس وبرقة والّتي أّثرت على المصالح  3233
رغبة ايطاليا في طرابلس الغرب، كما أعربت  االيطالّية باإلضافة إلى تجاهل الّدولة العثمانّية

ايطاليا في اإلنذار عن نّيتها في احتالل طرابلس وبرقة مع تحذير القّوات العثمانّية المتواجدة بها 
 ساعة 02كما حرصت على وجوب رد الجواب عليها في ظرف  من الّتصدي لها ومقاومة قّواتها،

2وإاّل ستّتخذ اإلجراءات الاّلزمة.

                                                             
ّاستراتيجيةمسعود حسن صالح منسي، : 1 ّفي ّوثائقي ة ّدراسة ّليبيا ّعلى ّااليطالية ّوالعالقاتّالحملة ، دار الدولي ةّاالستعمار

 . 11-19 ص ،3222-3232 القاهرة، الّطباعة الحديثة،
 ص ،3231ن،  ب. ، الّدار العربّية للكتاب، د.الغزوّااليطاليّلليبياّدراسةّفيّالعالقاتّالدولي ة: عبد المنصف حافظ البوري، 2

022 -032. 
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تسّلمت الحكومة العثمانّية اإلنذار االيطالي ر يقول أنور باشا في مذّكراته: "وفي هذا األم
ساعة، إاّل أّنها أخذت تراوغ  02، والقاضي بالّرد العاجل خالل 3233سبتمبر  02بالحرب يوم 

سبتمبر وهو اليوم الّذي أعلنت فيه ايطاليا  02 وتساوم ولم ترد على اإلنذار االيطالي إاّل يوم
الحرب، معّلقة آمالها على ردود الفعل الّدولّية على اإلجراء االيطالي فالّدول الكبرى لن تسمح 

ّرر مصالحها في إقليم طرابلس الغرب وبرقة. وتصادف يوم الغزو االيطالي مع انعقاد بتض
موقف الحكومة العثمانّية وأخذت تضغط  الّتحاد والّترّقي الّتي استنكرتالمؤتمر الّسنوي لجمعية ا

على وزير الّدفاع محمود شوكت للقيام بأكثر من االحتجاج، فاقتنع بما اقترحه أنور باشا وجماعته 
من دخولهم إلى إيالة طرابلس الغرب وتقديم المساعدة لكّنه اشترط عليهم العمل بسرّية وصفة غير 

ابلس الغرب عن طريق الّتسلل وفي حالة القبض رسمّية وأن يكون وصولهم إلى إقليم برقة وطر 
 1عليهم لن تكون لهم صفة رسمّية ويعّد مغامرا يتحّمل مسؤولّية عمله".

يمكننا القول من خالل تصريح أنور باشا في مذّكراته أّن الّدولة العثمانّية كانت مسّلمة  
دفاعها اقتنعت بالمساعدة بعد باالحتالل االيطالي لطرابلس الغرب فحكومتها لم تحرك ساكنا ووزارة 

 الحاح من أنور باشا وجماعة االّتحاد والّترّقي.

ساعة أعلنت ايطاليا الحرب على الّدولة  02بعد انقضاء مهلة اإلنذار االيطالي بمرور 
العثمانّية فاستطاعت الّسيطرة على األراضي والمدن الّساحلّية في الوالية على الّرغم من شّدة 

 2أبداها أهل البلد رفقة القّوات العثمانّية. المقاومة الّتي
                                                             

راتّأنورّباشاّفيّطرابلسّالغرب: أنور باشا، 1 منشورات  ، تق وتر، عبد المولى صالح الحرير، مر، حبيب وداعة الحسناوي،مذك 
 .02ب. ن، د. س. ن، ص  د. ودراسات الجهاد الّليبي،مركز بحوث 

، 0232، دار غيداء للّنشر والّتوزيع، عمان، اقتصادي ةّ ّدراسةّتحليلي ة9111ّ-9191العالقاتّالل يبي ةّالت ركي ةّ: نبيل المظفري، 2
 .13، 18ص 

 
 
 
ّ
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 ثم تال ذلك قصف، 3233سبتمبر 02في* سقطت القذائف األولى لهذه الحرب على درنة
 1.*والخمس *وبن غازي  *وطبرق  *احتالل طرابلس لإليطاليينتّم  هر المواليوفي الشّ  ،طرابلس

رفقة القّوات العثمانّية للّتصدي استمّر القتال بين الّطرفين االيطالي وسكان طرابلس الغرب 
تّم توقيع معاهدة  3230أكتوبر 33 ففي .3230لالمتداد االيطالي نحو الّداخل حّتى أواخر سنة 

الّصلح بين الّدولة العثمانّية وايطاليا عرفت باسم معاهدة أوشي لوزان مع اقتراح الّطرف العثماني 
رفضها وعلى إثرها اعترفت الّدول األوربّية  لبعض الّتعديالت على شروطها لكن الوفد االيطالي

    بسيادة ايطاليا على طرابلس الغرب بصورة رسمّية فكانت روسيا أّول الّدول المعترفة بذلك يوم 
 2.هرالشّ نفس من  02 وتلتها اّلنمسا وألمانيا وفرنسا في 3230أكتوبر  32

وقع عبئ إدارة  ين من ليبيا،والجند العثمانيّ  بعد توقيع معاهدة الّصلح وانسحاب العساكر
توّسع مناطق  3232و 3230ة ما بين حيث شهدت الفترة الممتدّ  ،الحرب على عاتق األهالي

توّجهت نحو الّداخل على الّرغم من المقاومة ، ثم الّنفوذ االيطالي في ليبيا، خاّصة في الّسواحل
                                                             

 

 3233ة احتلها االيطالّيون سنة مدينة من مدن برقة المشهورة درينيس اليونانية القديمة كانت عاصمة لوالية ليبيا الّشرقيّ  *درنة:
معجمّالبلدانّالل يبي ة،ّّ، وهي مركز مهم للمواصالت بين مصر وغربي ليبيا. الّطاهر الّزاوي،3220خرجهم االنجليز منها سنة أ

 .312،313 ، ص3223مكتبة الّنور، طرابلس، 
مدينة فينقّية قديمة سميت في العهد التركي بطرابلس الغرب للّتمييز بينها وبين طرابلس الّشام احتّلتها ايطاليا عام  ّ*طرابلس:

 .03-02ص صمة للقطر كله. نفسه، وأصبحت عا 3233
كلم اّتخذها نابليون مأوى  382بـ درنة  كلم وشرق  222بـ ف تاريخ تأسيسها تقع شرق بنغازي بلدة صغيرة في برقة لم يعر ّ*طبرق:

واالنجليز في سنة  3233جعلها األتراك مركزا حكوميا، احتّلها الّطليان سنة  31ألساطيله حينما أغار على مصر، وخالل القرن 
 .، ص. نفسه3223

 ثم عادت لألتراك سنة 3833سنةثم حكمها القرهمانلّيون  3283تراك سنة مدينة عربّية عاصمتها برقة استولى عليها األ *بنغازي:
وبعد الحرب العالمّية الّثانية صارت مقر لإلدارة العسكرّية البريطانّية في برقة ثم  ،وبقيت كذالك إلى االحتالل االيطالي 3312

 .22. نفسه، ص 3223 احدى عاصمتي المملكة الّليبّية منذ االستقالل سنة،
ويقال أّنها سميت بالخمس ألّنها تدفع خمس  32 الّشمال أّسست أواخر القرن مدينة صغيرة تجاور مدينة لبلدة من  *الخمس:

 .302، 302كلم. نفسه، ص 302ضرائب المنطقة خالل العهد الّتركي تقع شرق طرابلس نحو 
 .33ص  ،3223، المطبعة الكمالّية، ليبياّمنّاالستعمارّااليطاليّإليّاالستقالل: نقوال زيادة، 1
 .332، 332، طبع بمصلحة المطابع، طرابلس، ص يبياّقبلّالمحنةّوبعدهالخليفة المنتصر،  :2
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 عمليات  المعتمدة في أساسها علىالمحلّية الّشديدة الّتى واجهتها والقائمة على حرب العصابات 
 الكر والفر.

احتاللها في  إلى ترهونة اّلتي تمّ  3230ففي إقليم طرابلس وصل الّنفوذ االيطالي أواخر عام 
ي وليد  ثم احتّلت بن 3231ومع بدايات  .من الّشهر نفسه 12في  ثم سرت 3230سبتمبر 33

ن الباروني* في معركة األصابعة في مقاومة سليماعلى احتالل الجبل األخضر* بعد القضاء 
إلى غدامس في التوسع اإليطالي ، ليتّم بعدها الّتوّسع في الجبل الغربي ليصل 3231مارس شهر 

أّما في برقة فقد توّلى أحمد اّلشريف الّسنوسي* قيادة المقاومة وشارك في  .3231 أفريل 08
ين رغم ضعف انتصارا على االيطاليّ والّتي حققت  3231ماي  30معركة سيدي القرباع قرب درنة 

ثّم  3231أفريل  02لتتوّجه بعدها القّوات االيطالّية نحو الّرجمة اّلتي أخضعتها في  1،اإلمكانيات
من نفس الّشهر لتتوّسع بعدها الّسيطرة  02أفريل واألبيار في  02سيطرت على أبي مريم يوم 
                                                             

خصب األراضي  كلم تقريبا، 222جبل يمتد في سهول برقة الّشمالية الّساحلّية من الغرب إلى الّشرق على مسافة ّ*الجبلّاألخضر:
 .22المرجع الّسابق، ص  ،الّطاهر الّزاوي كثير ينابيع المياه.  كثير األشجار،

تلَقى تعليمه بتونس في جامع الزيتونة ثَم مصر بجامع األزهر بالجبل الغربي،  3381ولد ببلدة جادو سنة  *سليمانّالباروني:
مجل ةّليتوَجه نحو الجزائر ليتابع دراسته في معهد الشيخ طَفيش بني يزقن.أبو القاسم سعد هللا، " سليمان باشا الباروني والجزائر"، 

ّالت اريخي ّةالدراسات عاد إلى طرابلس سنة .، 028، ص 0230، 32، جامعة الجزائر، ع كلَية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية،
، انتخب كمبعوث عثماني على الجبل الغربي، وسافر إلى تركيا لمزاولة عمله هناك ليعود إلى طرابلس مع االحتالل 3223

عاد إلى  ك في عدة معارك بعد توقيع معاهدة أوشي لوزان،، فكان على رأس  مجاهدي  الجبل الغربي شار 3233االيطالي سنة
، ومع بداية الحرب العالمّية األولى أرسلته تركيا رفقة ضّباط أتراك إلى أحمد الّشريف لدفعه للمشاركة في الحرب. 3231تركيا في 

انّية وبعد انسحاب الّدولة العثمانّية من بعد معركة القرضابّية، عين واليا عليها من طرف الّدولة العثم 3232 ليعود إلى طرابلس سنة
انتقل إلى  طرابلس ساهم الباروني في إنشاء الجمهورّية الّطرابلسّية، وبعد فشله في إخماد فتنة الجبل الغربي هاجر إلى ايطاليا ثم

ليبي ونّفيّشبهّالجزيرةّ. محمد سعيد القّشاط، 3222فرنسا والحجاز ثم عمان أين ساهم في فك الّنزاعات القائمة فيها، توفي في 
 .22 -82ص  ،0223بيروت،  ،0ط ،العربي ة

نوسي: ، أدار حركة الجهاد ضّد الغزو الفرنسي، توّلى قيادة الحركة الّسنوسّية، نّظم 3381بواحة الجغبوب  ولدّ*احمدّشريفّالس 
وبعد القضاء  ات االنجليزّية على الحدود المصرّية،المقاومة في برقة عن طريق الّزوايا الّسنوسّية، انظم إلى تركيا وقام بمواجهة القوّ 

. 3213طرابلس نحو تركيا، ومنها للحجاز ليستقّر في المدينة حّتى وافته المنية  سنة  ردغا 3238على مقاومته في برقة سنة 
ّ)مسعود دحدي،  نوسي ة ّالس  ّللط ريقة ّالمغاربي ّالجهادي كلّية العلوم  رسالة لنيل شهادة الماجستير، (،9199-9181البعد

 .22 -12، ص0232-0222اإلنسانّية واالجتماعّية، جامعة ابن يوسف بن خّدة، الجزائر، 
 . 22، 12، الّدار العربّية للكتاب، طرابلس، ص 9199ّ،9199معجمّمعاركّالجهادّفيّليبياّخليفة محمد التليسي، : 1
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لتصل إلى مدور ثم سلّوق  3231ماي  02االيطاليّة لتشمل طلميثة* وشّحات المحتّلة يوم 
أوت على الّتوالي، لتتّوجه األنظار اإليطالية نحو اإلقليم الّثالث إليالة  00و 03وقمينيس يومي 

طرابلس الغرب المعروف بفّزان حيث أسندت قيادة الحملة الموّجهة إلى هذا اإلقليم إلى الجنرال 
مارس ووضعت الحاميات  1زرق في وم 3231مياني فتمّكن من احتالل سبهة في فيفري 

حيث احتّلت القوات االيطالّية غات  وتحّول  3232أوت  30االيطالّية في زويلة وأم العبيد في 
 1قسم منها الحتالل أوباري.

اختالل موازين القوى بين ايطاليا وقيادة المقاومة في طرابلس  3232شهدت أواخر سنة  
الغرب بحكم اندالع الحرب العالمّية األولى حيث مالت الكّفة لصالح المقاومين النضمام ايطاليا 

وهو إلى جانب فرنسا وبريطانيا وسحب قّواتها نحو أوروبا مّما صّعب تواصلها مع مراكزها في ليبيا 
 .ةااليطالي ة من السيطرةن الّليبيّ المد سمح بتحرير ما

الحرب إلى  الّدولة العثمانّيةودخول  3232واخر سنة إّن اندالع الحرب العالمّية األولى أ 
خاّصة الّشريف  ،جانب ألمانيا والّنمسا جعلها تسعى لكسب الّدول العربّية لصّفها بغية مساعدتها

لكن هذا األخير انساق وراء الّدعاية  ،مصرجمال باشا في معركته في ل وامكانية مساعدته حسين 
ومع تزايد الجبهات الحربّية المفتوحة على الّدولة العثمانّية  2،ة وانقلب ضد العثمانييناالنجليزيّ 

عمدت إلى إعادة بعث عالقاتها مع طرابلس الغرب قصد تحقيق مساعيها الحربّية القائمة على 
بإحداث ثورة شاملة في الّشمال اإلفريقي ولتحقيق هذا  ،تخفيف الّضغط العسكري القائم في أوربا

الغرض قّررت الّدولة العثمانّية إقحام أحمد الّشريف الّسنوسي في الحرب ووضعه أمام األمر 
الواقع، فالّدولة العثمانية منذ أن أعلنت الحرب على بريطانيا وفرنسا بنت مخّططها على استرداد 

شر عبر قناة الّسويس شرقا وغارات يقوم بها الّسنوسّيون مصر وذلك بالّتنسيق بين زحف مبا
فوجدت في رسالة أحمد الشريف الّسنوسي ، 3بمساعدة الّضباط العثمانّيين على حدود مصر غربا

                                                             

 .030 كلم، الّطاهر الّزاوي، المرجع اّلسابق، ص 322.2بلدة ببرقة على ساحل البحر، تقع شرق بنغازي بنحو  *طلميثة:
 . 23-23خليفة محمد التليسي، المرجع الّسابق، ص : 1
نوسي ةّ: سميرة زيوجة، 2 شهادة ، أطروحة لنيل ومواقفهاّمنّقضاياّالعصرّمحلي اّإقليمياّودولي ا9199ّّ-9199الط ريقةّالس 

 .020، ص 0233-0238الدكتوراه في الّتاريخ الحديث والمعاصر،  جامعة أحمد بن بّلة، وهران،
ّالمعاصرة: صالح العّقاد، 3 )  .32، ص 3280، د. ب. ن، ، مركز البحوث والّدراسات الّتاريخية، جامعة الّدول العربّيةليبيا

 (. pdfاعتمادا على نسخة 
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إلى أنور باشا منفذا لتطبيق خّطتها العسكرّية، إذ بادرت بإرسال ثّلة من القادة العسكرّيين إلى 
نوري باشا حامال معه فرمان تولية أحمد الّشريف نائبا للّسلطان في بقيادة ، 1معسكر أحمد الّشريف

قصد تكوين جيش نظامي من أجل  2الّشمال اإلفريقي محّمال بكمّية معتبرة من الّسالح والّذخيرة،
بتأييد أحمد الّشريف نظرا  كّماشة لكن هذه الخّطة لم تحظ تحرير مصر بوضعها بين فّكي

 وحسن عالقته مع االنجليز من جهة أخرى.  لتجهيزاتها الهزيلة من جهة

إلى حبك المكائد* إلقحام أحمد هذا األخير  أنور باشا عمد أحمد الّشريف لطلب  فضأمام ر 

جعلهم  وهو ما  على رفض المخّططات العثمانّية هإصرار خاصة بعد  3بقوة، الّشريف في الحرب

من  لتنفيذ مخططهم ر يكون طّيعايفّكرون في الّتخّلص منه بتفجير خيمته وتعويضه بشخص آخ

 4أجله لكّنه اكتشف األمر وقبض على الفاعلين.

أنور باشا إلى ترتيب خّطة عسكرّية مد الّشريف بموقفه من الحرب قد دفع تمّسك أحإن 
ترغمه على المشاركة، فبادر األتراك إلى مهاجمة المراكز البريطانّية سّرا مزّورين أوامره إلى العرب 

انطالقا من تمّسكه  لإلنجليزإلى مصر إلشاعة خبر مواالته برقيات وعساكرهم، وأرسل األتراك 
فدخل أحمد الّشريف الحرب   5على موقفه، تعاتبه هبالعالقة القائمة بينهما، فتوافدت الّرسل علي

مرغما حّتى أّنه قال لنوري باشا: "هو ذا أنا حاضر فال تقدر أن تقول أّن العائق كان مّني وإّنما إذا 
                                                             

ّّ: الّلواء صالح حرب،1 ّحربذكريات ّصالح ، دراسة و تح، أحمد حسن الكيالي، مر، أحمد زكرّيا الّشلق، الهيئة العامّة الل واء
 .22، ص 0222لقصور الّثقافة، مصر، 

نوسي ةّدينّودولة: محمد فؤاد شكري، 2  (. pdf) اعتمادا على نسخة  .321ص  د. س. ن ،، دار الفكر العربي، مصر، الس 
 .22 -22 العثمانّية ألحمد الّشريف انظر ذكريات الّرائد صالح حرب، المصدر الّسابق، صلالستزادة حول المكائد *
 .20-22ذكريات الّلواء صالح حرب: المصدر الّسابق. ص : 3
، مر، صالح الّدين حسن الّسوري، منشورات مركز الحركةّالوطني ةّشرقّليبياّخاللّالحربّالعالمي ةّاألولىمصطفي الهويدي، : 4

 .22ص  ، 3233الغزو االيطالي، طرابلس، دراسة جهاد الّليبّيين ضّد 
، بحث مقدم لنيل درجة  -دراسةّتحليلي ة–شرقّليبيا9191ّّ-9199المقاومةّالل يبي ةّللغزوّااليطاليّفيّفترةّ: إبراهيم مراجع، 5

 .22، ص 0230ث دراسات العالم اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسالمّية ، جمهورّية الّسودان، الماجستير في الّتاريخ، معهد بحو 



9191ّ-9199ابلسّالغربّقبيلّقيامّالجمهوري ةّالط رابلسي ةّةّفيّإيالةّطّر:ّاألوضاعّالعامّ تمهيديّمدخل
 

 

19 

رفقة محمد صالح حرب كومندان مرسى . وكان ذلك 1فشلت هذه الحملة ال أكون أنا المسؤول"
  2إثر نجاح الّدعاية العثمانّية في مصر. المصرّية ةمع القبائل الحدوديّ  ،مطروح وقّواته

دخل أحمد الّشريف الحرب رفقة القّوات العثمانّية البحرّية فحقق عّدة انتصارات ظرفّية في 
ومعركة وادي ماجد وأم الّرخم لتشهد بعدها تراجعا  3عدد من المعارك مثل معركة سيدي البّراني

لتفتح صفحة نكباتها  4ؤن والّذخائر وضعف االستعدادات،ملحوظا بعد معركة بئر تونس لنقص الم
خاّصة بعد أسر جعفر باشا إثر المعركة اّلتى وقعت  قرب مرسى  3232منذ شهر فيفري ومارس 

لترتّد فلول الجيش إلى برقة ويفتح  5مطروح وسفر نوري باشا وحاشيته إلى برقة ومنها إلى مصراتة،
سترداد ماخسرته جّراء حركة أحمد الّشريف وقّوات الّرائد صالح المجال أمام القّوات اإلنجليزّية ال

ونتيجة  3232حرب اّلذين تمركزوا في سيوة مواصلين هجومهم على المراكز اإلنجليزّية طيلة سنة 
 3238لهذه المحاوالت الهجومّية انسحب صالح حرب من سيوة إلى الجغبوب اّلتي وصلها سنة 

وب إلى جالو ومنها إلى األستانة ليغادرها إلى المدينة المنّورة حيث وتوّجه أحمد الّشريف من الجغب
برز إدريس السنوسي* على الّساحة الّسياسّية لبرقة  3232في سنة  3218.6توفّي هناك سنة 

فعرف بمناوئته لألتراك وما زاده تشّبثا بموقفه ما عاشته برقة من آالم جّراء وعودهم الكاذبة فقد 
                                                             

، 0،  تروتق، عماد حاتم، مر، ميالد أبو سالمة المقرحي، ط9191حتىّعام91ّّتاريخّليبياّمنّنهايةّالقرنّّ: ن.أ. بروشين،1
 .322ص  ،0222منشورات مركز جهاد اللّيبيين للّدراسات الّتاريخية، ليبيا، 

"، 3233-3233ضّد االيطالّيين خالل الفترة  : سعاد عمر البّكوش،" دور أحمد الّشريف الّسنوسي في حركة المقاومة الّليبّية2
 .08، ص0232، سبتمبر 33، جامعة المرقب، كلّية اآلداب، الخمس، ليبيا، ع مجل ةّالعلومّاإلنساني ة

 .81 -22: مصطفى الهويدي، المرجع الّسابق، ص 3
 .23، ص 3223، مكتبة الّنهضة المصرّية، القاهرة، قضي ةّليبيا: محمد الّشنيطي، 4
 .82، 81ص  ،3222، مؤّسسة األمير فاروق،  تاريخّحربّطرابلس: محمد إبراهيم لطفي المصري، 5
 .22، 23: محمد الشنيطي، المرجع الّسابق ، ص6

نوسي: ّالس  تولى إدارة السنوسية بعد أحمد الّشريف، رفض  3322مارس  30بالجغبوب في رابع ائمة السنوسية ولد  *إدريس
مشاركة الّسنوسية لألتراك في حربهم ضّد االنجليز، اّتبع سياسة الّتفاوض مع الّطليان،  رفض الحصار المفروض على برقة، دخل 

سبتمبر  3الى غاية  3223عد االستقالل سنة في مواجهات عنيفة مع األتراك نتيجة لتفاوضه مع الّطليان، عّين ملكا لليبيا ب
 .21 -28. مسعود دحدي، المرجع الّسابق، ص3231ماي  02لينتقل الى مصر كالجئ سياسي حتى وافته المنية في  3222
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ة الد، وانتشرت األمراض واألوبئة وأوصدت أبواب الّرزق المصرّية نتيجعصفت المجاعة بالب
فراسل إدريس الّسنوسي أحمد  1عدوان أحمد الّشريف على مصر لتلتفت القبائل على زعامته،

ضع البالد ورأي الخبراء والعقالء فتنازل له عن يخبره بو  3232سنة  أجدابيةالّشريف من مّقره في 
ه فتوجّ  2من حالته الّسيئة. م به إلنقاذ البالدوراسله بذلك ووافقه على كّل ما يقو اإلمارة الّسنوسّية 

، حّتى من سوء الحال عّية  لما حّل بهاإدريس إلى إقامة الّصلح مع االنجليز نزوال عند رغبة الرّ 
وهو ما استحسنته  3نوري باشا عن حركته المضّرة بالبالد ويتفّرغوا لحرب االيطالّيين. يتوقف

ّسنوسّية زيادة لّسلطات االيطالّية ألنها كانت طرفا قويّا في المعاهدات واالّتفاقّيات االنجليزّية الا
أوضاع الحرب العالمّية وضعف حالتها االقتصادّية. فتّم توقيع اّتفاقّية عكرمة اّلتي كانت على 

األولى. ويذكر ردولفو  موافقة على بنود اّتفاقّية الّزويتنّية اّلتي كان مصيرها الفشل في المّرة
 ص عدد نتهم من تقلأي االّتفاقّيات خالل الحرب العالمّية األولى مكّ  ،غراسياني أّن هذه الّسياسة

ونتيجة لهذه االّتفاقّية ساد الهدوء  نيالّسنوسيّ  أكثر منالّتقرب  لت لهموسهّ  ،الجنود والمصروفات
 4والّتعاون  بين الّطرفين دون أن تحدث أي صعوبات من كّل الّنواحي حّتى نهاية الحرب.

بدأت  ،ومع اندالع الحرب العالمّية األولى ،أّما في الّنواحي الغربّية والجنوبّية في ليبيا
أحسن استغالل فأقدموا على مهاجمة لوضعحيث استغّل المجاهدون ا نابإقليم فزّ  ولىاالنتفاضة األ

وفرقه الحربّية مجبرا إّياهم  "مياني"مّما أربك ،الحامّيات العسكرّية وقطع طرق مواصلتها وإمدادها
وغات وأوباري بعد انسحاب الحاميات  3232على االنسحاب، فتّم تحرير قلعة سبهة في نوفمير 

 العسكرّية منها.

ففي نفس اليوم اّلذي تّمت  ،الّتحّررّية من الّسيطرة االيطالّية إلى طرابلسانتقلت هذه الحركة 
فعزلت حامية  ،فيه مهاجمة سبهة قام المجاهدون بالهجوم على القوافل العسكرّية في كاباو وتاكوت

                                                             
نوسي ةّفيّإفريقيا: محمد علي الّصالبي، 1  .123، 122، ص 0222دار المعرفة، بيروت،  ،0، ط الحركةّالس 
 .82ي، المصدر الّسابق، ص : محمد ابراهيم لطف2
تارّعم اّجاءّّفيّكتابّالمختارمحمد األخضر العيساوي، : 3  . 03، 02، ص  3212، مطبعة حجازي، القاهرة، 0، ط رفعّالس 
 .02، 01، ص 3232، دار مكتبة األندلس،  بنغازي، 0، تر، إبراهيم سالم بن عامر، ط ،ّبرقةّالهادئةردولفوو غراسياني: 4
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ممّا يدل على وحدة الموقف وتناسق العمل  ،نالوت كما انهارت القوات االيطالية في الجبل والقبلة
 3232.1ديسمبر  3جالء االيطالّيين عن غدامس في  ليتمّ 

إّن الحركة الّتحررّية اّلتي شهدتها طرابلس دفعت بالقوات االيطالّية للّتفكير في إعداد حمالت    
غاليا، فعلى  إلعادة احتالل فّزان والّسيطرة عليها بقيادة الجنرال مياني وهذا ما كّلفه عسكرّية أخرى 

 أّنه تجاهل الّشعور القومي الذي يعتري قادتها. القبائل اّلتي كان يعتمد عليها إالّ الّرغم من ثقته في 
أّنه من العار مقاتلة أبناء وطنه لذلك دّبر خّطة لالنقضاض على  رمضان الّسويحلي* رأىفقد 

ما شهدته معركة القرضابّية اّلتي تعتبر أكبر  وهو 2.ينالقيادة االيطالّية أثناء اشتباكها مع الّسنوسيّ 
. فيذكر سعيد القّشاط في كتابه منهية بذلك حياته المهنّية في ليبيا ،للجنرال مياني عسكرّية نكسة

القرضابّية: أّنه بعد أن عّين مياني المجموعات العربّية الّثالث اّلتي ستقوم بمهاجمة فّزان والتحاق 
الّنبي بلخير* رسالة يعلم فيها باقي الفرق العربّية بتحّرك الحملة  أحمد سيف الّنصر أرسل عبد

أين اّتفق رؤساء الفرق العربّية المراد  وضرورة أخذهم الحذر، وتجّمعت الفرق االيطالّية ببئر عيزار
منها مهاجمة فّزان على عقد اجتماع سّري ينّص على ضرورة عودة عبد الّنبي بلخير إلى ورفّلة 

مسلح لمحاصرة بني وليد، عند انكسار الحملة، كما اّتفقوا على االنقالب على  022حيث ترك 
 االيطاّليين عند نشوب المعركة وأرسلوا فحوى هذا االّتفاق إلى أحمد سيف الّنصر. 

يوما من المسير من بني وليد ومصراتة وترهونة والخمس  03وصلت الحملة الى سرت بعد 
جنوده بالقصر أمّا الباقي فاستقروا خارجه وبعد االستراحة توجهت ومسالتة وزلطين فاستقّر مياني و 

 الحملة إلى قصر بوهادي على النحو الّتالي:
                                                             

 .21-22محمد التليسي، المرجع اّلسابق ، ص : خليفة 1
ويحلي: كان من الّنافرين للجهاد وتولّى رئاسة مجاهدي مصراتة ، قاد الّنصر في   3308من قبيلة مصراتة ولد  *رمضانّالس 

 02ي في تحّرى الّطليان رضاه توف 3232القرضابّية،  كان عضوا من أعضاء الجمهورّية الّطرابلسّية وفي صلح سواني بن يادم 
   اعتمادا على نسخة .)321-323 ، دار المدار اإلسالمي، بيروت، د. س. ن، ص0، طأعالمّليبيا. الّطاهر الّزاوي، 3202أوت 
pdf.) 

 .33 : صالح العّقاد، المرجع الّسابق، ص2

من زعماء طرابلس من أعيان ورفلة التحق بحركة الجهاد في مطلعها، انتخب عضوا في الجمهورّية الّطرابلسّية   *عبدّالن بيّبلخير:
فهاجر إلى الجزائر  3202، انتقل إلى فزان وبقي هناك إلى أن احتلها الّطليان سنة 3201ولّما انتهت المقاومة واحتّلت ورفّلة سنة 

 .022 ، ص، المرجع الّسابقاأعالمّليبيّزاوي، الّطاهر الوتوفّي في الّطريق عطشا. 
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 رمضان الّسويحلي وأهالي مصراتة واالرزاق من ناحية الغرب. -3

 الجنود االيطاّليين من الّشرق. -0

 ط ومسالتة.المبروك المنتصر الّترهوني والّساعدي بن سلطان وترهونة في الوس -1

 . اإليريتريينإلى اليسار من ترهونة  الجند  -2

 1وفي أقصى الّشرق محمد عزيز وأهالي زلطين. -2

هادي قرب بئر القرضابّية ومن خالل هذا بقصر بو  3232 أفريل 02 وقعت المعركة في يوم
فاستخدمت القوات االيطالّية المدفعّية، ثّم بدأ االشتباك الموقع عرفت هذه المعركة بهذين االسمين 

المباشر باألسلحة الخفيفة ومنذ بداية المعركة ضغط المجاهدون على مسيرة الحملة حيث تمركزت 
محاّلت خط ترهونة ومسالتة اّلتي انضمت إلى المجاهدين فاقتحموا الحملة من المقّدمة للّسيطرة 

إلى تفّوق القّوات االيطالّية لكن  المعركة لتميل الكفةحدة تصاعدت على قافلة الّذخيرة والمؤن، 
الجيش  واصر حا الذينالمعركة لصالح المجاهدين  بي بلخير قلب ميزانلحاق قوات عبد النّ 

لقد كانت  2.الجهات لينهزم شّر هزيمة ويلوذ مياني وقّواته بالفرار نحو سرتكافة االيطالي من 
الحركة  توسع فقد عّرضتهم لخسائر فادحة وأّدت إلى ،لإليطاليينمعركة القرضابّية درسا قاسيا 

 .التحررّية في باقي المناطق

 3:ين كاآلتيااليطاليّ خسائر  كانتف

  جريح. 220جندي و 222فقد بلغ عدد قتالهم  حيث بشرّية الفادحةخسائر 

  قطعة مدفعّية وعدد  33بـ حيث غنم المجاهدون من العتاد العسكري ما يقدر مادّية خسائر
من المدافع الرّشاشة وحوالي خمسة آالف بندقية وقافلة محّملة بالّذخائر والمؤن المكّونة من 

 جمل. 0222حوالي 
                                                             

 .12-32د. ب. ن، ص ، مدونة بني وليد،  د. س. ن،9199أفريل11ّ11ّّالقرضابي ةّ: محمد سعيد القّشاط، 1
كلّية  المجل ةّالل يبي ةّالعالمي ة،ّ"،3201–3232 "صفي الّدين الّسنوسي ودوره في الجهاد الّليبي،،ّعاشور ونيس سليمان الحبيب:2

 .32 ،2، ص 32الّتربية، جامعة بنغازي، ع 
 .32، ص عاشور ونيس سليمان الحبيب، المرجع الّسابق: 3
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  ّةأفول نجم مياني ونهاية حياته العسكرية حيث تّم تحميله مسؤولّية الهزيمة االيطالي. 

طرابلس حركة تطهير واسعة من فقد شهدت اقليم  على صعيد الحركة الّتحررّية أّما
 1.المناطق انطالقا من مصراتة وصوال إلى غريان وباقي المدن الغربيةالعديد من االيطالّيين عّمت 

مّما أّدى إلى حصر الّنفوذ اإليطالي في مدينة طرابلس والخمس كما ّبينت هذه المعركة أّن قّوة 
ضّد الحاميات اإليطالّية، كما  ن وترهونة حالة تمّرديطفقد شهد فضاء زل 2بّيين في اّتحادهم،الّلي

أرسل عبد الّنبي بلخير رسائل إلى زعيمي غريان وأقتام و  ني وليد محاطة برجال المقاومة،بصارت 
وترهونه لتصعيد المقاومة. ونتيجة لتزايد ضغط المجاهدين على الحاميات االيطالّية في زلطين 

 .انسحبت القّوات االيطالّية منها وانقطع اإلمداد والّتموين عن منطقة  شرق طرابلس

في الجبل الغربي فقد كانت الّثورة في جنوبه وغربه بقيادة خليفة بن عسكر اّلذي نجح  اأمّ 
نجاحا باهرا في سيناون ونالوت وكاباو والجوش وماسطو لتتحّرر بذلك منطقة جنوب وغرب 

في منطقة جنوب شرق الجبل اّلتي شملت واد غات، غريان، رياينة، مزدة، الّرابطة، بئر و  .الجبل
الغنم، الّزنتان ويفرن، فقد قاد المقاومة فيها محمد سوف انطالقا من مباغتة الحاميات االيطالّية 

 انتهى باالستيالء على 3232جويلية  33 في على الّرياينةشّن المجاهدون هجوما فقد  .بغريان
فشلهم في زعزعة وحدة المقاومة انسحب الّطليان من مزدة، بعد ّضغط كاّفة الجند. وأمام سالح 
انسحبوا نحو العزيزّية وطرابلس لتتحّرر بئر الغنم وبقّية المناطق األخرى، ونفس األمر و القبائل 

في مدينتي طرابلس  قد انحصرااليطالي  وبذلك يكون الوجود 3شهدته منطقة غرب طرابلس.
 والخمس.

