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 شكر وتقدير

قالصووووووووووووالة قالسووووووووووووالم . الشووووووووووووكر ي عووووووووووووء قجوووووووووووو  الوووووووووووو ي منوووووووووووول علينوووووووووووول بنعموووووووووووو  اإلسووووووووووووالم          

 .علي معلم األقلي  قخلتم المرسلي  سيدنل محمد قعلي آله قصحبه أجمعي  

ــــــق  ــــــدم بالشــــــكر العمي ــــــد،أتق ــــــائق التق ــــــاريخ وف ــــــل أســــــاتذتي بقســــــم الت ــــــى ك ــــــرام إل ، ير واالحت

ــــــة بشــــــير  ــــــدكتورة علجي ــــــذكر ال ــــــيم هــــــذه الرســــــالة وأخــــــ  بال ــــــة المناقشــــــة لقبولهــــــا تقي ولجن

. قمراجعتهووووووووووول قتقوووووووووووديم النصووووووووووو  قاإلرشووووووووووولد,لقبقلهووووووووووول اإلشوووووووووووراف علوووووووووووي هووووووووووو   الرسووووووووووولل   العرفـــــــــــي 

 .أسل  اي أ  يحفظهل قعلئلتهل  قيجءيهل عني ك  خير 

علووووووووووي حسوووووووووو   سووووووووووليمل  الحموووووووووورق علئلوووووووووو  المرحووووووووووقم ص بللشووووووووووكر قالتقوووووووووودير كموووووووووول اخوووووووووو         

قمسووووووووووولعدتي ,طيلووووووووووو  تقاجووووووووووودي  بمنوووووووووووء  العلئلووووووووووو  بمدينووووووووووو  المووووووووووور  ,االسوووووووووووتقبل  قكووووووووووورم ال ووووووووووويل   

قجءيوووووووووو  الشووووووووووكر قالعر وووووووووول  إلووووووووووي .خلصوووووووووو  الرقايوووووووووولت الشووووووووووفهي  , ووووووووووي تجميوووووووووو  الموووووووووولدة العلميوووووووووو  

  ق مووووووول ءقدتنوووووووي بوووووووه علوووووووي كووووووو  ملقدمتوووووووه لوووووووي مووووووو  تشوووووووجي, ســـــــليمة العـــــــي المربيووووووو  الفل ووووووول  

 .م  معلقملت قيم 

علووووووووي ملب لووووووووه , محمــــــــد عبــــــــد الســــــــًلم  ريــــــــدةقأخيووووووووراك خووووووووللص شووووووووكري ل سووووووووتل  الفل وووووووو       

قتمكينوووووووووي مووووووووو  مقلبلووووووووو  بعووووووووو  معلصوووووووووري ,مووووووووو  جهووووووووود لمسووووووووولعدتي  وووووووووي جمووووووووو  المووووووووولدة العلميووووووووو  
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 الملخ 

تنلقلوووت الدراسووو  االق ووولع االقتصووولدي  قاالجتملعيووو  قاالداريووو  قالثقل يووو  لمدينووو  المووور  خوووال  الفتووورة 

 . 1951-1941الممتدة م  سنتي 

 قوود اتخوو تهل السوولطلت اإليطلليوو   لمققوو  المدينوو  المتميووء قمنلخهوول المعتوود  قتربتهوول الخصووب    نظووراك  -

قترتووب علوو   لووك إنشوول  العديوود موو  المرا وو  العلموو  كللسووك  الحديديوو   .يطووللي ل  اإلمركووءاك لالسووتيط

دموو  المشوورقع قموو  أ  الهوودف خ .هوول موو  المبوولني الخدميوو  قالسووكني  قالطوور  المعبوودة قاألسووقا  قغير 

 ,االسووتيطلني إال أ   السووكل  اسووتفلدقا بشووك  غيوور مبلشوور موو  هوو   الخوودملت خلصوو  بعوود الحوورب 

قبعوود الحوورب , أثنوول  الحورب لصوولل  القووقى المتصولرع  يطولليق  قاسووتغلت هوو   المبولنيحيوث خوور  اإل

 .ظلت تؤدي خدملتهل للمقاطني 

مثلوت  وي مول أدى إليوه الصوراع المسول  مو  بشوري  ت حودقث خسولئر إلو الثلنيو  دت الحرب العللميو  أ -

 موول  لووإهووللي  قوود األ  ووي  متمثلووإ وول   إلوو  الخسوولئر الملديوو  ال,  قوودا  ل هووللي قالمجنوودي  الليبيووي 

نتيجو  خورق  الكوقادر  د  وي مقظفيهوللصح  ق لك لونقص حو  كمل تققفت الخدملت م  تعليم ق يملكق 

عمللهوول كموول أت عوو  آعوو  المنشووقتققفووت ب .ليوو االيطلليوو  قعوودم تووق ر بوودي  عنهوول موو  العنلصوور المح

 قبللتللي ت ررت المدين   ي إطلر األ رار التي لحقت بإقليم برق  علم . ققفت المشلري  الءراعي ت

 .للحرب نطلقلك مبلشراك لم تك  م البالد  م  أالرغم   عل

لو  المدينو  حدقث تغيور ديموقغرا ي  وي المدينو  نتيجو     - قا   تورة الحورب سو, لحولالت النوءقم مو  قا 

قهوو ا التغيوور انعكووس علوو   .ق النوولجم عوو  كلرثوو  الووءالء , أالتلليوو  لهوول  أق الفتوورة ,العللميوو  الثلنيوو  



 ن

 

المدينو  حيوث شوهدت المدينو  نشولطلك ملحقظولك  وي مختلوف النوقاحي االقتصولدي  قالثقل يو  قالريل وي  

 مختلووف القبلئوو  الليبيوو    نسوويم موو مجتموو  المدينوو  موو   .  ووي الفتوورة التووي سووبقت حوودقث الءلووءا  

قمو   لوك    مو  العنلصور التوي بقيوت بعود الحورب إ ل   إل  قجقد بع  األقليلت كلليهقد قغيرهم

 . للطلب  العلم ال ي يميء ه ا المءيم هق األلف  قالتآخي 

قالمسووولحلت  , قجوووقد الشووومس المشووورق   .قووو  المووود  عر ووو ك ل قبئووو  قاألمووورا أتعتبووور المدينووو     -

مصلن  للكيملقيلت جعلهل تخلق تقريبلك م  األمورا  ق  ,جقد البرك قالمستنقعلتعدم ق ق  ,الخ را 

قمعظوووم األموووورا  التوووي تموووت اإلشوووولرة إليهووول هووووي أمووورا  علر ووو  عوووولدة مووول تووووتم  .المسوووتقطن  

 .مقلقمتهل

مموول , تحظوو  بوودعم اجتموولعيكلنووت  عقووب الحوورب العللميوو  الثلنيوو  ثقل يوو  ريل ووي  ظهووقر نشوولطلت  -

 .الر   م  مستقا  الفكري  ق ,  هل تحسي  ق   المقاط  بصف  علم ف منالهد  أيشير 

إال أنهل  .نه يغلب عليهل الطلب  الريفي أ بللرغم  المعيشي  للسكل  ,التشلبه الكبير  ي نمط الحيلة   -

 . قالتقاص  الثقل ي , اكتسبت بع  مظلهر التمد  نتيج  للتغيرات الديمقغرا ي 

, نجليوووء قبعووو  العنلصووور العربيووو  كلنوووت بأيووودي اإل, نجليءيووو  إلإلدارة اإ  القظووولئف المهمووو   وووي ا  -

 .قسبب  لك أ   معظم العنلصر المحليو  لويس لوديهل الكفول ة قالخبورة الالءمو  للقيولم بهو   األعبول 

قل ا أقيمت العديد م  الدقرات  .قل ا أسندت لهل بع  األعمل  البسيط  التي ال تحتل  إل  خبرة

 .لعنلصر المحلي  لتأهيلهل لتقلي القظلئف الشلغرة للر   م  كفل ة ا

هوول الءراعيوو  قالرعقيوو     هووي ت ووم طبيعت إلوو ء المدينوو  بتنووقع النشوولط االقتصوولدي  بلإل وول   لتمتوو  -

 ت ووم العديوود موو  التجوولر قالصوونلع قالحوور يي  موو  , كبوور تجموو  تجوولري لمنطقوو  الجبوو  األخ وورأ

يطلليي   .مسلمي  قيهقد قا 



 س

 

غلوووب أق  ,المعيشوووي موو    وووعف القوووقة الشووورائي  قمحدقديوو  التعلمووو  النقووودي  ىتق المسووو التفوولقت  وووي  -