                                                             
، جامعة مجل ةّالبحوثّوالد راساتّالتا ريخيةّ ّ"دور الّشيخ سليمان الباروني في مواجهة االستعمار االيطالي"،،ّعاشوري قمعون :1

 .(pdfتمادا على نسخة المقال ) اع.33، د. س. ن، ص  33، عالجزائر الوادي،
 .33، 32: عاشور ونيس سليمان الحبيب، المرجع السّابق، ص 2

ج  ،جامعةّعينّشمس م"، 3232"ثورة الّتطهير ضدّ الوجود االيطالي في ليبيا، مايو أغسطس ،ّ: وفاء محمد خليفة الّضاوي 3
 . 32ع  ،32
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اقليم أّن و خاّصة  ،نوعا من الّصراع الّزعامي على مناطق الّنفوذ لقد خلقت معركة القرضابّية
ونفوذ الطريقة عرف نظام قبلي زعامي متفّرق ليس كبرقة الخاضعة كّلها إلدارة طرابلس كان ي

ات عملت على تأسيس حكم ذاتي بتكوين زعام هذا الصراع سمح وقد الّسنوسية رغم نظامها القبلي.
رمضان الّسويحلي لزاوّية بزعامة سليمان الباروني، سوف المحمودي بالعزيزّية، في كل من ا

تزّعم نالوت بأقصى سلسلة الجبل المريض بترهونة وخليفة بن عسكر* الذي  بمصراتة، أحمد
 1على الحدود التونسّية وعبد اّلنبي بلخير بورفّلة. ،الغربي

ام قّوات المقاومة في برقة أمام القوات االنجليزيّة وانسحاب أحمد الّشريف منها مع إّن انهز  
 ،تنازله عن إمارة الّسنوسّية البن أخيه إدريس السنوسي غّير في سياسة الّسنوسّية مع االنجليز
في حيث عمد إدريس الّسنوسي إلى إعادة العالقات الّسنوسّية االنجليزّية إلى سابق عهدها  معتمدا 

 ،اقيات وهو ما لقي استجابة لدى االنجليز لخدمة مصالحهم خالل الحربتفذلك على عقد اال
لتعترف الّسنوسية بالّسيادة  ،بجليزّية بالهدوء حتى نهاية الحر فاّتسمت العالقات الّسنوسّية االن

 2االيطالّية على الّساحل مقابل الّداخل الّصحراوي.

 الّدولة العثمانّيةالّتواجد االيطالي بها دفع  تزايد حّدة المقاومة في غرب طرابلس وانحصار 
إلى استغالل الوضع جّيدا، حيث قامت بإرسال سليمان الباروني إلى طرابلس وخّولته بالوصاية 

بعدما  3232بمصراتة في أفريل  عن طريق غّواصة ألمانّية بقصر حمد* نزلعليها حيث 
                                                             

 

أحد رجال طرابلس ينحدر من نالوت وأحد وجهاء البربر وزعمائهم، كان الّطليان يحسبون له حسابا كرمضان  *خليفةّبنّعسكر:
أعالمّ. الّطاهر الّزاوي، 3200الّسويحلي، كان طرفا في صراع العرب والبربر ساهم سليمان الباروني في القبض عليه توفي سنة 

 .322، 322 ، المرجع الّسابق، صليبيا
ّمنّسنةّ: مراد أبو عجيلة القمودي، 1 ّفيّليبيا ّعلىّحركةّالجهاد ، مكتبة 9111ّ–9198ّحكومةّمصراتةّالوطني ةّوأثرها

 .(332ص  3الملحق رقم  ،. )أنظر الخريطة22-23-22-30، ص 0222الّزحف األخضر، ليبيا، 
ّاالشتراكي ةّالعظمى: جمال مدّان، 2 ، مكتبة مدبولي، القاهرة، لسياسي ةا ،ّدراسةّفيّالجغرافي ةّ الجماهري ةّالعربي ةّالليبي ةّالشعبية 

 .22 ، ص3222
 ، المرجع الّسابق.معجمّالبلدانّالل يبي ة كلم. الّطاهر الّزاوي، 32مرسى بحري بمدينة مصراتة يبعد عنها شماال ب  *قصرّحمد:
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بهدف إذكاء الّثورة في طرابلس واستئنافها  الّدولة العثمانّيةسلطانّيا يلحق طرابلس ب رسوماأصدرت م
في برقة إن أمكن، عن طريق تواجدهم بطرابلس لشغل أكبر عدد ممكن من الجيوش االيطالّية 

وهذا إن دّل على شيء فإّنه يدّل على تناقض الّسياسة العثمانّية اّتجاه ليبيا خالل  1واالنجليزّية.
الحرب العالمّية األولى فقد عّينت أحمد الّشريف نائبا للّسلطان في الّشمال اإلفريقي وفي نفس 

ف هذه اإلجراءات تحيلنا أيضا إلى حالة الّضع 2الوقت عّينت سليمان الباروني واليا على طرابلس.
نها على الحفاظ ا للّتمسك بأّي أمل يساعدها ويعيتي وصلت إليها دولة الّدولة العثمانّية وسعيهالّ 

قة المغرب العربي خاّصة أّن معظم منط أمام أهالي طرابلس ومكانتها على سلطتها الّدينّية الّشكلية
 .كانت ترزخ تحت وطأة االحتالل

حّمال بالمالبس والّنياشين والّرتب العسكرّية وصل سليمان الباروني رفقة الّدكتور عثمان م
رسائل إلى الّشيوخ واألعيان يخبرهم  عّدة أرسل ة وعقب وصولهونحو أربعة أالف جنيه وآالت حربيّ 

الخالف  إنهاءبقدومه وتعيينه واليا على طرابلس من طرف الّسلطان العثماني، كما حرص على 
إدريس الّسنوسي لالنسحاب من سرت لقطع الفتنة  وراسل أيضا القائم بين ترهونة ومصراته،

 3والّصراع.

على الّرغم من االنتصارات اّلتي حّققها المجاهدون في طرابلس على االيطالّيين وحصر 
 إالّ  نفوذهم في الّسواحل، وعلى الّرغم من عودة سليمان الباروني ومساعيه في تقويم أمور البالد،

عند الّليبّيين  3238وء األوضاع االقتصادّية فقد عرف عام نظرا لس أوضاع البالد تقهقرت. أنّ 
فحدثت تمّردات داخل مدينة مصراتة على رمضان الّسويحلي وحاشيته بسبب غالء  *بعام الّشر

المعيشة لّكنه احتواها بخفض األسعار، كما شهدت هذه الّسنة أيضا حسب الّتقارير الوزارّية 
                                                             

 .  130، 133: محمد علي الّصالبي، المرجع الّسابق، ص 1
 . 02المرجع الّسابق، ص : صالح العّقاد، 2
 .922-022ص  ، دار المعارف المحدودة، لندن،0، ط الغربّجهادّاألبطالّفيّطرابلس: الّطاهر الّزاوي، 3

 028لإلطالع على رسائل سليمان الباروني للّشيوخ واألعيان وأيضا إدريس الّسنوسي انظر جهاد األبطال للطّاهر الّزاوي، ص *
نوسي ةّفيّإفريقيا، وينظر محمد علي الّصالبي،  022،  .132، ص الحركةّالس 
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ال جارية على قدم وساق لمد خط الهاتف بين مصراتة أّن األعم 3238جانفي 1المؤّرخة يوم 
وكذلك إعادة استعمال محطة ، وليد وإعادة فتح خط البرق البحري بمصراتة ومسالتة ثم ربطه ببني

الاّلسلكي ببني وليد كما استخدم الّسويحلي األسرى الّطليان لتخريب الحصون االيطالّية القديمة 
 .1وإقامة مدافع مكانها

 3238جانفي  32الّسنة أيضا عدد من المعارك منها معركة الجديدة في وعرفت هذه 
توالت األحداث  2.وغيرها من المعارك اّلتي انتهت بهزيمة الّطليان 3238فريل أ 2ومعركة يوم 

على مصراتة  لألستانة ليحّل بعدها األمير عثمان فؤاد بعدها من سفر نوري باشا وعّزام باشا*
مكان نوري باشا رفقة عّزام باشا مستشارا لتنفيذ المخّطط العثماني الّسالف  كأمير عام وقائد عليها

 3232.3وإحياء فكرة جمهورّية شمال إفريقّية اّلتي قامت من أجلها ثورة الحاّمة عام  كرهذ

تصاعدت وتيرة الحرب آنذاك لتنحصر الجيوش العثمانّية في جزيرة العرب بين العرب 
تى رّجحت كّفة االنجليز على الّترك ثم اشتّد عليهم الّضغط من واالنجليز ولم يطل األمر ح

الجيوش العربّية واالنجليزّية في الّشام وتالحقت عليهم الهزائم وتحّطمت جيوشهم فاضطروا 
 3233.4ة مع الحلفاء في جزيرة مندروس في أكتوبر لالستسالم وعقد الّترك اّتفاقيّ 

                                                             
: فتحي عطية محفوظ، "الّنشاط الّسياسي لزعماء عرب ليبيا خالل الّنصف الّثاني من الحرب العالمّية األولى حّتى قيام الجمهورّية 1

 .301-303 ، ص0233، د.ع ، ديسمبر،   مجلةّالقلعة "،3233-3232الطرابلسية 
 3222وعام البون سنة  32عرف الجزائريون أيضا عام الّشر سنة *
 . 128المصدر الّسابق، ص  جهادّاألبطال، الّطاهر الّزاوي، :2

ّباشا: ، مارس العمل الّسياسي مبّكرا حيث ترّأس الجمعّية بمحافظة الجيزة بالقاهرة درس الّطبَ  3322مارس  3ولد يوم ّ*عز ام
مندوبا عن الّطلبة المصريّين، شارك في حرب  بلندن، شارك في المؤتمر الوطني المصري المنعقد بجنيف،المصرّية أبو الهول 

البلقان الى جانب القّوات العثمانّية شارك مع أحمد الّشريف في حربه ضّد البريطانّيين، شغل عّدة مناصب سياسّية في مصر إلى 
"عبدالر حمانّ. الّصادق شكري، 3220وبقي في منصبه حّتى عام  3222مارس  00أن عّين أمينا عاما لجامعة الّدول العربّية في 

 (.pdf) اعتمادا على نسخة المقال  ".سيرةّومسيرةّ–باشاّعز امّوالقضي ةّالل يبية ّ
 .132، 013المصدر الّسابق، ص  ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،3
 .132المرجع الّسابق، ص  :محمد علي الّصالبي،4
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د " يجب على الجنو 38س في الماّدة بطرابلق ومما جاء في هذي المعاهدة فيما يتعلّ 
ألقرب المواقع االيطالّية وسوف ال  تسليم نفسها بطرابلس الغرب وبنغازي  ين الموجودينالعثمانيّ 

المهّمات، كما أّن على ضّباطها الّتعّهد باالمتثال وعدم تكوين  ترسل تركيا أّي نوع من األرزاق أو
وبنغازي  موانئ طرابلس الغرب إّن جميع" 33وجاء في الماّدة  .أي مخابرة مع األعيان في يوم ما"

                                       1.ألقرب موقع عسكري للّدولة المتحالفة" ستسّلم ميناء مصراتة يدخل في ذلك
كانت هذه المعاهدة آخر عهد ألهالي طرابلس بدولة آل عثمان فانتهى بذلك آخر عهدهم بالّشمال 

 ليتوّجه زعماء طرابلس إلدارة شؤون بالدهم بأنفسهم بإقامة نظام بديل عن الّنظام الّسابق  قي.اإلفري
أمورهم اإلدارّية مستغّلين في ذلك الّتطورات اّلتي شهدتها الّساحة الّدولّية عقب  من تسيير اليتمّكنو 

 الحرب العالمّية األولى.

 

 

                                                             
، عنيت بجمعها وترتيبها، زعيمة الباروني، 3، جصفحاتّخالدةّمنّالجهادللمجاهدّالليبيّسليمانّالبارونيالباروني، : سليمان 1

 pdf ).) اعتمادا على نسخة .020ص د. د. ن ، د. ب. ن،
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ل:  .فكرةّإنشاءّجمهوري ةّبطرابلسّالغربّالمبحثّاألو 

ّ.:ّأسبابّقيامّالجمهوري ةّالط رابلسي ةلالمطلبّاألوّ 
 تترك للقائمين بأمر الجهاد في  إلنشاء الجمهورّية الّطرابلسّية ظروف دقيقة وأسباب لمكان 
ّللّتفكير العميق في الّتمهيد إلنشائها وهذه األسباب تترّكز في: طرابلس وقتا

 م الّسيادة في الحرب العالمّية األولى، وما يقتضيه من زوال لمعال الّدولة العثمانّية انهزام
يتبعه من قطع اإلمدادات فاقّية مندروس، وما في ليبيا تطبيقا لما ورد في بنود اتّ  عثمانّييةال
اّلتي كانت ستقطع المحالة أّلّنها احتّلت من طرف الحلفاء مّما يضعف حركة  عثمانّيةال

فقد نّصت االّتفاقّية على سحب كل الجنود والّضباط العثمانّيين من طرابلس مع  1.الجهاد
هة ومن جهة أخرى ألسلحتهم وقطع إمداداتهم ومعوناتهم عن طرابلس هذا من جتسليمهم 
الحتالل الحلفاء وبالّتالي ستوّجه أنظارها إلى ما يعترضها من  ت الّدولة العثمانّيةفقد تعّرض

 مشاكل داخلّية وتصرفها عّما يجري في طرابلس من أحداث.
 ولون الكبار في بريطانيا وفرنسا حول حقتفاءل الّليبّيين بالّتصريحات اّلتي ألقاها المسئ 

الّشعوب في تقرير مصيرها مشّجعة لما راج عن مبادئ الرئيس األمريكي ولسن األربعة 
 فقد صّرح رئيس الوزراء البريطاني لويد 2عشر حول حق اّلشعوب في تقرير مصيرها،

لمصيرها يجب أن إّن المبادئ العاّمة لتقرير القومّيات قائال: " 3233جانفي  2جورج يوم 
ينطبق بدرجة واحدة فوق األراضي المحتّلة من ألمانيا مثلما تطّبق في المستعمرات 

"جميع القضايا المتعّلقة 3233جانفي  3األلمانّية"، وجاء في مبادئ ولسن المصّرح بها يوم 
 بالحصانة يجب أن تّتخذ مصالح الّسكان وزنا واحدا بالمقارنة مع المطالبة العادلة لتلك

 3الحكومة الّتي يجب أن تحّدد حقوقها".

                                                             
 .103، 102 المصدر الّسابق، ص ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،1
ّية ، عدد خاص، بمؤتمر الجمهورّية الّطرابلسّية، كلمجل ةّالقلعةّالعربي،"قراءات في الجمهورّية الّطرابلسّية"،: نصر الّدين البشير 2

 . 2، ص 0223 ،اآلداب، جامعة المرقب، ليبيا
 .381بروشين، المرجع الّسابق، ص  : ن.أ.3
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هذه الّتصريحات اّلتي أدلى بها ممّثلوا الّدول الكبرى لم تشمل في طّياتها وثناياها شعوب 
الّشمال اإلفريقي، لكن زعماء وقادة الحركات الوطنّية في منطقة المغرب العربي حاولوا 

تي حاولوا منحها للمستعمرات إخرجها من نطاقها األوروبي األوروبي وإسقاط الحقوق الّ 
الخاضعة للّسيطرة األلمانّية على شعوب منطقة المغرب العربي، فراح ممّثلوها ينادون 
 بحقوقهم المغتصبة من طرف الّدول المستعمرة لهم ويطالبون بحّقهم في تقرير مصيرهم

. وهو ما شّجع الّطرابلسّيين خاّصة بعد الحرب العالمّية الولى عند انعقاد مؤتمر الّصلح
على الّسير على منوالهم في المطالبة بحقوقهم من خالل سعيهم لعرض قضّيتهم على 

 مؤتمر الّصلح الّدولي فيم بعد.   
  تأّثر الّليبّيين بما كانت تشهده الّساحة العربّية من تحّركات يمكن تسميتها بالمطالبة

ففي مصر قامت الّشخصيات  مستعمريها، الل منباالستقالل ألّنها تنشد الحرّية واالستق
لحضور مؤتمر فرساي ومؤتمر  3233المثّقفة والّنخب الّسياسّية بتشكيل وفد في نوفمبر 

الّصلح في العام الّتالي،فكانت الجمهورّية الّطرابلسّية تسعى لعرض القضّية الّليبّية على 
ه معاهدة أوشي لوزان في المؤتمرين والحصول على االستقالل أوتنفيذ مانّصت علي

 1األقل. على3230أكتوبر 33
  خروج إيطاليا منهكة من الحرب وحرص تّياراتها الّسياسّية على عدم إثارة أّي مشاكل أو

فعلى الّرغم من  2حساسّيات في المستعمرات ومنع أّي تحّركات تّؤدي إلى استئناف القتال.
من الّدول المنتصرة في الحرب إاّل أّنها عّمقت من مشاكلها الّسياسّية الّداخلّية  أّن ايطاليا

واالقتصادّية كما ازداد نشاط الّصراع الّطبقي، فقد تعب الّشعب من الحرب وصار يطالب 
بضمانة أاّل تتكّرر المذبحة، فما أن شاعت األخبار عن أّن الحكومة تنوي نقل جيوشها إلى 

ي من أجل مواصلة الحرب االستعمارّية هناك، حتى نهض قادة الحركة الّشمال اإلفريق

                                                             
 .2نصر الّدين البشير العربي، المرجع الّسابق، ص : 1
 .03 المصدر الّسابق، ص، غراسياني : ردولفو2
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وبناء  1وأخذوا يطالبون بالحّل الّسلمي للقضّية الّطرابلسّية. بحزم االشتراكّية للوقوف عندها
على هذه األوضاع سعت روما لتفادي أّي عملّية إلعادة غزو ليبيا تكون مكّلفة في المال 

لّتفاوض وحده يمكن أن يشّكل الحل األكثر واقعّية لظروف والّرجال. وهذا يعني أّن ا
 2ايطاليا.

  محاولة زعماء طرابلس تجاوز خالفاتهم اّلتي نخرت البنية الّسياسّية لإلقليم، فقد تمّيزت
الّسنوات الخمس اّلتي سبقت إعالن الجمهورّية باحتدام الّصراعات القبلّية والوجهات المحلّية 

حّرك هذه الّصراعات والخصومات األساسي تعارض مصالح قادة بإقليم طرابلس، وكان م
من أجل االستئثار بالمعونات  3230المنطقة نتيجة الّتنافس القوّي اّلذي نشأ بعد سنة 

العثمانّية وااليطالّية والمناصب الّسياسّية وتوسيع مناطق النفوذ وجمع الّضرائب... ففي سنة 
الّطرابلسّية، حينما عرض عبد الّنبي بلخير زعيم بدأ االنقسام في صف الّزعامات  3231

بداية الّصراع بين رمضان الّسويحلي  3232ورفّلة خدماته على الّطليان، وشّكلت سنة 
وصفّي الدين الّسنوسي لمنع االمتداد الّسنوسي في طرابلس، رافضا قسمة ما غنمه من 

مريض زعيم ترهونة على أموال وأسلحة ايطالية مع أّي كان، وكذلك صراعه مع أحمد ال
 3اندالع الحرب األهلّية في الجبل الغربي. 3232بلدة مسالتة. وشهد ربيع 

  ّإلى إحياء جمهورّية شمال إفريقيا اّلتي طالب بها المغاربة مع بداية الحرب  ون سعي الّليبي
العالمّية األولى أين تحّصلت على أّول اعتراف دولي بها بعد اعتراف الّنمسا وألمانيا وتركيا 

هذه الجمهورّية  4ليسّجل هذا االعتراف في سجاّلت المحكمة الّدولّية الواقع مقّرها الهاي.
مغاربة بداية الحرب العالمّية األولى للّتخّلص من االحتالل الفرنسي فشّكلوا وفدا طالب بها ال

                                                             
 .388: ن. أ. بروشين، المرجع السابق، ص 1
قراءة في حدود التجربة ومحددات اخفاقها"، أعمال الندوة الدولية  3201-3233: فتحي ليسير، "تجربة الحكم الذاتي في ليبيا 2

ّلت، 0222ماي  2و  2العاشرة حول المغرب العربي في العشرينيات  ّاألعلى ّالمعهد ّالوطنيةمنشورات ّالحركة ، تونس، اريخ
 .01، ص 0223

 .12، 13، ص نفسه: 3
 .132محمد علي الّصالبي، المرجع الّسابق، ص  :4
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منهم يعمل في األستانة للعمل على إنشاء جمهورّية شمال إفريقيا فأبلغوا الخارجّية العثمانّية 
، بذلك الّدولة العثمانّيةدة وطلبوا منها إبالغ حلفاء برغبتهم في إنشاء جمهورّية إفريقّية مّتح

ت عليهم الّثورة على الفرنسّيين في الّشمال اإلفريقي حّتى تعترف لهم باالستقالل، طر تفاش
وبالّتالي شهد الّطرابلسّيون  3232.1وتنفيذا لهذا المسعى قامت ثورة الحاّمة بتونس سنة 

محاولة استقالل الّشمال اإلفريقي من خالل الّثورة على المستعمر، فسعوا إلى تجسيدها 
 .ذي خّلفه انسحاب تركيا من طرابلسالواقع لتكون وسيلة لسد الفراغ الّسياسي الّ  على أرض

 الّسواحل وبالّتحديد في منطقة الخمس وطرابلس اقتصار الّتواجد االيطالي بليبيا على. 
 نزعة الّطرابلسّيين لإلستقالل. 

ذاتي تحت مسّمى هذه هي األسباب اّلتي أّدت إلى قيام كيان سياسي بإقليم طرابلس ذو حكم 
 .الجمهورّية الّطرابلسّية فما هو مدلول هذه الّتسمية؟

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                             
نوسيّوعمرّالمختارمحمد علي الّصالبي، : 1 اعتمادا على  ) .21، األلوكة، د. س. ن، ص سيرةّالزعيمينّمحمدّإدريسّالس 
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 .المطلبّالث اني:ّدالالتّتسميةّالجمهوري ةّالط رابلسي ة
إّن اسم الجمهورّية الّطرابلسّية اسم مّركب من كلمتين الجمهورّية والّطرابلسّية، فلماذا تّم اختيار  

 والّطرابلسّية كداللة على المجال الجغرافي؟الجمهورّية كنظام سياسي 

ّتعريفّالجمهوريةّلغةّواصطالحا:

الجمهورّية في الّلغة مأخوذة من مصدر جمهر، وجمهور كّل شيء، وجمهور الّناس جّلهم، 
وجماهير القوم أشرافهم، وفي حديث ابن الّزبير قال لمعاوية إّنا الندع  مروان يرمي جماهير قريش 

جماعاتها، واحدها جمهور، وجمهرت القوم إذا جمعتهم وجمهرت الشيء إذا بمشاقصها أي 
والجمهرة تعبير يطلق على تجّمع يزيد عدد أفراده عن الّثالثة وتطلق أيضا على الّشائع  1جمعته،

 2والمّشهور.
وتعّرف في االصطالح على أّنها نظام حكم ديمقراطي يقوم على مبدأ حكم الّشعب وهي 

 3ه العالم عندما ظهر الجمهور من الّشعب على مسرح الّسياسة.نظام سياسي عرف
والجمهورّية نظام معروف منذ القدم من الّناحية الّنظرّية فقد عرفه اإلغريق والّرومان 
والّصينّيون ولكن مع انتشار الحركة الكشفّية وحركة اإلصالح وتغيير األنظمة االقتصادّية شهد 

، فتجّسد أّول مرة بعد نجاح الّثورة األمريكّية بقيام جمهورّية الواليات الّنظام الجمهوري تطبيقا واسعا
حيث  3832ثّم طبقّته فرنسا في أوروبا بعد نجاح الّثورة الفرنّسية  3832المّتحدة األمريكّية سنة 

لينتشر هذا الّنظام خالل القرون التّالية في مختلف  3832ــ 2ــ 00م الجمهوري فيها يوم أعلن الّنظا
 4قاّرات العالم.

وبالّتحديد  3233قبل  أّما بخصوص ظهور فكرة الجمهورّية عند الّليبّيين فهي تعود إلى ما
مبديا  حيث سأل الّصحفي الفرنسي جورج ريمون فرحات الّزاوي خالل مقابلة معه 3230إلى سنة 

                                                             
 (. pdf. )اعتمادا على نسخة 096. ب. ن، د. س. ن، ص المعارف، د. إبن منظور، لسان العرب، د.ط، دار: 1

ياسي ة: عبد الوّهاب الكيالني، 2  .32، ص 3223، المؤّسسة العربّية للّدراسات والّنشر، بيروت، 0، ط0، جالموسوعةّالس 
 .32: نفسه، ص 3
 .22، ص 3280،  دار الّنهضة العربّية، بيروت، األمريكي ةتاريخّالوالياتّالمت حدةّعبد العزيز سليمان، عبد الحميد نعنعي، : 4
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وقف الّطرابلسّيين رأيه في طبيعة الّشعب الّطرابلسي المتعّصب للّدين حسب قوله سائال إّياه عن م
قل عّنا إّننا مواطنون يرتدون أسماال .. .." إذا ما تنازلت عنهم الّدولة العثمانّية فأجابه الّزاوي قائال:

ممّزقة ويمشون حفاة األقدام، تماما كما كان يفعل جنود الّثورة الفرنسّية، ولكن ال تقل إّننا 
تتخّلى عّنا في هذه الّظروف، لسوف نعلن متعصّبون للّدين... إذ عنا للحكومة الّتركّية أن 

 1الجمهورّية الّطرابلسّية، وسترى أّننا سنثبت للعالم أجمع أّننا قادرون عن الّذود عن حمى أرضنا".
 مّما يدّل على أن المثّقفين الّليبّيين على اّطالع على مايحدث في العالم من مجريات وأحداث.

أّنه بعد تداول المناشير االيطالّية لهزائم الّدولة العثمانّية  ويذكر عبد الّرحمان عّزام في مذّكراته
في البلقان وقرب هزيمة األلمان واحتمال طلب الّدولة العثمانّية الهدنة مع الّطليان اقتراحه على 

ة قائال لهم: "لنفترض أّن الّدول 2زعماء طرابلس في بيت رمضان الّسويحلي األخذ بكل االحتماالت،
... فماذا يمكننا أن نفعل لمواجهة هذا الموقف؟ كان سؤالي مفاجئ د انهزمت في الحربالعثمانّية ق

ت فعال، لذلك ة قد وقع... وخشيت أن يتبادر إلى أذهان الحاضرين أّن هزيمة الّدولة العثمانيّ 
 ........ وعلينا أن نواجهه ونحن نتدارس كل االحتماالتدرت أقول لهم، إّنه مجّرد افتراضبا

الّشيخ عبد الّنبي بلخير جنبي وهو يقول: ما رأيك أنت؟ فقلت له بسرعة ليس أمامنا إاّل أن  والتفت
نقيم حكومة عربّية يشترك فيها أعيان البالد تحت رعاية العثمانيّين حّتى إذا ماوقع مثل هذا 

الفكرة  االفتراض أمكن للبالد أن تستمّر في جهادها وأن تطالب بحّريتها واستقاللها... لتلقى هذه
عثمانّية ظ على الفكرة واعتبرها جوسسة الّتأييد من رمضان الّسويحلي لكن عبد الّنبي بلخير تحفّ 

 3لمعرفة رّد فعلهم في حال انهزامهم في الحرب".
تسارعت وتيرة الحرب العالمّية وأعلن انهزام الّدولة العثمانّية وتوقعيها الّتفاقية مندروس مع 

مسؤوليها وضّباطها من إقليم طرابلس بما فيهم  لّدولة العثمانّية كلّ ايطاليا وبموجبها تسحب ا

                                                             
 . 312، ص 3280، تر، عبد الكريم الوافي، مكتبة الفرجاوي، طرابلس، منّداخلّمعسكراتّالجهادّفيّليبيا: جورج ريمون، 1
لّأمينّعامّللجامعةّالعربي ة: عبد الّرحمان عّزام، 2 ريةّألو  راتّالس  جميل عارف، المكتب المصري ، تنسيق، صفحاتّمنّالمذك 

 . 328، ص 3288 الحديث، القاهرة،
 . 322 -ـ328، ص نفسه :3
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سليمان الباروني اّلذي رفض مغادرة البالد مفّضال مشاركة أبناء وطنه في الّسراء والّضراء قائال 
لألمير العثماني عثمان فؤاد: "أّما أنا فال أفارق إخواني الّطرابلسّيين إلى أن تحصل البالد على 

ليتقّرر إعالن أّول جمهورّية في العالم اإلسالمي والعربي على حّد  1مرضية إن شاء هللا"،نتيجة 
ّسواء.

 أّما بالّنسبة لمصدر هذه الفكرة فهناك عّدة احتماالت مطروحة بقّوة فمن المحتمل أن تكون 
فقد ذكر  ،سنمستقاة من الّتجربة األمريكّية نظرا لتأّثر الّرأي العالمي بمبادئ الرئيس األمريكي ول

في هذا  بين الّليبّيين: "... فؤاد شكري وأحمد زارم في مذّكراته أّن مبادئ ولسن كانت حاضرة بقوة
الجو الغائم الحزين أسرع زعماء البالد إلى اجتماع فيما بينهم استعرضوا خالله مبادئ ولسن رئيس 

ل في ظاهرها حقوق األمم حكومة الواليات المّتحدة األمريكيّة، هذه المبادئ اّلتي كانت تحم
والّشعوب كبيرها وصغيرها في جميع أنحاء العالم دون تفرقة، وال ميز فتدارسوا  األمر من جميع 

، وهناك احتمال أن "يراه في صالح الوطن قرارهم على دعوة لعقد مؤتمر عام ليقّرر ما جوانبه فقر
وتونس  3312الل فرنسا للجزائر في تكون مستوحاة من الّتجربة الفرنسّية القريبة خصوصا بعد احت

ه الطالب الّطرابلسّيين الّلذين درسوا في فرنسا مثل الّشيخ ومّما ما يؤّيد هذا الّتوجّ  3333في 
3230.2ّالّزاوي وكيف كانت فكرة الجمهورّية الّطرابلسّية حاضرة في ذهنه منذ سنة  فرحات

خّية حوله فمحمد فؤاد شكري ذكر في وفيما يتعّلق بصاحب الفكرة فقد تعّددت اآلراء الّتاري
وهو األمر اّلذي أّكدته  3كتابه الّسنوسّية دين ودولة أّن صاحب هذه الفكرة هو عبد الّرحمان عّزام،

عموم حّكام  دعا بينما يذكر محمد لطفي أّن صاحب الفكرة هو سليمان الباروني اّلذي 4،راتهمذكّ 
             5المقاطعات أن يجتمعوا به للمشاورة في جمع شمل الوطن الّطرابلسي تحت لواء حكومة مستقّلة.

                                                             
ويحليّالبطلّال ليبيّالشهّر: محمد مسعود فشيكة، 1  .323، ص 3282 ، الفرجاني، ليبيا،رّبكفاحهّللط ليانيمضانّالس 
مجل ةّ"، 3233نوفمبر  32األتراك العثماّنيين في تحديدها "األبعاد الّسياسية للجمهورّية الّطرابلسّية ودور ، : علي محمد جّهان2

 .330، 333، ص 0232، ديسمبر 38ع  كلية اآلداب، جامعة مصراتة، ،الساتل
 .012: محمد فؤاد شكري، المصدر الّسابق، ص 3
 .999المصدر الّسابق، ص  : عبد الّرحمان عّزام،4
 .87: محمد إبراهيم لطفي، المصدر الساّبق، ص 5
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ويذكر أبو القاسم الباروني في كتابه حياة سليمان باشا الباروني أّن رمضان الّسويحلي هو صاحب 
: "عاد الباروني البارونيين سليمان فكرة الجهورّية ويظهر ذلك من خالل الحديث اّلذي دار بينه وب

إّنك لم تخّيب فيك  إلى مصراتة واجتمع هو ورمضان الّسويحلي وكان هذا مضطربا فبادرة بقوله:
إّني معكم إلى الّنهاية  ظّننا إذ لم تسافر فال عذر لك في تركنا ونحن على ماترى فأجابه الباروني:

دع الّرئاسة  رّدد وال إهمال شرط أن تكون رئيسها، فقالإاّل أّنه البّد من إنشاء حكومة وطنّية بال ت
جانبا فإّني أرى أن تكون حكومة جمهورّية تتأّلف من أربعة أعضاء فقط أنت وأحمد بك المريض* 
وعبد الّنبي بلخير وأكون رابعكم على أن تكون أنت الوالي كما كنت في الّسابق، فأجابه الباروني 

لّسابق في منطقة الحرب قريبا من اّلذي نعّينه قائدا لجيش الجمهورّية باشا بقوله: ال إّنما أكون كا
فقال: هذا أنا موافق اآلن إاّل إّني أخاف أن اليوافق المريض بك على مواصلة الحرب، فأجابه 

إّنه أحرص مّني ومنك على استمرار هذا إلى أن نصل إلى نتيجة فقال إذن تّم  الباشا قائال:
أّن فكرة الجمهورّية ظهرت في مصراته حيث كان يتّم  بو عجلية القموديويرى مراد أ 1األمر".

اإلعداد لها سّرا بين رمضان الّسويحلي وسليمان الباروني واألمير عثمان فؤاد وعبد الّرحمان 
 2عّزام.

على الّرغم من تعّدد اآلراء الّتاريخّية حول صاحب فكرة الجمهورّية إاّل أّنها كانت عمال 
طرف مصري وطرف محلي )طرابلسي( وعثماني، فقد كان عّزام أّول من طرح فكرة مشتركا بين 

إقامة حكومة وطنّية مستقّلة لتلقى استحسانا لدى زعماء طرابلس وأعيانها ليختاروا الّنظام 
ّالجمهوري كنظام سياسي ويوافق عليها األمير العثماني بعد العديد من المحاوالت.

                                                             

، تولى رئاسة مؤتمر غريان 3233رئيس ترهونة من قبيلة العواسي بترهونة كان عضوا في الجمهورية الطرابلسية  *أحمدّالمريض:
. الطّاهر 3223وتوفي بها سنة  3202ورئاسة هيئة اإلصالح المركزيّة اّلتي انتخبها المؤتمر هاجر إلى مصر سنة  3202سنة 
 .302 ابق، ص، المرجع السّ ،ّأعالمّليبياالّزاوي 

ّالبارونيّزعيمّالمجاهدينّالط رابلسي ينّّ: أبو القاسم الباروني،1 ، ص 3223 د. د. ن، د. ب. ن، ، 0، طحياةّسليمانّباشا
 (. pdfاعتمادا على نسخة   (.22

 .003، 008: مراد أبو عجلية  القمودي، المرجع الّسابق، ص 2
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اختيار الّنظام الجمهوري كنظام سياسي فيعود إلى الّنظام  الجواب حول مسألةوبخصوص 
ة سيثير ألّن انتخاب رئيس واحد للجمهوريّ  1القبلي القائم والقبلّية اّلتي ال تزال متأّصلة في الّنفوس،
خاّصة أّن القبيلة ترفض االنصياع ألوامر  2تنافس كبير بين البلدان الجهوّية والعصبّيات القبلّية،

"الجمهورّية  ـبينما اعتبرت ليزا أندرسون في مقالها الموسوم ب نظومتها القبليّة.شخص خارج م
" أّن اختيار اسم الجمهورّية الّطرابلسّية ال يعكس الّنزعة الجمهورّية 3200 -3233الّطرابلسّية 

للمؤّسسين، بل اعتبرته دليال على عجزهم على االّتفاق على شخص معين يكون رئيسا للّدولة أو 
 3يرا لها.أم

 4أما تسميتها بالّطرابلسّية بدل طرابلس فيعود إلى األسباب التّالية:
 .خالل العهد العثماني إذا ذكر اسم طرابلس الغرب يقصد به ليبيا بأقاليمها الّثالث 
 على مقاومة أحمد الّشريف  كون برقة منفصلة سياسّيا عن طرابلس منذ أن تّم القضاء

 سي اإلمارة.االنجليز منذ توّلي إدريس الّسنو سي وارتباطها باالّتفاقّيات مع الّسنو 
  سوء العالقة بين الّسنوسّيين والّطرابلسيّين )صراع رمضان الّسويحلي وصفي الدّين

 الّسنوسي( على الّرغم من سعي سليمان الباروني لتحسين األمور وإنهاء الّصراع.
  ّرابلسّية على الألمير الّسنوسي اّتحاد الجميع تحت عرض بعض المؤّسسين للجمهورّية الط

 راية واحدة لكّنها لم تفلح.

 فاضطّر الّطرابلسّيون أن يعلنوا جمهوريتهم على األجزاء المتبقّية من ليبيا عدا برقة.