 . المعلمالت التجلري  تتم ع  طري  المقلي  

ء المدينوو  بقجووقد العديوود موو  المعووللم التلريخيوو   ات المووقرقث الح وولري قلوو ا  هووي علموو  لتمتوو -

 .ج ب للسيلم 
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 مةالمقد

نتيجووووووووووو  للصوووووووووووراع بوووووووووووي  . بووووووووووو  المووووووووووويالدتأسسووووووووووت مدينووووووووووو  المووووووووووور  خوووووووووووال  القووووووووووور  السووووووووووولدس ق

موووووووووو  جهوووووووووو  قتووووووووووه اخ ق,الملووووووووووك اركسوووووووووويالقس الثوووووووووولني قأعقانووووووووووه موووووووووو  األرسووووووووووتقراطيي  موووووووووو  جهوووووووووو  

  بق خصوووووووووأكثووووووووور منطقووووووووو   متجهوووووووووي  للغووووووووورب حيوووووووووث تقجووووووووود   رجوووووووووقا مووووووووو  ققرينووووووووولخ الووووووووو ي  اخوووووووووري 

اسوووووووووووتطلعت المدينووووووووووو  التوووووووووووي ( المووووووووووور  )  المحليوووووووووووي  مدينووووووووووو  برقووووووووووو  قأسسوووووووووووقا بمسووووووووووولعدة السوووووووووووكل ,

مدينوووووووو   مثوووووووو  علوووووووو  السوووووووولح موووووووود  مسووووووووتقل   قاقلمووووووووت, هل علووووووووي رقعوووووووو  قاسووووووووع بسووووووووط سوووووووويطرتا  ت

لتصووووووووووودير  اك مينووووووووووول نشوووووووووووأت قأ .مووووووووووو  مدينووووووووووو  برقووووووووووو   اك جوووووووووووء التوووووووووووي أصوووووووووووبحت ( توووووووووووقكرة) توووووووووووقخبرة 

تحمووووووووو  نقووووووووو  نبووووووووولت م .  676كمووووووووول صوووووووووكت لنفسوووووووووهل عملووووووووو  عووووووووولم  ,الفووووووووولئ  مووووووووو  المنتجووووووووولت 

ل  أ  هوووووووووووو ا النبووووووووووووولت علوووووووووووو  رأس  قظلوووووووووووووت .يم قلئموووووووووووو  صووووووووووووولدرت االقلووووووووووووالسوووووووووووولفيقم مموووووووووووول يشووووووووووووويرا 

م .  171-111التجوووووووووووووولري حتووووووووووووووي عوووووووووووووولم  هلنشوووووووووووووولطرس حيلتهوووووووووووووول السيلسووووووووووووووي   ق تموووووووووووووولالمدينوووووووووووووو  

قانتهوووووووووووووووء ,قاالنقسووووووووووووووولملت  لقالقووووووووووووووو , قتعر وووووووووووووووت االمبراطقريووووووووووووووو  ل األسوووووووووووووووكندر  ,حيوووووووووووووووث توووووووووووووووق ي

 (1)ثالثووووووووو  قووووووووورق  الرقمووووووووول  الفرصووووووووو    ووووووووومقا برقووووووووو  إلووووووووو  امبراطوووووووووقريتهم قاسوووووووووتمر حكمهوووووووووم لهووووووووول 

بقيووووووولدة عمووووووورق بووووووو  العووووووولص  وووووووي عهووووووود عمووووووور بوووووووو   م 547عووووووولمصووووووولحلك   تحهووووووول المسووووووولمق   ثوووووووم,

 سووووووووولر عمووووووووورق بووووووووو  العووووووووولص  وووووووووي الخيووووووووو  حتوووووووووي : " ق وووووووووي  لوووووووووك يقوووووووووق  ابووووووووو  الحكوووووووووم .الخطووووووووولب 

ق ووووووووي قصووووووووف . ." (7)يؤدقنهوووووووول لووووووووه دينوووووووولر لووووووووفهلهوووووووول علووووووووي ثالثوووووووو  عشوووووووور أ   صوووووووولل  أقوووووووودم برقوووووووو

موووووووول علووووووووم منووووووووء  لرجوووووووو  لووووووووه عيوووووووول  : "أمنهوووووووول قرخلئهوووووووول يقووووووووق  عبوووووووود اي بوووووووو  عموووووووورق بوووووووو  العوووووووولص 

قيصوووووووووووف ابووووووووووو  حققووووووووووو  تربتهووووووووووول  " (1)قووووووووووو  قلوووووووووووقال أموووووووووووقالي بللحجووووووووووولء لنءلوووووووووووت برقووووووووووو أسووووووووووولم مووووووووووو  بر 

:" أموووووووول أبووووووووق عبيوووووووود البكووووووووري  قوووووووول   يهوووووووول( 4)"أر ووووووووهل حموووووووورا  قثيوووووووولب أهلهوووووووول  أبوووووووود محموووووووورة : "قوووووووولئال
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قهووووووووي , مدينوووووووو  برقوووووووو   ووووووووي الصووووووووحرا  حموووووووورا  التربوووووووو  قالمبوووووووولني ,  تحموووووووور لوووووووو لك ثيوووووووولب سوووووووولكنيهل 

, قيصووووووووف اإلدريسووووووووي برقوووووووو   (6)"  مصوووووووور منهوووووووولدائموووووووو  الرخوووووووول  كثيوووووووورة الخيوووووووور قأكثوووووووور  بوووووووولئ  اهوووووووو

قيعوووووووووووءي اءدهووووووووووولر جنوووووووووووقة  وووووووووووي العصوووووووووووقر القسوووووووووووطي إلوووووووووووي ,قكل ووووووووووو  الجبووووووووووو  األخ ووووووووووور بوووووووووووللثرا  

احتكووووووووولر تجوووووووووولرة منطقوووووووووو  برقوووووووووو   حيوووووووووث يصوووووووووودر منهوووووووووول الووووووووووي رقمووووووووول الصووووووووووقف قالووووووووووري  قالءيووووووووووت 

قتشووووووووووووووير النقووووووووووووووق  التووووووووووووووي قجوووووووووووووودت علوووووووووووووو  العملوووووووووووووو  إلوووووووووووووو  .  (5)قالجلووووووووووووووقد  قالشووووووووووووووم  قالفقاكووووووووووووووه

كموووووووووول انووووووووووه .الشووووووووووعير قنبوووووووووولت السوووووووووولفيقم  قالفقاكووووووووووه قاللووووووووووقتس قالءعفوووووووووورا   المحلصووووووووووي  كووووووووووللقم  ق

قموووووووووووو  خووووووووووووال  العثووووووووووووقر علووووووووووووي نقووووووووووووقد موووووووووووو  موووووووووووود  مختلفوووووووووووو  ات ووووووووووووحت  العالقوووووووووووولت التجلريوووووووووووو   

 (2).القاسع   بي  برق  قبي  المد   قالدق  االخري

متوووووووووأثرة بووووووووووللتغيرات  سوووووووووالمي  ووووووووووي اطووووووووولر الدقلووووووووو  اإلمنووووووووو  الفوووووووووت  اإلسوووووووووالمي حكوووووووووم قظلوووووووووت ت  

حيووووووووث الغووووووووءق اإليطووووووووللي قموووووووول أحدثووووووووه موووووووو  متغيوووووووورات ,م 1911ليهوووووووول حتوووووووو  عوووووووولم ع التووووووووي تطوووووووورأ

 موووووووو  نلحيووووووووو  علنوووووووووت المنطقووووووووو  بأسووووووووورهل مووووووووو  قيوووووووووالت الحووووووووورب  ووووووووود اإليطووووووووولليي    قمووووووووو  نلحيووووووووو  

 قأنشووووووووووئت لوووووووووو لك مدينوووووووووو  أخوووووووووورى اتخوووووووووو ت منطقوووووووووو  الموووووووووور  بأكملهوووووووووول مركووووووووووءا لالسووووووووووتيطل  االيطللي

  إال أ  قيووووووووووولم الحووووووووووورب حديثووووووووووو  علووووووووووو  طوووووووووووراء المعمووووووووووولر االيطوووووووووووللي خدمووووووووووو  لمخطوووووووووووط االسوووووووووووتيطل

 م1941ق   ي ينليرالعللمي  الثلني  أبط  ه ا المخطط قخر  منهل االيطللي

بعووووووووود الحووووووووورب  قهووووووووو   الدراسووووووووو  هوووووووووي محلقلووووووووو  لتسوووووووووليط ال وووووووووق  علووووووووو  تووووووووولريخ مدينووووووووو  المووووووووور 