 

ّ

                                                             
ياسةّوفارسّالجهادعبدّالنبيّبلخيرّداهيةّ: محمد المرزوقي، 1  .321، ص 3283ار العربيّة للكتاب، ليبيا، ، الدّ الس 
 .320: محمد مسعود فشيكة، المرجع السابق، ص 2
 .23: فتحي ليسير، المرجع الّسابق، ص 3
 .38-32، المرجع الّسابق، ص (9111مّ/9191الجمهوري ةّالط رابلسي ةّ)ّمحمد علي الّصالبي،: 4
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لّجمهوري ةّبطرابلسّالغربالمبحثّالث اني:ّ  ّ.نشأةّأو 

ل:ّإعالنّقيامّالجمهوري ةّ  ّ.الط رابلسي ةالمطلبّاألو 
بعد انهزام الّدولة العثمانّية في الحرب وتوقيعها الّتفاقّية مندروس سعت إلى تطبيق شروطها 
بإزالة معالم سيادتها من ليبيا، فأرسلت أمرا إلى األمير عثمان فؤاد ومن معه من الّضباط لمغادرة 

األمر عمل عّزام على تعطيله اعتمادا عند شروع األمير في تطبيق و  1البالد والّتوّجه نحو األستانة،
على حاشية األمير األلماني، حيث أخبرهم أّن العرب ينوون إقامة حكومة وطنّية لمواصلة الجهاد 
والمقاومة ضّد االيطالّيين لذلك وجب على األمير األلماني منع سفر األمير الّتركي فلقي اقتراحه 

ّصة أّن ألمانيا التزال في حرب ضّد الحلفاء استحسانا عند األلمان وعملوا على تطبيقه، خا
وحكومة طرابلس ستكون مخلصة لها فغادرت الغّواصة األلمانّية اّلتي كان من المفروض أن تنقل 

بنجاح مخّطط عّزام عاد األمير الّتركي ومن  2على تعليمات األمير األلماني، ناءااألمير العثماني ب
حدث ليتّم االّتفاق  وني إلى رمضان الّسويحلي ويتباحثان مامعه إلى مصراتة ليتوّجه سليمان البار 

على إنشاء حكومة وطنّية مستقّلة دون هوادة إلدارة شؤون البالد، وأن تكون جمهورّية حسب ما 
يذكر أّنه بعد  022لكّن عّزام في مذّكراته في الّصفحة  3ورد في كتاب أبي القاسم الباروني،

وأسفر  اجتماع مع رجال الّدولة العثمانّية للّتشاور في الموقف، وصول خبر الهدنة بادر إلى عقد
يسّلم العثمانّيين كّل ما لديهم  االجتماع على إقامة حكومة وطنية تسّلم إليها مقاليد األمور على أن

من أسلحة وأموال إلى هذه الحكومة وبمجّرد الموافقة على فحوى االجتماع اقترح تكون هذه 
أن يبادروا إلى إعالن استقالل طرابلس، حّتى يضعوا العالم كّله أمام األمر الحكومة جمهورّية و 

4ّالواقع.

                                                             
 .103المصدر الّسابق، ص  ،حهادّاألبطال : الطّاهر الّزاوي،1
 .022، 021: عبد الّرحمان عّزام، المصدر الّسابق، ص 2
 .22: أبو القاسم الباروني، المصدر الّسابق، ص 3
 .022عبدالّرحمان عّزام، المصدر الّسابق، ص : 4
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وتنفيذا لهذا المسعى وبعد تنظيم األمور ووضع أسس نظام الحكومة الجديدة وتحديد مجالسها 
 أرسلت الّدعوة إلى رؤساء القبائل وزعمائها وأعيان البالد باسم األمير عثمان فؤاد لعقد 1ووظائفها.

من جميع  اجتماع عام في مسالته إلعالن الجمهورّية فأجاب الّناس الّدعوة ووفدوا على مسالته
اجتمعت الوفود  3233نوفمبر 32 ـل الموافق 3118صفر 31 يوم الّسبت وفي البالد الّطرابلسّية

وقد اختيرت مسالتة  كمكان  2في جامع المجابرة بمسالتة وهو أكبر مسجد فيها، الّطرابلسّية
هي وبذلك قريبة من نظرا لكونها: تتمّتع بموقع جغرافي مهم إذ تتوّسط جميع المناطق و الجتماع ل

كذلك كانت مسالته مركزا  3عن طرابلس يضمن سالمة االجتماع أمنيا، الجميع، بعدها
ادة العثمانّية طيلة لالجتماعات خالل العهد العثماني فقد أصبحت مسالتة مركزا لإلدارة والقي

رافدا اقتصادّيا لما جاورها من لت ، وأيضا مكانتها االقتصادّية فقد شكّ 3230، أكتوبر3233أكتوبر
مناطق خاّصة أّن العام الماضي عرف عند الّليبّيين بعام الّشر لذلك استبشروا خيرا بأمطار خريف 

 3233.4سنة 
تكوين حكومة مستقّلة لطرابلس، وأحال بعد تجّمع األعيان عرض األمير عثمان مشروع 

الكلمة لعبد الّرحمان عّزام ليلقي خطابا مطّوال حّث فيه على الّتضامن ووحدة الّصف وعلى الّدفاع 
 5عن الوطن والبذل في سبيله ثّم ترك الّناس الختيار حكومة تتوّحد خلفها الّصفوف.

 

 

 

                                                             
 .022ص المصدر الَسابق، ، عبد الَرحمان عَزام: 1
 .100المصدر الّسابق، ص  ،األبطالجهادّ : الّطاهر الّزاوي،2
، عدد خاص بمؤتمر الجمهورّية مجل ةّالقلعةّ: توفيق مسعد راشد، "أهمّية مسالتة في الكفاح الّليبي ضّد االستعمار االيطالي"،3

 .021، ص 0233الّطرابلسّية، كلّية اآلداب، جامعه المرقب، مسالتة، ديسمبر 
 .33ـ،32الّسابق، ص : نصر الّدين البشير العربي،المرجع 4
 .321محمد المرزوقي، المرجع الّسابق، ص : 5
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                                         1وأفرزت مناقشات مؤتمر مسالتة ثالث اّتجاهات:

اّتخاذ الّنظام الجمهوري ويرى أصحابه أّنه المالئم لطبيعة الحياة  األّول: يدعو إلى
االجتماعّية لطغيان الفردّية والقبلّية على حياة الّناس، وخاّصة في الّداخل ومّثل هذا االّتجاه: 

 ير، مختار كعبار.سليمان الباروني، رمضان الّسويحلي، عبد الّنبي بلخ

الّثاني: دعا إلى الّنظام األميري لنفس أسباب االتجاه األّول فالّزعامات القبلّية ال تجتمع على 
زعيم واحد تسّلمه زمامها ولكّنها قد تتقّبل اإلمارة في اّتجاهها الّسنوسي ويمّثل هذا االّتجاه: أحمد 

ن تنتوش ومحمد شالبي وآل المريض والحاج محمد فكيني، محمد سوف المحمودي وعلي ب
 نطة.األزهري وعلي الش

الّثالث: يدعوا إلى تبّني سياسة الّلين والّتساهل واالّتفاق مع الحكومة االيطالّية على أساس 
إجابة رغائب البالد الوطنّية )سياسة خذ وطالب( ومّثله الّلواء عبذ القادر الغّناي وبعض الّضباط 

وأجريت االنتخابات في  2الجمهورّية وأن يكون اسمها الجمهورّية الّطرابلسّيةفاختاروا  .العسكرّيين
عن: سليمان الباروني، أحمد بك المريض، رمضان  الحال الختيار أعضاء الجمهورّية فأسفرت

  3الّسويحلي، عبد الّنبي بلخير، كرؤساء لهذا الكيان.
عضوا كما انتخب  02كّون من وقبل افتراق المجتمعين انتخب مجلس شورى الجمهورّية ويت

مجلس شرعي من العلماء واألساتذة وقبل االنصراف من المسجد أقسم الحاضرون جميعا بيمين 
الوالء واإلخالص للجمهورّية ونّصه كاآلتي " أقسم باهلل العظيم قابضا بيدي على القران الكريم أن 

ة وأن أكون لعدّوها عدّوا ولصديقها لوطني وحكومتي الجمهورّية الّطرابلسيّ ا فداء أجعل نفسي ومالي
 4صديقا ولقانونها الّشرعي مطيعا".

                                                             
احلّ"الفتنةّومحاوالتّاإلصالحّفيّالقطاعّالغربيّمنّليبياّ: عمرو سعيد يغني، 1 ، منشورات "9119-9199حربّالجبلّوالس 

 (. pdf)اعتمادا على نسخة .38 ،32مؤّسسة تاوالت الّثقافية سلسلة األبحاث الّتاريخّية، د. س. ن، ص

 .321: محمد المرزوقي، المرجع الّسابق،  ص 2
 .(302 ص 0رقم  )أنظر الملحق .101المصدر الّسابق، ص  ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،3
 .102 ،102: نفسه، ص 4
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ثّم وّزع األمير العثماني بعض الّنياشين والّرتب على أعضاء الجمهورّية وكثير من األعيان 
والوجهاء، ومن هذا الّتاريخ أصبحت الحكومة الّطرابلسّية قائمة وأصبح لها عهد في عنق كّل 

يحمي نفسه وماله وأصبح واجب عليه االلتزام بما أقسم عليه من الوالء  طرابلسي يحميها كما
لتمتد بذلك الحدود الجغرافّية للجمهورّية الّطرابلسّية من حدود برقة شرقا إلى الحدود  1واإلخالص،

لقد عكست الجمهورّية الّطرابلسّية توازن القوى في المنطقة الغربّية أي وجود أعيان  2الّتونسّية غربا،
 أقّر مجلسقبلّية وحكومات محلّية صغيرة لذلك نجد المؤتمر  مّثلوا مناطق عديدة تدعمهم تحالفات

 3جماعي لرئاسة الجمهورّية.
إّن قيام الجمهورّية الّطرابلسّية لم يسمح فقط بتوحيد القوى الوطنّية في منطقة طرابلس فقط    

ويحلي المناهض الّلدود للّسنوسّية رأب الّصراع وإّنما تعّداه إلى محاولة توحيد البالد فقد حاول السّ 
الحاصل داعيا في رسالته إدريس الّسنوسي إلى الوحدة ونبذ الخالف والّتفرقة اّلتي كان سببها 

 4األتراك وإقامة عالقات وّدية.
تال اجتماع مسالتة عّدة اجتماعات أخرى أسفرت عن اختيار عبد القادر باشا وهو ضابط 

الّشاطئ الّليبي  حارب مع الجيش العثماني ووصل في أخر غّواصة وصلت إلىطرابلسي األصل 
ليكون قائدا للجيش، كما اختاروا كعبار بك مديرا للمالّية والضابط أحمد بك أبو شادي قائدا 

 5للّشرطة وتّم أيضا تعيين حّكام األقاليم المختلفة.

 

 

                                                             
 .22، 22، المرجع الّسابق، ص (9119-9191)ّالجمهوري ةّالط رابلسي ة: محمد علي الّصالبي، 1
 (01، 00ص  2و 2الملحق  )أنظر الخريطة، .101المصدر الّسابق، ص  ،جهادّاألبطال الّزاوي،: الّطاهر 2
ولةّواالستعمارّفيّليبيا،ّدراسةّفيّاألصولّاالجتماعي ةّاالقتصادي ةّوالث قافي ةّلحركاتّ: علي عبد الّلطيف حميدة، 3 المجتمعّوالد 

 .380 ، ص3222 ، مركز دراسات الوحدة العربّية، بيروت،9199ــ9819الت حررّوسياسةّالمتواطئّومقاومةّاالستعمارّ
 .382ن أ بروشين، المرجع الّسابق، ص  :4
 .031عبد الّرحمان عّزام، المصدر الّسابق، ص  :5
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ّشكلّتوضيحيّللهيكلّاإلداريّللجمهوري ةّالط رابلسي ة
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ّ

الّزرقاء سالم محمد حسين، الجمهورّية الّطرابلسّية أّول محاولة لتوحيد العمل  المصدر:
، مجّلة القلعة، عدد خاص 3232أفريل  -3233في إقليم طرابلس الغرب، نوفمبر  ياسيالسّ 

الجمهورّية الّطرابلسّية، كلّية اآلداب والعلوم، جامعة المرقب، مسالتة، ليبيا، ديسمبر  بمؤتمر
 . 320 ، ص0233
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ماتّالجمهوري ةّالط رابلسي ةّوهياكلها. ّالمطلبّالث اني:ّمقو 

ماتّالجمهوري ةّالط رابلسي ة: ّمقو 

مّثل الكيان الّسياسي الوليد في إقليم طرابلس الغرب محاولة وحدوّية لزعماء وأعيان المنطقة 
وهل توّفرت  الحديثة؟ولة فما هي مقّومات الدّ  ا.الحديثة في مفهومهفي شكل قريب إلى الّدولة 

 مقّومات الّدولة الحديثة بهذا الكيان المسّمى الجمهورّية الّطرابلسّية؟

 1تتكّون الّدول الحديثة من ثالث مقّومات أساسّية هي:

 .أّوال: إّنها جماعة من البشر)الّشعب(

 .)اإلقليم( ثانيا: إّنها رقعة معّينة من األرض

 .أوسلطة سياسّية()حكومة  ثالثا: إّنها جماعة سياسّية

مجموعة كبيرة من البشر تقطن إقليما  على هذه العوامل تعّرف الّدولة الحديثة بأّنها: وبناء
عن هذه  ولو بحثنا .واالستقالل ة المعنوّيةتدير شؤونها سلطة عاّمة متمّتعة بالّشخصيّ  معّينا،

اّلتي قامت عليها تشمل  فاألرض المقّومات في كيان الجمهورّية الّطرابلسّية لوجدناها حاضرة،
المنطقة الغربّية والجنوبّية اّلتي كانت تحت سيطرة المجاهدين، حيث يترّكز أغلب سكان ليبيا في 

أّما باّلنسبة  2هذه المنطقة خاّصة الجبل والمناطق الّساحلية الممتّدة من مصراتة إلى الّزاوية الغربّية.
ّية أو الحكومة فقد ورثت الجمهورّية الّطرابلسّية معالم للمقّوم الّثالث اّلذي يمّثل الّسلطة الّسياس

 الّسلطة الّسياسّية من حكومة مصراتة .

 

 

                                                             
ولةّفلسفتهاّوتاريخهاّمنّاإلغريقّإلىّماّبعدّالحداثة: محمود حيدر، 1  ، المركز اإلسالمي32، سلسلة مصطلحات معاصرة الد 

 (.pdf)اعتمادا على نسخة  .02 ، ص0233ب. ن،  للّدراسات اإلستراتيجّية، د.
 .01، 00، المرجع الّسابق، ص(9119-9191الجمهوري ةّالط رابلسي ةّ): محمد علي الّصالبي، 2
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ياسي ة:ّّةرابلسيّ هياكلّالجمهوريةّالطّ  ّوأبعادهاّالس 

 1بعد إعالن الجمهورّية الّطرابلسّية تّم تحديد هياكلها كاآلتي:

 ويحلي، رمضان السّ  سليمان الباروني،يتكّون من أربعة أعضاءهم: ّمجلسّإدارةّالجمهوري ة:

أحمد المريض، وقد أسلفا الّذكر أّن الّسبب الّرئيسي للّرئاسة الجماعّية  بي بلخير،النّ  عبد
 للجمهورّية يعود إلى القبلّية المتأّصلة في الّنفوس الّطرابلسّية.

ورى:  عضوا مّثلوا مختلف مناطق طرابلس وهم: 02 ويتكّون من مجلسّالش 

ّألعضاءّمجلسّشورىّالجمهوري ة:جدولّ

ّالمنطقةّالمنزلةّخصيةالشّ 
 الّزاوية رئيسا أول الّشيخ محمد سوف

 الجبل عضوا يحي الباروني
 ترهونة عضوا عبد الّصمد الّنعاس
 مسالتة عضوا الحاج مفتاح الّتريكي
 قماطة عضوا الّشيخ علي بن رّحاب
 الّساحل عضوا الحاج محمد بن خليفة

 زلطين عضوا الّسالم الجدايميعبد 
 مصراتة عضوا الحاج علي المنقوش

 عين سرت عضوا محّمد المنتصر
 أرفلة عضوا مفتاح الّتايب

 أوالد أبي سيف عضوا الّسيد محمد بن بشير
 من مزرق فّزان عضوا عبد الّرحمان بركان

                                                             
 .102، 101 المصدر الّسابق، ص ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،1
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 الّشاطئ عضوا محمد بن أحمد الفايدي
 غدامس عضوا الّشيخ الحبيب عز الّدين
 من الجبل عضوا ابراهيم أبي األحباس

 الّرجبان عضوا محمد فكيني
 الّزنتان عضوا الّشيخ أحمد البدوي 

 -يفرن –الجبل  عضوا سالم البرشوني
 ككلة عضوا علي بن عبد الرحيم

 غريان عضوا الشيخ شطيبة
 ورشفانة عضوا علي بن تنتوش

 الّزاوية عضوا عبد الّرحمان شالبي
 الّنواحي األربعة عضوا شالبيعلي 

 عين صرمان والعجيالت عضوا عبيدة المحجوب

 .102 ،102 المصدر الّسابق، ص ،جهادّاألبطال الّطاهر الّزاوي،المصدر:

رعيّللجمهوري ة:ّ ويتكّون من األساتذة والّشيوخ: عمر الميساوي، الّشيخ محمد المجلسّالش 
 الّشكشوكي.اإلمام، الّشيخ الّزروق بورخيص، مختار 

لقد جّسدت الجمهورّية الّطرابلسية في كيانها أسس الّدولة الحديثة بعد توّفرها على المكّونات 
األساسّية لها من: رقعة جغرافّية وسّكان وسلطة سياسّية. لتجّسد بذلك المبدأ األساسي اّلذي تقوم 

ة عن هيئات الجمهورّية: عليه الّدول الحديثة بتعّدد الّسلطات وفصلها فيقول محمد مسعود فشيك
"...وتكّونت لها ثالث هيئات رسمّية، للحكومة والّشورى والقضاء، وكانت هذه الهيئات الّثالث في 

 الحقيقة، مبدأ أّوليا لينّسق فيم بعد على طراز الحكم العصري الحديث".
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ّ ّال تنفيذي ة: لطة لّسويحلي، مّثلها مجلس إدارة الجمهورّية المتكّون من أربعة أعضاء: االس 
 1بلخير، الباروني، المريض، وهؤالء يمّثلون البالد من الحدود البرقاوّية إلى الحدود الّتونسّية.

لطةّالت شريعي ة:ّ مّثلوا أبرز  عضوا 02ورى وهو بمثابة البرلمان. يضّم مّثلها مجلس الشّ الس 
ارة الحكومّية، في قيامها والغاية منه مساعدة مجلس اإلد 2الوجهاء والمشايخ في المنطقة الغربّية.

ما وظائف مجلس الّنواب والّشيوخ في البلدان ذات األنظمة  بأعمال وواجبات تشبه إلى حدّ 
 3الّدستورّية.

ّ ّالقضائي ة: لطة ومّثلها المجلس الّشرعي ويتكّون من أربعة أعضاء من أبرز علماء الس 
فكانت أعماله وأحكامه القضائّية وفقا ألحكام الفقه اإلسالمي على مذهب اإلمام مالك  4الّشريعة.

 5وعرف وتقاليد البالد.
من خالل تبّني الجمهورّية لمبدأ تعّدد الّسلطات وفصلها يمكننا القول أّنها حاولت كسر نمط 

 اإلدارة القبلّية القائمة على احتكار الّسلطة في شخص واحد.
 جمهورّية الّطرابلسّية معالم الّدولة الحديثة أيضا من خالل:كما حملت ال

ّالد ستوري: ّباليمين ّالث قة فبعد اإلعالن عن الجمهورّية الّطرابلسّية وانتخاب أعضاء  6مبدأ
هياكلها أقسم الحاضرون جميعا على يمين الوفاء واإلخالص للجمهورية وهذا نّصه: "أقسم باهلل 

لقرآن الكريم، أجعل نفسي ومالي فداءا لوطني وحكومتي الجمهورّية العظيم قابضا يدي على هذا ا
 7الّطرابلسّية، وأن أكون لعدّوها عدّوا وصديقها صديقا ولقانونها الّشرعي مطيعا".

                                                             
 .322: محمد مسعود فشيكة، المرجع الّسابق، ص 1
مائةّعامّعلىّالحربّالعالمي ةّاألولىّمقارباتّعربي ة،ّمجتمعاتّالبلدانّالعربي ة،ّاألحوالّوالت حوالت،ّ: أنس صنهاجي وآخرون، 2

 .182 ، ص0232 ، المركز العربي لألبحاث ودراسة الّسياسات، بيروت، سبتمبر0مج
 .322 : محمد مسعود فشيكة، المرجع الّسابق، ص3
 .132 المرجع الّسابق، ص وآخرون،: أنس صنهاجي 4
 .323: محمد مسعود فشيكة، المرجع الّسابق، ص 5
 .323 : علي محمد هّجان، المرجع الّسابق، ص6
 .102، 102 المصدر الّسابق، ص ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،7
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لي: ّإدارةّالحكمّالمح  وهي اإلدارات الّرسمّية اّلتي تربط بين المؤّسسات العليا وتشرف  مبدأ
اّتبع الّنظام المحّلي للجمهورّية الّطرابلسّية الّتقسيم اإلداري العثماني على تسيير الحياة اليومّية وقد 

وقد تّم تطبيق هذه اإلدارة بعد  1القائم على: المتصّرفة والقضاء والّناحية وكذلك قيادة الجيش.
مقامين، ونقل بعضهم  اإلعالن عن الجمهورّية مباشرة من خالل: اختيار وتثبيت المتّصرفين والقائم

ين موّظفي المناطق وتعيين الموّظفين في المجالس الجمهورّية وعّين لقيادة الجيش الّلواء عبد وتعي
 2القادر الغّناي.

ّالحديثة: ولة ّللد  بلوماسي ّالد  ويظهر من خالل البالغات اّلتي وّجهها قادة  3الن شاط
غهم قيام تعلمهم وتبلّ الجمهورّية الّطرابلسّية إلى اّلشعب الّطرابلسي والّدول األوروبّية الكبرى 

الجمهورّية وتطلب منهم مساندتها واالعتراف بها لتتّمكن من أخذ حقوقها المغصوبة من طرف 
 الّطليان.

 ولة الحديثة ومن خالل هذهيمكننا القول أّن الجمهورّية الّطرابلسّية حملت في ثناياها معالم الدّ 
 من قوقها عن طريق المجتمع الّدوليالمعالم اّلتي جّسدت أنظمة الحكم العصري حاولت كسب ح

خالل نشاطها الّدبلوماسي المتمّثل في البالغات اّلتي وّجهتها اإلدارة الّطرابلسّية إلى الّدول الكبرى. 
لكن هل ستلقى مساعي قادة الجمهورّية الّطرابلسّية االستجابة والتفاعل المرجو من مسؤولي هذه 

 البلدان المؤّثرة في الساحة الّدولية.
 

 

 

 

                                                             
 .321المرجع الّسابق، ص  : محمد علي هجّان،1
 .022 الّسابق، ص: محمد مسعود فشيكة، المرجع 2
 .321 علي محمد هجّان، المرجع الّسابق، ص :3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل:ّتداعياتّإعالنّقيامّالجمهوري ةّالط رابلسيّ  ّةالمبحثّاألو 

 ة )البالغات(المطلب األّول: الّنشاط الّدبلوماسي للجمهورّية الّطرابلسيّ 

 المطلب الّثاني: ردود الفعل الّناتجة عن إعالن الجمهورّية الّطرابلسّية

ياسيّللجمهوري ةّالط رابلسيّ ّالمبحث ّةالث اني:ّالن شاطّّالس 

 بن يادم()صلح سوانبي 3232 أفريل 32المطلب األّول: صلح خّلة الّزيتونة 

 وإصدار القانون األساسي.

3232سبتمبر  12وطني المطلب الّثاني: تأسيس حزب اإلصالح ال

رات قيام  الفصل الث اني: تطو 

 الجمهوري ة الط رابلسي ة.
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ل:ّتداعياتّإعالنّقيامّالجمهوري ةّالط رابلسي ة ّ.المبحثّاألو 

بلوماسيّللجمهوري ةّالط رابلسيّ  ل:ّالن شاطّالد   .ةالمطلبّاألو 
عن الكيان الّسياسي الجديد الّذي سيتوّلى إدارة شؤون البالد وتعيين بعد ما تّم اإلعالن 

 إلدارّية مع تحديد وظيفة كل هيكل. قام رؤساء هذا الكيان )الجمهورّية الّطرابلسّية(ا هياكلها
 بصياغة مجموعة من البالغات تّم توجيهها إلى الّدول الكبرى باإلضافة إلى الحكومة االيطالية

 تي:ها بملحق وأيضا وّجه بالغ ألهالي طرابلس كاآلاّلتي أرفق بالغ

هّإلىّأهاليّطرابلس:ّ ل:ّوج   البالغّاألو 
"في الّساعة الّرابعة والّنصف من يوم الّسبت المبارك الّثالث عشر من شهر صفر الخير عام 

باّتفاق هجرّية تحّررت األّمة الّطرابلسّية وقد تّوجت استقاللها بإعالن حكومتها الجمهورّية  3118
علماءها األجاّلء وأعيانها ورؤسائها المجاهدين المحترمين اّلذين اجتمعوا في كّل أنحاء البالد، وقد 
تّم انتخاب أعضاء مجلس الّشورى الّطرابلسي وانتخب أعضاء مجلس الجمهورّية وافتتح أعماله 

 ة ...خاّص  بتبليغ إعالن الجمهورّية إلى الّدول الكبرى عامة وإلى الّدولة االيطالية
وهذه صورة اليمين اّلتي أّداها الحاضرون من أعضاء الجمهورّية ومجلس الّشورى في االجتماع  

 العام في جامع مسالتة.
"أقسم باهلل العلي العظيم قابضا يدي على هذا القرآن الكريم أن أجعل نفسي ومالي فداءا  

عدّوا ولصديقها صديقا ولقانونها الّشرعي  لوطني وحكومتي الجمهورّية الّطرابلسّية وأن أكون لعدّوها
 .مطيعا"

وإّن األّمة الّطرابلسّية تعتبر نفسها حائزة الستقاللها اّلذي اكتسبته بدعاء أبنائها وقّوتها منذ سبع 
سنين وسعيدة بالوصول إلى هذه الغاية اّلتي هي أشرف ما تصل إليه األمم وتهّنئ أبنائها بتمام 

لّثبات الّتام في الّدفاع عن وطنهم وحكومتهم الجمهورّية والّتوفيق بيد هللا نجاحهم واّتحادهم على ا
 1رمضان الّسويحلي، عبد النبي بلخير. أحمد المريض، سليمان الباروني، 3118صفر 3وحده".

                                                             
 .922 سليمان الباروني، المصدر الّسابق، ص: 1
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هّإ ّ:ّّّّّّّلىّالقو اتّالمسل حةّوفيهالبالغّالث اني:ّوج 
 "إلى حضرة الّضابط .....فالن ......الوطني    

ابك وطّني صادق ومجاهد في سبيل الّدين والوطن منذ ابتداء الحرب الّطرابلسّية جنبما أّن 
فإّننا ندعوك إلى تقديم طاعتك لحكومتك الجمهورّية الجديدة والقيام بما تقّلدك إّياه من الخدمة 

ّلذين سيحفظ والّدفاع عن شرف االحترام الّرفيع وتبرهن للعالم أّنك ابن الوطن العزيز وأحد رجاله ا
 1."3118صفر 31الّتاريخ ذكرهم المجيد 

هّإلىّالحكومةّااليطاليّ   :ةّومضمونهالبالغّالث الث:ّوج 

"تفخر األّمة الّطرابلسّية بتتويج استقاللها بإعالن الحكم الجمهوري وانتخاب نواب عنها في 
داخل حدودها األساسّية كاّفة أنحاءها لمجلس الحكومة والّشورى وال هدف لها إاّل ضمان وحدتها 

المعروفة كما أّنها ال تقصد إاّل أن تعيش عيشة هنّية مسالمة لجميع األمم اّلتي ال تحاول غصب 
 حقوقها...

الحكومة الّطرابلسّية  لذلك تدعو الحكومة االيطالّية إلى االعتراف بها وسّد كل باب يضطر
   2ه".3118صفر  31 إلى مداومة الحرب إلى أن تحّقق أملها المشروع

ومع هذا البالغ الّرسمي أرفقت الحكومة ملحقا تضّمن الّشروط اّلتي وجدتها مناسبة لعقد 
 3الّصلح مع ايطاليا .....وكانت الّشروط اّلتي تضّمنها الملحق كاآلتي:

 .في حالة دوام المذاكرة يجب على كل من الّطرفين المحافظة على مواقعه بصورة هدنة 
                 .ال تقترب الّسفن الحربّية من الّسواحل غير المحتّلة بالعساكر االيطالّية 
 . ال تتجاوز الّطائرات حدود االستخدامات 
 تقع مخابرة خصوصّية مع أّي أحد كان ال من جهة المناطق الحربّية وال مع غيرها.ال  

                                                             
 .022: سليمان الباروني، المصدر الّسابق، ص 1
  .022 ، ص: نفسه2
 .032 ،032:عبد الّرحمان عّزام، المصدر الّسابق، ص 3
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 لّية كأخذ وإعطاء البضائع يقطع كّل ما فيه وسيلة لالختالط من طرف الحكومة االيطا
 وتوزيع اإلعالنات على أّي صورة وبأّي طريقة كانت.

  المخابرات الّرسمّية والّدخول والخروج ال يكون إاّل من الموقع اّلذي يصير تعيينه في منطقة
 الخمس من طرف الحكومة الّطرابلسّية.

 مسؤولة  ام االستقالل وغيرالحكومة الجمهورّية الّطرابلسّية مستقّلة في شؤونها وحركاتها تم
 بأّي شرط أو قيد تضعه حكومة أخرى أو تتعّهد به للحكومة االيطالّية في طرابلس.

  ضّباط الّترك واأللمان والّنمسا الموجودون بداخل طرابلس هم بمنزلة ضيوف الحكومة
ومتها الّطرابلسّية وال تسمح بسفرهم إاّل بصورة تكفل منفعة وشرف األّمة الّطرابلسّية وحك

 الجديدة.
  بما أّن األّمة الّطرابلسّية لها الحق في إظهار صوتها للعالم الخارجي وبالخصوص

للحكومات الموجودة قناصلها في طرابلس مثل انجلترا وفرنسا وأمريكا فعلى الحكومة 
الع عليه وأخذ طااليطالّية قبول وإيصال ما يرسل من الحكومة الطرابلسّية إليهم بدون اال

من القناصل المذكورين وإرسالها إلى الحكومة الّطرابلسّية حّتى ال تضطّر إلى اّتخاذ سندات 
 طريقة أخرى لمواصلة مخابراتها المذكورة".

هّإلىّرئيسّالحكومةّالبريطاني ةّويقول:ّالبالغّالر ابع: ّوج 

نها الحكم "نتشّرف بأن نحيط فخامتكم علما بأّن األّمة الّطرابلسّية قد تّوجت استقاللها بإعال
أعلنت نتيجة انتخابات مجلس شورى جمهوريتنا، وليس بين  3233نوفمبر  32الجمهوري وفي 

بحّريته واستقالله أكثر من األّمة الّطرابلسّية اّلتي تقاتل إلى اآلن ثماني سنوات  راألمم من هو جدي
ة األمم والحكومات ضّد غاصب أرضها وحّريتها وأّنها ال تشك في أّن إحساساتكم العالية نحو حّري

الّصغيرة، كما إّن غيرتكم على حماية العرب تجبركم على العطف على جمهورّيتنا الجديدة الحّرة 
وإّننا نؤّكد لكم أيضا أّن قومنا وضعوا جّل أمالهم في انجلترا حامية األمم الّصغيرة فرجاؤنا أن 



راتّقيامّالجمهوري ةّالط رابلسي ة:ّالث انيالفصلّ ّتطو 
 

 

52 

العمومّية حّتى تنال جمهوريتنا ما  تتفّضلوا بوضع المسألة الّطرابلسّية على بساط مذّكرات الّصلح
 1يضمن لها سعادة مستقبلّية والمرجو قبول عظيم احترامنا"

ئيسّولسنّوجاءّفيه:ّالبالغّالخامس: هّإلىّالر   وج 
نتشّرف بأن نعرض على فخامتكم أّن األّمة الّطرابلسّية قد تّوجت استقاللها بإعالنها حكومة "ّ

 تّم انتخاب مجلس شوراها ومجلس جمهورّيتها.  3233نوفمبر  32جمهورّية وفي 
واء كانت في أوروبا أو خارجها قد إّن قواعدكم المشهورة بالّنسبة لمقدرات جميع األمم س

 نضع أملنا في مقاصدكم العظيمة ونواياكم اإلنسانّية.أن شّجعتنا كثيرا على 
ن أّنه ال يمكنكم أن تنظروا إّنه ليس هناك حّد للحقوق والواجبات البشرّية لذلك إّننا متأّكدون م

االكتراث إلى استعباد أّمة صغيرة بعقدة الّسالح مثل أّمة طرابلس وهي تقاتل لثمان سنوات  بعدم
بكّل متانة وهي متأّكدة بأّن بسالة أبناءها قادرة على أن ترّد قّوات المعتدين ضّد الغاصب المعتدي 

وإّننا نأمل أّن عواطفكم الّسامية نحو الحكومات واألمم الّصغيرة الحّية ستحّثكم  عليها في كّل زمان
رّية وفي على أن تمنعوا تكرار سفك الّدماء بيننا وبين الّطليان بتكليفهم باالعتراف بحكومتنا الجمهو 

 2الختام نرجو قبول احترامنا ووضع المسألة الّطرابلسّية على مذّكرات الّصلح العمومي".
هّإلىّرئيسّالحكومةّالفرنسي ةّوّيقول: ادس:ّوج   البالغّالس 

جت استقاللها بإعالن الحكم شرف أن نحيط فخامتكم علما بأّن األّمة الّطرابلسّية قد توّ تن''
 ..أعلنت نتيجة انتخاب مجلس الجمهورّية والّشورى. 3233 سنة نوفمبر 32الجمهوري وفي 

إّن ما قامت به فرنسا الحّرة من نشر إعالن الحرّية في العالم وتكّبدها كّل الّصعوبات في 
سبيل حمايتها ال يجهله أحد وإّنه لمكتوب على صفحات القلوب بمداد الحياة تتغّذى به أرواح 

 .ينسخه توالي الّدهور وال تمحوه زالزل الحروباألحرار في كّل األقطار ال 

                                                             
 .302: عبد الّرحمان عّزام، المصدر الّسابق، ص 1
 .102ص  المصدر الّسابق، ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،2
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د من منبع إّن من قام في هذا العصر بطلب حّريته سواء كان بسيفه أو قلمه فإّنما هو مستمّ 
الحرّية الّزالل ومقتبس من سناها الّساطع ومغترف من بحرها الّطافح ومستخرج من معدنها 

 الّصافي.
مم الّصغيرة، كأّمة طرابلس الغرب اّلتي ما برحت عجب إذا قامت اآلن فرنسا لحماية األ فال

تريق دماء أبناءها منذ تسع سنين وزيادة في سبيل نيل حّريتها واستقاللها وردّ جيوش ايطاليا 
 الغاصبة ألرضها المعتدية على شرفها.

 إّن األمّة الّطرابلسّية اّلتي ال تجهل تاريخ فجرها القديم لم ترض أن تساق اآلن بعصا الّذل
والهوان وأن تستعبد في زمن مادت فيه األرض شرقا وغربا وجنوبا وشماال بالحروب الهائلة ألجل 

 تحرير بني اإلنسان.
إّن كل من يتتّبع الّتاريخ بإنصاف يجد أّن األّمة الّطرابلسّية لم تملكها دولة من الّدول كما 

في مناضلة كّل من يقصد  تملك البالد ملكا مطلقا بل لم تزل منذ خلقت أو عرفت بين األمم
استعبادها سواء كان من الّدول اإلسالمّية أو المسيحّية وكانت وال تزال تفّضل الجالء وسكنى 

 القفار على تحّمل الّظلم واالحتقار.
فسعي األّمة  وهاهي أطالل بالدهم الخالية بادية وأنسابها المنتشرة شرقا وغربا شاهدة

هو ضرب من طلب المستحيل ولو راجعت تاريخ أجدادها وأجدادنا االيطالّية وراء استعبادها اآلن 
 القدماء لرأيت فيه ما يصّدها اآلن عن سفك الّدماء.