قيرجوووووووووو  اختيوووووووووولر المق ووووووووووقع الدراسوووووووووو  لعوووووووووودة ,  العللميوووووووووو  الثلنيوووووووووو  حتوووووووووو  إعووووووووووال  ليبيوووووووووول المقحوووووووووودة

 :العلمي  تكم   ي اآلتي  لألسبلب ي شخصي العلمي  قأخر  منهل أسبلب
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هووو   المدينووو   وووي الفتووورة الءمنيووو  المحوووددة مووو  النلحيووو  االقتصووولدي  قاالجتملعيووو   سووولت حوووق نووودرة الدرا -1

 .قاإلداري  قالثقل ي  

تقتصور  ال ي يدعق إلي دراس  كل   الجقانب بحيث ال,التملشي م  االتجل  الحديث  ي دراس  التلريخ  -7

 .التي  ي الغللب أشبعت بحثل قدراس   ,لجقانب السيلسي  قالعسكري الدراس  علي ا

 .لقثلئ  التي تتعل  بمق قع البحثحصق  البلحث  علي بع  ا -1

أمل األسبلب الشخصي   هي رغبتي  ي دراسو  هو ا الجلنوب  خلصو  بعود سوملعي للكثيور مو  الرقايولت 

 .حق  تلريخهل 

 

 

 أهمية الدراسة

التووووووووي شووووووووهدت خووووووووال  ,نهوووووووول تسوووووووولط ال ووووووووق  علووووووووي المدينوووووووو  تكموووووووو  أهميوووووووو   الدراسوووووووو   ووووووووي كق 

القاقوووووووووو   دراسوووووووووو  . علووووووووووي ق ووووووووووعهل االقتصووووووووولدي قاالجتموووووووووولعير اث ووووووووووحوووووووووودث بووووووووولرء هووووووووو   المرحلوووووووووو  

لفهوووووووووووووم  هميووووووووووووو  مووووووووووووو  المقا وووووووووووووي   ات األ داري للمدينووووووووووووو  يعتبوووووووووووووراالجتمووووووووووووولعي قاالقتصووووووووووووولدي قاإل

 نووووووووووو  مووووووووووورت بأحوووووووووووداث  المديقأخلصووووووووووو  , المنطقووووووووووو قتق وووووووووووي  التغيووووووووووورات التوووووووووووي طووووووووووورأت علوووووووووووي  

 م1951قال  ليبيل قحدقث ءلءا  علمدارة البريطلني  ,قاستهلم  قهي سيطرة اإل
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 :الهدف من الدراسة

 .تق ي  اثر الحرب العللمي  الثلني  علي مدين  المر  -1

بيوووووووووووووول  مركووووووووووووووء المدينوووووووووووووو  علووووووووووووووي اعتبلرهوووووووووووووول علصووووووووووووووم  إلقلوووووووووووووويم برقوووووووووووووو   ووووووووووووووي عهوووووووووووووود االدارة  -7

 .البريطلني 

 .طلت االقتصلدي   ي المدين عطل  صقرة ع  الحيلة االجتملعي  قالنشلإ -1

 بيوووووووووول  أهوووووووووووم التحوووووووووووقالت قالتطوووووووووووقرات االقتصووووووووووولدي  قاالجتملعيووووووووووو   وووووووووووي الفتووووووووووورة المعينووووووووووو  التوووووووووووي -4

 .حدثت  ي المدين  خال  الفترة المعني  بللدراس 

 .مكتبتنل العربي  بدراس  تخص المنطق   إثرا  -6

 

 :منهج الدراسة

راسووووووووو    قووووووووود رأيوووووووووت مووووووووو  األنسوووووووووب اتبعتوووووووووه خوووووووووال  مسووووووووويرة الد يمووووووووول يتعلووووووووو  بوووووووووللمنهم الووووووووو ي       

القووووووووووووولئم علوووووووووووووي جمووووووووووووو  المووووووووووووولدة التلريخيووووووووووووو  مووووووووووووو  مصوووووووووووووولدرهل  ,  اعتمووووووووووووود المووووووووووووونهم التووووووووووووولريخيأ

بووووووووووراء   بهوووووووووودف إ عهل للتحليوووووووووو  العلمووووووووووي المنطقووووووووووييفهل ثووووووووووم إخ وووووووووولق رءهوووووووووول قتصوووووووووون,قمراجعهوووووووووول 

 .المتعلق  بمق قع البحث  االيجلبيلت قالسلبيلت

محلقلوووووووووو  الحصووووووووووق  علووووووووووي سووووووووووجالت هووووووووووي اتخوووووووووو تهل إلنجوووووووووولء البحووووووووووث خطووووووووووقة كلنووووووووووت أق        

هميوووووووووووو   ووووووووووووي تق ووووووووووووي  لتأكوووووووووووودي موووووووووووو  أنهوووووووووووول تت ووووووووووووم  معلقموووووووووووولت لهوووووووووووول أ, المحكموووووووووووو  الشوووووووووووورعي 

أ  الحصووووووووووووق  علووووووووووووي هوووووووووووو   المصوووووووووووولدر لووووووووووووم  إال.للمدينوووووووووووو  الجقانووووووووووووب االجتملعيوووووووووووو  قاالقتصوووووووووووولدي  
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 حووووووووووووددت السووووووووووووجالت التووووووووووووي يجووووووووووووب أ   قثوووووووووووولئ  المحكموووووووووووو  الشوووووووووووورعي    يكوووووووووووو  بوووووووووووولألمر السووووووووووووه 

قمووووووو   لوووووووك . خووووووورياالطوووووووالع قاخووووووو  نسوووووووخ مووووووو  سوووووووجالت أ نعوووووووت مووووووو  وووووووي حوووووووي  م   ,  عليهووووووولأطلووووووو

ق اك أق تجوووووووووولر لك أق معلمووووووووووي  أطالبوووووووووو  رادهوووووووووول ت عوووووووووو  القثوووووووووولئ  لوووووووووودى العوووووووووولئالت التووووووووووي كوووووووووول  أبحثوووووووووو

 قغيرهوووووووووول موووووووووو  الفئوووووووووولت. ووووووووووي إحوووووووووودى المؤسسوووووووووولت ع وووووووووول أ  ووووووووووي مرا وووووووووو  المدينوووووووووو   أق مووووووووووقظفي 

لئ   موووووووونهم موووووووو  هووووووووق علوووووووووي قيوووووووود الحيوووووووولة قءقدنووووووووي بللقثووووووووو,فتوووووووورة قيوووووووود الدراسووووووووو  الالتووووووووي علصوووووووورت 

لت علووووووووي بعوووووووو  اآلخوووووووور بينموووووووول تحصوووووووو.  اي قعلئلتووووووووه تحووووووووتفظ بتلووووووووك القثوووووووولئ  لقموووووووونهم موووووووو  تق وووووووو

البحووووووووووث بدايوووووووووو  بمكتبوووووووووو  جلمعوووووووووو   بوووووووووودأتققوووووووووود  -شووووووووووخلص المهتمووووووووووي  بتوووووووووولريخ المدينوووووووووو  موووووووووو  األ

 قمحكمووووووووووووو  المووووووووووووور  الشووووووووووووورعي  , قمكتبووووووووووووو  جلمعووووووووووووو  المووووووووووووور  ,قدار الكتوووووووووووووب القطنيووووووووووووو  ,قووووووووووووولريقنس 

المووووووووووور  , مقووووووووووور صوووووووووووحيف  المووووووووووورق  , مقووووووووووور  المصووووووووووورف الءراعوووووووووووي ,مفق وووووووووووي  كشووووووووووولف المووووووووووور  ,

قرغووووووووووم تمكنووووووووووي موووووووووو  جموووووووووو   -سوووووووووولبقل -مصوووووووووولح  الطووووووووووب البيطووووووووووري صووووووووووحيف  اخبوووووووووولر الموووووووووور  , 

نموووووووولقووووووووف عنووووووود  لووووووووك أننوووووووي لووووووووم أ إال ,موووووووو  القثوووووووولئ  بوووووووولس بوووووووهقووووووودر ال  االسووووووووتفلدة  عمووووووودت إلوووووووو  قا 

توووووووووووودقي  المعلقموووووووووووولت أثنوووووووووووول  مقوووووووووووولبالتي ق حيووووووووووووث قمووووووووووووت بتسووووووووووووجي    موووووووووووو  الرقايوووووووووووولت الشووووووووووووفهي  

 .دراس اللفترة قيد ي الكثير م  معلصر 
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 :السابقة الدراسات 

محموووووووووووود محموووووووووووود المفتووووووووووووي ,مدينوووووووووووو  قرا  اال وووووووووووو  الحيوووووووووووولة قالمجتموووووووووووو   ووووووووووووي الموووووووووووور  القووووووووووووديم ,  -1

لدراسووووووووووووو  علوووووووووووووي عووووووووووووودة اشوووووووووووووتملت هووووووووووووو   ا. م  7669طووووووووووووورابلس , المؤسسووووووووووووو  العلمووووووووووووو  للثقل ووووووووووووو  , 

قعهوووووووووووود  ,توووووووووووولريخ منطقوووووووووووو  الموووووووووووور  منوووووووووووو  العصووووووووووووقر القديموووووووووووو  تتنلقلوووووووووووومقا ووووووووووووي  حيووووووووووووث انهوووووووووووول 

قالعهووووووووووووود الملكوووووووووووووي حتوووووووووووووي حووووووووووووودقث ءلوووووووووووووءا   ,قعهووووووووووووود االدارة البريطلنيووووووووووووو  ,  االيطوووووووووووووللي االحوووووووووووووتال

 .م 1951علم 

تشوووووووووتم  علوووووووووي عووووووووودة مقا وووووووووي   ت صووووووووول  قثيقووووووووو   هميووووووووو  هووووووووو   الدراسووووووووو   وووووووووي أنهووووووووولتكمووووووووو  أ

يتعلوووووووووو   أهمهوووووووووول موووووووووول استخلصووووووووووته  موووووووووو  معلقموووووووووولت  يموووووووووول بللجقانووووووووووب التووووووووووي تخ وووووووووو  لدراسووووووووووتي 

حيوووووووووووث تعووووووووووور  المؤلوووووووووووف .قالعهووووووووووود الملكوووووووووووي ,دارة البريطلنيووووووووووو  بوووووووووووأحقا  المنطقووووووووووو   وووووووووووي عهووووووووووود اإل

. شووووووووووووووهر المدرسووووووووووووووي  أقووووووووووووووم التوووووووووووووودريس  ق قأط,جتملعيوووووووووووووو  كللمؤسسوووووووووووووولت التعليميوووووووووووووو  جقانووووووووووووووب االلل

ق أشوووووووووولر .الخوووووووووودملت  الصووووووووووحي  قموووووووووول تقدمووووووووووه موووووووووو  خوووووووووودملت للمووووووووووقاطني   قكوووووووووو لك تطوووووووووور  إلوووووووووو 

لي قصوووووووووداهل علووووووووو  الصوووووووووعيد هووووووووولم قأثووووووووور الكلرثووووووووو  علوووووووووي األ 1951ءلوووووووووءا  عووووووووولم  الكلتوووووووووب إلووووووووو  

د صوووووووووودنوووووووووول براسوووووووووولت التووووووووووي تعنووووووووووي بموووووووووول أقلووووووووووي الدأاعتموووووووووودتهل قموووووووووو  هنوووووووووول . لي ق الوووووووووودق المحلووووووووووي 

حتقائووووووووه علووووووووو  كووووووووم قا ووووووووور موووووووو  المعلقمووووووووولت اإلشووووووووولرة إلوووووووو  أ  هووووووووو ا الكتوووووووولب رغوووووووووم ا قأقد. دراسووووووووته

إال أنوووووووووه يفتقووووووووور إلووووووووو  ,التوووووووووي اتفقوووووووووت مووووووووو  مووووووووول دقنتوووووووووه مووووووووو  خوووووووووال  المقووووووووولبالت التوووووووووي أجريتهووووووووول ,

 .المنهم التلريخي م  حيث الصيلغ  قالتقثي 
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علوووووووووووي النشووووووووووولط االقتصووووووووووولدي  قأثووووووووووور   النووووووووووولجي عثمووووووووووول  المنفوووووووووووي , النموووووووووووق السوووووووووووكلني عثمووووووووووول-7

رسووووووووووووولل  ملجسوووووووووووووتير ,  دراسووووووووووووو    وووووووووووووي جغرا يووووووووووووو  السوووووووووووووكل  , (1996-1964)بمنطقووووووووووووو  المووووووووووووور  

 .7661داب , جلمع  قلريقنس , بنغلءي كلي  اآل

أعوووووووووداد  ق   األالفصووووووووو ث  ووووووووويالبلحووووووووو لوووووووووي سوووووووووبع   صوووووووووق    تنووووووووولق راسووووووووو  إقسووووووووومت هووووووووو   الد

 تطووووووووووور  مووووووووووول الفصووووووووووو  الثووووووووووولني الت الخصوووووووووووقب  , أقمعووووووووووود ألمهووووووووووولتاعمووووووووووولر سوووووووووووط أالمقاليووووووووووود قمتق 

مووووووووورا  قأهوووووووووم األ ,فئووووووووولت العمريووووووووو  المختلفووووووووو ال العقامووووووووو  مسوووووووووبب  لهووووووووول  وووووووووي  يوووووووووه إلووووووووو  الق يووووووووولت ق

مبلشوووووووووورة , ق وووووووووووي ق غيوووووووووور قوووووووووو  مبلشووووووووووورة أسووووووووووقا  بطريقغيرهوووووووووول مووووووووووو  المسووووووووووببلت  المؤديوووووووووو  للق وووووووووولة

نقاعهوووووووووول , ق ووووووووووي رة ق أحيووووووووووث تحوووووووووودث عوووووووووو  أسووووووووووبلب الهجوووووووووو لهجوووووووووورة,الفصوووووووووو  الثللووووووووووث تعوووووووووور  ل

حيووووووووووث تنوووووووووولق  الءيوووووووووولدة السووووووووووكلني    الفصوووووووووو  الرابوووووووووو  تحوووووووووودث عوووووووووو  تطووووووووووقر حجووووووووووم نمووووووووووق السووووووووووكل 

م حتووووووووو  1964أشوووووووولر إلوووووووووي نسوووووووووب أعوووووووووداد السووووووووكل  منووووووووو  سووووووووون  كمووووووووول   قأسووووووووبلب النموووووووووق السوووووووووكلني

قالنووووووووووووقعي ,التركيووووووووووووب العمووووووووووووري   يووووووووووووه م , أموووووووووووول الفصوووووووووووو  الخوووووووووووولمس  قوووووووووووود نوووووووووووولق   1996سوووووووووووون  

قوووووووووو  , قكوووووووووو لك نووووووووووقع السووووووووووكل  حيووووووووووث نسووووووووووب  الوووووووووو كقر طالمنعموووووووووولر سووووووووووكل  للسووووووووووكل  قمتقسووووووووووط أ

قاهووووووووووم ’تحوووووووووودث عوووووووووو  النشوووووووووولط االقتصوووووووووولدي للسووووووووووكل   إلووووووووووي اإلنوووووووووولث , ق ووووووووووي الفصوووووووووو  السوووووووووولدس

هل السووووووووووكل  , أموووووووووول الفصوووووووووو  السوووووووووولب  قاألخيوووووووووور  قوووووووووود عموووووووووول  قالحوووووووووورف قالمهوووووووووو  التووووووووووي يملرسوووووووووواأل

تمركووووووووء القبلووووووووي قالنشوووووووولط القحسووووووووب ,تقءيوووووووو  السووووووووكل  طبقوووووووول لطبيعوووووووو  المنطقوووووووو   تطوووووووور   يووووووووه إلوووووووو 

ققووووووووود اسوووووووووتفدت مووووووووو  هووووووووو   الدراسووووووووو   وووووووووي . لمتوووووووووق ر  وووووووووي جهووووووووو  معينووووووووو  دق  أخووووووووورىقتصووووووووولدي ااال

 .معر   التغيرات الديمقغرا ي   ي المدين 
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امكلنيوووووووووووووولت السوووووووووووووويلح  قمعققلتهوووووووووووووول  ووووووووووووووي اقلوووووووووووووويم الموووووووووووووور  التخطيطووووووووووووووي, , رمووووووووووووووءي الطيووووووووووووووب    -

 (. 7611بنغلءي ,)رسلل  ملجستير , اكلديمي  الدراسلت العليل , 

علوووووووووووووي  أربعووووووووووووو    صوووووووووووووق  , الفصووووووووووووو  األق   تنووووووووووووولق  الجقانوووووووووووووب اشوووووووووووووتملت هووووووووووووو   الدراسووووووووووووو  

قمسوووووووووووتقبلهل دقليووووووووووول , قأثووووووووووور , المتمثلووووووووووو   وووووووووووي حل ووووووووووور السووووووووووويلح  , النظريووووووووووو  للسووووووووووويلح  البيئيووووووووووو  