لذلك تأمل حكومة طرابلس الجمهورّية الجديدة من جارتها الجمهورّية الفرنسّية أن تنظر إلى 
بساط مذّكرات الّصلح المسألة الّطرابلسّية بنظرة االهتمام واالعتبار وأن تعنى بوضعها على 

العمومي وأن تقنع حليفة ألمانيا القديمة وحليفتها هي اآلن حكومة ايطاليا باالعتراف بحّقنا المشروع 
ار إراقة الّدماء بين األّمتين وتستريح البالد والعباد وتنال البالد الّطرابلسّية نصيبها من حتى يقف تيّ 

 1ا واحدة".هذه الّراحة أيضا فإّن متعة البلدين ومحنته

                                                             
 .113 ،112المصدر الّسابق، ص  ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،1
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 حملت هذه البالغات توقيع أعضاء الجمهورّية.
يالحظ من خالل هذه البالغات أّن مسؤولي الجمهورّية الّطرابلسّية أعلموا أهالي طرابلس 
والّدول الكبرى بقيام كيان سياسي مستقل في طرابلس فحاولوا من خالل إبالغهم منح القضّية 

من الّثنائّية الّطرابلسّية االيطالّية بمراسلة الّدول الكبرى ذات الّطرابلسّية البعد الّدولي وإخراجها 
التأثير في الساحة الّدولية معتمدة في ذلك على ما أحدثته كل دولة في مسار اإلنسانّية من تغيير 

ئيس فقد خاطبوا رئيس الحكومة البريطانّية بمواقف انجلترا مع العرب ودفاعها عنهم وخاطبت الرّ 
عشر اّلتي تدعو إلى حق الّشعوب في تقرير مصيرها أوروبّية كانت أو دئه األربعة األمريكي بمبا

غير أوروبّية وخاطبت رئيس الحكومة الفرنسّية بميثاق حقوق اإلنسان اّلذي أقّرته فرنسا واّلذي 
أصبح مرجعّية أساسّية للمطالبة بالحّرية مستعرضة في ذلك تاريخ طرابلس وتضحياتها في حربها 

على طاولة مناقشات نهم إدراج القضّية الّطرابلسّية طاليا المغتصبة لحقوقها وحّريتها آملة مضّد اي
مؤتمر الّصلح الّدولي واالعتراف بحكومتهم الجمهورّية الجديدة للّضغط على ايطاليا  حتى تعترف 

لها من خالل وهي بذلك أّدت أهّم دور  بها باعتبارها حليفتهم الجديدة بعدما كانت حليفة أللمانيا.
 تمثيل الّشعب الّطرابلسي والمطالبة بتقرير مصيره.

 .لكن هل ستلقى هذه البالغات استجابة من طرف الّدول المرسلة إليها؟
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 المطلبّالث اني:ّردودّالفعلّالن اتجةّعنّإعالنّقيامّالجمهوري ةّالط رابلسي ة:
 :أهاليّطرابلسّفعلّرد -3

سياسي يتّولى إدارة شؤون البالد وتسييرها ويعمل على  استحسن أهالي طرابلس قيام كيان
''كان للجمهورّية الطرابلسّية أحسن  :اوي المطالبة بحقوقهم ونيلها وما يؤّكد ذلك ما أورده الّطاهر الزّ 

األثر في نفس الّشعب الّطرابلسي ونشاط سري في جميع مرافق الحياة وأحّس الّناس بتطّور غريب 
 ا فيها فتحا مبينا وثمرة من ثمارفي حياتهم الّسياسّية اعتقدوا أّن مصدره هذه الجمهوريّة اّلتي رأو 

طرابلس أقّل فرحا بهذه الجمهورّية من إخوانهم جهادهم الموّفق. ولم يكن سّكان المدن في 
المجاهدين. فقد كان شعور الّطرابلسيّين مّتجها إلى ناحية واحدة هي الّتغلب على الّطليان وكانت 
الجمهورّية مثاال بارزا في الّتعبير عن هذا المعنى فكانت محّل اإلجالل والّتعظيم في نفس كّل 

 1طرابلسي."
 ردّفعلّيهودّطرابلس: -0

نظرا لالمتيازات  إليطالياان رد فعل يهود طرابلس متباينا ففي بداية االحتالل كانوا موالين ك
االقتصادّية اّلتي تحّصلوا عليها، فقد كان الّتجار اليهود وسيلة للّتغلغل االيطالي الّسلمي في 

ّصة أصحاب طرابلس. لكن تزايد نشاط المقاومة الّطرابلسّية أّثر سلبا على االقتصاد اليهودي خا
الحرف الّصغيرة اّلتي تعتمد حرفهم على اّلتنقل بين القرى والمدن العربّية لبيع تجارتهم لكن هذه 

 .3238الخسائر االقتصادّية توّقفت بعد عقد اّتفاق عكرمة سنة 
ة الّطرابلسّية فقد أّصر الّزعماء الّطرابلسّيين على ق بموقفهم من إعالن الجهوريّ وفيما يتعلّ  

أن يؤّسس برلمان  فاشتمل أحد المطالب على'' لإليطالييناليهود في مطالبهم اّلتي قّدموها تضمين 
ثالثة أرباعه من المسلمين وربع أعضائه الباقين من االيطالّيين واليهود''، كما حضر أحد اليهود 

الّطرابلسّيين في المفاوضات الّطرابلسّية االيطالّية ويدعى خلف هللا ناحوم فكانت جهود الّزعماء 
  .الحصول على حقوقهم الّسياسّية تضّم كل الّسكان الّليبّيين في إقليم طرابلس

                                                             
 .112، 111ص  المصدر الّسابق، ،جهادّاألبطالّ،الّطاهر الّزاوي : 1
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كان يهود طرابلس يفّضلون الحل الّسلمي في الّنزاع لذا أّيدوا مفاوضات خّلة الّزيتونة و 
وبرز هذا الموقف اليهودي حينما فشل االيطاليون في  3232وصدور القانون األساسي في 

إلى المساعدة في عقد الهدنة بين الّطرفين خوفا من استمرار  لى ثورة المجاهدين لذا سعوااء عالقض
 خسارتهم الّتجارية وازديادها مع استمرار الحرب اّلتي تعّطل خطط الّتجارة.

الّصلح بين العرب ساهموا في تحقيق  ونتيجة لحرص اليهود على مصالحهم االقتصادّية
جار اليهودّيين بدور الوساطة ومحاولة إقناع المجاهدين في مصراتة باإلفراج وااليطالّيين، فقام التّ 

عن بعض الّسجناء االيطالّيين بعدما أمر الحاكم االيطالي لوجي ميركاتلي بقطع الّتجارة مع زلطين 
ومصراتة وسرت ودليل الّدافع االقتصادي لحرص اليهود على إقامة الّصلح بين العرب وااليطاليين 

تغاللهم للموقف بسرعة لتحقيق مكاسب اقتصادّية فمنذ عقد المفاوضات حاول يهود طرابلس اس هو
إقناع االيطالّيين بإدخال مقترحات جانبّية للّتفاوض فيها لخدمة أغراضهم الّتجارّية وإيجاد مبّرر 

وضات قانوني لتوّغلهم في داخل ليبيا واستغاللها ومثال ذلك ما حدث في الجولة الّثانية من مفا
إذ اقترح الجانب االيطالي على الّزعماء الّطرابلسّيين إعالن  3233أفريل  21خّلة الّزيتونة في 

هدنة وتنظيم المعامالت بين الجمهورّية الّطرابلسّية والحكومة االيطالّية المحلّية إلتاحة الفرصة 
ر من الّناحية االقتصادّية للّتجار والّشركات االقتصادّية في العمل فكان اليهود هم المستفيد األكب

 1جّراء عقد هذه المفاوضات.
 ردّفعلّفرنساّ:-9

قوبلت رسائل قادة الجمهورّية الّطرابلسّية ومبعوثيها بالّرفض من طرف الحاكم العسكري 
اّلتي أعلمه فيها برسالة BOUVET فقد رّد على رسالة الكابتن بوفييه  IQULالفرنسي بتطاوين 

الحكومة الّطرابلسّية المسّلمة من طرف خليفة بن عسكر نيابة عن قادة الجمهورّية والمتضّمنة 
لمطالبهم ورغبتهم في االعتراف بكيانهم الّسياسي قائال "أن الّرسائل والمبعوثين من قبل بن عسكر 

ال توجد لدينا أي مساحة لتفضيل بن ليست لهم أي أهمّية ويقترح برميهم في الّسجن ويضيف أنّه 
                                                             

لنيل درجة الماجستير في الّتاريخ الحديث،  ، دراسة مقّدمة9199-9199اليهودّفيّليبياّودورهمّمن: أسامة الّدسوقي بركات، 1
  pdf) )اعتمادا على نسخة. .322 - 22 م، ص 0222 -ه3202كّلية اآلداب، قسم الّتاريخ، جامعة طنطا، د. ب. ن، 
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اّلتي  Camille FIDELعسكر وأنصاره ويعود سبب هذا الرفض حسب ما تصفه كامي فيدال 
عن الجمعية االستعمارّية للعلوم اإلنسانية بقولها: '' إّن فرنسا  3232-3202زارت ليبيا في عام 

ارة لها على دولة عربّية شبه مستقّلة تفّضل لمستعمراتها في إفريقيا الّشمالّية أن تكون ايطاليا ج
ل سياسة تقاربّية مع ايطاليا وخلق الّسالم وفق مصّدرة لالضطرابات والعداوات وأّنها تفّض 

وأيضا خوف فرنسا من خطر الّتمردات في مستعمرات إفريقيا الّشمالّية وهو ما أّكده  ،"مفهومهن
 3222الّثانية عشر لجامعة الّدول العربّية عام عبد الّرحمان عّزام في تقريره حول ليبيا في الجلسة 

الجمهورّية  أّن فرنسا لم تكن راضية عن إعطاء ايطاليا لّلليبّيين الحكم الّذاتي وإقامة" فيقول:
مّراكش وهو ما الّطرابلسّية فإّن ذلك سيؤّدي إلى الفوضى والّتمّرد والّتظاهر في تونس والجزائر و 

إّننا ال رستيد بريان رئيس مجلس الوزراء بقوله "لفرنسي بتونس والسّيد أمراسلة المقيم العام ا أّكدته
الّطرابلسّية هذه األرض ذات قاوّية و يمكننا البقاء هكذا طويال عمّا يجري في ليبيا من اإلمارة البر 

 1الّتمردات والمشاكل ألّن ذلك سيؤّثر سلبا على ممتلكاتنا في إفريقيا الّشمالّية."
  اّلتي نّصت على عدم تدخل  3222باالّتفاقيات مع ايطاليا خاّصة اّتفاقّية سنة ارتباط فرنسا

فرنسا في الّشؤون االيطالّية في ليبيا مقابل غض ايطاليا نظرها عّما يحدث في المغرب 
 األقصى.

الموقف نفسه اّتخذته انجلترا نظرا الرتباطها باالّتفاقّيات مع ايطاليا بحق فرنسا في المغرب نظير 
 تراف ايطاليا باحتالل بريطانيا لمصر.اع

الّدول األوروبّية بإعالن الجمهورّية الّطرابلسّية وبجهد  وبهذه المواقف المحتشمة لم تبال 
 2بعد انتهاء الحرب. 3232يناير  33قادتها لعرض قضّيتهم على مؤتمر الّسالم في باريس بتاريخ 

                                                             
المصلحة ، الّنظرة الحالمة أم 3200-3233الّشتيوي، "موقف وسياسة فرنسا اّتجاه الجمهورّية الّطرابلسّية وزعامتها  : عبد الّناصر1

ّالقلعةاالستعمارّية" ّمجل ة ، عدد خاص بمؤتمر الجمهورّية الّطرابلسّية، كلّية اآلداب والعلوم، جامعة المرقب، مسالتة، ليبيا، ،
 .22 - 23، ص 0233ديسمبر، 

ّالقلعة"3201-3233أسباب تأسيس الجمهورّية الّطرابلسّية "بالل الّنواري سالمة عبد الكريم، : 2 ّمجل ة خاص بمؤتمر  ، عدد ،
 .33، ص 0233الجمهورّية الّطرابلسّية، كّلية اآلداب والعلوم، جامعة المرقب، مسالتة، ليبيا، ديسمبر، 
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 موقفّايطالياّمنّإعالنّالجمهوري ةّالط رابلسي ة:-8
ثارت ثائرة االيطالّيين لهذه الجمهورّية وأخذتهم العّزة فرفضوا أن تدعوهم الجمهورّية  

إحباط كافة فأصدرت أوامرها إلى قّواتها في طرابلس بالعمل على  1الّطرابلسّية لالعتراف بها.
ّية وقيادتها واإلدارّية واإلجراءات الّدبلوماسّية اّلتي تّتخذها زعامات الجمهور  العمليّات الّسياسّية

إليصال صوتها خارج مناطقها، وقد قامت الحكومة االيطالّية في اليوم الّتالي بإلقاء المنشورات 
ها بادرت بقواتها حّتى أنّ  2اّلتي تهّدد فيها بالقمع والقتل وإبادة من أسمتهم بالخارجين عن القانون.

لّطرابلسّية المرابطة في منطقة العزيزّية المحلّية المتمركزة بطرابلس والخمس وزوارة بمهاجمة القّوات ا
فتمّكنت القّوات العربّية من  ،أين وقع صدام قوي بين القّوات االيطالّية والفرق العسكرّية الّليبّية

الّسيطرة على خط نقل العزيزّية، اّلذي كان يمّثل الخط الفاصل بين مناطق الّنفوذ الّطرابلسّية 
الل المجاهدين لهذه المنطقة أن يدرك االيطالّيين أّن خطوط وااليطالّية. وكان الهدف من احت

مواصالتهم لم تعد آمنة وإنشاء خط مواصالت بين العزيزّية ومصراتة ومحاصرة القّوات االيطالّية، 
كما قامت الّطائرات االيطالّية باإلغارة على المراكز الّطرابلسّية فاضطّر الجنود للّتفرق في مساحات 

ورّدا على هذه الغارات والعملّيات العسكرّية قام فادحة بالّطرابلسيّين.  سائر مادّيةواسعة وألحقت خ
قادة الجمهورّية الّطرابلسّية بتنظيم فرق من المتطّوعين الفدائّيين للقيام بالعملّيات العسكرّية اّلتخريبّية 
داخل المعسكرات االيطالّية، فاستطاعت هذه الفرق في عّدة أسابيع بث الّرعب في قلوب 

فاهتّزت ايطاليا بعنف لشّدة الخسائر اّلتي لحقت بقوّاتها  الكر والفرعلى  االيطالّيين معتمدة في ذلك
 3على األراضي الّطرابلسّية.

إصرار قادة الجمهورّية الّطرابلسّية على أخذ اعتراف ايطاليا بحكومتهم  جعل ايطاليا تعتقد أّن 
مصدر قّوتهم ودعمهم قادم من األستانة  لذلك راسلت البرلمان العثماني لتنفيذ قرار الهدنة وسحب 

                                                             
 .110المصدر الّسابق، ص  ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،1
ياسيّومستقبلّالمجتمعّالمدنيّفيّليبيا:ابراهيم فتحي عمّيش، 2 ، ص 0223والّترجمة والّنشر، ، برنيق للّطباعة 3،جالت اريخّالس 

22. 

 .002 - 003عبد الّرحمان عّزام، المصدر الّسابق، ص : 3
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ّسابق في فأرسلت تركيا من طرفها أكرم بك بن رجب باشا الوالي والقائد ال 1الجنود األتراك.
طرابلس، يحمل منها توصية لتنفيذ قرار الهدنة، فاجتمع بالّزعماء في العزيزّية، ولكّنه أخفق في 
محاوالته، كما أرسل الجنرال تاردينيي مع أكرم توكيال للّتصريح نيابة عن ايطاليا لسليمان الباروني 

قد عّين قبل نشوب الحرب بمغادرة البالد جاء فيه: "... نظرا إلى كون حضرة سليمان الباروني 
األوروبّية عضوا في مجلس األعيان للّدولة العثمانّية ال تصير له صعوبة في أّن حضرته المومى 
إليه سيركب على سفينة للّتوجه إلى األستانة العلّية واإلقامة بتركيا مع كونه من أبناء القطر 

 الّطرابلسي".
 3232فيفري  3في    عن طرابلس الغرب                            

 2رئيس دائرة الّسياسة العسكرّية الجنرال تارديني.                                          
فّسر فاضل الّسباعي إرسال الحكومة االيطالّية لطرابلس هذه الّرسالة إلى الباروني إلى كونها 

ة الّطرابلسّية كما أردف أيضا أّن رأت فيه العقل المفّكر والجهاز المحّرك لما يجري في الجمهوريّ 
الّترفق اّلذي ورد في رسالة الجنرال تاردينيي يخفي وراءه عجزا ورّبما استسالما أمام صمود 

 3المجاهدين.
كما حمل منه في هذا المعنى منشورا عاّما لزعماء طرابلس لمن شاء منهم أن يترك طرابلس 

 4لك أي ليرحلوا بحرّية من وطنهم.ويتوّجه إلى حيث شاء فله الحّرية الّتامة في ذ
وجاء في هذه الّرسالة: "... إّن الحكومة المستعمرة بناءا على قصدها المّتجه لردع ما وقع 
من سوء الّتفاهم بينها وبين األهالي قد نسيت كّل ما سبق من طرف األفراد والجموع ومنحت 

الجرائم الّسياسّية وعالوة على ذلك قد األهالي فردا وجمعا عفوا تاّما عمومّيا في كّل ما يتعّلق ب

                                                             
 .383 ،388. بروشين، المرجع الّسابق، ص أن .: 1
 .322، ص 3222ب. ن،  ، د.سليمانّالبارونيّفيّأطوارّحياتهأبي اليقضان، ابراهيم  :2

 .20ب. ن، د. س. ن، ص  ، د.القاتلّ(ّ)ّالمعل مّسليمانّالباروني: فاضل الّسباعي وآخرون، 3
 .322ابراهيم أبي اليقضان، المصدر الّسابق، ص  :4



راتّقيامّالجمهوري ةّالط رابلسي ة:ّالث انيالفصلّ ّتطو 
 

 

60 

وّكلت أكرم باشا المؤّمن إليه بأن يصّرح بأّنكلمن أراد ترك القطر الّطرابلسي والّتوّجه إلى جهة 
 أخرى فلهم الحرّية الّتامة في ذلك وال يصير لهم أدنى ضرر ال في أشخاصهم وال في أموالهم"

 رئيس دائرة الّسياسة العسكرّية                             3232فبراير  8طرابلس في 
 1الماجور الجنرال تارديني                                                    

ونظرا للخسائر اّلتي مني بها االيطالّيون وتشّبث الّطرابلسّيون بآرائهم قّررت الحكومة 
 3232تّم في أّول يناير من سنة لي 3233االيطالّية بروما تعزيز قّواتها بطرابلس أواخر سنة 

احتالل واحة الجنزور بطرابلس، لتنزل بعدها القّوات االيطالّية المقّرر إرسالها إلى طرابلس كاملة 
للبر نهاية شهر فبراير ليصبح عدد القّوات المرابطة في طرابلس الغرب ثالثة و بذلك تتصرف 

بّطارّية من  02كتيبة مشاة،  22فرق،  حكومة المستعمرات في القّوات الّتالية: ثالث قيادات
عيارات مختلفة فضال عن القّوات المتواجدة في حاميات مناطق إدارة طرابلس. لتقّرر مهاجمة 

اّلتي تكّررت عّدة مرات ثّم توّقفت بسبب المفاوضات اّلتي  3232مارس  38سواني بن يادم في 
كّل هذه االستعدادات  2ى صلح سلمي.يقوم بها المكتب الّسياسي مع زعماء الّثورة للوصول إل

العسكرّية راجعة إلى تخّوف االيطالّيين من وحدة الّصف الّليبي ووحدة كلمتهم للّتوّجه  والّضغوطات
 3دولة إفريقّية خاّصة بعد محاولة الّصلح بين الّسنوسّية ورمضان الّسويحلي.نحو تشكيل 

إلى  ة األولى لجأتالحرب العالميّ بالّنظر إلى ما كانت تعيشه ايطاليا من ويالت عقب و 
ما ورد مضمون ل حكومتها ، لجأتةرابلسيّ بحث سبل إقرار الّسلم والّصلح مع قادة الجمهورية الطّ 

في الملحق اّلذي أرفقته قيادة الجمهورّية الّطرابلسّية بالبالغ اّلذي وّجهته لها وبالّتحديد إلى نقطة 
القتال والجنوح إلى الّسلم ومّما جاء فيها"  ها إلى وقفالمفاوضات فأرسلت رسالة إليهم تدعوهم في

إّن الحكومة االيطالّية بيدها سالحها وجيشها حاضر وهي تعلم كذلك أّنكم حاضرون ولكن قبل 
حسم كّل شيء سلما لكي ال تسفك الّدماء  انصباب الّطرفين في المعارك رأت واجبا عليها وعليكم

                                                             
 .22: أبو القاسم الباروني، المصدر الّسابق، ص 1
 .03، ص 3222، دار الفرجاني، القاهرة، 0، نقله عن االيطالّية طه فوزي، طنحوّفز انردولفو غراسياني، : 2
 .013الّسابق، ص محمد فؤاد شكري، المصدر : 3
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ونظّن أّن رجاال مثلكم. عقالء ومدّربين ال يمتنعون عن  وألجل هذا فإّننا ندعوكم االجتماع
والواقع أّن االيطالّيين كانوا  1" االستجابة إليه... وإّننا ننتظر إشعاركم ؟ أين؟ وكيف ومتى المالقاة؟

يأملون من هذا المسعى التّوصل مع الّطرابلسّيين إلى صيغة صلح شبيهة باّلتي أبرموها مع إدريس 
وضع حّد لحالة الحرب والخسائر المادّية والبشرّية  ، تمّكن من3238ليم برقة عام الّسنوسي، في إق

 2المترّتبة عنها.
بعد " بعد وصول هذه الّرسالة إلى قادة الجمهورّية أرسلوا إلى الجنرال تارديني رّدا جاء فيه:

للمذاكرة  الّسالم وصلنا جوابكم الموّجه إلى بعض رؤساء طرابلس المحترمين في طلب االجتماع
فيما يحصل به االّتفاق ويزول سوء الّتفاهم ونحقن الّدماء ويكون أساسا لسعادة البلد في المستقبل 
وطلبتم فيه تعيين المكان والّزمان بسرعة فوق العادة وبما أّن مساعي رجال البالد والهيئة الحاكمة 

الّطلب بنية خالصة خصوصا  الوطنّية مصروفة إلى نيل هذه المقاصد فال شّك أّنهم سيقبلون هذا
حيث كان صدوره من جنابكم أمال في حصول الّنتيجة ولذلك صار طلب حضور بقية الّرؤساء 

إلى العزيزّية بسرعة مع رسل مخصوصة وبعد سّتة أّيام يأتيكم الجواب في بيان الّزمان والمكان  
  وهللا الموّفق".

 ) محمد سوف(  رئيس مجلس الّشورى     عضو الجمهورّية   )سليمان الباروني( 
 3(*قائم جنزور وقائم مقام الّنواحي ) الّصويعي    (*متصّرف المركز    ) الهادي كعبار 

                                                             
 .21 فاضل الّسباعي وآخرون، المرجع الّسابق، ص: 1
 .08: فتحي ليسير، المرجع الّسابق، ص 2

من أعيان غريان وسادتها وأحد مثقّفيها، اختير عضوا في هيئة مفاوضات أوشي لوزان، وعّين كقائم مقام على  *الهاديّكعبار:
المرجع الّسابق، ص  أعالمّليبيا،. الّطاهر الّزاوي: 3201، توفّي سنة 3232غريان، وعضوا في مفاوضات صلح سواني بن يادم 

232. 

ويعيّالخيتوني: أنيطت بهم إدارة المجاهدين واإلشراف على حركة الجهاد، أنيط به الّنظر في معاهدة أحد الّرؤساء اّلذين  *الص 
أوشي، من هيئة المفاوضات في صلح سواني بن يادم، عضو في حكومة القطر الطرابلسي، عضو في مؤتمر غريان وعضو في 

 .322، 332، ص  نفسهمؤتمر سرت ولّما انتهت المقاومة هاجر إلى فّزان. 

 .323 ،322 اسم الباروني، المصدر الّسابق، ص: أبو الق3
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ياسيّللجمهوري ةّالط رابلسي ةثّ المبحثّال ّ.اني:ّالن شاطّالس 

 .وإصدارّالقانونّاألساسيّ-9191أفريل91ّّ-لةّالزيتونةلّ:ّصلحّخالمطلبّاألوّ 
الجمهورّية الّطرابلسّية على عرض الّسلطات االيطالّية ألّنهم رأوا فيه نجاحهم في وافق قادة 

إرغام اّلسلطات االيطالّية بروما على إدراك عجزهم الّسياسي المتخّفي وراء القّوة العسكرّية. لذلك 
حت كان هدفهم الوصول إلى نوع من الحكم المحّلي أو الحكم الّذاتي في إقليمهم حّتى وإن كان ت

 1الّسيادة االيطالّية لكن على أساس االعتراف بحقوقهم في إقليمهم ومساواتهم بغيرهم.
 تضّمنت هذه المفاوضات أربع أو خمس لقاءات كآالتي:

كلم من  22في خّلة الّزيتونة اّلتي تقع على بعد  3232مارس  2الّلقاء األّول: انعقد في 
 2طرابلس.

 3232.3 افريل 1الّلقاء الّثاني: انعقد في 
 3232.4افريل 32الّلقاء الّثالث: 
 5 .3232افريل 03اّللقاء الّرابع: 

بعدما قوبل طلب المفاوضات والّصلح بالموافقة من الّطرفين، تشاور أعضاء الجمهورّية 
الّطرابلسّية فيم بينهم الختيار وفد مفاوض نيابة عنهم وال يجوز له عقد أي اّتفاق إاّل بعد الّرجوع 

 6المجلس وتتكّون هيئة المفاوضين من:إلى 
                                                             

ّواالستقالل:جالل يحي، 1 ر ّالت حر  ّوحركات ّالمعاصرة ّالفترة ّالكبير ّالعربي ب. ن،  ، الّدار القومية للّطباعة، د.1ج ،المغرب
 .323، ص 3222

ّملحمةّالكفاح: أنجلو ديل بوكا، 2 ّفيكينيّواالستعمارّااليطالي، ياسي،ّّعلىّمقربةّمنّالمشنقة،ّمحمد لحّوالن ضالّالس  المس 
 .322، 322، ص 0223منشورات مياللي للّترجمة العربية، طبع في فرنسا، 

 .322: أسامة الّدسوقي بركات، المرجع الّسابق، ص 3
 .02، المصدر الّسابق، ص نحوّفز انّ: ردولفو غراسياني،4
 .011: مراد أبو علجية القمودي، المرجع الّسابق، ص 5
إعالن القانون األساسي  –سالم الثعالبي، "مفاوضات الجمهورّية الّطرابلسّية مع القّوات االيطالّية مفاوضات خّلة الّزيتونة : سمّية 6

، عدد خاص بمؤتمر الجمهورّية الّطرابلسّية، كّلية اآلداب والعلوم، جامعة المرقب، مسالتة، ليبيا، ديسمبر ،ّمجل ةّالقلعةنموذجا "
 .23، ص 0233
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 الهادي كعبار    -أحمد المريض                  -
 *محمد فيّكيني   -الّصويعي الختوني             -
 شعلي بن تنتو  -

السينيور تارديني رئيس المكتب الّسياسي. وقبل المباشرة في الجانب االيطالي فقد مّثله  أّما
الجمهورّية الّطرابلسّية مؤتمرا في العزيزّية طلبوا فيه أن ينال الّطرابلسّيون المفاوضات عقد زعماء 

الجنسّية االيطالّية فيكون لهم ما تمنحه هذه الجنسّية من حقوق لكن األمر قوبل بالّرفض من طرف 
الحكومة االيطالّية لكّن الوالي االيطالي غاريوني نقل مطالب قادة الجمهورّية إلى حكومة روما 

 1تتلّخص فيما يلي:و 
أّوال: المساواة الّتامة أمام القانون بين العرب والّطليان في طرابلس مع حق العرب في تحكيم 

 الّشريعة اإلسالمّية فيما يّتصل بأحوالهم الّشخصّية.
 ثانيا : احترام الحرّية الّشخصّية في حدود القانون.

 ثالثا : احترام حقوق الملكّية واإلقامة.
ساواة بين العرب والّطليان في دخول المسابقات الخاّصة بالوظائف المدنّية رابعا: الم

 والعسكرّية واألعمال الحّرة.
 خضوع مجلس الحكومة والمجالس المحلّية لقرارات هذه المجالس المبرمة باألغلبّية. :خامسا

                    سادسا: ممارسة حقوق االنتخاب لمن تتوّفر فيهم شروطه.                         
 سابعا: إشراك الوطنّيين إشراكا فعلّيا في اإلدارة.

وقد وصف غاريوني هذه المطالب بالمعتدلة وأّن الّليبيين كانوا في العهد العثماني يستمتعون 
بحقوق أوفى من هذه كما أّنها أقّل بكثير مّما وعد به الّطليان أهل البالد عند احتاللهم طرابلس 

                                                             

وله ذكر  3201إلى سنة  3233من قبيلة الّرجبان المعروفة بالجبل، له ذكر حسن في الجهاد الّطرابلسي من سنة  فكي ني:ّ*محمد
 في حروب الّرجبان والّزنتان مع اإلباضية انتقل إلى فّزان عندما تغّلب الّطليان على الّطرابلسّيين، ثم انتقل من فّزان بعد احتاللها

، أعالمّليبيا. الّطاهر الّزاوي، 3222ر لينتقل إلى تونس ويستقر بها إلى أن وافته المنية فيها في مارس قاصدا الجزائ 3201سنة 
 .113المرجع الّسابق، ص 

 .32 : محمد الّشنيطي، المرجع الّسابق، ص1
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ووعد فيه  3233أكتوبر 33فهناك المنشور الذي أذاعه وقتذاك األميرال بوريا شي في  3233عام 
الّطرابلسّيين بأّنهم سيتمّتعون بكّل الحقوق اّلتي يتمّتع بها الّطليان، وقال أيضا أّنه ما كان يجب أن 

منشور الجنرال كانيفا . وأيضا رعاياهاتفّكر الحكومة االيطالّية في منح الّطرابلسّيين نفس حقوق 
أكتوبر من نفس العام واّلذي وعد فيه الّطرابلسّيين بأّن زعمائهم هم اّلذين  31صدر في اّلذي أ

سيحكمونهم تحت رعاية دولة ايطاليا حيث تضّمن هذا المنشور وعدا صريحا بإنشاء الحكومة 
ة مستمّدة مّما صّرحت به وهذا يعني أّن مطالب ممّثلي رئاسة الجمهورّية الّطرابلسيّ  1الوطنّية.

 .الحكومة االيطالّية سابقا بداية احتاللهم لطرابلس الغرب
فحضر الّلقاء باإلضافة إلى  3232مارس  2بدأت أولى جلسات هذه المفاوضات في 

الوفدين كل من: من االبن البكر لمحمد فكّيني حسن وأحمد بن رمضان الّشتيوي اّللذان كانا 
ل إطالق سراحهما نقطة انفراج أّولي فيذكر فيّكيني أّنه تّم نصب خيام معتقلين كرهينة وقد شكّ 

 2لسكنى الّطليان والعرب وابتدأت المذاكرة.
 3تقّدم الوفد الّطرابلسي بالمطالب الّتالية:

 .استقالل طرابلس الغرب والحفاظ على الّنظام الجمهوري 
 .تنازل ايطاليا عن حق الحماية 
 بلس الغرب يقودها أمير مسلم لكن خاضعة لحماية ايطاليا .        تشكيل دولة مستقّلة في طرا 

تباحث الّطرفان في الحالة ثّم افترقا دون الوصول إلى نتيجة واستأنفت الحرب وكان   
فطلبوا الّدخول في  4إيقاع الّشقاق في صفوف الّطرابلسيّين فلم يوّفقوا، االيطالّيين يأملون 

رسالة في هذا الشأن أجابهم عليها الهادي كعبار فرّدوا عليه برسالة المفاوضات مرة أخرى فأرسلوا 
 أخرى هذا نصها:

                                                             
 .022اد شكري، المصدر الّسابق، ص : محمد فؤ 1
 .322: أنجلو ديل بوكا، المرجع الّسابق ، ص 2
 .22سالم الّشعالي، المرجع الّسابق، ص : سمية 3
 .323: أبي اليقضان، المصدر الّسابق، ص 4
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 " إلى الّسيد المحترم الهادي كعبار
زيادة على مكتوبنا المرسل إليكم صباح اليوم واّلذي أعلناكم فيه بوصول جوابكم إلينا ولكوننا 

 إّن الحكومة ال تزال في اعتمادها القوي  منتظرين تعيينكم للمكان والّزمان بكمال الّساعة، نقول لكم
مقصود بصورة على ما أنتم وسائر الّرؤساء الكرام تبذلونه من الجهد ألجل االستحصال على ال

عليه قد انتظرت الحكومة إلى حد اآلن مع احضارها برنامجا كامال محتويا  جميلة محمودة. وبناء
ّسابق ألجل تأمين اإلحسانات اّلتي يمكن على تدابير حّرة مثل ما شرحت لكم في اجتماعنا ال

يوم  32إصدارها من حكومة متمّدنة عادلة بالّديار الّطرابلسّية. وقد مضى على اجتماعنا األخير 
وبما أّن الحكومة ال تعرف متى سيكون االجتماع الّثاني فقد رأت من الاّلزم االستعجال ألجل 

لخير هذه البالد بصورة  ر بكل الّتدابير الاّلزمةالحصول على الّنتائج المقصودة حتى تّتخذ وتصد
مشروعة، فإّن األسباب اّلتي تؤّخر اجتماعنا القابل هي مؤّخرة لتلك الّتدابير أيضا. وفي تأخيرها 

بناءا على ذلك ، فة والّراحة والهناء بكل سرعةضرر لألهالي اّلذين نريد جميعا إعادتهم إلى الّرفاهيّ 
ابل اّلذي وعدتمونا بتعيينه في أقرب وقت سيكون قبل انتهاء شهر مارس البّد أّن اجتماعنا الق

الجاري ولذلك أرجوكم أن تخبرونا بالمكان والّزمان قبل ذلك الوقت بيومين حتّى نقدم إليكم إلتمام 
المصالح العمومّية وإثبات الّراحة والّسعادة في هذه البالد وإّن الّتأخير فيه مسؤولّية كبيرة على من 

 .ن سببا لهكا
واقبلوا سالمنا القلبي وبّلغوا سالمنا إلى سائر الّرؤساء   وهذا ما لزم عرفناكم به ودمتم  
 .1الكرام"

 الجنرال تارديني دائرة الّسياسة العسكرّية رئيس                            3232مارس  02
ار وكبار الّزعماء وما تجدر بنا اإلشارة إليه أّن هذه الجلسة شهدت غياب الهادي كعب 

الّطرابلسيين وحسب ما ورد في كتاب الّسنوسّية دين ودولة أّن هذا الغياب يرجع إلى توجيهات 
مستشار الجمهورّية الّطرابلسّية عبد الّرحمان عّزام اّلذي وّجه مناورة سياسّية من طرف زعماء 
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أعصاب قد تيّسر  طرابلس وكان غرضه من ذلك إضعاف الّروح المعنويّة للّطليان وشن حرب
للمفاوضين العرب انتزاع ما يردونه من حقوق في مقدمتها الجنسّية االيطالّية وإنشاء الحكم الذّاتي 

 1في طرابلس.
وعلى الّرغم من الّتهديد اّلذي وّجهته الحكومة االيطالّية إلى قيادات الجمهورّية في نص 

الجلسة الّثانية للمفاوضات إاّل أّن هذا الّرسالة على أن يكون أواخر شهر مارس آخر أجل لتحديد 
مارس وكأّن شيئا لم يكن. حّتى خشيت  13الّتهديد لم يؤّثر شيئا في قيادات الجمهورّية ومّر يوم 

الحكومة االيطالّية المحلّية أّن غرض الجمهورّية كسب الوقت فحسب إلى أن يتّم استعدادهم 
 2يان في بالدهم.فيستأنفون القتال المرير ضد المستعمرين الّطل

نزل قادة الجمهورّية الّطرابلسّية عند طلب الّصلح مّرة أخرى لكن بعد انتهاء المّدة اّلتي  
فحضر الجلسة كّل من  3232أفريل  1حّددتها الحكومة االيطالّية لتعقد الجلسة الثّانية فيها يوم 

 وكان اقتراح 3الهادي كعبار وسريح الّشتيوي ومحمد القاضي دون حضور قادة الجمهورّية،
المفاوض االيطالي على الّطرابلسيين إعالن الهدنة وتنظيم المعامالت بين الجمهورّية الّطرابلسّية 

وعندما طلب  ،4والحكومة االيطالّية المحلّية إلتاحة الفرصة للّتجار والّشركات االقتصادّية للعمل
ر بإحالتهم إلى المذّكرة الّطليان من الوفد الّطرابلسي بيانا عن مطالبهم األخيرة اكتفى الهادي كعبا

التي قّدمها المجاهدون في اجتماع الخمس، وهذه لم تكن تحمل سوى تهديد المجاهدين باستئناف 
الّنضال ضّد ايطاليا إذا رفضت االعتراف بالجمهورّية الّطرابلسّية ورفضت الّتعهد بتنفيذ بضعة 

ورّية والحكومة المحلّية وعدم شروط أخرى متعّلقة بإعالن الهدنة وتنظيم المعامالت بين الجمه
 .تسليم األسرى ألّنها اعتبرتهم ضيوفا عليها
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ووجه األهمّية في إثارة موضوع تلك المذّكرة في هذا االجتماع أّن الحكومة االيطالّية ظّلت 
ممتنعة عن الّرد عليها من وقت تقديمها حيث كان قادة الجمهورّية في حاجة ماّسة لرد الحكومة 

لى مذّكراتهم القديمة ألّن قبول ايطاليا الّدخول في المفاوضات يّدل على اعترافها االيطالّية ع
الّصريح بوجودها وما كانت تبذله من جهود وما تتمّتع به من اختصاصات وأهّمها المفاوضة باسم 
البالد لتقرير المصير مع العدو لذلك كان الهدف من هذه المناورة هو استدراج الّطليان إلى قبول 

عرفت هذه الجلسة مماطلة كبيرة من طرف  1بدأ الحكم الّذاتي رسميّا كأساس للمناورات المثمرة.م
الّطليان لّلرد على مطالبهم وأخذوا يستعّدون عسكرّيا لمباشرة العملّيات الهجومّية الحتالل سواني بن 

المفاوضات، يادم وبئر ترينة وفندق بن غشير وبئر الفرجان مقر انعقاد الجلسة الّثانية من 
لكنّ الّزعماء الوطنّيين وضعوا حّدا لهذا الّتماطل االيطالي نتيجة لتجميعهم للقوى الهائلة من 

أفريل  32وما بعدها ليرسل رمضان الّشتيوي في مساء  3232 األسلحة الحديثة المتكدّسة منذ
لتعقد  2أفريل. 23خطابا إلى الحكومة حّدد فيه موعدا نهائيا في الّساعة العاشرة من صباح يوم 

 بذلك الجلسة الّثالثة لهذه المفاوضات فحضرها من الجانب الّطرابلسي رمضان الّشتيوي،.الهادي
 3ومحمد الّصويعي الخيتوني والحاج فرحات القاضي. كعبار

أّما البقّية فقد رحلوا على العكس من ذلك في الّليلة الّسابقة كّل إلى منطقته وهم على يقين  
فاق، بما في ذلك المفاوض االيطالي تاردينيي اّلذي عاد إلى مدينة طرابلس في أّي اتّ  بأّنه لن يتمّ 

الّساعة الّسابعة من مساء ذلك اليوم وسّجل ما اقترحه الّزعماء من الّتعديالت واإلضافات موّضحا 
ة ما بين وخالل الفترة الممتدّ  4إصرار الّزعماء للحصول على الّتغيرات المطلوبة حتى يقبلوا الّصلح.