قأخيووووووووووراك نشووووووووووأة السوووووووووويلح  البيئيوووووووووو  ,  أموووووووووول الفصوووووووووو  الثوووووووووولني . السوووووووووويلح  المكثفوووووووووو   علووووووووووي البيئوووووووووو  

راسوووووووووووو ,حيث تمثلووووووووووووت  تطوووووووووووور  إلوووووووووووو  مققموووووووووووولت البيئوووووووووووو  الطبيعيوووووووووووو   قالبشووووووووووووري   ووووووووووووي منطقوووووووووووو  الد

المققمووووووووووولت الطبيعيووووووووووو   وووووووووووي المققووووووووووو  الجغرا وووووووووووي ل قلووووووووووويم ققيمتوووووووووووه السووووووووووويلحي  , قأهوووووووووووم عنلصووووووووووور 

المنوووووووووول  التووووووووووي تهووووووووووم السوووووووووويلم , قكوووووووووو لك مظوووووووووولهر السووووووووووط  قالغطوووووووووول  النبوووووووووولتي , أموووووووووول المققموووووووووولت 

, قالثقل يوووووووووووو  بتسلسوووووووووووولهل التوووووووووووولريخي عبوووووووووووور العصووووووووووووقر , البشووووووووووووري   تشووووووووووووم  المققموووووووووووولت التلريخيوووووووووووو 

علئم لقيووووووووولم صووووووووونلع  السووووووووويلح   وووووووووي منطقووووووووو  الدراسووووووووو  , قكووووووووو لك دراسووووووووو  قالتوووووووووي تعووووووووود إحووووووووودى الووووووووود

البنيوووووووووووو  األسلسووووووووووووي  قموووووووووووودي تق رهوووووووووووول قحسوووووووووووو  آدائهوووووووووووول قموووووووووووودي جلهءيتهوووووووووووول السووووووووووووتيعلب الطلووووووووووووب 

أمووووووووووووووول الفصووووووووووووووو  الثللوووووووووووووووث   تنووووووووووووووولق   تقجهووووووووووووووولت حركووووووووووووووو  السووووووووووووووويلح  الداخليووووووووووووووو  , ق .السووووووووووووووويلحي 

ؤشووووووووووووورات اسوووووووووووووتخدام البلحوووووووووووووث بعووووووووووووو  األسووووووووووووولليب اإلحصووووووووووووولئي    للقصوووووووووووووق  إلووووووووووووو  الووووووووووووودالئ  قالم

قتقييمهوووووووووووول قمعر وووووووووووو  , العلموووووووووووو  , قمعر وووووووووووو  انطبوووووووووووولع السوووووووووووويلم ق مسووووووووووووتقى الخوووووووووووودملت السوووووووووووويلحي  

العقائوووووووو  التوووووووووي تقوووووووووف أمووووووووولم الحركوووووووو  السووووووووويلحي   , أمووووووووول الفصووووووووو  الرابوووووووو  ق االخيووووووووور  قووووووووود  تنووووووووولق  

قمسوووووووووووتقبله قاسوووووووووووتراتيجيلت تنميووووووووووو  اإلمكلنيووووووووووولت السووووووووووويلحي  , تنميووووووووووو  قطووووووووووولع السووووووووووويلح   بووووووووووولإلقليم 

. قسووووووووووووب  تنميوووووووووووو  السوووووووووووويلح  بوووووووووووولإلقليم , األقوووووووووووولليم السوووووووووووويلحي  الفرعيوووووووووووو  التووووووووووووي تمثوووووووووووو  ,بوووووووووووولإلقليم 

 .قمميءاتهل,قاستفدت م  ه   الرسلل   ي تكقي   كرة علم  ع  المنطق  
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قمووووووووووت بتقسوووووووووويمه إلووووووووووي مقدموووووووووو  قتمهيوووووووووود  قأربعوووووووووو  , قطبقوووووووووولك لموووووووووول تقت وووووووووويه ققاعوووووووووود البحووووووووووث 

 . صق  قخلتم  

ة الثانيــــــــــة والكــــــــــوارث انعكاســــــــــات الحــــــــــر  العالميــــــــــ:) قهووووووووووق بعنووووووووووقا  :  الفصــــــــــل األول

احتووووووووقى هوووووووو ا الفصوووووووو  علووووووووي ثالثوووووووو  عنلصوووووووور تنوووووووولق  االق  منهوووووووول ( . الطبيعيــــــــة علــــــــي المدينــــــــة

األق وووووووولع  ووووووووي المدينوووووووو  أثنوووووووول  الحوووووووورب قعنوووووووود تعر ووووووووهل للفي وووووووول  ثووووووووم الءلووووووووءا    أموووووووول العنصوووووووور 

الثووووووووولني  تطرقووووووووووت  يووووووووووه إلووووووووو  الجقانووووووووووب  اإلداريوووووووووو   للمدينووووووووو  بعوووووووووود  الحوووووووووورب  قمووووووووول حوووووووووودث  يهوووووووووول 

التوووووووووي طووووووووورأت علوووووووووي ,عنصووووووووور الثللوووووووووث عر وووووووووت  يوووووووووه التغيووووووووورات الديمقغرا يوووووووووه قال.  مووووووووو  تغيووووووووورات

قتغيووووووووور الظووووووووورقف السيلسوووووووووي  إ ووووووووول   إلوووووووووي مووووووووول ,التركيبووووووووو  االجتملعيووووووووو  للمدينووووووووو  نتيجووووووووو  للحووووووووورب 

 .أحدثته الفي لنلت قالءالءا  م  آثلر 

الخووووووووودملت التوووووووووي ق يوووووووووه تنلقلوووووووووت  (الخـــــــــدمات العامـــــــــة)قهوووووووووق بعنوووووووووقا   :  الفصـــــــــل الثـــــــــاني

ققموووووووووت بتقسووووووووويمه إلووووووووو  ’قحكقمووووووووو  قاليووووووووو  برقووووووووو  ,ي  تووووووووورة االدارة البريطلنيووووووووو  شوووووووووهدتهل المدينووووووووو   ووووووووو

ق  بعنووووووووووقا  النووووووووووقاحي الصووووووووووحي  قق ووووووووووحت  يووووووووووه كيفيوووووووووو  معللجوووووووووو  المشوووووووووولك  ثالثوووووووووو  عنلصوووووووووور األ

كمووووووووول أقردت أهوووووووووم األمووووووووورا  قالمراكوووووووووء .ق الحلوووووووووق  المؤقتووووووووو  لهووووووووول ,الصوووووووووحي  مووووووووول بعووووووووود الحووووووووورب 

قكيفيووووووووووو  , للجقانوووووووووووب التعليميووووووووووو ق وووووووووووي العنصووووووووووور الثووووووووووولني تطرقوووووووووووت .الصوووووووووووحي  قالكوووووووووووقادر العلملووووووووووو 

أمووووووووووول العنصووووووووووور الثللوووووووووووث  وووووووووووأقردت  يوووووووووووه . التغلوووووووووووب علووووووووووو  الصوووووووووووعقبلت التوووووووووووي قاجهوووووووووووت التعلووووووووووويم 

تركوووووووووووه االيطووووووووووولليق   وووووووووووي هووووووووووو ا  ت قاالتصووووووووووولالت قكيفيووووووووووو  االسوووووووووووتفلدة ممووووووووووولخووووووووووودملت المقاصوووووووووووال

 .المجل 
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قلتبسووووووووووويط دراسووووووووووو  هووووووووووو ا  (االوضـــــــــــا  االقتصـــــــــــادية)قهوووووووووووق بعنوووووووووووقا   : الفصـــــــــــل الثالـــــــــــث

يتطوووووووووور  بنوووووووووودي   اقلهوووووووووول  تحووووووووووت عنووووووووووقا  النشوووووووووولط االقتصوووووووووولدي حيووووووووووث    قسوووووووووومتهل الوووووووووويالفصوووووووووو  

قاهووووووووووم  لنشوووووووووولط االقتصوووووووووولدي الوووووووووو ي يملرسووووووووووه سووووووووووكل  المدينوووووووووو  كللءراعوووووووووو  قالتجوووووووووولرة قالصوووووووووونلع  ا

يت وووووووووم  الحووووووووورف التوووووووووي تمووووووووولرس امووووووووول عووووووووو  البنووووووووود الثووووووووولني بعنوووووووووقا  المسوووووووووتقي المعيشووووووووو   حيوووووووووث 

محكمووووووووووووو  ق لوووووووووووووك مووووووووووووو  خوووووووووووووال  مووووووووووووول قرد بسوووووووووووووجالت ال قصوووووووووووووف للمسوووووووووووووتقى المعيشووووووووووووو  للسوووووووووووووكل 

 .قعققد الءقا   التجلري   معلمالت خال  الشرعي   م 

ــــــــــع ــــــــــة و )قهووووووووووق بعنووووووووووقا   : الفصــــــــــل الراب ته إلوووووووووو  ققسووووووووووم(الرياضــــــــــية النشــــــــــاطات الثقافي

  تنلقلوووووووووت  وووووووووي العنصووووووووور األق  أهوووووووووم النوووووووووقادي الثقل يووووووووو  كنووووووووولدي عمووووووووور المختووووووووولر ثالثووووووووو  عنلصووووووووور

لووووووووو ي لعبتوووووووووه مقووووووووولهي قرابطووووووووو  الشوووووووووبلب اإلسوووووووووالمي  قنووووووووولدي المحووووووووولربي   كمووووووووول تطرقوووووووووت للووووووووودقر ا

إ ووووووووول   إلووووووووو   لوووووووووك تعر وووووووووت ألهوووووووووم النوووووووووقادي . المدينووووووووو   وووووووووي النهوووووووووق  بللحيووووووووولة الثقل يووووووووو  بهووووووووول 

قأشووووووووورت إلووووووووو  نشووووووووولط الكشووووووووول    وووووووووي هووووووووو   الفتووووووووورة ,قنشووووووووولطلتهل كللسووووووووولفيقم قالشوووووووووعل   الريل وووووووووي  

ل  الوووووووووووقعي الثقووووووووووول ي   أمووووووووووول العنصووووووووووور الثووووووووووولني  تعر وووووووووووت  يوووووووووووه إلووووووووووو .بلعتبلرهووووووووووول ظووووووووووولهرة تشووووووووووويرا 

المسووووووووووورحي  حيوووووووووووث توووووووووووم التركيوووووووووووء علووووووووووو  أهوووووووووووم الفنووووووووووولني  التشوووووووووووكيليي   وووووووووووي الفنوووووووووووق  التشوووووووووووكيلي  ق 

 .إ ل   إل  التعر  ألهم العرق  المسرحي  قأهدا هل,المدين  قاسهلملتهم  

إ وووووووووول   .ليووووووووووه هوووووووووو   الدراسوووووووووو  موووووووووو  نتوووووووووولئمق يهوووووووووول أقردات  أهووووووووووم موووووووووول تقصوووووووووولت إ  الخاتمــــــــــة

 .بحثإل  بع  التقصيلت المتعلق  ببع  الجقانب التي تحتل  إل  مءيد م  ال
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 التمهيــــد

الموووووووووووووور  لغقيوووووووووووووولك مفوووووووووووووورد لكلموووووووووووووو  موووووووووووووورق  قتعنووووووووووووووي األر  الخ وووووووووووووورا  المنبسووووووووووووووط  طي بوووووووووووووو        

بأنهووووووووووووول مووووووووووووو  أرقع "العشوووووووووووووب قالهوووووووووووووقا  قالمووووووووووووول  , ققووووووووووووود قصوووووووووووووفهل الرحللووووووووووووو  جووووووووووووويمس هووووووووووووولملتق  

, ققووووووووووود أسسوووووووووووهل اليقنووووووووووولنيق   وووووووووووي منتصوووووووووووف (1) المنووووووووووولظر الريفيووووووووووو  التوووووووووووي شووووووووووولهدهل  وووووووووووي حيلتوووووووووووه

طلقوووووووووقا عليهووووووووول اسوووووووووم بووووووووولركي , إال أنهووووووووول دخلوووووووووت  وووووووووي صووووووووووراع القووووووووور  السووووووووولدس قبووووووووو  المووووووووويالد قأ

موووووووووو  ققرينوووووووووول ققرطلجنوووووووووو  قانتهوووووووووو  هوووووووووو ا الصووووووووووراع بقققعهوووووووووول تحووووووووووت سوووووووووويطرة ققرينوووووووووول قا وووووووووومحلت 

ق ووووووووووي القوووووووووور  السوووووووووولدس الموووووووووويالدي . (2) (طلميثوووووووووو )أهميتهوووووووووول مقلبوووووووووو  اءدهوووووووووولر مينوووووووووول  بطقلميوووووووووولس 

ثمووووووووولني الثوووووووووولني ا تحهووووووووول المسووووووووولمق  قأطلقووووووووووقا اسوووووووووم برقووووووووو  علوووووووووو  إقلووووووووويم ققرينووووووووول, ق ووووووووووي العهووووووووود الع

شووووووووووووي د العثموووووووووووولنيق  القلعوووووووووووو  قأسسووووووووووووقا المديريوووووووووووو  قكوووووووووووول   لووووووووووووك بدايوووووووووووو  انتعوووووووووووول  المدينوووووووووووو  موووووووووووو  

قتشووووووووير بعوووووووو  معووووووووللم المدينوووووووو  قالقطوووووووو  األثريوووووووو  , التووووووووي تووووووووم العثووووووووقر عليهوووووووول خلصوووووووو  . (3)جديوووووووود

عنووووووووود قيووووووووولم القوووووووووقات اإليطلليووووووووو  بللشووووووووورقع  وووووووووي بنووووووووول  الحصوووووووووق  بللمدينووووووووو  القديمووووووووو  , إلووووووووو  عراقووووووووو  

 (4)(1476نلردقتشي) تلريخهل من  العصر الهيلينستيه   المدين  قعم  

نتيجوووووووووو  لت بوووووووووو ب سووووووووووققط األمطوووووووووولر السوووووووووونقي ,  ووووووووووإ  المدينوووووووووو  تموووووووووور بفتوووووووووورات قصوووووووووويرة موووووووووو  

قهووووووووي شووووووووديدة "القبلووووووووي"الجفوووووووولف كموووووووول أنهوووووووول تتعوووووووور  لريوووووووولم جنقبيوووووووو  تعوووووووورف محليوووووووولك بلسووووووووم ريوووووووولم 

  ووووووووووي عوووووووووولمق . السوووووووووورع  علتيوووووووووو  تحموووووووووو  الغبوووووووووولر قاألتربوووووووووو  قتسووووووووووبب ارتفلعوووووووووولك  ووووووووووي درجوووووووووو  الحوووووووووورارة

تووووووووووءام  هبقبهووووووووووول موووووووووو  نقووووووووووو  ر وووووووووولت السووووووووووويد المهوووووووووودي السنقسوووووووووووي موووووووووو  الجغبوووووووووووقب  وووووووووووربط  1961

                                                           
  711,ص( 7664بنغلءي ),جلمع  قلريقنس , 7جقالت  ي شمل  ا ريقيل ,ت ابراهيم المهدقي ,ط. هلملتق ,جيمس 1
2
 775-776ص( 1476سرت ,),الدار الجملهيري   1استيطل  برق  قديمل قحديثل , ت ابراهيم المهدقي ,ط. غقليلم نلردقتشي 
3
  216,ص( 1994بنغلءي ,)  ,ت ابراهيم المهدقي ,ط ,جلمع  قلريقنس , سكل  برق. هنريكقدي,اقغسطيني 
4
 . 775.ص , نلردقتشي غقليلم  
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األهووووووووللي سوووووووورع  هوووووووو   الريوووووووولم قكثل وووووووو  أتربتهوووووووول بنقوووووووو  الر وووووووولت , قاسووووووووتمرت الريوووووووولم لموووووووودة ثالثوووووووو  

أيوووووووووولم متتلليوووووووووو   وووووووووولرتف  التووووووووووراب لمسوووووووووول   متوووووووووور علوووووووووو  سووووووووووط  األر  , قبلوووووووووو  موووووووووو  ردا ة الجووووووووووق 

لدثووووووووووو  ,  نجووووووووووودهم يربطوووووووووووق  مووووووووووول ققووووووووووو  مووووووووووو  أحوووووووووووداث أ  صووووووووووولر األهوووووووووووللي يؤرخوووووووووووق  بهووووووووووو   الح

كموووووووووول تتعوووووووووور  " عوووووووووولم عجوووووووووول  سوووووووووويدي المهوووووووووودي :  " خووووووووووال   لووووووووووك العوووووووووولم بللحوووووووووودث  يققلووووووووووق   

شوووووووووديدة السووووووووورع  مثووووووووو  هوووووووووءات عووووووووولم   المدينووووووووو  للهوووووووووءات األر وووووووووي  التوووووووووي قووووووووود تكوووووووووق   خفيفووووووووو  أق

1951(5). 