أفريل قّدم المفاوضون الّطرابلسيون مطالبهم إلى الحكومة االيطالّية بعنوان " مواد دستورّية  38و 1
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يعرضها مجلس الجمهورّية الّطرابلسّية لتأسيس إمارة حّرة بطرابلس الغرب تحت إشراف الحكومة 
 1مواد تنّص على: 2االيطالّية على أن تكون الّشريعة الغّراء قانونها األساسي " وتضّمنت 

 تنصيب أمير مسلم منتخب لإلمارة لمّدة ثالث سنوات. .3
 تأسيس برلمان ثالثة أرباعه من المسلمين والباقي من الطليان واإلسرائلّيين. .0
 إجبارّية الخدمة العسكرّية مع تكوين جيش وطني. .1
 ( 02-03 ص 2و 1) أنظر الملحق رقم .سك عملة عربّية ووضع علم وطني لإلمارة .2
 إجبارّية التعليم االبتدائي. .2
 تأسيس محاكم مختلطة مهّمتها الفصل فيما يحدث بين العرب و الّطليان. .2

 فيما تضّمنت ملحقة المواد ما يلي:
  إّن إمارة طرابلس تعترف بالحكومة اإليطالّية وتقبل بإشراف مندوبي الحكومة االيطالّية على

 .إدارة سياستها
  على إنشاء مراكز عسكرّية في البالد ويقوم رجال الّسلك موافقة اإلمارة الّطرابلسّية

 .بلوماسي االيطالي بتمثيل المصالح الّطرابلسّية في الخارج.الدّ 
  الموافقة على رئاسة االيطالّيين لمجلس الخارجّية واإلدارة المالّية وكل ما يخص البالد

االقتصادّية باإلضافة العدل( مقابل المحافظة على مصالح الّطليان  ،المعارف ،)الجمارك
إلى حرص الّطرابلسّيين على الحصول على نفس الحقوق اّلتي يحظى بها االيطالّيين في 

في أخذ كّل ما يصدره  أنحاء المملكة االيطالّية ليختتم الملحق بشرط حق إمارة طرابلس
ة ما مؤتمر الّصلح العام من قرارات قد ال تتضّمنها نصوص هذه المواد األصلّية والاّلحق

 دامت تجد في هذه القرارات فائدة تعود عليها.
الّطرف  دارت مناقشات حثيثة بين الّطرفين إاّل أّن المطالب الّطرابلسّية لم تكن مقبولة لدى

االيطالي )كلوزيمو وغاريوني( فقد كانا مستعّدين فقط لمنح الحرّية المدنّية والّسياسّية  لألهالي اّلتي 
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ليعد بعدها الوفد االيطالي بمقاطعة المفاوضات عندما  1،بها والم يوف وعدوا بها عّدة مّرات و
لتوّضح  2من حقوق وحرّية للّشعوب. تحّدث الوفد الّطرابلسي عن مبادئ الّثورة الفرنسّية وما أشاعته

بعدها وجهة الّنظر الّطرابلسّية لتمّسكهم بتنصيب أمير مسلم يجمع في شخصه مظاهر الّسلطة 
الّدينّية وضرورة عودة الوفد االيطالي إلى الحكومة المركزّية في روما ألهمّية األمر عندما استأنف 

ذّكرة الحكومة مرة بعنوان "بتقديم مذكّ  ، كما قام الهادي كعبار3232أفريل  32الّلقاء في 
الّطرابلسّية لبيان األسس الّضرورّية اّلتي يجب أن يقوم عليها االّتفاق لتجّنب الحرب والوصول إلى 

 وتضّمنت: "لّصداقة مع الحكومة االيطالّيةحل جميع الّصعوبات و ذلك حتى يبدأ عهد الّسالم وا
 يعّيةلّذاتي كحق من حقوقها الّطبمطالبة األّمة الّطرابلسّية بالحكم ا 
  استعداد الحكومة الّطرابلسّية لقبول صلح يضمن اليطاليا كرامتها شرط أن ال يمّس الّصلح 

 . استقالل طرابلس 
كما حملت هذه المذّكرة نوعا من الّتهديد خاّصة أّنها أوردت رغبة ايطاليا في مواصلة تنافسها 

كان يحدث في الّسنوات الماضية األوروبي على المستعمرات حذوا بإنجلترا فنّبهتها إلى أّن ما 
يستحيل حدوثه مرة أخرى، خاّصة أّن زمن االستعمار قد وّلى مع توّجه العالم نحو مبادئ 
الديمقراطّية، مّما أثار دهشة الحكومة االيطالّية فتوّجهت نحو الّتفكير في إعادة الحرب على 

عتهم االستعمارية منعها. طرابلس لكن ما كانت تعيشه من أوضاع وسعي ساستها إلى توسيع رق
فكان رد الحكومة بالموافقة على فكرة منح الجنسّية االيطالّية اّلتي وافق عليها غاريوني شرط حفظ 
الّسالم فوّجه غاريوني دعوة عاّمة إلى كل أعيان طرابلس ليعلمهم بقبول الحكومة االيطالّية منح 

ثم أبلغهم قرار  3.قة أمام القانون مع الّطليانالجنسّية االيطالّية وإقرار مساواتهم الّتامة والمطل
 4مبدآ هي: 33الحكومة بصورة أّدق واّلذي جاء على شكل بالغ يضم 
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اعتراف الحكومة االيطالّية بالجنسّية االيطالّية للعرب في طرابلس ولكّل من ولد بها  أو ال:
 وباستطاعتهم الحصول عليها بشروط وفق إجراءات رسمّيّة معّينة.

ين تقرير مبدأ المساواة المطلقة أمام القانون بين الّطليان والّطرابلسّيين على أن يترك للّطرابلسيّ  :ثانيا
 قوانينهم الخاّصة باألحوال الّشخصّية و نظام اإلرث.

 حرّية ضمان الحّرية الّشخصّية وعدم االعتداء على المساكن واحترام حقوق الملكّية وتقريرثالثا:ّ
والّصحافة واالنتقال واإلقامة وتقديم العرائض للبرلمان الوطني وكّل ذلك في  لّتعليم واالجتماعا

 حدود القانون العام.
 احترام الّشعائر الّدينّية  والّتقاليد والعادات.رابعا:ّ

ّ في أن يتقّدموا إلى المسابقات  واإلسرائيلييناالعتراف بحق المواطنين الجدد من العرب خامسا:
ة شرط أن يكون لديهم المؤّهالت لملف الوظائف المدنّية والعسكرّية والمحليّ  اّلتي تعقدها الحكومة

 .الّشهادات الاّلزمة.و 
 اختيارّية الخدمة العسكرّية.سادسا:ّ
تعميم الّضرائب بحيث يدفعها جميع المقيمين الّطرابلسّيين على أن تخّصص حصيلة هذه سابعا:ّ

وإدارة شؤونها وعالوة على ذلك فإّن موافقة المؤّسسات الّضرائب لإلنفاق على مرافق البالد ذاتها 
)المجالس( الوطنّية المنتخبة ضرورّية قبل البحث في نوع الّضريبة اّلتي يراد جبايتها وطرق 

 توزيعها.
اشتراك جميع المواطنين في أعمال اإلدارة العامة عن طريق مجالس البلدّيات وبفضل تقرير ثامنا:ّ

 .ط سوف يعلن عنهاحق االنتخابات وفق شرو 
إصالح إدارة القضاء طبقا للعادات المحلّية الّسائدة وقواعد الّشريعة الغّراء على أن يشترك تاسعا:ّ

 .في هذه اإلدارة العرب والّطليان فيشغل الفريقان وظائف قضائّية هاّمة
جميع الوطنيين قيام الحكومة بإحياء الّتعليم المدني وفتح أبواب هذا الّنوع من الّتعليم ل عاشرا:

وإصالح معاهد العلم الموجودة فعال حّتى يتمّكن أهل البالد من ارتياد المدارس الّثانوية وكذلك 
 المدارس العالية عند إنشاءها ثم جعل الّتعليم االبتدائي إجباريا.
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واإلسرائيليين، والّنصف اآلخر من الّطليان  نصفهم عربتعيين لجنة مؤّلفة من أعضاء أحدّعشر:ّ
ّمتها وضع األنظمة الاّلزمة لتنفيذ هذه الّشؤون طبقا للمبادئ األساّسية المذكورة في هذه البنود و مه

لهذه الّلجنة كذلك أن تقترح تغيير القوانين المعمول بها وقد تعّهدت الحكومة بتشكيل هذه الّلجنة 
 فورا.

ة للّطرابلسّيين من أجل ة للّشروط األساسيّ إّن هذا البالغ يدّل على قبول الحكومة االيطاليّ 
مواصلة المفاوضات والّدخول في الّصلح، لذلك  تمّيزت الّساعات األخيرة قبل الّلقاء بأنشطة حثيثة 
كما ذكر محمد فيّكيني في مذّكراته قائال: "ولّما فّكر أعيان عرب طرابلس تخابروا مع الّسادة 

وا صلحا بقانون أساسي به ضمان حقوق جملتهم على أن يعقد رأين في برقة بانت الّسنوسّية اّلذي
وبناءا على المشورة الّسنوسّية وما تقّدم به ممّثلو قادة الجمهورّية الّطرابلسّية دامت  1المسلمين".

مشاورات الجلسة الّثالثة من المفاوضات ثمانية ساعات ليبلغ االّتفاق بر األمان، فقد وافق 
يطالّية المقّدم لهم ألّنه مّس معظم مطالبهم ليتّم المفاوضون على ما ورد في برنامج الحكومة اال

 30أفريل في قرية سواني بن يادم اّلتي تقع غرب مدينة طرابلس بنحو  38توقيع الّصلح في ليلة 
كلم فكان بالّنسبة للّطرابلسّيين إنجازا سياسيا وحربيا على خصمهم الّشامخ عليهم بقّواته العسكرّية 

 . ويذكر غاريوني2ساسي يضمن للعرب حقوقهم الّسياسّية واالجتماعّيةفأجبره على إصدار قانون أ
كان الّنقاش " أفريل عن مجريات المفاوضات يقول فيه: 33إلى الوزير كلوزيمو بتاريخ في بالغ 

جادا وطويال، ولكن تّم الّتوصل إلى االّتفاق الّنهائي بعد تعديالت وإضافات صغيرة ال تمّس 
الحكومة بالمحافظة وبشكل تام على مفهوم سيادتنا المطلقة. وبتأكيد منح الجوهر العام لبرنامج 

 3.جنسّية نوعّية خاصة ومحلّية مما يكفل لألهالي حق المشاركة بشكل فعّال في إدارة البالد"
ثائرة القيادة العسكرّية لحكومة المحلّية على الّصلح موافقة الّدائرة الّسياسّية للقد أثارت  

بينما كانت القيادات " س وهذا ما نستشفه من أراء غراسياني حول الّصلح حيث قال:العامة بطرابل
                                                             

 .322: أنجلو ديل بوكا، المرجع الّسابق، ص 1
 .028ص مسعود فشيكة، المرجع الّسابق،  : محمد2

 .328، 322ص  : أنجلو ديل بوكا، المرجع الّسابق،3
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أفريل مستعّدة للّزحف إلى األمام للحصول على االنتصار العسكري المأمول  38العسكرّية في ليلة 
تيجة واّلذي كانوا يتلّهفون عليه ... أذيع خبر الّصلح المعقود مع الّثوار وتوّقفت األعمال الحربّية ن

وهكذا بدا لي من الّصلح اّلذي سمّي على سبيل الّسخرية صلح خّلة الّزيتونة أّنه قد تالشى  لذلك،
نهائيا ظل سيادتنا الفعلّية على طرابلس الغرب وأصبح الّسبيل ممّهدا للطمات شديدة نتلّقاها وذلك 

 1بفضل سياسة الّتنازل".
ليصدر القانون  2وعقد الّصلحم أعلن وقف إطالق النار، 3232أفريل سنة  03وفي 

أبواب  8م أربعين فصال في ليض 3232جوان األساسي للقطر الّطرابلسي بتاريخ األول من 
 3:كاألتي
 باب في الوطنّية: من الفصل األّول إلى الفصل الّثالث. .3
 : من الفصل الّرابع إلى الفصل الّثاني عشر.ين و ما عليهمباب فيما للوطنيّ  .0
 .الّطرابلسي: من الفصل الّثلث عشر إلى الفصل الّسادس والعشرون  باب في حكومة القطر .1
 باب في البلدّيات: الفصل الّسابع والعشرون والثّامن والعشرون. .2
 باب في العدلّية: من الفصل الّتاسع والعشرون إلى الفصل الحادي والّثالثون. .2
 لثالثون.باب في نيل الوطنّية الممّلكة: الفصل الثاني والثالثون والثالث وا .2
 باب في أحكام عمومية: من الفصل الّرابع والّثالثون إلى الفصل األربعين. .8

نقطة واّلتي على أساسها  32لخّصت أهم مواد وبنود الّدستور الخاص بالقطر الّطرابلسي في 
 4وّقع الّصلح في:

 

                                                             
 .02 -02، المصدر الّسابق، ص نحوّفز انرودولفو غراسياني، : 1
 .332.أ. بروشين، المرجع الّسابق، ص : ن 2
 .122 - 122المصدر الّسابق، ص  ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،3
 .122-122لإلطالع على كامل مواد الّدستور الخاص أنظر جهاداألبطال ص *
 .022، 023اروني، المصدر الّسابق، ص : سليمان الب4
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 تسّمى الحكومة حكومة القطر الطرابلسي. .3
 ين ينتخبهم ن ثمانية أعضاء وطنيّ يدير أمور قطر طرابلس مجلس حكومة مؤّلفة م .0

 ي من أعضاءه ومن عضوين ايطاليين ينتخبهما الّنائب العام. واب الطرابلسمجلس النّ 
ن من جانب ملك ايطاليا )لم العسكرّية معيّ حاكم بيده الّسلطتان الملكّية و  يرأس هذا المجلس .1

 يحدد القانون جنسّية الحاكم فقد يكون عربّيا أو ايطالّيا(.
قوانين البالد مجلس ينتخبه األهالي يتمّتع بما لمجالس الّدول األخرى المتمّدنة من يسن  .2

سلطات وحقوق وتكون مّدته أربع سنوات وكّلما جّدد انتخابه جّدد انتخاب نّواب مجلس 
 الحكومة من بين أعضاءه.

 وجبايتها.ابها عن وضعها وتوزيعها ال تنفق ضرائب البالد إاّل فيما وحسبما يقّرره مجلس نوّ  .2
ال يطّبق من قوانين ايطاليا في طرابلس إاّل ما يقبله مجلس الّنواب الّطرابلسي ويوافق عليه  .2

 لمصلحة البالد.
 م من أبناء البالد جند وطني بالّتطوع حسبما تقتضيه الحاجة وقائده الحاكم العام.ينظّ  .8
ة وصحّية وغيرها ف في الوظائف العالية ملكّية وعسكرّية وقضائيّ وظّ تّ للوطنّيين حق ال .3

 .باالمتحان
 ّتعليم األهلي تحت اشراف الحكومةال .2
 .كاإليطاليةالّلغة العربّية رسمّية  .32
 ينتخب األهالي رؤساء البلدّيات في العاصمة والملحقات. .33
 يؤّلف مجلس شرعي تستأنف إليه اإلحكام الّشرعّية وهو يعّين القضاة. .30
ب العالية الحق في مزاولة المهن الحرة كالطّ للّطرابلسيّين الحائزين على الّشهادات  .31

 وغيرها في ايطاليا كما في طرابلس.والمحاماة 
 الّطرابلسّيين وااليطاليين متساوون في الحقوق. .32
 األوقاف تدار بمعرفة هيئة إسالمّية. .32
 ين والّتقاليد الوطنّية الحسنة.تراعى حرمة الدّ  .32
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لغ أربعين فصال بتوقيعات اآلتية أسماءهم وختمت مواد الدستور أو القانون األساسي البا
عن العرب: سليمان الباروني، أحمد المريض، رمضان الّشتيوي، أحمد الّصويعي، نيابة عن  وهم:

 .عبد اّلنبي بلخير
وعن الّطليان الجنرال ماجور تاردينيي رئيس الدائرة الّسياسّية والجنرال باسكانو رئيس هيئة 

 1أركان حرب الجيش االيطالي.
للعرب حقوقهم وحّقق لهم نوعا  أقر ستور الخاصأو الدّ  على الرغم من أّن القانون األساسي

من المساواة مع االيطالّيين، إاّل أن الّطاهر الّزاوي اعتبره غير كاف بالّنسبة للجهود اّلتي بذلها 
فيما يلزم وهذا القانون األساسي ليس كّل شيء " الّطرابلسّيون في كفاحهم ضّد الّطليان فيقول:

لحّرية الّشعوب واستقاللها وهو كذلك قليل بالّنسبة لتضحيات الّطرابلسّيين والحّرية ليشاهدوا من 
جمالها ما يحّفزهم للّتمسك بحقوقهم ولمجاورة األمم اّلتي وصلت فيها إلى حّد ما زالوا دونه بمراحل 

ّتخذون منه سّلما للوصول إلى دستور وسيجد الّطرابلسّيون بين مواده ما يوّسع أفقهم الّسياسي ... وي
 2.يكون أشمل ألنواع الحرية"

لقد تعّرضت المواد األساسّية للقانون األساسي للّصلح للّتغيير منالّطرف االيطالي عند رفعها 
للملك من أجل توقيعها وعندما عادت صورة القانون من روما بالّنسخة الموجودة عند العرب تبّين 

 3د من بينها:مخالفتها في عدة موا
 .جعل رأي البرلمان قراري                  جعل استشاريا 
          تابعا للقيادة االيطالّية.جعل  جعل الجند الوطني تابعا لحكومة القطر الّطرابلسي 
  قصر أعضاء حكومة القطر الّطرابلسي: على الّطرابلسّيين فجعلوا فيها عضوين ايطاليين

 القانون فجعلوها للوالي وغيرها من البنود اّلتي تّم تغييرها. ولم ينص على رئاستها في

                                                             
 .022: محمد مسعود فشيكة، المرجع الّسابق، ص 1
 .122المصدر الّسابق، ص  ،جهادّالبطال : الّطاهر الّزاوي،2
 .182: نفسه، ص 3
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لكن إصرار الحكومة الّطرابلسّية على الّتمسك بنصوص القانون قبل تغييره اضطّر الّطليان 
 1إلى الموافقة على شروط خاّصة يتمّتع بها العرب هي:

 سكرّية اإلجبارّية وكذلك من منح الجنسّية االيطالّية لجميع الّليبيّين وإعفائهم من الخدمة الع
 ..دفع الّضرائب ألجل غير مسّمى ومن حق المراقبة

 .إنشاء بعض الفصائل المسّلحة للمؤّسسات المحلّية 
 .عدم نزع الّسالح من القبائل 
  تغيير الحكومة االيطالية لألوراق الّنقدية الّتركّية المتداولة في طرابلس الغرب بما يعادلها

 .االيطالّيةمن الّنقود 
  ،إنشاء مراكز اّتصال بالّداخل بدل الحاميات العسكرّية في كل من الّزاوية، جندور، مصراتة

 .العزيزّية، سرت، ترهونة، غريان، الريانية، نالوت،  بني وليد
يوليو ودفع في  02وكداللة على صدق الّنية قّرر الّطرفان تبادل األسرى وتم الّتبادل في 

وبعد توقيع االّتفاقية وتشكيل الحكومة، أقيم  2.اآلالف من الّليرات للّزعماء العربنظير ذلك مئات 
احتفال كبير بهذه المناسبة شارك فيه أعضاء الجمهورّية وممّثلي المجاهدين وسكّان طرابلس 

وقد قامت " ويقول غراسياني عن ذلك: 3وأقيمت معالم الّزينة واألفراح في كل أنحاء المدينة.
دات في أثناء ذلك عند تبادل األسرى وتوقيع االّتفاقّية على قدم وساق في مدينة طرابلس، االستعدا

اّلذي كان يستعد ألّول مّرة في الّتاريخ لممارسة . الستقبال أعيان اآلتين لتمثيل ذلك على الّشعب
مظاهر عظيما والّترحيب بهم بأحلى نوع جديد من الحرّية، ال عهد له به لالحتفال بهم احتفاال 

الغبطة والّسرور، وكانت هذه االحتفاالت هي األخرى من أعمال اإلذعان التي لم يسمع بها أحد 
 4من قبل".

                                                             
 .08 ،02، المصدر الّسابق، ص نحوّفز انّ: ردولفو غراسياني،1
 .02، المصدر الّسابق، ص نحوّفز انّ: ردولفو غراسياني،2
 .21 ، ص0231، طمزين للّطباعة واإلعالن، 0ط، سليمانّباشاّالبارونيّأم ةّفيّرجل: سليمان بن سعيد الّشيباني الّنفوسي، 3
 .02المصدر الّسابق، ص نحوّفز ان،ّ: ردولفو غراسياني، 4
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ّكيني هيبة الموكب اّلذي دخل طرابلس قائال: " فصار الّدخول بموكب وقد وصف محمد ف
دين بمقدار هائل يتقّدمه حضرة األعضاء الّثمانية ويحف بهم المتصّرفون واألمراء ورجال المجاه

ألفين من الخيول وثالثة آالف من الّرجال والقاهم خارج الّسور والي الوالية القومندان العمومي 
والعساكر الّسواري وبيادة وقسم كبير من الّطيارات ونصبت خارج الّسور آالف الخيام وصار ملعب 

الّدائرة بسور المدينة  مناورة كبير من سبيب العرب يطلق البارود وبطلق المدافع من االستحكامات
 1وجوالن الطائرات".

ضّد المستعمر االيطالي كانت مرحلة نجاح  الليبيينإّن هذه المرحلة من مراحل كفاح  
واضحة، حيث سّوت جهود المقاومة في هذه المرحلة بين أبناء البالد وااليطالّيين في الحقوق 

فقد قال الحاكم غاريوني عن الوضع الخاص اّلذي تمّيزت به طرابلس في هذه  2.والواجبات
ان طرابلس الغرب كرامة معنوّية  المرحلة: "بفضل هذا القرار يعني منح القانون الخاص اكتسب سكّ 

سياسّية كمواطنين ضمنت لهم حقوقا معترف بها من المواطنين االيطالّيين فهم مدعوون للمشاركة 
ّشأن العام واإلدارة المحلّية بشكل واسع وفعلي في ظل نظام حر وتقّدم مدني مّما في تسيير ال

وقد قال الّسيد رود سفير بريطانيا في روما في  3.يضمن لهم الّتطّلع إلى مستقبل آمن ومستقر"
لتقول أّن  TEMBOلقد تشّجعت أخيرا جريدة واحدة وهي التيمبو تقريره عن القانون األساسي: "

. هذه المّرة األولى اّلتي يسمع فيها الّشعب في ايطاليا مثل هذا لم يمنح لكّنه أخذ بالقّوة ستورالدّ 
ع من أحالمهم المثالّية للحرّية التي انخدعوا بها الكالم وكانت دهشتهم بعد استيقاظهم غير المتوقّ 

 4من قبل حكومة منافقة."
بين ايطاليا والّطرابلسّيين ليتم فتح  الحرب إنهاءبتوقيع الّصلح وإصدار القانون األساسي تّم 

الّطرابلسّية االيطالّية أساسها الّسالم والّتعاون بين الّطرفين في إدارة  صفحة جديدة في العالقات

                                                             
 .332:أنجلو ديل بوكا، المرجع الّسابق، ص 1
 .321: جالل يحي، المرجع الّسابق، ص 2
 . 323 : أنجلو ديل  بوكا، المرجع الّسابق، ص3
 .012، ص : مراد أبو علجية القمودي، المرجع الّسابق4
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شؤون البالد، ومّما جاء في نص القانون األساسي أن يدير شؤون القطر الّطرابلسي مجلس حكومة 
نية االيطالّيين في تطبيق ما نص عليه القانون  مؤّلفة من ثمانية أعضاء. وكتعبير على حسن

 1الخاص. أصدر الوالي االيطالي أمرا بتعيين أعضاء الحكومة الّطرابلسّية و هذا نّصه:
من قانون األساسي للقطر الّطرابلسي  02و  01"إّن والي طرابلس بعد اّطالعه على فصلي 

سبتمبر الجاري  1ه في الّتحديد المؤرخ ، وبما أنّ 213عدد  3232ريخ أّول يونيو سنة الّصادر بتا
المتقدم من أحمد بك المريض إلى الحكومة قد صار عرض الّثمانية الوطنّيين المنتخبين أعضاء 
في مجلس الحكومة. وأّن هؤالء الّثمانية قد صار تقديمهم علنا بمراسلهم احتفالّية إلى الوالي من 

كثير من رؤساء وأعيان القطر الّطرابلسي، وحيث طرف رمضان بك الّشتيوي اّلذي كان برفقة جمع 
أّنه من الّتحديد المبحوث عنه، ومن االحتفال الواقع تحّقق أن الغرض المذكور حصل باّتفاق من 

 أمر بما يلي:ب رؤساء جهات طرابلس المختلفة
 إّن الّذوات اآلتي ذكرهم قد صار تعينهم أعضاء لمجلس حكومة القطر الطرابلسي:

 دّبوس                  محمد الّصويعي بك عمر بك أبو
 أحمد بك القسطاوي                 علي بك الّشنطة

 محمد بك مختار كعبار              الحاج محمد فيّكيني بك
 أحمد بك الّشتيوي                  محمد بك ابن الفقيه حسن

 "روسيصير تعيين مخّصصاتهم بأمر أخ
 3232سبتمبر سنة  2حرر بطرابلس في 

 صورة مطابقة لألصل                        الوالي                     
 صار االطالع عليه                 كاتب الوالي                     اإلمضاء: مينزينحر

 طابع الحكومة                     طابع الحكومة                               الوالي

                                                             
 .182 - 182المصدر الّسابق، ص  ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،1
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هؤالء األعضاء عملهم بتنظيم قانون االنتخاب وخّصص للمجلس الّنيابي قصر كان قد باشر 
وعند اجتماعهم في مدينة طرابلس امتنع  1كتب على واجهته مجلس المبعوثان لحكومة طرابلس.

سليمان الباروني عن الّدخول في هذه الهيئة نظرا لميوله العثمانّية ورغبته في المحافظة على 
مجلس الّشيوخ العثماني ليبقى الباروني بعيدا عن الّساحة الّسياسّية في طرابلس حّتى وظيفته في 

وقد وصف غراسياني الّضغوطات اّلتي تعّرض لها  3232.2نوفمبر  2سفره إلى األستانة في 
ضّباط االّتصال الّطليان بسبب امتيازات القانون األساسي وعبر عن استيائه من ذلك خاّصة مع 

 3الحيات الّضباط ومراقبتهم من طرف مسئولي الجمهورّية.محدودّية ص
إّن الحكومة االيطالّية المحلّية بطرابلس لم تكن تنظر بحسن نّية إلى القانون األساسي  

. وإّنما باإليطاليينالخاص بالّطرابلسّيين، ألّن غرضها لم يكن منح حقوق للّطرابلسّيين ومساواتهم 
أوضاعهم الّداخلية في روما. فقد كانت تشهد في هذه الفترة ضعفا كان كسب الوقت حتى تستقّر 

داخليا نتيجة الختالف االتجاهات الّسياسّية وتعّددها فيها بين مؤّيد لتسوية المشكالت مع شمال 
 4الستعمار لم يرضهم هذا الّتوجه.ا إفريقيا على أساس المساواة والّتحرر بينما دعاة

كومة االيطالّية المحلّية كان خداع الحزب االشتراكي القوي لذلك فإّن الهدف األساسي للح
الّنفوذ في روما بتنفيذها لتوجيهاتها بمهادنة الّطرابلسّيين والعيش معهم في سالم للحصول على 
موافقة البرلمان بتخصيص مبالغ مالية معتبرة إلقامة المشاريع العمرانّية واالجتماعّية في طرابلس 

األموال كانت تسّخر لخدمة الّسياسة االستعمارّية عسكريا ببث الّدسائس  ولكن في الحقيقة هذه
ألف جندي بينهم  32فكان لديها من الجنود والعساكر في طرابلس ما يقارب  5.والفتن بين الّزعماء

                                                             
 .322: أبو اليقضان ، المصدر الّسابق، ص 1
 . 188، 182المصدر الّسابق، ص ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،2
 .03، المصدر الّسابق، ص نحوّفز ان: ردولفو غراسياني، 3
 .321ص : جالل يحي، المرجع السّابق، 4
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المستعمرة بأكملها وإخضاعها ة ثانية على فرقة من فرق الهجوم على استعداد تام لالستيالء مرّ 
 3232.1عام  ذتلك الّلطمات واإلذالل اّلذي تحّملوه من تقام لكلّ واالن عسكريا

البالد إاّل أّنها وعلى الّرغم من منح القانون األساسي للّيبيين حق المشاركة المحدودة في إدارة 
ونظرا لحرص  2.ات انطلقت في أنشطتها في طرابلس الغربلم تطّبق فال البرلمان وال المؤّسس

. قام 3232الّطرابلسّيين في الحفاظ على مكاسبهم العسكرّية والّسياسّية اّلتي حّققوها منذ سنة 
 وأنشأوازعماء طرابلس بتكوين مجلس للحكومة قائم بذاته على أساس تعاونه مع الحكومة االيطالّية 

 3ّدث الّرسمي باسمه.حزب اإلصالح الوطني اّلذي أصبحت جريدة الّلواء الّطرابلسي هي المتح
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 -9191سبتمبرّ-انيّ:ّتأسيسّحزبّاإلصالحّالوطنيثّ المطلبّال
وجد الّطرابلسيون أنفسهم أمام مرحلة جديدة في كفاحهم تمّيزت بوجود امتيازات سياسّية لذلك 

والمحلّية حرصوا على ضمانها والمطالبة بها. لذلك رأى رمضان الّسويحلي، أّن الّظروف الّسياسّية 
والّدولّية والموقف العسكري المتحّفز في البالد على طرفيه وكذا ما تمارسه سياسة االحتالل من 

يتوّلى مهّمة  1.أعمال إعاقة أعمال الحكومة الوطنّية لطرابلس تستدعي تأسيس حزب سياسي
ة وحرصا على تنفيذ مقّررات القانون األساسي. الّتعبير عن مطالب مجلس الحكومة الّطرابلسيّ 

. حيث أسندت رئاسته الّشرفّية 3232تأّسس حزب اإلصالح الوطني في الّثالثين من سبتمبر 
لرمضان الّسويحلي إلى جانب أحمد المريض اّلذي توّلى الّرئاسة العاّمة للحزب وعدد من  

لغرياني رئيس تحرير الجريدة وعبد الّرحمان الّشخصيات الوطنّية على رأسها خالد القرقني، عثمان ا
 2ام وهدف الحزب إلى:عزَ 

 .المحافظة على حقوق العرب كاملة المتضّمنة في القانون األساسي الّطرابلسي 
 .الّتعجيل في تطبيق القانون األساسي لما نّصت عليه بنوده 
 .تأهيل الّطرابلسيين لتولي شؤون الحكم واإلدارة في البالد 
  االمتيازات الخاّصة باألجانب.رفض 
  نشر الّتعليم بكل وسائله حيث تستوعب البالد الحضارة الغربّية وعلومها مع المحافظة على

 العادات اإلسالمّية لدعم األخالق العربّية.
  بذل أكبر جهد من العناية إلصالح الحالة االقتصادّية وإقامة أساس صالح وعامل توزع

 على الّشعب بمقتضاه الّثروة الوطنّية
 
 

                                                             
 .88: إبراهيم فتحي عمّيش، المرجع الّسابق، ص 1
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 1وكان برنامج الحزب الّنضالي يهدف إلى:
 .المحافظة على المقاومة الوطنّية المسّلحة و دعم قراراتها 
 دعم تيار سياسي وطني يتوّلى إدارة المعارك الّسياسّية . 
 .الّتمسك بالقانون األساسي كخطوة أولى على طريق الّتحرر واالستقالل الوطني الكامل 
  المؤّسسات والمنّظمات القومّية والدولّية وإشراكها في المسألة الّليبّية.مخاطبة 

وأنشئوا جريدة الّلواء الّطرابلسي لتكون لسان حاله كما عّبرت عن رغبة الحكومة الوطنّية في 
بإلحاح وجرأة حكومة ايطاليا بآرائهم  خذها الّناس منبرا يصارحون عليهتنفيذ القانون األساسي كما اتّ 

 2.بتنفيذ القانون األساسي سراعا يرجونه لوطنهم من خير في اإلوبم
لصدور صحيفة الّلواء  ونجد أّن هناك جملة من العوامل واألحداث اّلتي ساهمت في الّتمهيد

كالجمهورّية الّطرابلسيّة وصلح سواني بن يادم، والقانون األساسي وتأسيس حزب  الّطرابلسي
في  قتصادّية واجتماعّية فحسب ما ورداإلصالح الوطني باإلضافة إلى عوامل أخرى سياسّية وا

 القانون األساسي فقد تمثلت هذه الّدوافع في:
والحقوق الّسياسّية والوطنّية مثل  الّدافع الّسياسي: تمّثل في المحافظة على الكيان الوطني -

االنتخاب وحرّية الّسياسة وحق تشكيل حكومة للقطر الّطرابلسي وتشكيل دوائر رئاسّية مدنّية 
 وعسكرّية.