قيطلووووووووووووو  مصوووووووووووووطل  المووووووووووووور  حلليووووووووووووولك علووووووووووووو  المنطقووووووووووووو  القاقعووووووووووووو  بوووووووووووووللقرب مووووووووووووو  الطووووووووووووورف        

شووووووووووومل  خوووووووووووط االسوووووووووووتقا  , ( 17,11)الجنوووووووووووقبي الغربوووووووووووي  إلقلووووووووووويم برقووووووووووو  بوووووووووووي  دائرتوووووووووووي عووووووووووور  

علووووووووو  ارتفووووووووولع    ووووووووورقهوووووووووي مقجوووووووووقدة  وووووووووق  اله وووووووووب  األقلوووووووووي التوووووووووي يتكوووووووووق  منهووووووووول الجبووووووووو  األخ

, قتبعوووووووووووود عوووووووووووو  سوووووووووووولح  البحوووووووووووور األبووووووووووووي  المتقسووووووووووووط (6) م  ووووووووووووق  سووووووووووووط  البحوووووووووووور تقريبوووووووووووولك  166

علووووووووووي مسووووووووووول   حوووووووووووقالي بحووووووووووقالي عشووووووووووورة كيلووووووووووقمترات قتقووووووووووو  المنطقوووووووووو   وووووووووووم  سووووووووووه  خصووووووووووويب 

تسووووووووعي  كووووووووم شوووووووورقي مدينوووووووو  بنغوووووووولءي قثالثووووووووي  كووووووووم جنووووووووقب طلميثوووووووو  قتسووووووووعي  كووووووووم عوووووووو  مدينوووووووو  

البي ووووووووول  غربووووووووول قيسوووووووووقدهل منووووووووول  البحووووووووور المتقسوووووووووط حيوووووووووث تشوووووووووتد البووووووووورقدة  وووووووووي  صووووووووو  الشوووووووووتل   

ملمتوووووووووور ق ووووووووووي أحيلنوووووووووول أخووووووووووري تسووووووووووقط  466قتتسوووووووووولقط األمطوووووووووولر التووووووووووي يقوووووووووودر معوووووووووود  تسوووووووووولقطهل 

ارة  يهوووووووووول معتدلوووووووووو  موووووووووو  أنعوووووووووودم الرطقبوووووووووو  قهووووووووووي تقوووووووووو  الثلووووووووووق  إموووووووووول  ووووووووووي  صوووووووووو  الصوووووووووويف  ووووووووووللحر 

 ووووووووووم  سووووووووووه  خصوووووووووويب غوووووووووورب الجبوووووووووو  األخ وووووووووور علوووووووووو  شووووووووووك  حووووووووووق  مغلوووووووووو  يمتوووووووووود بووووووووووي  

كيلووووووووووووق متوووووووووووور,   17كيلووووووووووووق متوووووووووووور, قعوووووووووووور   47الجنووووووووووووقب الغربووووووووووووي قالشوووووووووووومل  الشوووووووووووورقي بطووووووووووووق  

                                                           
 . 4, ص ( 7664-المر  )ققته قيمه الءلءا  بللجملهيري  –يقنس العقامي ,ءلءا  المر  شدته التدميري   5
 383-392ص ( 8691بنغازي ، )يونس  ، جامعة قار(7)جملة كلية االداب  ، ع، " مناخ إقليم املرج "سعد قسطندي  6
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م  ووووووووووق  سووووووووووط  البحوووووووووور قتبعوووووووووود كيلووووووووووقمتر  725قتعتبوووووووووور أقوووووووووو  نقطوووووووووو  انخفوووووووووول   ووووووووووي الحووووووووووق  

 ووووووووي الشووووووووتل  تعوووووووورف بللغري ,كموووووووول تتنووووووووقع خصوووووووولئص التربوووووووو   قاحوووووووود عوووووووو  المدينوووووووو  مكقنوووووووو  بحيوووووووورة

قتتميوووووووووووء بلالحتفووووووووووولظ بللميووووووووووول  بحيوووووووووووث يصوووووووووووعب . (7) حسوووووووووووب العنلصووووووووووور الموووووووووووؤثرة  وووووووووووي تكقينهووووووووووول

قلوووووووووو لك يعتبوووووووووور هوووووووووو ا .(8)تصووووووووووريفهل األموووووووووور الوووووووووو ي يترتووووووووووب عليهوووووووووول حوووووووووودقث  ي وووووووووولنلت للمدينوووووووووو  

ل  السووووووووووه  أهووووووووووم السووووووووووهق  الءراعيووووووووووو   ووووووووووي اقلوووووووووويم برقوووووووووو   تربتوووووووووووه موووووووووو  أخصووووووووووب منوووووووووولط  االنتووووووووووو

 (9)الجب  االخ ر اإلنتل  الءراعي قالرعقي  ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1.بحث مرقون علي االله الكاتبة ،ص "عمر بن عمر ،بناء مدينة المرج  7
8
 . 191،ص ( 1991بنغازي ،)فرانسوا شاموا ، االغريق في برقة ، ت، محمد عبد الكريم الوافي ،جامعة قاريونس ، 
 (1991بنغازي ،) 2.كلية االداب ،ع مجلة "الل الزراعي في سهل المرجبحث تحليالت التربة وعالقتها باالستغ" مختار مصطفي بورو 9

 . 292-212.ص
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 (10) خريطة توضيحية لمدينة المرج القديم عبر االقمار االصطناعية
 

                                                           
 .1612- 4-76سللم الحداد ,خريط  تق حيه  لمدين  للمر  القديم عبر االقملر الصنلعي  , 10
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تتبووووووووووووو  مقلطعووووووووووووو  ( 1211-1661)إداريووووووووووووولك كلنوووووووووووووت المووووووووووووور   وووووووووووووي العهووووووووووووود العثمووووووووووووولني األق    

لووووووووووقا ك تلبعوووووووووولك لمتصوووووووووور ي  بنغوووووووووولءي قبعوووووووووود بنغوووووووووولءي أموووووووووول  ووووووووووي العهوووووووووود العثموووووووووولني الثوووووووووولني  كلنووووووووووت 

 قوووووووووووووود أصووووووووووووووبحت المنوووووووووووووولط   1914االحووووووووووووووتال  اإليطووووووووووووووللي قطبقوووووووووووووول للقوووووووووووووولنق  الصوووووووووووووولدر عوووووووووووووولم 

مووووووووول يتعلووووووووو  بللسوووووووووكل  أمووووووووول .(11)مدينووووووووو  المووووووووور   وووووووووم  متصووووووووور ي   بنغووووووووولءيالشووووووووورقي  بمووووووووول  يهووووووووول 

 هووووووووووم قبلئوووووووووو  متنقعوووووووووو  موووووووووو  شوووووووووور  ليبيوووووووووول , قغريهوووووووووول قجنقبهوووووووووول , قأكبوووووووووور قبلئوووووووووو  المنطقوووووووووو  قبيلوووووووووو  

م قبيلوووووووووووووو  الدرسوووووووووووووو  قتليهوووووووووووووول قبيلوووووووووووووو  العبيوووووووووووووود التووووووووووووووي تجوووووووووووووولقر أرا وووووووووووووويهم مووووووووووووووقط  العر وووووووووووووو  ثوووووووووووووو

قالمنطقوووووووووووو  تعتبوووووووووووور متجلنسوووووووووووو  عرقيوووووووووووولك إ ا اسووووووووووووتثنينل العديوووووووووووود موووووووووووو  الهجوووووووووووورات , التووووووووووووي .العر وووووووووووو 

: قوووووووودمت إلوووووووو  المدينوووووووو  منوووووووو  أكثوووووووور موووووووو  موووووووولئتي  قخمسووووووووي  سوووووووون  موووووووو  مدينوووووووو  مصوووووووورات   أمثوووووووول  

, قموووووووووووو  مدينوووووووووووو   (12) بووووووووووووللتمر آ  آ  الحموووووووووووورق   ,آ  قوووووووووووور قووووووووووووقم , آ  بقشووووووووووووعلل  , آ  رموووووووووووولل -

إ ووووووووووول   إلووووووووووو  عنلصوووووووووور مووووووووووو  مدينوووووووووو  غريووووووووووول  ق الجبووووووووووو   (13)ءليووووووووووت   أقالد الشووووووووووويخ , قالفووووووووووقاتير 

آ  -:الغربووووووووووووووووي مثوووووووووووووووو  آ  الغريوووووووووووووووولني آ  الككلووووووووووووووووي  ققبلئوووووووووووووووو  موووووووووووووووو  الجنووووووووووووووووقب الليبووووووووووووووووي مثوووووووووووووووو 