أّما من الجانب االقتصادي: فهي دوافع على مستويين األّول فردي يتضّمن المواريث  -
ئب الحكوميّة وغيرها. أّما المستوي الّثاني فهو والحقوق الّسياسّية والمدنّية والمساواة في الّضرا

قتصاد وتوزيع الّثروة جماعي وقد ورد في مبادئ الحزب وهو بذل العناية إلصالح حالة اال
  .الوطنّية
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أّما الّدافع االجتماعي: فقد تمحور في صيانة الحرّية الّشخصّية وحرمة المنزل إاّل بما  -
 1والمواريث، والمناسك الّدينّية، وكذا احترام الّدين واألصول المحلّية.يقتضيه القانون وحقوق العائلة 

( اثنين وعشرين عضوا يمّثلون مختلف 00) رابلسي" تعبيرا عنهذا وقد سّميت الصحيفة "الّلواء الطّ 
األلوية ما عدا لواء بنغازي اّلذي كان له وضعه الخاص، وهذي األلوية هي: لواء طرابلس، لواء 

وهؤالء األلوية أعضاء في المجلس الّتشريعي للجمهوريّة ء الجبل الغربي، لواء فزان ، لواالخمس
 الّطرابلسّية . 

وقد صدرت الّصحيفة إّبان الفترة االستعمارّية االيطالّية لليبيا، وقد أنشأها حزب االصالح 
خميس من وهي جريدة سياسّية، أدبّية اجتماعّية واقتصادّية. تصدر كل يوم  3232الوطني عام 

. وقد أنشأت 3232أكتوبر  2ددها األول بتاريخ كل أسبوع  مديرها هو عثمان القويزاني، صدر ع
هذه الّصحيفة لتكون منبرا للّتعبير عن الّرأي وللمطالبة بحقوقهم أمام الحكومة االيطالّية. نشطت 

ا أربعة وتسعين الّصحيفة لمّدة سنتين ونصف مع تعطيلها لمدة ثالثة أشهر ليبلغ مجموع أعداده
 2عدد.

وتناولت صحيفة الّلواء الّطرابلسي ما حققه الّطرابلسيون من إنجاز لحيازتهم على القانون 
رض الواقع األساسي معتبرة إيّاه إنجازا عظيما وقّيما تنتظر معظم الّدول اإلسالمّية تطّبقه على أ

اإلسالمّية والعربّية موجّهة  عن القانون األساسي قائال "جميع الممالكحيث كتب رئيس تحريرها 
هذا االنقالب العظيم ذي أولده أنظارها إلينا منتظرة الّنتائج العملّية في تطبيقات القانون األساسي الّ 

الحرّية  وتمام اّتحادها وإجماعها على حب ابلسّية وأثبتت كفاءتها وبصيرتهاوامتازت األّمة الّطر 
 3.والمساواة أمام العالم"

                                                             
ياسي ةّواالقتصادي ةّواالجتماعي ةّّات جاهاتها9111ّ-9191صحيفةّالل واءّالط رابلسيّ: فتيحة الخير حمدو رحومة، 1 الس 

 .312 - 310، ص 0222للّدراسات التّاريخّية، ليبيا، ، منشورات مركز جهاد الّليبيين والثقافي ة
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الّلواء أيضا تفاعل الّدول المجاورًة وتهنئتهم للّطرف اّلطرابلسي لتمّكنه من ونقلت جريدة 
الحصول على حقوقه من الّدولة المستعمرة، حيث نشرت تهنئة المصريين لهم من خالل مقال 

أّما وقد رأينا األّمة الّطرابلسّية المجيدة تجني ثمار ما لم تجزه أختها مصر  محمد توفيق جاء فيه"
. فقد حّق لنا نحن المصرّيين إخوانها في الّسراء ربعين سنةها مع االنجليز نحو األلسوء حظّ 

اجتهدت تحقيق غوالي تلك األماني". كما  والّضراء أن نهرع فنّزف إليها أزكى الّتهاني على
مضار إدارة األّمة من غيرها  دة للقضّية الّطرابلسّية، وشرحالّصحيفة في إبراز وجهات الّنظر المؤيّ 

"ما حك جلدك من ومما جاء فيه  ماد األّمة في أمورها على غيرها"في مقال بعنوان " ضرر اعت
فتوّل أنت جميع أمرك وبئست أّمة ال تعتمد في أمرها على نفسها وال تلتفت بعينها لمصالح ظفرك 

 1ما ونجاحا ".بالدها ونظام أحوالها وقبحت أّمة ترجو من الغير إصالحا ومن الغريب تقدّ 
إصرار جريدة الّلواء على الّدفاع عن حقوق الّطرابلسّيين المكتسبة والّدعوة إلى تطبيق  إن

القانون األساسي عرضها إلى مضايقات كثيرة من الّسلطات االيطالّية حيث اتهمت بالّتطرف ليرد 
رئيس تحريرها عن ذلك قائال "الّلواء اّلذي وقف نفسه للّدفاع عن حقوق األّمة لم يخرج عن 

ورسم ذلك عتدال ألّنه لم يطلب إاّل حّقا مشروعا اتفقت األّمة على محافظته مع الحكومة اال
 2".االّتفاق بمتن الّدستور

 وابوظّلت تنادي بتطبيق ما ورد في بنود القانون األساسي إلى أن تّم ذلك بتكوين مجلس النّ 
ن تنفيذ القانون األساسي عن ومشاركة الّطرابلسيّين فيه كما نّبهت من مساعي ايطاليا للتّهرب م

طريق زرع الفتن وإعادة إحياءها على الّساحة الّسياسّية وقد نشرت العديد من المقاالت بعناوين 
الّسالمة دعوة إلى االّتحاد"، "أحقا هكذا  مختلفة منها "البالد تتطّلب قانون"، "هوة الخطر أو ساحل

لسي مع ما يجري من أحداث في البالد ونّبهت إلى وكّلما تفاعلت جريدة اللّواء الّطراب ،؟"يعتقدون 
مخاطرها وعواقبها الوخيمة على المصلحة العامة ومدى انسياق األطراف الّطرابلسّية وراء المساعي 

ردت في أحد أعدادها االيطالّية إاّل وتعّرضت للمضايقة والمراقبة من طرف الّسلطات االيطالّية فأو 
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لقد استنجدت هذه الجريدة  "ومما جاء فيه  "الخطرة فكيف الخالصجاءت األزمة " مقاال بعنوان
مرارا بصوت عال الحكومة المركزّية قبل خمسة شهور ولو سمع صوتها عندئذ لما وصلنا إلى 
الحالة الحاضرة وكانت كّلما نادت بالخطر قّصوا جوانبها وبّيضوا أعمدة نصحها بالمراقبة وقد آن 

ونعتقد أّنه يقصد بالحالة  1.ستغيث عبثا وال تشكو لعبا ولهوا"ها ال تاليوم أن يهتزوا ويعلموا أنّ 
الحاضرة ما عصف بالبالد من صراع بين أبناء الوطن الواحد وعجز أهل اإلصالح عن لملمت 

الوضع و توجيهاتها اّلتي تنقلها الوضع وأيضا ما تعّرضت له الجريدة من مضايقات لتفاعلها مع 
 عبر صفحاتها.
غم مّما تعّرضت له الجريدة إاّل أّنها ظّلت في تفاعل مستمر مع ما يجري من وعلى الرّ 

أحداث فقد نعت موت رمضان الّسويحلي ونقلت عن الّصحف االيطالّية ماورد في مؤتمر غريان 
 وهو ما سيأتي بيانه الحقا .  بإيطالياوما سعى إليه الوفد الّطرابلسي 

بالقضايا االقتصادّية المحلّية المتعّلقة بالفرد الّطرابلسي  كما اهتّمت صحيفة الّلواء الّطرابلسي 
ومواد كسبه حيت نشرت  واقتصادياتهوانتقدت االضطهاد اّلذي يتّعرض له واّلذي شمل معاشه 

مقاال بعنوان "الّزاوية الغربّية" ومما جاء فيه "االستبداد والجور الواقع بالزاوية الغربية اّلذي وصل 
اع الّناس وإجبارهم على تحميل إبلهم إلى فاسطو ويفرن حالة كونهم حد الجلد ألجل إخض

مضطّرين لها ألجل الحراثة اّلتي ال تقبل الّتأخير وعليه ليعلم كل موّظف بها سواء كان ايطالّيا أو 
عربّيا أّن أهالي اليوم ليس من يعرفهم أمس رفعت عليهم صبغة العبودّية ومنع عنهم كّل حكم 

  2أّن أمر آمر ينقذه فقد ضّل فالقانون ال يتركه هو وال اآلمر".ومن اعتقد  كيفي
كما تناولت الجريدة سوء األحوال االقتصادّية والّتمييز في االمتيازات بين العامل العربي 
واإليطالي، ودعت الّلواء الّطرابلسي إلى العدل والمساواة خاّصة بعد صدور القانون األساسي قائلة 

ومثله في  " نحن أيضا لم نفهم الحكمة من هذا الّتمايز وعدم الّتساوي اّلذي وقع لهؤالء العملة
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جميع الدوائر لموّظفي العرب. ما داموا جميعا... يعيشون تحت سماء طرابلس واحتياجات الكل 
 1من أسواق طرابلس ".

تناولت الجريدة المشاكل اّلتي يواجهها األهالي في تسويق إنتاجهم حيث نشرت الّلواء  كما
ّزان هذه الّسنة أعظم محصول عرف محصول الّتمر في ف" " تقول فيه:انالّتمر في فزّ  مقاال بعنوان"

في تاريخ فّزان وقد ساق لطرابلس وملحقاتها بعض الّتجار عّدة قوافل وستعقبها قوافل أخرى ولو 
 .لّتمر أكداسا مرميا في الّصحراء"كان يوجد وسائط مثل جارتنا تونس لما بقى ا

لمبادئ حزب اإلصالح وقد حرصت جريدة الّلواء على متابعة القضايا االقتصادّية تنفيذا 
الوطني اّلذي يدعو إلى إصالح الحالة االقتصادّية وتوزيع الّثروة بشكل عادل، كما نّوهت إلى منع 

وغيرها من  ...توريد بعض الّسلع الّتموينّية إلى الخارج مثل الجلد الّسكر والّذهب القمح الّشعير
 2.السلع

عاش القطر الطرابلسي جملة من المشاكل والقضايا االجتماعية، من نقص الكثافة الّسكانّية، 
وكتبت الّصحيفة مرارا الّطرابلسي الفقر، واألمراض والهجرة، فمن القضايا اّلتي أقلقت المجتمع 

ر وتكرار عنها، وأدرجت شكاوي المواطن منها هي قضّية انتشار دور البغاء، وما شّكلته من خط
وفي هذا الصدد يقول محمد بن على األسرة الّطرابلسّية وقد نادت الجريدة العلماء والّشيوخ للوعظ 

، "إّن رجال الّشرطة غّضوا الّنظر عن مثل هذه المصائب إلى أن اّتسع الخرق واشتّد الّصدع حمزة"
من انتشار الفسق  "اإلسالمّية وأخالقها"وفي عنوان آخر"الفسق والفاسقات"، كتبت الّصحيفة عنوان 

في البالد وتستنجد غيرة المسلمين إلزالة هذه المصيبة اّلتي ألّمت بها واّلتي من جملة أعوانها 
فهل لنا أن نستيقظ لهذا الخطر الدّيني األخالقي العائلي اّلذي حل بالبالد ..  "…المسلمين أنفسهم

يب األحوج األحوج واألضر والمضر وهل لعلمائنا أن يخلعوا برد الّتقليد ويرتبوا وعظهم على ترت
 3ويحذر الخلق من هذا االنهماك في الفحش والفسق".
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تناولت جريدة الّلواء  قضّية الّصحة في العديد من أعدادها فذكرت المستشفيات الخيرّية اّلتي 
أقيمت لمرضى الفقراء والمساكين وما تعانيه من عدم المساواة بين المرضى في العالج، أّما  

ب الّديني فتناولته جريدة اللواء في العديد من المقاالت ذكرت فيها عدم احترام الحكومة الجان
االيطالية للمقّدسات الّدينيّة حّتى بعد صدور القانون األساسي اّلذي ينّص على احترام الّدين 

عين  "تدمع حزنا قائلة: "والعادات والّتقاليد واألعراف فقد كتبت في عنوان" تغيير المنكر واجب
القارئ حينما تشاهد مسجدا من مساجد المسلمين يهدم على مسمع بال سبب وال مساعدة من 
القاضي والمفتي وهيئة العلماء ومدير األوقاف ولجنته العليا...إّن هذا المعهد الّديني وهو المعروف 

دم االكتراث بمسجد الّترسانة صار مستودعا منذ حلول دولة إيطاليا بهذه الّديار.. وهذا من باب ع
 1بالمعاهد الّدينّية المحترمة ".

فموقفها من إنكار االستعمار  ومن ناحية الّتعليم فقد أولته جريدة الّلواء اهتماما كبيرا،
االيطالي حق الّتعليم للمواطن العربي وطمسه الهوّية العربّية فأوردت في ذلك مواضيع عّدة منها 

قد " الّثروة الحقيقّية للبالد" ومّما جاء فيه: خر بعنوان""رقي األمم وانحطاطها"، وآ مقال بعنوان
يسأل سائل ماهو الّسبب الوحيد اّلذي عليه مدار الّرقي في أحداث الّصنائع الّنفسّية واستخراج كنوز 

الّثروة الّطائلة بتأسيس الّشركات ونحوها ومن لنا بمن يدعونا لذلك ياترى؟ نقول  األرض واكتساب
الوحيد اّلذي يدعونا للقيام بهذه الواجبات كّلها هو العلم.. وإّن احتياجاتنا للعلم في له إّن الّسبب 

هذا الّزمن ألشّد وأقوى من احتياجاتنا لغيره من األسباب حيث بالعلم يمكننا الّدخول ألي بيت من 
ّنظام، كما بيوت المنافع من أبوابها". وأّكدت الجريدة على دور الّتعليم في نشر الفضيلة وتحقيق ال

وألّن الّتعليم كان محل اهتمام الجريدة كتب  دعت إلى إنصاف المواطن الّطرابلسي في حق التعليم،
العلم أساس العمران"، "الّتحذير من أنصار الّتأخير"، "الّتربية  فيه عدة عناوين نذكر منها:"

ت ساهمت بشكل كبير في إعداد والّتعليم"، "حياتنا األبدّية بالمكاتب االبتدائّية "... وهذه المقاال
 3203.2قانون مدارس األوقاف مارس 
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إّن وجود مثّلث وطني في طرابلس متكّون من حكومة وحزب سياسي والفرق العسكرّية 
الّطرابلسّية اّلتي مّثلت الجيش بالّنسبة للقيادات الوطنّية وسعيها لتحقيق مطلب وغاية واحدة تمّثلت 

لّتدرج في رفع المطلب إلى تحقيق االستقالل الكامل هّدد المصالح في تطبيق القانون األساسي وا
االيطالّية ومساعيها في طرابلس لذلك سعت إلى إعادة إحياء وبعث الّصراعات الّزعامية ونشر 

 الّتفرقة العرقّية.
ي تعاون يمكن أن يتنامى ليصنع أّمة موّحدة قادرة على المواجهة من خالل هدم وإفساد أ

لى استخدام وسائل الّتسلل إلعاقة الجهود المبذولة الّتي تحاول القيادات بناءها عن لذلك عملت ع
فكان أهّم ما توّخته في هذه الفترة العمل على إحداث االنقسام بين  1.طريق الّتحالف الجمهوري 

مصراتة وورفّلة وبين مصراتة وترهونة ثم بين زعماء الجيل الغربي فنجحت نجاحا كبيرا في إحداث 
 2لّصدع بين الّصفوف فحققت بالعمل الّسياسي ما لم تحققه بالعمل العسكري.ا

 
 
 

                                                             
 .02ص  عمرو سعيد يغني، المرجع الّسابق، :1
، جامعة بن غازي،  كليةّاآلداب "،3222-3202: أور يعي محمد القناوي،"سليمان باشا الباروني ونشاطه الّسياسي في المهجر 2

 . 3 ليبيا، ص



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ّ

 ققال:ّزرعّبذورّالفتنةّوعودةّالشّ المبحثّاألوّ 

 ) رمضان السوحيلي وعبد الَنبي بلخير(المطلب األّول: الّصراع بين الّزعامات

 .راع بين العرب والبربرالمطلب الّثاني: الّص 

 سقوطّالجمهوري ةّالط رابلسيةاني:ّالمبحثّالثّ 

 .3202نوفمبر  33 ل: مؤتمر غريانالمطلب األوّ 

 .3200أكتوبر  المطلب الّثاني: بيعة األمير السنوسي

 

 

الفصل الث الث: نهاية أولى 

 جمهوري ات العالم اإلسالمي.
 

  



يات العالم اإلسالميالث: نهاية أولى جمالفصل الث   هور   

 

 
89 

قاق ل:ّزرعّبذورّالفتنةّوعودةّالش  ّ .المبحثّاألو 
راعّبين ل:ّالص  ّّ.)رمضانّالسويحليّوعبدّالن بيّبلخير(ّعاماتالزّ ّالمطلبّاألو 

تكاثفت جهود زعماء طرابلس وتوّحدت مساعيهم في المطالبة بتنفيذ مانّص عليه القانون 
األساسي واعتباره الخطوة األولى إلكساب الّطرابلسّيين المزيد من الحقوق وتحقيقهم لالستقالل، 
 أقلق الحكومة االيطاّلية المحلّية وهّدد مصالحها بالبالد، مّما جعلها تعمل على حبك الّدسائس
إلثارة الّنزاعات القديمة وإبرازها على سطح ساحة العمل اّلسياسي الّطرابلسي وهوما نجحت فيه 
نجاحا باهرا فقد عاد الّصراع مّرة أخرى بين الّسويحلي وعبد اّلنبي بلخير عضوا الجمهورّية 

 الّطرابلسيّة وخليفة بن عسكر ومحمد فّكيني .   
صلح سواني بن يادم بالّتوتر بين الّزعامات تمّيزت األوضاع في طرابلس الغرب بعد 

، كما رمضان الّشتيوي وعبد الّنبي بلخيرالوطنّية، حيث شهدت هذه المرحلة تأّزم في العالقات بين 
 1شهدت زيادة في سيطرة الّشتيوي على الوضع الوطني.

حمّل شخصية وقد اختلفت الكتابات الّتاريخية حول الّسبب األساسي لهذا الّصراع فكّل منها 
على حساب األخرى مسؤولّية األمر اّلذي وقع نظرا لحب الّشخصيتين للّسلطة والّنفوذ فالّطاهر 
الّزاوي حّمل عبد الّنبي بلخير المسؤولّية فقال: "بعد انتهاء المفاوضات وتوقيع القانون األساسي 

حلي فأرسلوا إليه وفدا مكّونا ارتئ الّرؤساء جلبه إلنهاء الّشكوك اّلتي تساوره اّتجاه رمضان الّسوي
توني واّلشيخ أحمد يالخ والّصويعي من الّشيخ عبد الّصمد الّنعاس والحاج فرج إبراهيم المسالتي

الفسطاوي واجتمعوا في وادي بني وليد فأخبرهم أّن رمضان الّسويحلي يريد أن يقتله وحّذرهم منه 
هذه اّلشكوك في غير محّلها وحاولوا الجمع وحاول أن يقنعهم بضرورة االنشقاق عنه، فأخبروه أّن 

بينهما لكن رمضان الّسويحلي أدرك أّن هذه فتنة يرمي إليها عبد الّنبي بلخير لذلك رفض 
الّسويحلي االجتماع ....والحقيقة أّن ما لجأ إليه عبد الّنبي بلخير من القدح في رمضان الّسويحلي 

حوله لم يكن له سبب، ولم يحدث بينه وبين رمضان  والّتخوف منه ودعوة الّناس إلى االنتفاض من
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 الّذات والواقع أّن عبد الّنبي بلخير مصاب بحب  ما يكّدر الّصفو وال ما يقتضي العداوة ...
بل طريق الّتدليس والّدعاوي  مريض على أن يكون زعيما ال من طريق الّتضحية والعمل،

 1الكاذبة."
المسؤولّية لرمضان الّسويحلي نظرا لعالقته بالّطليان، حيث حّمل عبد الّرحمان عّزام في حين 

"لقد غبت عليكم شهرين أو ثالثة ثّم عدت ألرى قوما غير  خطب في أهالي طرابلس قائال:
القوم... قد نسوا الجهاد وانصرفوا إلى الّشهوات وذللوا كبيرا... وهاهو ذا سيدي رمضان يشرف 

لّنصارى دون أن تحتّجوا ودون أن ينهض منكم رجل رشيد عليكم من مرقده ....وقد تحّكم فيه ا
 2."فيأتي إلينا إلى المدينة ويخبرنا بما جرى 

خذه ردولفوا غراسياني في تحميل الّسويحلي مسؤولّية ما حدث حيث قال: " ونفس االّتجاه اتّ 
وكانت في تلك األثناء كان رمضان الّشتيوي يرى فشل أطماعه وطموحه في الّسيطرة على ورفّلة 

هذه المنطقة في حيازة عبد الّنبي بلخير اّلذي كان رغما من وقوفه بعيدا وعدم قبوله للّدستور يبدي 
عالمات واضحة على عدم اختالفه بنا، ولم يكن قد قبل الخضوع للّزعيم الّشتيوي نظرا لألحقاد 

 3القديمة اّلتي كانت بينهما".
ف بين الّطرفين هو قضّية القافلة غير صائب بينما يرى المؤّرخون المحدثون بأّن سبب الخال

الّناس بهما من ألّنه لو كان كذلك لما خص أمرها على زعماء ومشايخ البالد وال على الصق 
لذلك يمكن القول أّن الّسبب الّرئيسي لهذا الخالف هو طموح رمضان  4.مجاهدين ومواطنين

ذلك اقترح عبد الّنبي بلخير للّرئاسة الباروني ل الّسويحلي للّتفّرد برئاسة الجمهورّية بعد الّصلح،
لذلك نرّجح هذا الّسبب لبروز الخالف بين الّطرفين نظرا  5الّشخص الهادئ اّلذي ال يخشى جنابه.
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ألقوال بعض المؤّرخين والّرواة اّلتي تؤّيد طموح رمضان الّسويحلي للّتفرد باّلسلطة حيث يقول محمد 
"كان رمضان مغرورا يظّن أّنه أهل للّرئاسة وهو خفيف  مضان:شرف الّدين هويدي أحد ضّباط ر 

"كان الّسويحلي يأمل أن اليزاحمه  جسور جّبار ولكّنه ال يعرف الّسياسة"، ويقول الّسيد علي تامر:
أحد في الّسلطة وكانت بقّية الجماعة يعني الّزعماء يخشونه وهو رجل شجاع، مجاهد مخلص إاّل 

 1لنفسه."أّنه كان يريد الّسلطة 
ومع تصاعد وتيرة الحساسّية بين اّلطرفين سعى بعض الّزعماء الفواتير المنتسبين إلى الولي 
الّصالح سيدي )عبد الّسالم الفيتوري( لرأب الّصدع الحاصل فطلبوا من عبد الّنبي بلخير مصالحة 

ونظرا لكون رمضان الّسويحلي فقبل ذلك شرط أن يكون في حمايتهم وال يصيبه شيء من رمضان 
وفد الّصلح لم يأخذ عهدا من رمضان الّسويحلي بذلك، عملوا على حل ذلك من خالل وضع حد 

"اّللي فات الحدود فيه دعوة  فاصل بينهما ومن تعّداه أّوال يكون ساعيا للفتنة والحرب فقالوا:
فأجابهم قائال: الجدود"، وقابل وفد الّصلح الّسويحلي وأخبروه ما جّد من طرف عبد الّنبي بلخير 

تصاعدت وتيرة الّصراع ليّقرر  2"كنت أرجوا، أن تحملوه معكم ال أن تنشغلوا بالّدعاء والّدروشة".
رمضان الّسويحلي مهاجمته ورفّلة مقر حكم ونفوذ عبد اّلنبي بلخير وترجع أسباب هذا الهجوم 

 3إلى:
رفّلة بعد أن أدرك ضعف قّواته الّنباهة اإلستراتيجية لدى الّسويحلي، فقد توّجه إلى مهاجمة و 

ه  لو العسكرّية أمام قّوة اإليطالّيين المتواجدين بطرابلس لذلك استبعد إمكانية مهاجمة طرابلس ألنّ 
هاجمها سيعّد قّواته للهزيمة أمام القوات اإليطالّية، أما عزوفه عن مهاجمة ترهونة فرّبما لقربها من 

لّتالي يعّرض قوّاته للهزيمة أو لعّله أراد أاّل يكون في تماس طرابلس وخوفا من هّبة اإليطالّيين وبا
بحكم صداقته الّسابقة مع زعيمها واّلذي كان  ن في طرابلس فاختار رمضان ورفّلةمع االيطالّيي

مصراتة. يتصّور أي الّسويحلي بأّن عبد الّنبي بلخير سيرضى باألمر الواقع وينضّم إلى حكومة 
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مصراتة من شخصّية معروفة بالّدهاء والحيلة والّشجاعة مّما يزيد من قوة  وبالّتالي تستفيد حكومة
رمضان. واألمر اّلذي شّجع الّسويحلي على غزو ورفّلة هو: إصرار الكثير من أعيان ورفّلة كانوا 
قد أعلنوا تأييده ودعمه إذا ما حاول تنحية عبد اّلنبي بلخير، كما أّنه كان يرى أّنه إذا تسّنى له 

يطرة على بني وليد فسيتوّجه بعدها غربا نحو نالوت لمقابلة صديقه خليفة بن عسكر، فيعقد السّ 
 1معه حلفا جهاديا وسياسيا.

وّجه رمضان الّسويحلي الحملة على ورفّلة بموافقة من الوالي االيطالي وقد قاد قوة مسّلحة 
المدفعّية وورائها قافلة الّتموين  مكونة من قّوة عتيدة من الخّيالة ويتبعها الّراجلون وخلفهم فصيلة

وأسرع إلى الّطريق اّلتي توصل إلى بني وليد تاركا خلفه محّلة أخيه أحمد الّسويحلي لتلتحق به 
فيما بعد، وخّطة الّسويحلي سليمة لو اعتمدت على جلب المياه الكافية. ويذكر الّرواة أّن للّسويحلي 

بره أّن القصر خال وعبد الّنبي بلخير غير محمي بانينة، أخ بـجاسوس داخل قصر بلخير يسمى 
فأسرع الّسويحلي لبني وليد ليلة عرفة لمهاجمة القصر لكّنه تعرض للخيانة فقد أخبر أحد ضّباطه 
المدعو العوراني، عبد الّنبي بلخير خّطة الّسويحلي فأسرع في اّتخاذ اإلجراءات الّدفاعية مرّكزا في 

ة جميع اآلبار ومنع الجيش المهاجم من امتالكها واحتدم القتال ذلك على تحصين المدينة وحراس
بين الّطرفين طوال يوم عرفة إاّل أّن كّفة المعركة رّجحت في الّنهاية لصالح عبد الّنبي بلخير نتيجة 
تزايد عدد المدافعين عن ورفّلة وتناقص المهاجمين، وسيطرة أهل ورفّلة على موارد المياه بينما فتك 

لمهاجمين اّلذين أصبحوا ليلة العيد يسّلمون أسلحتهم للّنساء مقابل شرب الماء وكان العطش با
 2اّلنساء يقتادوهم كأسرى ألزواجهن.

"أخذه غرور  وفي هذه الّنقطة أي حصول جيش الّسويحلي على الماء يقول غراسياني:
عيم ورفّلة ومن غلطاته العظمة واعتقد أّنه يمكنه الّتغلب بسهولة على منافسه عبد الّنبي بلخير ز 

ّالتي ال تغفر بوصفه زعيما وطنّيا أّنه أهمل الّتنظيمات المائّية الخاّصة بقّواته حّتى أّن هذه القّوات، 
ولو أّنها وصلت فجأة إلى بني وليد ولّكنها كانت منهوكة القوى من العطش وغير صالحة للقتال، 
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وهكذا بدأ استسالم المهاجمين جماعة  1ة ماء".وكان رجاله يقّدمون بنادقهم لّلنساء في نظير قرب
تلوى األخرى فأدرك الّسويحلي فشل حملته وبينما هو بمقّره بمنزل الهادي بن يونس أشار عليه 
بعض رجاله بالهرب مادام يمكنه الّنجاة إاّل أّنه أجاب قائال:" باي مقتول وال باي هارب"، وفي يوم 

االستسالم وراسل بلخير قائال: "عزيزي  قّرر 3202أوت  02 لـ الموافق 3113ذي الحّجة  32
عبد الّنبي العفو عند المقدرة من شيم الكرام" كما قال أّنه سيستسلم إّما لسعد بن عطّية أو الهادي 
بن يونس فأرسل له بلخير الهادي بن يونس ومسعود العربي فسّلم لهما سالحه وأمر ضبّاطه 

قر عبد الّنبي متنّكرا لكن أحد المواطنين الحماة اقترب منه وأزال عنه باالستسالم. وتّم نقله إلى م
البرنس اّلذي يغّطيه وصاح قائال: "أما وهللا لو وصل إلى عبد الّنبي بلخير ماقلته، وهلل النجا مّنا 
هذا اّلذي أفسد عيد المسلمين" وأطلقوا عليه الّرصاص فقال رمضان خالص يا ورفّلة وسقط في 

وصل إلى عبد النبي بلخير ماقتله"، فمنهم من يقول أّن  لو تلف الّرواة حول قائل كلمة "واخ دمائه.
قائل هذه الكلمة أحد رجال ورفلّة اّلذين قتلوه في الّطريق ومن بينهم محمد شرف الّدين هويدي أحد 

"جاء الهادي بن يونس فقام معه رمضان وكنت معهم وفي  ن حيث قال:ضّباط محّلة رمضا
عبد الّنبي بلخير فلن يقتله  قامت ضّجة وعلمت أّن أحد أبناء ورفّلة قال: "إذا وصل إلى قالّطري

 وأطلقوا عليه النار فصرعوه...".
والبعض األخر يقول أّن هذه الكلمة مصدرها عبد الّنبي بلخير حين وصله نبأ استسالمه  

ف خفّي إلى وجوب إن وصلني فلن يموت" ويقلون: أّن كلمته تلك كانت تشير من طر قال"ف
 2الّتخلص منه قبل وصوله إليه.

 3:يطرح العديد من األسئلة من بينهاإّن سير هذه المعركة 
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كيف دخل رمضان ورّفلة بتلك الّسهولة؟ وكيف استطاع الوصول إلى القصر مكان إقامة عبد  
الحملة نظرا استطاع عبد اّلنبي الّتصدي لهذه  الّنبي بلخير؟ وما هي أسباب هزيمة رمضان؟ وكيف

 .للّطبيعة البدوية وعدم وجود جيش نظامي؟
دخول رمضان ورفّلة بتلك الّسهولة ووصوله إلى مقر إقامة عبد الّنبي بلخير يدّل على علم 

وبالّنسبة لطريقة تصّديه للحملة فالّسبب في  بلخير بالحملة من خالل فرقه العسكرّية االستطالعّية،
تحيلنا إلى أّن بلخير حّضر جنوده وأخفاهم  محاصرة جيش رمضانذلك حنكته العسكرّية فطريقة 

ة في انتظار الّلحظة المناسبة للهجوم على جيش الّسويحلي، مع االعتماد في المرتفعات الّطبيعيّ 
على سيطرت جنوده على الموارد المائية كركيزة أساسّية لخطته العسكرّية، أّما أسباب هزيمة 

 لة فتعود إلى:السويحلي في حملته على ورف
  تخاذل بعض أعيان ورفّلة اّلذين أعلنوا مساندتهم له إذا ما هاجم ورفّلة  لتنحية بلخير عن

 نصرته. 
 مثل العوراني اّلذي أخبر بلخير ليلة عرفة عن  لّسويحلي للخيانة من طرف جنودهتعّرض ا

 هجوم الّسويحلي على ورفّلة .
 مما اضطره لالستسالم. إنهاك جيش الّسويحلي وقّلة موارده المائّية 

على الّرغم مما قيل في صراع بلخير والّسويحلي وطريقة موت هذا األخير إاّل أّن جريدة 
الّلواء نعت موته في مقال بعنوان" فقد عظيم من عظماء المسلمين جاء فيه": "لقد قام بما يجب 

وال تفريط"،  عليه من خدمة الوطن وقد مات نظيف الّساحة نحو وطنه غير آسف على تقصير
 ليس من مات فاستراح بميت               إّنما الميت مّيت األحياء        وقالت الجريدة أيضا:

إّنما األموات أولئك اّلذين ال يضّحون شيئا من مالهم ووقتهم في خدمة وطنهم إّن اّلذي يدخل 
في الّناس بالخير وربط باب الّدنيا البد وأّن يخرج منه فمن خرج محمودا مشكورا فذلك من سعى 

 1القلوب على الحق.

                                                             
 .322: فتيحة الخير رحومة، المرجع الّسابق، ص 1



يات العالم اإلسالميالث: نهاية أولى جمالفصل الث   هور   

 

 
95 

راعّبيّالمطلبّالث اني:  .)محمدّفك ينيّوخليفةّبنّعسكر(ّنّالعربّوالبربرالص 
ن يكتسيه الكثير من الغموض فقد يإّن الحديث عن الّصراع بين العرب والبربر في تاريخ الّليبيّ 

 الّزاوي الخوض فيه فقد قال: تجّنبت المصادر الّليبية المعاصرة لفترة الّدراسة كالّطاهر
"... وقد تقتضينا ذكر هذه األسباب الملتوية المتداخلة الّتعرض إلى أشياء لم يحن وقت 

ونفس المسار اّتخذه المؤّرخون المحدثون أمثال خليفة محمد اّلتليسي اّلذي  1،"الّتعرض إليها بعد
"إّن األمم الّمتخّلفة هي اّلتي تطمس تاريخها الحديث وراء  أشار إلى هذه الحرب األهلّية بقوله:

 2."تشكيل المواقف واألحداث المعاصرةحساسيات مفتعلة وتتجاهل تأثيره وفعاليته المستمّرة في 
من خالل هذه اآلراء يمكن القول أّن عدم الّنبش في ثنايا هذه الحرب يعود إلى رغبة الجهاز 

لى ما حققه الّليبيون بعد االستقالل من وحدة وطنّية فلرّبما كشف الّسياسي الّليبي في الحفاظ ع
 الّستار عن هذه األحداث، يعيد األمور إلى ما كانت عليه قبل البيعة الّسنوسّية وتوحيد اإلقليمين.

اعتبرت الحكومة الوطنّية بعد االستقالل أّن هذه الحرب مخجلة ومخزية وال داعي لنبش  لذلك"
 3.الماضي"

 األسباب الغير مباشرة لهذه الحرب إلى:وتعود 
  استمرار الّتحالفات القديمة المسّمات بالّصفوفّية حّية وقوّية في الجبل الغربي مع العلم أّن

سكان الجبل الغربي عشّية االحتالل اإليطالي تكونوا من القبائل اإلباضّية، قبائل 
نة وتألف القسم الثاني من يالمشاشنة، أوالد بوسيف، الّنوايل، وقطاع عريض من الّريا

 4بان والمحاميد والعرابة.جالّسكان من قبائل الّزنتان والرّ 
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 األعيان والّشيوخ حول المناصب الّسياسّية في الجمهورّية الّطرابلسّية، والمعونات  تنافس
اإليطالّية لألعيان فقد عين الّشيخ سوف المحمودي أبناء عمومته وحلفاءه في مناصب 

حساب أعيان وشيوخ آخرين في زوارة وقبيلة اّلنوايل، األمر اّلذي دفع سلطان إدارّية على 
 1بن شعبان واّلشيخ حرب الّنايلي لّلجوء إلى الّطليان الستعادة مناصبهم.

  وأملهم في  3232نزوح الجبالة عن مواطنهم األصلّية إثر الحرب األهلية األولى سنة
 العودة إليها.

 مابين نوفمبر وديسمبر إثر عودة  3232غربي في مطلع شتاء تصاعد الّتوتر في الجبل ال
ولم يرق هذا الّرجوع لمحمد فكيني وعلي الّشنطة خوفا من  2الجبالة إلى مواطنهم األصلّية،

أن يتحّرش بهم البربر وتنشب حرب أخرى فبقي البربر في عزلة عن الّزنتان وقابل الّزنتان 
تصال بكلى الفريقين إلغرائه رّدا على خروج خليفة بن هذه العزلة بمثلها. فسعى الّطليان لال

والّسير معهم في الّسبل الّسلمية والّتعاون بين الّطرفين أي الّطرابلسي  3عسكر عن طاعتهم.
وااليطالي في إدارة شؤون البالد بعدما الحظ تماطلهم وتقاعسهم في تطبيق القانون 

حلي فبرزت مواقفة العدائّية للّطليان من األساسي خاّصة أّنه كان من أنصار رمضان الّسوي
خالل رفضه لتمركز الجيوش االيطالّية في منطقته حيث أرغم الّرجل في مطلع 

عسكرّية متوّجهة إلى المنطقة الغربّية الحدودّية على العودة على أعقابها  فرقة 3202فيفري 
وغيرها  4الّشول،كما عارض وصول فرقة عسكرّية إلى نالوت وأرغمها على البقاء في أبي 

من المواقف المعادية للّطليان مما اضطّرها إلى طلب وساطة سليمان الباروني إليقاف 
 عداوته معهم.
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عند عودة الباروني من األستانة إلى طرابلس وجد األمور معّقدة بين خليفة بن عسكر 
بن عسكر بالعدول فتمّكن من إقناع خليفة  والّطليان فعمل على إعادة العالقة بينهما كما كانت،

عن رأيه فيما يخص عالقته بالّسلطات االيطالّية، وتحسين عالقته بيوسف خربيش، حيث أرسل 
إلى القائد اإليطالي تارديني يبلغه فيها بأّن سليمان  3202جويلية  32عسكر يوم  خليفة بن

وأرسل رسالة إلى  ،فاهمحسنة نحوه وبذلك قد زال سوء التّ  االيطالّية يةله بأّن النّ  وّضحالباروني قد 
يوسف خربيش يخبره فيها بأّن سليمان الباروني قد تدّخل في الّصلح بينهما في ما قد سلف وتم 

 1منح خليفة بن عسكر الرواتب الّسابقة وبعض اإلعانات باعتباره قائم مقام نالوت.
عربية وعلى ويذكر فتحي ليسير أّن األسباب المباشرة لهذه الحرب تعود إلى رفض القبائل ال

لكونه  جبالي إباضي حيث اعتبروها  كقائم مقام للمنطقة رأسها الّرجبان والّزنتان تعيين بن عسكر
 إهانة واستخفافا بمراكزهم االجتماعية .

الء أبي األحباس على أغنام فاّلح جبالي، األمر يستساء الوضع األمني في نالوت إثر ا
ت البدايات كان 2ل ويستولون على أغنام أبي األحباس.اّلذي جعل أرباب هذا األخير يرّدون الفع

األولى لهذه الحرب بقيام مناوشات بين خليفة بن عسكر وأبي األحباس اّلذي كان عربي الّنزعة 
فرفض تعيين بن عسكر كقائم مقام للمنطقة، فتحالف الّرجبان والّزنتان مع أبي األحباس لنصرته 

ي بالهزيمة وقتل في هذه لهذا الحلف لّكنه منعلى حساب ابن عسكر وانضم حسن فكيني 
، فحاول الّزنتان إيقاف هذه الحرب فأرسلوا وفدا للوساطة بين خليفة بن عسكر ومحمد المواجهة

فارسا من بينهم: عمر المحروق الّزنتاني، مسعود العايب، شايب عينو  32فكيني تكون من 
 3الّزنتان.البوسيفي، لكن ابن عسكر رّد هذه الوساطة فغضب وفد 
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ابن عسكر وساطة الّزنتان جعلهم ينضّمون إلى صفوف الحرب القائمة فتصاعدت  رفض
ل تاردية أين تمّكن ابن عسكر من احتال وتيرتها تصاعدا خطيرا حيث راح كل فرق يحشد إمكانيته،

نتان إلى اللجوء إلى رأس الحصان، فاضطر الّرجبان والزّ  3202سبتمبر  01عاصمة الّرجبان في 
 وتمركز ابن عسكر في بلدة فاسطو أين حظي بمساندة يوسف خريبشة قائم مقام فاسطو.

استحكام العداوة بين الّطرفين أصبحت تنذر بقيام حرب في كامل الّنطاق الجغرافي للجبل 
الغربي، لذلك تحّركت الّزاعمات الوطنّية لعقد مؤتمر في العزيزّية قرر انتخاب وفد سّمي "وفد 

الّطاهر أحمد الّزاوي، عبد هللا  وتكون الوفد من: بين الّطرفين أجل وقف الّتناحراإلصالح" من 
 1أفندي الّشريف، محمد بن حمد وعلي المشلوخ ومحمد بن خليفة ومحمد بو زويدة.

التقى وفد اإلصالح بطرفي الّصراع وأدرك أّن رقعة الّصراع قد اّتسعت على أرض الواقع، 
 2ع ورأب الّصدع الحاصل بين  الفرقاء.ففشل  في مسعاه لفّض الّصرا 

 3فشل وفد اإلصالح في مهّمته جعل الحرب تستعر مرة أخرى فأّدت إلى نتائج وخيمة أهمها:
 هزيمة خليفة بن عسكر وأتباعه من بعض المجّندين للحكومة االيطالّية في منطقة 

 الجبل الغربي .
  ن وقيام هيئة اإلصالح غرياظهور قّوة جديدة في الجبل الغربي بالّدعوة إلى مؤتمر

 .المركزّية
 . ساعدت تلك المعارك دخول بعض األفراد في الباندة بدعوة من يوسف خربيش 
 حيث عرف نهايته، وعند  3202 من نالوت إلى الوطّية في ديسمبر اّتجه خليفة بن عسكر

وأقامت  وصوله إلى أبي الّشول تسّلمته فرقة من الجيش االيطالي ورافقته إلى قصر الوطّية
العائالت المرافقة له خيامهم على بئر الوطّية وبقي خليفة بن عسكر هناك بعد تسليم 

تّم القبض عليه ونقل إلى الّسجن في  3200 ــ2ــ 01سالحه إلى االيطالّيين وفي يوم 
                                                             

 .038، المرجع الّسابق، صخليفةّبنّعسكرّببيوغرافياّقائدّغامض: فتحي ليسير، 1
 .033 ،038، ص نفسه: 2
 .28 ،22: المبروك محمد موسى علي، المرجع الّسابق، ص 3
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بعث برسالة إلى أخيه عمر يتوّقع خروجه من الّسجن  3200-8-33طرابلس وفي يوم 
 تنفيذ حكم اإلعدام شنقا في خليفة بن عسكر. وبعدها بيوم واحد تمّ 

وبعد وصول القّوات االيطالية إلى نالوت صادروا جميع أمالكه واّتخذوا من بيوته مدرسة لتعليم 
 الّلغة االيطالّية.

بعد وفاة خليفة بن عسكر قّرر سليمان الباروني العودة إلى مقر إدارته لكّنه تفاجئ بوجود 
لي الجبل بحوزة المسئول اإليطالي فحواها ضرورة مغادرته البالد يقول رسالة موّقعة من طرف أها

، 322الباروني في هذا الّصدد:" قابلت الوالي فوضع بين يدي قائمة بتواقيع تتضّمن مايزيد عن 
كّلها شخصيات ليبّية، بل أصدقاء، أقسم غيابيا عنهم أّنهم لم يسمعوا بها، أو وقعوها والمسدس 

لي الوالي هؤالء أحبابك وأهلك يطلبون مغادرتك البالد، وينسبون لك مكان من  على صدورهم، فقال
تشويش، ونحن نعلم أّنك غير ذلك وحفاظا على حياتك قبل كل شيء أرجو منك الّسفر إلى إيطاليا 

"اعذرني إّنها رسمّية فتأّكدت أّني  مثال لمّدة تهدأ فيها الخواطر فطلبت منه نسخة من القائمة فقال:
 1".بإيطاليامخّير  فسارعت إلى تركيا ماّرا  غير

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 .22سليمان بن سعيد الّشيباني الّنفوسي، المرجع الّسابق، ص : 1
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 .سقوطّالجمهوري ةّالط رابلسيةالمبحثّالث اني:ّ
ل:ّمؤتمرّغريانّ ّ.9111نوفمبر91ّالمطلبّاألو 

إّن الوضع الّداخلي في طرابلس لم يكن مبّشرا وال يدعو إلى الّرضا، لضعف موقف ايطاليا 
يدفع زعماء البالد إلى اإلصرار على المطالبة باالستقالل، في كل من طرابلس وبرقة، اّلذي كان 

إاّل أّنهم لم يستطيعوا االستمرار في المقاومة نظرا لعودة نزاعاتهم القديمة مما أضعف حركة 
المقاومة وحّقق مساعي ايطاليا في السّيطرة على البالد بواسطة الّزعماء الوطنّيين، ومع احتدام 

 1ين يرفضون الّتسليم في طرابلس كما سّلموا في برقة.االيطاليّ المنافسة فيما بينهم جعل 
 دعاونظرا لتصاعد وتيرة المنافسة والّصراع بين األطراف الّطرابلسّية واّتساع رقعة الّصدع، 

الوطنّيون لمؤتمر يعقد في غريان محاولين رأب الّصدع ولملمة الجراح الّناتجة عن خصومات 
 2العرب والبربر في الغرب، ومصراتة ورفلة في الّشرق.

فقد أصبحت الجمهورية الّطرابلسية غير فّعالة على أرض الواقع بسبب الّصراعات اّلتي 
 بعقد مؤتمر تحضيري بالعزيزّية في محّرم سنة  وقد تم الّتمهيد لعقد مؤتمر غريان، 3أنهكتها.
للميالد لتنسيق أعمال مؤتمر غريان وتحضير مواده  3202أكتوبر لشهر الموافق للهجرة 3112

البحثّية وأعضاء هذا المؤتمر هم: الّشيخ عمر الميساوي، الّشيخ علي الهمالي عن مصراته، الشيخ 
وية والّشيخ الّزروق األجهر عن زليطن، وكانت جيبي والفقيه علي بن حسن عن الّزاأحمد الرّ 

 4مقّرراته كاآلتي:
 .انتخاب وفد يسّمى وفد اإلصالح ليصلح بين البربر والّزنتان 
 .الّشروع في انتخاب أعضاء مؤتمر غريان 

                                                             
 

ّالسياسي: محمد خدوري، 1 ّتطورها ّفي ّدراسة ّالحديثة ، تر، نيقوال زيادة، مر، ناصر الّدين األسد، دار الّثقافة، بيروت، ليبيا
 .10، ص 3222

 .321: محمد المرزوقي، المرجع الّسابق، ص 2
 .382: علي عبد اّللطيف حميدة، المرجع الّسابق، ص 3
 .232المصدر الّسابق، ص  ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،4
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 .تقسيم البالد إلى مناطق وتحديد األعضاء لكل منطقة 
  وفد  مؤتمر غريان النتخاب أعضاءإرسال دعوة إلى جميع المناطق الّتي تقّرر اشتراكها في

 ليسعى جاهدا  إلى  فض  الحرب   اإلصالح ومؤتمر غريان. وتّم انتخاب وفد اإلصالح
 بين البربر والعرب إاّل أّنه فشل. 

وشهد هذا المؤتمر غياب كل من الّزنتان  وأوالد  3202نوفمبر  33انعقد مؤتمر غريان في 
افتتح  1أيضا حضوره مكتفيا بحضور العساوي بوخنجر.بوسيف والمشاشنة ورفض زعيم ورفلة 

جلسة المؤتمر عبد الّرحمان عّزام اّلذي اقترح الّتوصل إلى اعتراف روما باستقالل طرابلس معتمدا 
 2في ذلك على ماتعيشه من أوضاع.

فراغ القيادة الّسياسّية  المؤتمر هيئة سياسّية جديدة لملء وبعد المداوالت والمشاورات انتخب
للجمهورّية الّطرابلسّية، وسمّيت بهيئة اإلصالح المركزّية والمتكّونة من واحد وعشرين عضوا برئاسة 

 3أحمد المريض وعبد الّرحمان عّزام كمستشار للهيئة.
وترّكزت أهم قرارات مؤتمر غريان باإلضافة إلى تكوين هيئة سياسّية جديدة سّميت بهيئة 

 4اإلصالح المركزّية في:

  مة ألقاليم ليبيا الّثالثة: طرابلس، برقة وفزان، يرأسها قائد مسلم منتخب يحكم تكوين حكو
ومّما تجدر بنا اإلشارة إليه في هذه  البدو على أساس دستور يوافق عليه غالبية الّليبيّين.

الّنقطة أّن الّسلطات االيطالّية كانت تتّوقع أّن الّشخص المقصود بإدارة البالد تحت راية 

                                                             
 .321: محمد المرزوقي، المرجع الّسابق، ص 1
 .333 ،338: ن. أ. بروشين، المرجع الّسابق، ص 2
 .332المرجع الّسابق، ص  : علي عبد الّلطيف حميدة،3
 .333: ن. أ. بروشين، المرجع الّسابق، ص 4
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األمير إدريس الّسنوسي، بينما حليفاتها )فرنسا وبريطانيا( تراوحت تنّبؤاتها بين: واحدة هو 
 1األمير الّتركي فؤاد، سليمان الباروني، أمير مصري، شيخ سنوسي.

  بعث وفد إلى روما إلعالم الحكومة االيطالية بقراراتها وحّثها على الكف عن سياسة
البالد وعلى أن تنفذ قراراتها المتعلقة بإصدار الّدسائس والّتخريب اّلتي تثير الّشغب في 

 القانون األساسي.

شرعت الهيئة المنبثقة عن مؤتمر غريان في تطبيق قراراته فأرسلت وفدا إلى روما برئاسة 
والمتكون من: محمد بك، فرحات الّزاوي، محمد نوري الّسعداوي، والّصادق بن الحاج  2القرقني.

. وقبل توّجه الوفد إلى الحاكم االيطالي ألخذ اإلذن للّسفر توّجه إلى وعبد الّسالم البوصيري كاتبا
عبد الّنبي بلخبر إلقناعه بالّدخول في هيئة اإلصالح المركزّية والعودة للّنشاط الوطني إاّل أّنه 

معلمين  إليطاليارفض طلبهم، بعدها توّجه الوفد المفاوض إلى الحاكم االيطالي ألخذ إذن الّسفر 
مطالبهم اّلتي رفضها وهّدد الحكومة االيطالّية باالستقالة إذا تّمت الموافقة على المطالب إّياه ب

 3الّطرابلسّية وبعد جدال طويل رخّص له بالّسفر بعد أن وضع في سبيله كل المعيقات.
بطرابلس للوفد الّرسمي الّطرابلسي ومطالبه قامت بإرسال  ونظرا لرفض الحكومة االيطالية 

ّطرابلسّيين المتواطئين مع اإلدارة االيطالّية ليناوئ الوفد المرسل من طرف هيئة اإلصالح وفد من ال
وتكّون الوفد المعارض من: حسن باشا القرمانلي، مصطفى  4المركزّية كبديل للمواطنين الّليبّيين.

لّشيخ بن قدارة، محمود عزيز، وحميدة الزمرلي، وعلي بن شعبان، عامر المعّكف ومحمد العاشق وا
أبي األسعاد العالم ووالجي )لبناني( مترجم، وعمل هذا الوفد على الّطعن في قرارات مؤتمر غريان 

وحّجته  ،ورفض مطالبه، بينما واصل الوفد األّول المطالبة باستقالل بالده وتنفيذ قرارات المؤتمر

                                                             
"، المرجع الّسابق، ص قراءةّفيّحدودّتجربةّومحدداتّإخفاقها9119ّ-9191"تجربةّالحكمّالذاتيّفيّليبياّ: فتحي ليسير، 1

11، 12. 
 .11المرجع الّسابق، ص  : محمد خدوري،2
 .202المصدر الّسابق، ص  ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،3
 .332 : علي عبد الّلطيف حميدة، المرجع الّسابق، ص4
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مة وقد استأجرتهم بهذه في ذلك أّن وفد المعارضة ال يمّثل األّمة ألّن أعضاءه موّظفون لدى الحكو 
الوظائف فهم ينطقون بلسانها ويعّبرون عن أرائها. وبقي الوفد المفاوض بروما حوالي تسعة أشهر 

وقد نشرت جريدة الّلواء الّطرابلسي ما  1دون جدوى أو تحقيق شيء يذكر فرجع إلى طرابلس.
تعّرض له وفد هيئة اإلصالح المركزّية من تجاهل الّسلطات االيطالّية لمطالبه ومماطلتها في الّرد 
علية في مقال بعنوان "جدال أم تعّصب" جاء فيه "وفد األّمة قائم بطلبات مشروعة... فكان من 

وحسن الّنية... وأن توضع  باإلخالصت نظر تحيق واجب الحّق والمنطق أن ينظر في تلك الّطلبا
 األقوال واألدّلة موضع البحث وال يشتغل بالقائلين وشخصياتهم".

ونشرت أيضا غاية هيئة اإلصالح المركزّية من إرسالها الوفد إلى ايطاليا وتقديم مطالبهم 
لدى الحكومة المركزّية بروما من خالل ترجمتها لمحادثة الوفد الّطرابلسي مع جريدة إيل بوبو 

ءلت عن غاية لودي االيطالّية وبناءا على الّترجمة اّلتي أوردتها الجريدة فإّن الّصحيفة االيطالّية تسا
الوفد الّطرابلسي من هذه المطالب وغرضه فيما يتعّلق بالحكم االيطالي نظرا لجهلها بأحوال الحياة 

اإلعالمي لما يجري في القطر الّطرابلسي من  التمويهفي القطر الّطرابلسي، هو مايعكس سياسة 
 أحداث فكانت إجابتهم على الّنحو الّتالي:

ك توالت ر احياة سلمّية ألّننا سئمنا من معفاق مع إيطاليا نريد "إّن غايتنا الوصول إلى اتّ 
  .عشر سنين تباعدنا فيها عن عيالنا وأهلنا"

ني فكان: "قبل وقت في زمن الحكومة العثمانّية كّنا نعامل بصورة اّ أّما جواب الّسؤال الث
ف اإلدارّية العاملة أحسن فكان ممّثلونا في مجلس المبعوثان العثماني ورجالنا تشغل أعلى الوظائ

في البالد وباالحتالل انقطع كّل ذلك وحرمنا كّل حّق مدني وانتشبت نار الّثورة وبدون شك أّن 
 2الّثورة لم تكن ناتجة أاّل عن سوء المعاملة".

                                                             
 . 208 ،202المصدر الّسابق، ص  ،جهادّاألبطال : الّطاهر الّزاوي،1
 .322، 322يحة الخير حمدو رحومة، المرجع الّسابق، ص ت: ف2
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جاهدا للحصول يمكننا القول من خالل هذه الّتصريحات أّن الوفد الّطرابلسي ال زال يسعى 
نّص عليه القانون األساسي من حقوق  ذ بداية االحتالل وتطبيق ماحقوقه المغّيبة من على

للّطرابلسّيين في إدارة بالدهم مستعينا في ذلك بمكتسباتهم الّسياسّية اّلتي ورثوها من تجربتهم في 
 اإلدارة العثمانّية.

 3203.1أما خالد القرقني فذهب إلى موسكو ليحضر مؤتمر إسالمي عقد سنة
االيطالية لمقّررات مؤتمر غريان اّلتي تضّمنت عرض زعامة منطقة طرابلس الحكومة  رفض

على الّسيد إدريس يعود إلى تخّوفها من توحيد جهود الّنضال، لذلك عملت على إفشال هذا الّتوجه 
من خالل االعتراف بإمارة الّسيد إدريس ومنحه االستقالل الّذاتي عن طريق معاهدة الّرجمة 

 ألّنها بذلك تربطه بمراعاة مصالحها. 3202كتوبر أ 02المنعقدة في 
عقدت اتفاقية الّرجمة فحضرها عن الجانب الّسنوسي سمو األمير رفقة الّسيد محمد عابد 
 الّسنوسي والّسيد صفي الّدين الّسنوسي والحاشية الملكّية المؤّلفة من بعض رجال الحكومة ومّثل

و والي بنغازي وأعوانه والجنرال دي فينا ومستشار الوالي الحكومة االيطالّية الجنرال جاكمو ديمويين
 3ومن بين بنودها نذكر: 2عمر باشا منصور الكيخيا فعقدت االّتفاقّية وأمضيت.

 ح العائلة الّسنوسّية مراكز تشريفّية من بينها منح إدريس لقب أمير وجعل نظام الحكم في من
 برقة إمارة وراثية.

 البرقاوّيين سواء كانوا من المقيمين أو الّرحل.دم نزع الّسالح من ع 
 .عدم االستالء على ممتلكات المهاجرين وممتلكات الّزوايا الخاصة والعامة 
 .صرف الحكومة االيطالية لمرتبات رؤساء القبائل 
  عقوبة بأي مواطن ليبي كما يمكنه أن يعطي األمير استشاراته إذا لزم األمر عند إنزال أي

 يطلب العفو في نطاق القانون.

                                                             
 .11: محمد خدوري، المرجع الّسابق، ص 1
 .181 ، مطبعة الهواري، مصر، د.س. ن، ص،ّبرقةّالعربي ةّأمسّواليوم: محمد الّطيب األشهب2
 .02 ،02ص ، المصدر الّسابق، برقةّالهادئة: ردولفوغرا سياني، 3
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 1كما تضمنت بنود أخرى من بينها:
  أن يكون بمعسكرات برقة الّسنوسّية قسم من الجيش االيطالي بالّنسبة اآلتية: كل ثمانين من

ي الجيش الّسنوسي يقابله مائة من الجيش االيطالي ولكّل من الجيشين قائد أحدهما سنوس
 واآلخر ايطالي.

 الحق في تعيين المدير العربي لكل معسكر من المعسكرات الّسنوسّية وهي مراكز  إليطاليا
عمومّية حيوّية ويعرض اسم المدير على األمير للموافقة عليه ولّما عّين األمير الّسيد 

كانه صفي الّدين الّسنوسي اعترضت عليه ايطاليا بحّجة أّنه رئيس مجلس الّنواب وعينت م
رضا الّسنوسي. أّما ايطاليا فقد عّينت الجنرال دي فينا وسّمت المعسكرات الّسنوسية  الّسيد

 باألدوار الخليطة وقد اعتبرت هذه االّتفاقّية تتمة وتوسيعا الّتفاقّية عكرمة.
واعتبر البعض أّن هذه االّتفاقّية وسابقتها أي اّتفاقّية عكرمة سببا في خلود الكثير من 

ر إلى الّراحة والّركون إلى الّسلم كما أضعفت الّروح القتالّية عند اآلخرين وربطت يد القادة العناص
الّشعبّيين عن مباشرة الجهاد بسبب وجود إدريس أميرا معترفا به على رأس حركة المقاومة، مّكنته 

معارضين مثل  المعونات والهدايا القادمة من ايطاليا وبريطانيا من شّد أزره على الّرغم من وجود
علي العبيدي اّلذي تمّكن إدريس من القبض عليه وإرساله مكباّل إلى الواحات سّرا وإبقائه تحت 

 2الحراسة حّتى يتمّكن من إنهاء مفاوضاته مع ايطاليا.
على الّرغم مما قيل في اّتفاقية الّرجمة إاّل أّن الّسلطات االيطالّية رأت في سياسة    

االتّفاقيات والمعاهدات الوسيلة المثلى حّتى تحيل دون وحدة القطرين البرقاوي والّطرابلسي في 
 الّنضال ووحدة البالد.

 
 
 

                                                             
 .182 ،181: محمد الّطيب األشهب، المصدر الّسابق، ص 1
 .02 ،03، المنشأة العاّمة للّنشر والّتوزيع واإلعالن، طرابلس، ليبيا، ص حقيقةّإدريسّوثائقّوصورّوأسرار: مؤّلف مجهول، 2
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نوسي ّّ.9111أكتوبرّّالمطلبّالث اني:ّبيعةّاألميرّالس 

بين العرب والبربر لتنتهي بموت  االثنيأحداث كارثّية بدأت بالّصراع  3202شهدت سنة 
بأحداث أسوء من سابقتها حيث  3203رمضان الّسويحلي أثناء هجومه على ورفّلة، لتبدأ سنة 

 3232شهدت هذه الّسنة توّسع الّنفوذ االيطالي في طرابلس خارج مناطقه اّلتي حوصر فيها سنة 
والخمس على حساب مناطق نفوذ زعماء طرابلس مستغّلين في ذلك خالف الّطرابلسّيين  وهي زوارة
ّفيم بينهم.

شهدت هزيمة البربر وسيطرت العرب على مناطقهم باإلضافة إلى  3203خاّصة أّن سنة 
1ّنهاية خليفة بن عسكر المأساوّية.

فيها الكونت فولبي في يوليو تغّير رأس اإلدارة االيطالّية المحلّية حيث تسّلم مقاليد الحكم 
واّلذي اقترح على الحكومة المركزّية بروما إعادة احتالل شواطئ مصراتة والّتعجيل بالقيام  3203

2ّباألعمال الحربّية.

إدراك هيئة اإلصالح المركزّية لنوايا الّسلطات االيطالّية اّتجاه القطر الّطرابلسي جعلها تسعى 
ر غريان خاّصة توحيد األقاليم الّطرابلسّية وإدارتها من طرف أمير جاهدة إلى تطبيق مقّررات مؤتم

مسلم جعلها ترسل وفدا طرابلسيا إلى برقة ليتباحث سبل الوحدة بين برقة وطرابلس وعرف اللّقاء 
ّبين الّطرفين الّطرابلسي والبرقاوي بلقاء سرت.

ّزام، عمر أبي دبوس، محمد تأّلف الوفد الّطرابلسي من: أحمد بك الّسويحلي، عبد الّرحمان ع
بشير الّسعداوي والّشتيوي ابن سالم واّلصويعي الخيتوني والحاج صالح بن سلطان.  نوري أفندي،

وتكّون الوفد البرقاوي من: الّشيخ صالح األطيوس، الّشيخ نصر األعمى، الّشيخ خالد القيصة 

                                                             
 .022 ،033، المرجع الّسابق، ص خليفةّبنّعسكرّببيوغرافياّقائدّغامض: فتحي ليسير، 1
 .21 المصدر الّسابق، صنحوّفزان،ّّ: ردولفو غراسياني،2
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 3122شهر جمادى األولى سنة اجتمع الوفدان في  1والّشيخ صالح الّسنوسي بن الهادي البراني.
وتباحث الّطرفان أسباب الخالف ومآالتها وأضرارها على البالد فاّتفقا  3203.2الموافق ل ديسمبر 

 3على توحيد الكلمة وحل الخالف ألّن هذا الّتوحيد يكسب البالد قّوة مزدوجة أمام العدو المهاجم.
الّسراء والّضراء وتأّلف اّتفاق سرت من  وّقع الفريقان بعد البحث ميثاق للكفاح والّتعاون في

 4مادة هي: 30

 يجب أن نوّحد كلمتنا ضّد عدّونا الغاصب لبالدنا وضّد المفسدين. .3
 يجب أن يكون عدّونا واحدا وصديقنا واحدا. .0
إّن كافة ماوقع بين الّطرفين من الّتجاوز ال يطالب به أحد اآلخر إلى أن تستقر الحالة في  .1

وضعية البالد العمومّية ومع ذلك يجب أن يسعى الّطرفان إلى المسامحة الوطن وتتعّين 
 بين العربان ومن يتعّدى بعد اآلن فعلى الحكومة الّتابع لها أن تعاقبه بما يستحق.

كل من يخالف الجماعة ويدّس الّدسائس األجنبّية على الحكومة المنسوب إليها يعدم  .2
 وتصادر أمالكه.

الوطن وضرورة الّدفاع ضّد العدو المشترك تقضي بتوحيد الّزعامة  يرى الّطرفان أّن مصلحة .2
في البالد ولذلك يجعالن غايتهما انتخاب أمير مسلم تكون له الّسلطة الّدينية والمدنيّة داخل 

 دستور ترضاه األّمة. 
يّتخذ الّطرفان الوسائل الاّلزمة لتحقيق هذه الغاية المذكورة في المادة الخامسة وأن تكون  .2

 تولية األمير بإرادة األّمة.

                                                             
، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، عمرّالمختارّالحلقةّاألخيرةّمنّالجهادّالوطنيّفيّطرابلسّالغرب: أحمد محمود، 1

 .38 ،32، ص 3121مصر، 
 .332:  ن.أ. بروشين، المرجع الّسابق، ص 2
 .32 ،33: أحمد محمود، المرجع الّسابق، ص 3
 إلى محاضراتّفيّتاريخّليبياّمنّاالستعمارّااليطالي.، وينظر نقوال زيادة، 22 - 22: محمد الّشنيطي، المرجع الّسابق، ص4

 .28، 22، ص االستقالل
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متى تحققت الغاية المذكورة في المادة الخامسة، يجب انتخاب مجلس تأسيسي من الفريقين  .8
لوضع القانون األساسي والّنظم األساسّية إلدارة البالد وقبل ذلك، وتمهيدا لهذه األعمال 

في سياسة البالد  يجب على الفريقين أن يرسل كّل منهما مندوبا للبلدين ألجل أن يشتركا
 والّتدابير المقتضية للّدفاع عن الوطن.

المتحّصن  يتعّهد الّطرفان بأن ال يعترفا للعدو بسلطة ويمنعوه من بسط نفوذه خارج األماكن .3
 بها وفي حالة الحرب يتضافر الفريقان وال يعقدوا صلحا أو هدنة إاّل بموافقة الفريقين.

من الجهات يجب على األخرى أن تمّدها  إذا خرج العدو من حصونه لمواجهة جهة .0
 بالوسائل الحربّية وتنذر العدو بالكف عن الهجوم أو تهاجمه هي األخرى.

تجتمع هيئة منتخبة من أهالي طرابلس وبرقة مّرتين في كل سنة في شهر محرم ورجب  .1
 للنظر في مصالح البالد .

 ة المركزّية في طرابلس.يشترط أن يوافق على هذه المعاهدة كل من حكومة برقة والهيئ .2
 مهمة الهيئة المذكورة تأييد العالقات الودّية بين الّطرفين وتأييد هذه االّتفاقّية.  .2

ويالحظ من خالل هذه االتفاقّية أّن كال الّطرفين سعى إليجاد سبل الوحدة ونبذ الخالف من أجل 
 المسعى.أفضل خدمة للبالد وعاد كّل طرف إلى بالده من أجل تحقيق هذا  تقديم

وبعد عودة الوفد البرقاوي أخبر الّسيد إدريس برغبة الّطرابلسّيين في أن يكون أميرا لهم أيضا. يقول 
 1إدريس الّسنوسي عن مجريات مؤتمر غريان ولقاء سرت مايلي:

، تقّرر تأسيس إمارة 3203" أثناء مؤتمر ألعيان طرابلس عقد بغريان في شهر نوفمبر 
طرابلسّية وعرض البيعة علي، ثم طلبوا منّي إرسال مبعوثين إلى سرت لبحث األمر معهم، فأوفدت 
ابن عمي صفي الّدين لّلقاء بهم، كما أعلمت والي بنغازي في الوقت نفسه، وعاود الّطرابلسّيين 

م بأن أكون أميرا لهم. وهذا وضعني في موقف صعب للغاية فعلى حين أّنى كنت متعاطفا عرضه
مع رغبتهم في أن يصبح لهم رئيس عربي، لم أكن أريد المجازفة بعالقتي مع االيطالّيين في برقة 

                                                             
، محمد عبدة بن غلبون، 0، تر، محمد عبدة بن غلبون، طالملكّإدريسّعاهلّليبياّحياتهّوعصره: ئي.آ.ف. دي كاندول، 1

 .23 ،22منشستر، لندن، ص، 3222
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ولذلك امتنعت عن البث في الموضوع، لكّنني طلبت من الحكومة االيطالّية أن تقبل وساطتي بينها 
ين الّطرابلسيّين فرفضت بشّدة بل أّنها منعتني من أي تدّخل في الّشؤون الّطرابلسّية إذا كانت وب

 تعتبر برقة وطرابلس بلدين منفصلين." 
امتناع األمير إدريس عن الّرد على مطلب الّطرابلسّيين جعل ايطاليا تستغل األمر وتتوجه 

ة أّن الحاكم فولبي كتب في كتابه خاص ،3200نحو إعادة احتالل قصر أحمد بمصراتة سنة 
نهضة طرابلس الغرب: "لقد أعددت العّدة في صمت تام الحتالل شواطئ مصراتة بالوسائل 

 1."3200يناير  02الحربّية ووسائل الّنقل الموجودة في المستعمرة وقّررت القيام بالعمل في يوم 
عربيّة من جديد إاّل أّنه أراد أن يوّضح وعلى الّرغم من إدراكه أّن هذه العملّية ستفّجر الّثورة ال

للّطرابلسّيين أن وقت الحديث عند الخيم قد ولّى وأّن ايطاليا عادت إلى طرابلس الغرب حتى تؤّكد 
 12مدافع جبلية و  2بندقية و  3222وبلغ مجموع أسلحة الحملة حوالي  2حّقها كقّوة استعمارّية.

 3مدفع.
بميناء مصراتة وكانت الهجمات األولى صادمة  3200 يناير 02بدأت عمليات اإلنزال في 

فبراير  33باّلنسبة للّطرابلسّيين اّلذين سارعوا للّدفاع فأجبروا الوحدات االيطاليّة على الّتراجع في 
بعدما هّب سّكان المدن المجاورة لمصراتة لنجدتها، حيث تمكنوا من قطع خط المواصالت  4فقط.

وبذلك فشلت الحملة االيطالّية على مصراتة فرأى الطلّيان  5طرابلس.الّرابط بين مدينة مصراتة و 
خداع العرب عن طريق الهدنة لكسب الوقت إلتمام االستعدادات ألّن قادة ايطاليا كانوا مصّريين 
على تسليم العرب بال قيد أو شرط وإّما الحرب لذلك أرسلت عثمان القيزاني واألستاذ مارتينو إلى 

                                                             
 .22المصدر الّسابق، ص نحوّفزان،ّّردولفو غراسياني، :1
 . 322 ،322: أنجلو ديل بوكا، المرجع الّسابق، ص 2
 .22، المصدر الّسابق، ص نحوّفزان: ردولفو غراسياني، 3
 .322: أنجلو ديل بوكا، المرجع الّسابق، ص 4
 .323: ن.أ. بروشين، المرجع الّسابق، ص 5
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في المفاوضات وحّدد فندق الّشريف كمكان لعقد المفاوضات، وابتدأت الهدنة في مصراتة للّدخول 
 3200.1مارس  1

ومّثل الّطرابلسيين كل من: أحمد بك  3200بدأت مفاوضات فندق الّشريف في مارس 
أّما  2لي، أحمد المريض، فرحات الّزاوي وعّزام بك، الّصويعي الخيتوني وغيرهم من األعيان،حالّسوي

فتّم عرض القضّية  3الجانب اإليطالي فمّثله كل من: بيللي نائب الحاكم وراكيس سكرتير الحاكم.
وتحقيق وحدة برقة  الّطرابلسّية ومطالب الّطرابلسّيين اّلذين أصّروا على تطبيق القانون األساسي

ابلسّيين وطرابلس، لكّن اإليطاليين رفضوا هذه المطالب و أصّروا على الّتدخل في شؤون الّطر 
وأخذوا يعّدون العّدة الحربّية في حال فشل هذه المفاوضات ولّما قوبلت مطالب الّطرابلسيّين 

أفريل  32ومساعيهم مع الحكومة اإليطالّية في روما بالّرفض واإلعراض انقطعت المفاوضات يوم 
 4واستعّد كّل طرف لما يقتضيه المستقبل. 3200

لّشريف كانت عبارة عن مناورة سياسّية أرادت منها الجهات يمكننا القول أّن مفاوضات فندق ا
اإليطالّية كسب الوقت إلعداد ترسانتها العسكرّية وحّث الّطرابلسّيين على تسليم الّسالح خاّصة أّن 
إيطاليا كانت على مشارف نقلة نوعّية في مركز الحكم فقد برز الحزب الفاشي على الّساحة 

ح قريبا من مركز الحكم فمن خالله ستتغّير الّسياسة اإليطالّية اّتجاه الّسياسّية اإليطالّية وأصب
 مستعمراتها .

إدراك الّطرابلسيين للمساعي اإليطالّية جعلهم يسعون جاهدين لتحقيق وحدة القطرين تحت 
"في  5حكم واحد لذلك أرسلوا وفدا آخر لبرقة من أجل المبايعة ويقول إدريس السنوسي عن ذلك:

شّكل الّطرابلسّيين وفدا آخر حضر إلى أجدابيا وكان يتأّلف من بشير الّسعداوي  3200يوليو 

                                                             
 .222المصدر الّسابق، ص  ،جهادّاألبطال : الطّاهر الّزاوي،1
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الّرحمان عّزام ومّرة أخرى أبلغت الوالي بوصولهم وأثناء وجود الوفد بأجدابيا قدم إلى  عبد و وبلخير
برقة كل من إمندوال وزير المستعمرات اإليطالي بوصولهم، وأثناء وصول فولبي والي طرابلس 
الغرب فاجتمعت بهما في جردس العبيد حيث كّررت طلب الوساطة لكّنه رفض مّرة أخرى، فعدت 
إلى أجدابيا مرة أخرى وأشرت على الّطرابلسيين أن يّتصلوا بالحكومة اإليطالية رأسا إذ لم يعد 

 بوسعي أن أفعل أكثر مّما فعلت".
لسيين وحرصه الّشديد على قول إدريس الّسنوسي يدّل على تخّوفه من نوايا الّطرابإن 

وما يؤّكد ذلك أّن الوفدين لّما التقيا في المّرة الّثانية  وّدية مع اإليطاليين.المحافظة على عالقاته ال
تبادال الّتهم فقد اّتهم البرقاوّيون المندوبون الّطرابلسّيون بعدم حملهم البيعة الموعودة لألمير بينما 

بأّنهم ال ينوون تطبيق معاهدة سرت الّتي يجب أن تكون أساسا في  اّتهم الّطرابلسّيون البرقاوّيون 
عن قصد في تقديم المساعدة الاّلزمة في الّنضال ضّد العدو  يتباطؤون قيام إمارة موّحدة وأّنهم 

 1المشترك.
األمير عن الّذهاب إلى  ولّما توّجه الوفد لمقابلة إدريس الّسنوسي وأخبره بمطالبه اعتذر

 2ة الحر وانحراف صّحته ووعد بالّسفر إليها عندما يزول الحر وتتحسن صحته.لشدّ  ،طرابلس
وبعد مقابلة األمير للوفد الّطرابلسي بعّدة أيام زار وزير المستعمرات اإليطالي وبحث معه أمور 

 3البالد وخالل زيارته لوزير المستعمرات أناب عنه أخاه الّرضا في أجدابية.
من زيارة وزير المستعمرات راسل الوفد الّطرابلسي بما جد في  وبعد عودة األمير الّسنوسي

من أمور في رسالة قال فيها: " إّنني قد اجتمعت بسعادة الوزير وذاكرنا في المسألة  االجتماع
الّطرابلسّية، وكان مفاد المذاكرة هو أّن ال يمكنهم توقيف الحرب، إاّل بعد أن أهل طرابلس يخابرون 

هم أوقفوا الحرب ومستعدون لحسن الّتفاهم مع الحكومة، فحينئذ الحكومة مستعدة الحكومة هناك بأنّ 

                                                             
 .223: ن. أ. بروشين، المرجع الّسابق، ص 1
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لتوقيف الحرب من جهتها وسعادته قال: هو كل ما يمكنه عمله من حسن الّتفاهم معهم مستعدا 
 1له".

"فمن حيث المسألة وتسيطر فصل الحر مع عدم مساعدة صحتي للسفر، أظّن أّن سفري 
سيتأّخر بالّرغم عن إرادتي لغاية فتور الحر وتقّدم الّصحة قليال، ولعل أن للقطر الّطرابلسي 

 يصادف توقف الحرب في تلك األصقاع ألّنه هو يسّهل علينا الّسفر.
بناء عليه يمكن لفضلياتكم الّتوجه للهيئة وإعالمها باألسباب جلّية، وها هو طّيه كتاب لرئيس 

 . محمد إدريس.2وا بقبول إهداء تحياتي"الهيئة تصحبوه معكم، وفي الختام تفّضل
إيفاء البرقاوّيين  ابلس خائب اآلمال ألّنه كان يرجوبعد هذه الّرسالة عاد الوفد إلى طر 

بوعودهم المتعّلقة باّتفاقية سرت خاّصة فيما يتعّلق بالمساندة العسكرّية للّطرف اآلخر في حالة 
تشهد توسع إيطالي على حساب مناطق نفوذ مهاجمة القوات اإليطاليّة له ألّن طرابلس كانت 

 الّزعماء الّطرابلسّيين وعلى الّرغم من ذلك حافظ إدريس السنوسي على عالقته باإليطاليّين.
سعى الّطرابلسيون جاهدين لتحقيق اّتفاق سرت خاصة مع تزايد الّنفوذ اإليطالي في طرابلس 

الّزعماء، لذلك قامت هيئة اإلصالح  وعدم قدرة هيئة اإلصالح على إزالة الخالف القائم بين
 3بانتخاب وفد جديد لحمل كتاب البيعة إلى األمير الّسنوسي.

وقد تضّمن نص البيعة بعد الّتحّية إعالم الّطرابلسّيين لألمير أسباب خالفهم مع اإليطاليين 
ة يرأسها اّلذين نهكوا حقوقهم لذلك قاموا بحروب ضّدهم حتى يتحّقق مسعاهم بقيام حكومة دستوريّ 

أمير مسلم يتمّكن من إدارة البالد بطريقة سلسة تضّمن صلح األحكام على الّرغم من كل المساعي 
اإليطالّية لتفريق الّصف وفصل األّمة عن بعضها البعض. إاّل أّنه على الّرغم من المساعي 

الّسنوسي األمير  اإليطالّية إاّل أّن القطرين اجتمعا تحت إدارة أمير مسلم واحد وهو سليل البيت
إدريس لمزاياه العالية ومحّبة الّناس له لذلك تعلن هيئة اإلصالح المركزيّة الممّثلة لألّمة بناءا على 

                                                             
 .322: ن. أ. بروشين، المرجع الّسابق، ص 1
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غريان مبايعتها لألمير إدريس الّسنوسي كما أحاطوه علما أّن نية مبايعتهم له كانت منذ  مؤتمر
 1لقاء سرت لكّنها تأّخرت بسبب الحروب في طرابلس.

القول من خالل الفحوى العام لنص بيعة الّطرابلسّيين لألمير إدريس السنوسي أّنه وقع  يمكننا
ا ألنه من جهة حريص على استمرار عالقته الوديّة مع اإليطاليين وإذا قبل في موقف محرج جدّ 

البيعة ووافق عليها رّبما سيدخل في حرب هو في غنى عنها وإذا رفضها سيحرج أمام رعّيته ألّن 
من جهة  يق وحدة القطرين تّم بموافقة البرقاويّين والطرابلسّيين على حد الّسواء في لقاء سرتتحق

 .أخرى 
وما تجدر اإلشارة إليه أّنه قبل شهر من إرسال نص البيعة قامت الّثورة الفاشّية في إيطاليا 

روني بإجراء واستلمت حكم البالد فقام أول وزير فاشي للمستعمرات وهو فيدر  3200أكتوبر في
عّدة تغييرات في الحكومة العامة للمستعمرات أين عين بون جواني حاكما عاما للمستعمرات ليبدأ 

ف بشير سعداوي الفاشّية على النحو وعرّ  3201،2نشاط الحكم الفاشي في برقة منذ تاريخ يناير 
تها التوّسع واالستعمار هي حكومة الّطغيان والجبروت حكومة العنف واإلرهاق غاي ةالفاشيّ الّتالي: "

 3."واالستثمار وهدفها االستغالل
فقد قال إدريس الّسنوسي عن بداية  3201ونعتقد أّن الّنشاط الفاشي في برقة بدأ قبل سنة 

"وفي غضون ذلك مات الكونت ديمارتينو وكان  تغّير معاملة ممّثلي الحكومة االيطالّية في برقة:
ى شخصا متعّنتا ناصبني العداء فشعرت بأّن تغييرا قد طرأ عل االيطالي اّلذي حّل محّله الوالي

 4الحكومة االيطالية وأن موقفي أخذ في الّتدهور باستمرار".ىسياسة
إصرار اّلطرابلسّيين على بيعة الّسيد إدريس السنوسي جعله يقبل بيعتهم ويرد عليها. )أنظر 

 (.303 ص 3الملحق رقم  ،الّرد على نص البيعة
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على  -أي إدريس الّسنوسي- إطالعهومما جاء في نص الّرد على البيعة نذكر: أّنه بعد 
مسعى الّطرابلسيين وجهودهم لتوحيد الوطن تطبيقا لما تّم اإلجماع عليه في مؤتمر غريان رأى أّنه 

أّنه من الواجب عليه قبول البيعة محافظا على شرطهم في اّتخاذ الّشورى كأساس للحكم واإلدارة إال ّ 
أقّر ترك أمور إدارة طرابلس كما هي بإدارة هيئة اإلصالح حّتى تجتمع جمعية وطنية لوضع نظام 

بعد قبول الملك إدريس للبيعة ووصول رّده إلى  1وجل الثّبات واإلقدام. البالد سائال هللا عز
مع عبد الّرحمان الّطرابلسّيين غادر البالد بحجّة العالج فقال: "وبعد تداول الّرأي مع مستشاري و 

عّزام، قّررت مغادرة البالد فكتبت إلى الملك فؤاد أعلمه برغبتي في زيارة مصر للعالج. وكنت 
اّلتي حفلت  والمتاعببالفعل في أمّس الحاجة إلى القليل من الّراحة وتغيير الجو بعد كل الهموم 

 2بها الّسنوات اّلسبع الماضية".
ّسنوسي كان محّل نقاش للمؤّرخين فمنهم من اعتبر عالجه هذا الموقف اّلذي اّتخذه إدريس ال

مجرد حّجة واهية لتفادي اإلحراج والّضغط اّلذي يتلقاه من البرقاوّيين وهو ما أورده الّطاهر 
بينما أعتبره مصطفى أحمد بن حليم الوزير األسبق في الحكومة الّليبّية حنكة من األمير  3الّزاوي.

 لّسلطات االيطالّية العتقاله ومدى تأثير األمر على حركة الجهاد فقال:إدريس ألّنه أدرك مخّطط ا
"بعد استيالء موسوليني على مقاليد الحكم في ايطاليا شعر األمير إدريس بتآمر االيطالّيين وسوء 
نواياهم بأّنهم يتدارسون اّتجاها للقبض عليه ومحاكمته باعتباره متمّردا على سلطات االحتالل، 

لقبض عليه ومحاكمته باعتباره متمّردا على سلطات االحتالل سوف يضعف من ورأى أّن ا
حيل إلى مصر معنويات الّشعب اللّيبي وقد يؤدي إلى القضاء على حركة المقاومة، لذلك قّرر الرّ 

بحّجة العالج واالستشفاء. فأوكل رئاسة الحركة الّسنوسّية إلى أخيه الّسيد الرضا وأوكل رئاسة 
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بينما اعتبر مؤلف كتاب حقيقة إدريس حقائق،  1العسكرّية إلى الّسيد عمر المختار".األعمال 
أّن األمير إدريس دائما ما كان يتخذ من المرض وسيلة للهروب من المقابالت  وثائق وأسرار

واعتبره فتحي ليسير نظرة منفعّية إلدريس الّسنوسي ألّنه حافظ  2والمواقف الحاسمة طوال حياته.
قته مع االيطالّيين من جهة وحّقق رغبة رعّيته من جهة أخرى فأمن من رّدة الفعل العنيفة على عال
ألّنه بجّرد قبوله البيعة والّرد عليها غادر البالد متوّجها نحو مصر، فأي مقاومة  3،للّطرفين

 للّسياسة االيطالّية ومعارضتها تحسب على خليفته ال عليه. 
بعد قبول األمير الّسنوسي لبيعة الّطرابلسيين غادر البالد الليبية تاركا إدارة الحركة الّسنوسّية 

في طرابلس الغرب لتبدأ في يد شقيقه الّرضا فكان آخر عهد للّطرابلسّيين بجمهورّيتهم اّلتي أّسسوها 
اإلمارة الّسنوسّية لكامل البالد الّليبّية وعلى الّرغم من إتمام اإلمارة الّسنوسّية على طرابلس إاّل أّنها 
ظّلت تعاني من البطش االيطالي واإلهمال الّسنوسي حّتى توّلى حركة الجهاد عمر المختار ألّن 

مّية الّثانية اّلتي دعم فيها إدريس االنجليز ليعود األمير إدريس بقي بمصر حتى نهاية الحرب العال
بعد هدوء األوضاع في ليبيا. 3222إلى البالد سنة 

                                                             
ن، لندن،  د. ، مّذكرات رئيس وزراء ليبيا األسبق، د.،ّصفحاتّمطويةّمنّتاريخّليبياّالسياسي: مصطفى أحمد بن حليم1
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وهي  ،مّكنتنا هذه الّدراسة من تسليط الّضوء على فترة من أهم فترات الّتاريخ الّليبي المعاصر
مرحلة ما بعد الحرب العالمّية األولى وما شهدته الّساحة الّسياسّية في طرابلس من تغّيرات، خاّصة 
بروز كيان سياسي شبه مستقل، فتتّبعنا من خاللها أسباب ظهور هذا الكيان مستعرضين في ذلك 

المساعي االيطالّية إلفشاله عن إعالنه وأهّم نشاطاته الّدبلوماسّية والّسياسّية وكذلك  المواقف الّناتجة
 فخلصنا منها إلى عدة نتائج:

  كان االحتالل االيطالي إليالة طرابلس الغرب ضرورة واقعة ال محالة بالّنظر إلى ما كانت
تعيشه اإليالة من أوضاع مزرية في شّتى المجاالت، فكان احتاللها الحلقة األخيرة من 

 .3312منطقة المغرب العربي منذ سنة حلقات االستعمار األوروبي اّلذي توّغل في 
  اندالع الحرب العالمّية األولى سمح للّطرابلسّيين بإعادة سيطرتهم على مناطق نفوذهم اّلتي

العسكرّية إليطاليا حيث  االستراتيجيةجّراء تغّير  3230استولى عليها الّطليان منذ سنة 
 .قامت بنقل قّواتها إلى الّساحة األوروبّية لدعم حلفائها

  سعي الّدولة العثمانّية إلعادة بعث عالقتها مع إيالة طرابلس الغرب راجع إلى مصالحها
العسكرية اّلتي فرضت عليها شغل أكبر عدد ممكن من الجنود اإلنجليز وااليطالّيين 
بإحداث ثورة شاملة في الّشمال اإلفريقي لتخفيف الّضغط العسكري المفروض عليها في 

 أوروبا.
  الة العثمانّية في الحرب العالمّية األولى وانسحابها من إقليم طرابلس خّلف فراغانهزام الّدو 

، األمر اّلذي فرض على زعمائها تبّني نظام حكم بديل يتوّلى إدارة شؤون اكبير  اسياسي
البالد شرط أن يتوافق مع الّطبيعة االجتماعّية للمنطقة فوقع اختيارهم على اّلنظام 

 الجمهوري.
 كنظام سياسي بديل للّنظام العثماني في  3233نوفمبر  ة فيورّية الّطرابلسيّ قامت الجمه

لكّنه في نفس الوقت حمل بذور  ولة الحديثة،إقليم طرابلس، حمل في ثناياه معالم الدّ 
قباطنة فالوجهة  ةسقوطه وانهياره، فال يمكن للّسفينة أن تبحر بسالم ويتولى قيادتها أربع

 ل قائد.ستتغّير حسب وجهة نظر ك



 خاتمة
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  سعى قادة الجمهورّية الّطرابلسّية إلى منح جمهوريتهم البعد الّدولي عن طريق نشاطهم
المتمّثل في البالغات لكّنهم لم يفلحوا في ذلك ألّنهم لم يتحصلوا على اعتراف الّدول 

 األوروبّية الكبرى نظرا الرتباطهم باّتفاقيات ومصالح مشتركة مع الّدولة المستعمرة.
  ّرابلسّيون في إقرار الّسلم في المنطقة وحصلوا على بعض حقوقهم اّلتي كانت نجح الط

مغّيبة منذ بداية االحتالل بصدور القانون األساسي لإلقليم، لكن هذه المسايرة اّلتي اعتبرها 
الّزعماء الّطرابلسّيون نصرا كبيرا على مستعمرهم اعتبرتها ايطاليا نكسة حقيقّية لذلك 

 ترة لترتيب أمورها وأولوياتها حتى تعيد سيطرتها على البالد.استغّلت هذه الف
  نجحت إيطاليا في مساعيها إلعادة سيطرتها على البالد والمحافظة على مصالحها من

خالل إعادة إحياء الّنزاعات القبلّية والعرقّية الّسابقة اّلتي حاول الّطرابلسّيون تجاوزها 
الفوضى عجز أهل اإلصالح عن احتوائها لغياب ، فخلقت حالة من 3233بتحالفهم سنة 

مفهوم االنتماء الّترابي )الوطن( لدى زعماء طرابلس مع بدايات القرن العشرين فالوطن 
 بالّنسبة لهم يعني المجال الجغرافي للقبيلة.

  احتواء الوضع القائم في طرابلس دفع بها إلى الّتوّجه نحو وحدة في فشل هيئة االصالح
بلسي بأقاليمه الّثالثة تحت سلطة أمير مسلم فبايعوا األمير الّسنوسي باإلمارة القطر الّطرا

فقبلها وبذلك كان آخر عهد للّطرابلسّيين بجمهوريتهم حيث انصهرت في اإلمارة الّسنوسّية 
 ولم يبق لها وجود.

  نحو مصر دخلت طرابلس الغرب مرحلة بعد قبول األمير الّسنوسي البيعة ومغادرته برقة
جديدة من مراحل الكفاح المّسلح تولى قيادتها الشيخ عمر المختار إثر صعود الفاشية إلى 

الحكم وإلغائها لجميع االتفاقيات المبرمة مع الّطرابلسّيين سواء في برقة أو إقليم طرابلس 
وتوّجهها نحو إخضاع البالد عسكريا.
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ّ(9الملحقّرقم:ّ)

ّخريطةّتبينّالمناطقّالواقعةّتحتّسيطرةّالزعماءّبالمنطقةّالغربية.

 .22 مراد أبو عجيلة القامودي: المرجع السابق، ص المصدر:

 

 

 

 

 

ّ
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ّ(1الملحقّرقم:ّ)

 أعضاءّالجمهوريةّالطرابلسية

ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ

ّرمضانّالسويحليّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسليمانّالبارونيّّّّّّّّّّّ

 .20 دالل الّنواري سالمة عبد الكريم: المرجع السابق، صالمصدر:ّ

ّ
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ّ(9الملحقّرقم:ّ)

 علمّالجمهوريةّالطرابلسية

 

 
 .21 دالل النواري سالمة عبد الكريم: المرجع السابق، صالمصدر:ّ
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ّ(8الملحقّرقم:ّ)

ّالطرابلسيةخريطةّالجمهوريةّ

 

 
 

 .21عبد الناصر شتيوي: المرجع السابق، ص المصدر:

 

 

 

 



 

 

124 

ّ(9الملحقّرقم:ّ)

حّالت وزيعّالجغرافيّللجمهوري ةّالط رابلسي ة  خريطةّتوض 

 
 

 .323ص  المرجع الَسابق، ،: الزرقاء سالم محمد حسينالمصدر

ّ

ّ

ّ
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 (6الملحقّرقم:ّ)

ّعملةّالجمهوري ةّالط رابلسي ة

ّ

ّ
ّ

ّ

 

 

 

 

 

 

ّ

ّ
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 (8الملحقّرقم:ّ)

 نصّكتابّالبيعةّلألميرّالسنوسي

إلى سمّو موالنا األمير الجليل الّسيد إدريس حفظه هللا ورعاه تحّية تليق بالمقام الّرفيع    
والجناب األسنى المنيع، وبعد فإنه غير خاف على سمّوكم أّن الخالف لم يزل قائما بيننا وبين 

ها وإدارّيها. الحكومة اإليطالّية، ذلك ألّنها وّجهت عزمها إلى العبث بجميع حقوقنا شرعّيها وسياسّ 
وجعلت من قّوتها مبرذرا للّتصرف في مصيرنا وحقوقنا الّطبيعّية، ونحن خير أّمة أخرجت للّناس ال 
تتحّمل ضيما، وال ترضى أن تضمحّل شريعتنا، وال أن يتطّرق الخلل إلى ديننا القويم كائنا ما كان، 

، معتمدين على قّوة الحّق إلى أن األمر اّلذي حملنا على ركوب األخطار واقتحام الحروب المتوالية
نظفر بتحقيق أمنيتنا القومّية... أال وهي تأسيس حكومة دستورّية يرأسها أمير مسلم جامع 
للّسلطات الّثالث الدينّية والّسياسّية والعسكرّية، مع مجلس نيابي تنتخب األّمة أعضاءه، وبهذا يسلم 

فظ شرعنا وعنعنة تاريخنا الباهر. وهذا ال ينافى وطننا ويتّم أمر ديننا وتصلح أحكام قضاتنا، ويح
ما تدعيه ايطاليا وما دأبت عليه في خطب رجالها من أّنها لم تحّتل ديارنا بنّية االستعمار، وإّنما 
ساقتها دواعي الّسياسة الدولّية في البحر المتوسط، ولو كانت صادقة في دعواها هذه لما عّرضت 

ات واستعمال دهائها وقدرتها للّتفريق والفوضى. وقد حاولت فصل بالدنا للخراب بتوالي المهاجم
األّمة بعضها عن بعض بطرق مختلفة وأبى هللا إاّل أن يجمع كلمة القطرين الّشقيقين بأن يلتّفا 

 حول أمير واحد برضيانه.
وحيث كان سمّوكم من أشرف عائلة وأكرم بيت مع ما تجّمع في ذاتكم الّشريفة من المزايا    

لعالية واألوصاف الجليلة فإّن "هيئة اإلصالح المركزّية" الحائزة للوكالة المطلقة من "مؤتمر ا
غريان" اّلذي يمّثل األّمة الّطرابلسّية بانتخاب وقع منها قد وجدت في سمّوكم أميرا حازما قادرا على 

رين، طرابلس وبرقة، جمع األّمة حائزا للّثقافة العامة محبوبا، فهي لذلك تبايع سموكم أميرا للقط
 على أن تقودهما إلى ما يحّقق أمانيهما الّشريفة اإلسالمّية المنوه عنها.

على أن مبايعتكم كانت مضمرة في كّل نفس منذ وقع االّتحاد بين مندوبي القطرين في    
"سرت" وكان الّسبب في تأخير تحقيقها طوارئ الحرب اّلتي طّوحت بكل واحد من أعضاء الهيئة 

 ال القطر في منطقة شاسعة من المناطق الحربّية.ورج
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وبهذه المبايعة إن شاء هللا أصبح سمّوكم األمير المحبوب للقطرين المباركين. ومتى    
سنحت الفرصة عند تشريفكم إيانا حسب رغبة األّمة تقام لكم مظاهر هذه البيعة في موكب الئق 

 بسموكم.
عنده ويجعل البركة في البيت الّسنوسي المؤّسس  وهللا سبحانه وتعالى يمّدكم بروح من   

 على الّتقوى والّصالح
 .3123ذي الحجة سنة  1في 

 رئيس هيئة اإلصالح المركزّية
 أحمد المريض

 مستشار هيئة اإلصالح المركزّية.
 عبد الّرحمان عّزام

ّاألعضاء:
 محمد بن عمر
 عثمان القيزاني
 بشير الّسعداوي 
 عمر بودبوس

 حسين بن جابر
 محمد صادق بن الحاج

 محمد فرحات
 محمد مختار كعبار
 عبد الّرحمان زبيدة

 محمد فّكيني
 محمد التّايب

 الّصويعي الخيتوني
 سالم البحباح
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ّاألعيان:
 محمد الّديب

 فرحات القاضي
 محمد سوف

 محمد القرقني
 عمر ضياء
 أحمد الّسني

 علي بو حبيل
 البغدادي بن معيوف

 أحمد الّشتيوي 
 المريضمحمد الّصغير 

 محمد سعدون قائد الجيش الوطني
الطاهر الزاوي: عمر المختار الحلقة األخيرة للجهاد الوطني في ليبيا، المصدر السابق،  المصدر:

 .32 ،83 ص
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 (1الملحقّرقم:ّ)

 نصّالردّعلىّكتابّالبيعة

رئيس هيئة من خادم المّلة اإلسالمّية محمد إدريس المهدي الّسنوسي إلى أصحاب الّسعادة 
اإلصالح المركزّية وأعضائها وعموم الموّظفين ورؤساء الجيوش وكاّفة األعيان واألهالي 

 الّطرابلسّيين.

 الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،   
وبعد فقد تناولت بيد الّشكر عريضتكم اّلتي أظهرتم فيها رغبتكم الخالصة اّلتي أجمعتم  عليها 

ها جهادا صادقا باألنفس والّثمرات في شخصي فأخذتها داعيا هللا أن في مؤتمر غريان، وجاهدتم ل
 يحّقق آمال هذه األّمة ويكّلل مساعيها كلها بالّنجاح.

ولّما كان اّتجاه الوطن وسالمته هما الغاية اّلتي طالما سعيت إليها وجدت من واجبي أن 
ت األّمة تكليفي بها، فعلي إذن أن أتلّقى طلبكم بالقبول، وأن أتحّمل المسؤولّية العظمى اّلتي رأ

 أعمل بجد معكم، ولكن ال تنسوا أّنني بغير إقدامكم وجّدكم ال قدرة لي على شيء.
إّني أعلم أّن الحياة الخالدة هي لألمم ال لألفراد، وكذلك األعمال العظيمة الباقية هي اّلتي 

 إلى كل عمل ثمرته لألّمة.تنصرف إلى صالح الجميع، فلذلك أدعوه سبحانه وتعالى أن يهدينا 
إّن من حق كّل شعب أن يسيطر على شؤونه، والّناس منذ نشأوا أحرارا. وقد أظهر شعبنا في 
كّل أدواره مقدار محّبته للحرّية فدفع مهورها عالية، فال يصح ألحد أن يطمع في استعباده 

 واالستبداد بشؤونه.
على قاعدتها. هذا وقد رأيت أن أقّر  لقد اشترطتم علّي الّشورى وهي أساس ديننا وسأعمل

األمور على ماهي عليه حتى تجتمع جمعّية وطنّية لوضع نظام البالد، فلذلك أكل إلى الهيئة 
المركزّية لما أبدت من الحمية والعدل والّدراية أن تستّمر على إدارة شؤون القطر الّطرابلسي، ولي 

حمد بك المريض ورفقائه والّرؤساء الكرام اّلذين أيدوا الّثقة العظيمة في حكمة رئيسها البطل الحازم أ
 مساعي الهيئة المالّية أن يتحّملوا مشاق المسؤولّية بصبر لتثبيت دعائم البناء الوطني اّلذي شّيدوه.
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وأسأله تعالى أن يمد الجميع بعنايته وأن يثّبت األقدام ويقهر األعداء ويمن بالّنصر الموعود 
 ر.إنّه على ما يشاء قدي

 .3123ربيع األول سنة  00في 
ّاإلمضاءّمحمدّإدريسّالمهديّّالسنوسيّ

الطاهر الزاوي: عمر المختار الحلقة األخيرة للجهاد الوطني في ليبيا، المصدر  المصدر:
 .33،30السابق، ص
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ّقائمةّالمصادرّوالمراجع:

ّالمصادر:ّ-9

 .3222د.ن، د.ب.ن،  أبي اليقضان )ابراهيم(، سليمان باشا الباروني في أطوار حياته، د. .3
 األشهب )محمد الّطيب(، برقة العربية أمس واليوم، مطبعة الهواري، مصر، د.س.ن. .0
الباروني زعيم المجاهدين الطرابلسيين، القاسم(، حياة سليمان باشا  أبو الباروني )يحيى .1

 .3223ن،  . ب ن، د. ، د.د.0ط
، 3سليمان(، صفحات خالدة من الجهاد للمجاهد الليبي سليمان الباروني، ج(الباروني  .2

 ن، د.س.ن. د. عنيت بجمعها وترتيبها، زعيمة الباروني، د.
ئيس وزراء ليبيا بن حليم )مصطفى(، صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي،مذكرات ر  .2

 .3220األسبق، د.د.ن، لندن، 
ذكريات الّلواء صالح حرب، دراسة وتح: أحمد حسن الكّيالي، مر، الّلواء صالح حرب،   .2

 .0222 أحمد زكريا الشلق، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر،
 ريمون )جورج(، من داخل معسكرات الجهاد في ليبيا، تر، عبد الكريم الوافي، المنشأة .8

 .3280 العامة للنشر والتوزيع، طرابلس،
، دارف المحدودة، لندن، 0الزاري )الطاهر أحمد(، جهاد األبطال في طرابلس الغرب، ط .3

3232. 
، دار 0الزاوي )الطاهر أحمد(، عمر المختار الحلقة األخيرة من الجهاد الوطني في ليبيا، ط .2

 .0220 المدار اإلسالمي، بيروت،
فظائع االستعمار الفاشستي في برقة وطرابلس، جمعّية الّدفاع عن لّسعداوي )بشير(، ا .32

 د.ب.ن، د.س.ن. ،برقة، د.د.ن
 شكري )محمد فؤاد(، الّسنوسّية دين ودولة، دار الفكر اإلسالمي، مصر، د.س.ن. .33
عّزام )عبد الّرحمان(، صفحات من المذّكرات السّرية أّلول أمين عام لجامعة اّلدول  .30

 ميل عارف، المكتب المصري الحديث، مصر، د.س.ن.، تن: ج3العربّية، ج
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، دارالمكتبة األندلس، 0غراسياني )ردولفو(، برقة الهادئة، تر،ابراهيم سالم بن عامر، ط .31
 .3232بنغازي، 

، دار الفرجاني، 0)ردولفو(، نحو فزان، نقله عن اإليطالية: طه فوزي، ط سيانيغرا .32
 .3222القاهرة، 

 ن..حرب طرابلس، مؤسسة األمير فاروق، د.ب.ن، د.س )محمد ابراهيم(، تاريخ لطفي .32
مذّكرات أنور باشا في طرابلس الغرب، تق وتر،عبد المولى صالح الحرير، أنور باشا،  .32

 .3282مر، حبيب وداعة، منشورات مركز بحوث ودراسات الجهاد الّليبي، د.ب.ن، 
ّالمراجع:ّ-1

في ليبيا، دراسة في األصول  حميدة )عبد الّلطيف(، المجتمع والّدولة واالستعمارأ .3
 االجتماعّية، االقتصادّية والثقافّية لحركات التحّرر وسياسة الّتواطىء ومقاومة االستعمار،

 .3222مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
وتق،  تر ،1256بروشين )نيكوالي إليتش(، تاريخ ليبيا من القرن التاسع عشرحتى عام  .0

، منشورات مركز جهاد الّليبّيين للّدراسات 0ف أبو سالمة، طعماد حاتم، مر، ميالد يوس
 .0222الّتاريخّية، ليبيا، 

البوري )عبد المنصف حافظ(، الغزو االيطالي لليبيا، دراسة في العالقات الّدولّية، الّدار  .1
 .3231العربّية للكتاب، د.ب.ن، 

ار العربّية للكتاب، ، الدّ 3213-3233التليسي )خليفة(، معجم معارك الجهاد في  ليبيا .2
 طرابلس، د.س.ن.

إلى مابعد الحداثة، سلسلة مصطلحات  )محمد(، الدولة فلسفتها وتاريخها من اإلغريق حيدر .2
 .0233.ن،  ب ، المركز اإلسالمي للّدراسات المعاصرة، د.32 حديثة

ديل بوكا )أنجلو(، على مقربة من حبل المشنقة، محمد فكيني واالستعمار االيطالي،  .2
ملحمة الكفاح المسّلح والّنضال الّسياسي، منشورات مياللي للّترجمة العربّية، طبع في 

 .0223فرنسا، 
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زيادة )نقوال(، ليبيا من االستعمار االيطالي إلى االستقالل، المطبعة الكمالّية، د.ب.ن،  .8
3223 . 
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 الملخص:

ازداد نشاط الحركة االستعماريّة في منطقة المغرب العربي، حيث توّجهت األنظار االيطاليّة نحو إيالة طرابلس  99مع نهاية القرن 

بلوماسيّة مع الّدول األوروبّية الّطامحة الغرب لعّدة اعتبارات التّاريخيّة منها والمحليّة وكذلك االستراتيجّية، لذلك بذلت العديد من المساعي الدّ 

. لتشرع ايطاليا في التّوسع نحو الّدواخل الّطرابلسيّة. لكن اندالع الحرب 9999فيها حتّى تتمّكن من الّسيطرة عليها، فتسنّى لها ذلك سنة 

قوى بين االيطاليّين والّطرابلسيّين من جهة العالميّة األولى جعل إيالة طرابلس الغرب مسرحا ألحداثها من جهة، وساهم في قلب موازين ال

ة أخرى، حيث رّجحت الكفّة لصالح الّطرابلسيّين فتمّكنوا من إعادة سيطرتهم على معظم مناطقهم، ليتعّمق هذا التّمكن عقب الحرب العالميّ 

ل المغرب العربي واإلسالمي على حّد األولى بإنشائهم ألول كيان سياسي شبه مستقل في ظل االستعمار االيطالي كسبق تاريخي تشهده دو

حفيظة  سواء تحت مسّمى الجمهوريّة الّطرابلسيّة الّتي اتّخذها الّطرابلسيّون وسيلة ألخذ حقوقهم المغيّبة منذ بداية االحتالل. وهو ما أثار

 إلى الّساحة الّسياسيّة لطرابلس. االيطاليّين فعملوا على وضع حّد لها من خالل إعادة بعث وإحياء الّصراعات الّزعامية والعرقيّة 

 الكلمات المفتاحي ة:

 الّصراعات العرقيّة والّزعامية.  - الجمهوريّة الّطرابلسيّة -الحرب العالميّة األولى -االحتالل االيطالي  -طرابلس الغرب 

Résumé: 

À la fin du XIXe siècle, l’activité du mouvement colonial s’est accrue dans la région du 

Maghreb, où l’attention italienne s’est tournée vers Tripoli de l’Ouest. Pour plusieurs 

considérations, historiques, locales et stratégiques, l’Italie a employé de nombreux efforts 

diplomatiques, avec les pays européens afin d’être en mesure de mettre sa main sur la province 

de Tripoli, ce qui a été possible  en 1911. 

Depuis, l’Italie commença à s’étendre et de concentrer son influence à la provinceTripoli. 

Cependant, le déclenchement de la Première Guerre mondiale a fait Tripoli-Ouest le théâtre de  

multiples événements. Comme, il a contribué aussi, à l’inversion de l’équilibre des forces en 

présence  entre les Italiens et les Tripolitains, en faveur de ces derniers, qui ont pu reprendre le 

contrôle de la plupart de leurs régions. Le fait le plus marquant de cette période, au lendemain de 

la 1er guerre, et la naissance de la première République au niveau du Monde arabo-musulman. 

Mots clés: 

Occupation italienne, Première Guerre mondiale, République de Tripoli, conflits ethniques et de 

leadership. 

sommario: 

Alla fine del XIX secolo,l 'attireità del movimente coloniale prese piede mella regione del 

Maghreb, dove l 'attenzione Italiana si é rireolta alla tripoli occidentale per direerse 

considerazioni, stiriche, locali e strategiche, l 'Italia impiego molti sforzi diplomatiche, con i paesi 

curopei che alla fine riuscirono a mettere le mane sulla provincia di tripoli, cio che era 

possibile mel 1911,Da allora ,l 'Italia inizio ad espandersi e di concentrare la sua influenza sulla 

proreincia di Iripoli tuttareia, lo scoppio della prima guenra mondiale rese tripoli- west teatre di 

numerosi event, come, imoltre ; la cotribuito all 'imeversione degli equilibri delle forze presenti tra 

Italiani e Tripoliti, a faveore di questi ultimi, che hammo potuto ripri=endere il controllo della 

maggion parte delle loro regioni IL fatto pui eclateute di questo periodo, dapo la prima guerna 

mondiale , e la mascita della prima reppubblica a livello del mondo arabo- musulmano. 

Parol chiaree : 

Occuparione Italiana, la prima guena mondiale, repubblica di tripoli, conflitti etnici e di leadership. 

 