 اإليطووووووووووولليي  قاليقنووووووووووولنيي  قالكريوووووووووووتبلإل ووووووووووول   إلووووووووووو  األقليووووووووووولت  كووووووووووولليهقد ق ق   الهوووووووووووقني,آ   ءانوووووووووووي

قبوووووووووووو لك  ووووووووووووإ  مدينوووووووووووو  الموووووووووووور  (14)إلوووووووووووو  عشوووووووووووويرة السووووووووووووالطن  بقبيلوووووووووووو  العر وووووووووووو   االوووووووووووو ي  ان وووووووووووومق 

 ووووووووووومت تركيبووووووووووو  سوووووووووووكلني  متنقعووووووووووو  شوووووووووووملت أقووووووووووولليم ليبيووووووووووول الثالثووووووووووو  , قيغلوووووووووووب علووووووووووو  سوووووووووووكلنهل 

الطوووووووووووووولب  الريفووووووووووووووي قا   كلنووووووووووووووت هنوووووووووووووولك بعوووووووووووووو  المووووووووووووووؤثرات نتيجوووووووووووووو   لموووووووووووووول تركهوووووووووووووول االحووووووووووووووتال  

المشووووووووووووولري   اإليطوووووووووووووللي مووووووووووووو  أثووووووووووووور , خلصووووووووووووو  لووووووووووووودى أقلئوووووووووووووك الووووووووووووو ي  يعملوووووووووووووق   وووووووووووووي اإلدارة أق

اإليطلليووووووووووووو  , هووووووووووووو ا إلووووووووووووو  جلنوووووووووووووب احتكووووووووووووولك الموووووووووووووقاطني  بللعنلصووووووووووووور األجنبيووووووووووووو   وووووووووووووي المرا ووووووووووووو  
                                                           

 .259،ص  ( 2111بيروت ، )دار المعرفة5علي محمد الصالبي ، تاريخ الحركة السنوسيةفي افريقيا،ط 11
 . 1944-1942، بخصوص معامالت تجارية  للمواطنين ،ملف معامالت ،  12- 4.م ، وثائق رقم  .ش.م.س.و 12
13
 . 1944-1942، بخصوص معامالت تجارية  للمواطنين  ،ماف المعامالت   ، 91_ 54م ،ملف معامالت  ، وثائق . ش. م. س.و 
 . 414( 1991، بنغازي ، 1يونس ،طهنريكودي اوغسطيني ،سكان برقة ،ت ابراهيم المهدوي ، جامعة قار 14
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ير العلمووووووووووووووو  كللمستشوووووووووووووووفيلت قالمحووووووووووووووول  التجلريووووووووووووووو  قالمرا ووووووووووووووو  الخدميووووووووووووووو  , كمووووووووووووووول ات ووووووووووووووو  توووووووووووووووأث

ل   إلوووووووووو  األشووووووووووغل  الراهبوووووووووولت ق ووووووووووي إكسوووووووووولب العديوووووووووود منللنسوووووووووول   نووووووووووق  الترتيووووووووووب قالنظوووووووووولم إ وووووووووو

 (15)موووووووو  ا لمهجوووووووور موووووووو  أثوووووووورإلوووووووو  موووووووول أحدثووووووووه العلئوووووووودق   قالتطريووووووووء إ وووووووول  اليدقيوووووووو  كللخيلطوووووووو  

ق وووووووووووي العهووووووووووود اإليطوووووووووووللي اتخووووووووووو ت السووووووووووولطلت االسوووووووووووتعملري  مووووووووووو  المووووووووووور  مقووووووووووورا لقيووووووووووولدة القوووووووووووقات 

العسوووووووووووكري  بللجبووووووووووو  األخ ووووووووووور,التي أ قكلوووووووووووت إليهووووووووووول مهمووووووووووو  إخمووووووووووولد المقلقمووووووووووو  القطنيووووووووووو  بقيووووووووووولدة 

يالت موووووووووو  شوووووووووويخ الشووووووووووهدا  عموووووووووور المختوووووووووولر , ققوووووووووود قلقمووووووووووت المدينوووووووووو   المسووووووووووتعمر ق اقووووووووووت الووووووووووق 

قتووووووووو  قأسووووووووور قتهجيووووووووور قنفوووووووووي قمصووووووووولدرة للممتلكووووووووولت قاالسوووووووووتيال  علووووووووو  األرا وووووووووي  خووووووووور  منهووووووووول 

المجلهووووووووووودق  امثووووووووووول  المجلهووووووووووود عيسوووووووووووي  الوووووووووووق كوووووووووووقاك  قعيسووووووووووو  النفلقووووووووووو  ق سوووووووووووليمل  سوووووووووووعيد ق 

قشوووووووووووووهدت المنووووووووووووولط  المحيطووووووووووووو  بهووووووووووووول (  16) عبووووووووووووود الووووووووووووورءا  العوووووووووووووقامي سوووووووووووووعيد جربوووووووووووووقع قغيووووووووووووورهم

عمووووووووور المختووووووووولر قأهمهووووووووول الووووووووو ي عقووووووووود  وووووووووي سووووووووويدي لقووووووووول ات بوووووووووي  القووووووووولدة اإليطووووووووولليي  قالمجلهووووووووود 

الوووووووووو ي ح وووووووووور  بوووووووووولدقليق حوووووووووولكم ليبيوووووووووول الوووووووووو ي حوووووووووولق   (17). 1979يقنيووووووووووق  19أرحقموووووووووو   بتوووووووووولريخ 

 يووووووووووه اسووووووووووتملل  عموووووووووور المختوووووووووولر إال أ  هوووووووووو   المفلق وووووووووولت  شوووووووووولت , قاسووووووووووتمرت المقلقموووووووووو  التووووووووووي 

. 1911.سوووووووووولهمت المدينوووووووووو  ق ووووووووووقاحيهل  ووووووووووي تغوووووووووو يتهل حتوووووووووو  تووووووووووم الق وووووووووول  عليهوووووووووول  ووووووووووي أقاخوووووووووور

ت السوووووووووووووووولطلت االيطلليوووووووووووووووو  قوووووووووووووووود اتخوووووووووووووووو ت المدينوووووووووووووووو  مركووووووووووووووووءاك للمشوووووووووووووووورقع االسووووووووووووووووتيطلني قكلنوووووووووووووووو

أنشوووووووووووووا االتحووووووووووووولد اإليطوووووووووووووللي االسوووووووووووووتيطلني قق ووووووووووووو  هووووووووووووو ا  1974االسوووووووووووووتعملري ,  فوووووووووووووي عووووووووووووولم 

االتحووووووووولد  وووووووووي برنلمجوووووووووه إقلمووووووووو  قووووووووورى ءراعيووووووووو  قووووووووورب المووووووووور  قتوووووووووقكرة ق  رءقغووووووووو  ققووووووووولم بتنميووووووووو  

ي تلوووووووووووك القووووووووووورى , قتوووووووووووم الغلبووووووووووولت بلإل ووووووووووول   إلووووووووووو  جووووووووووو ب عووووووووووولئالت إيطلليووووووووووو  لالسوووووووووووتيطل   ووووووووووو

                                                           
 (2111، دىيسمبر 9)مبروكة لعبيدي ، مقابلة اجرتها الباحثة ، المرج  15
 (. 3182مارس ، 36املرج )،  33. املروج ،ع 16
 . 111ص ( 2111بنغازي ، ) ن مجلس  الثقافة العام  2.وهبي احمد البوري ،بنغازيفي فترة االستعمار االيطالي ، ط 17
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تقءيووووووووووو  مسووووووووووولحلت كبيووووووووووورة مووووووووووو  األرا وووووووووووي علووووووووووو  المسوووووووووووتقطني  بعووووووووووود تعهووووووووووودهم للحكقمووووووووووو  بوووووووووووأ  

هكتووووووووووولر  11466يجعلوووووووووووقا تلوووووووووووك األرا وووووووووووي موووووووووووءارع اسوووووووووووتيطلني  , قمنحوووووووووووت الحكقمووووووووووو  مسووووووووووولح  

 2666القاقعوووووووووووو  إلوووووووووووو  الغوووووووووووورب موووووووووووو  سووووووووووووه  الموووووووووووور  ألحوووووووووووود المسووووووووووووتثمري  , كموووووووووووول خصصووووووووووووت 

سوووووووووووووويدي جبريوووووووووووووو  للمسووووووووووووووتقطني   هكتوووووووووووووولر غوووووووووووووورب 4466هكتوووووووووووووولر للرعووووووووووووووي قمنحووووووووووووووت مسوووووووووووووولح  

هكتووووووووووووولر للءراعووووووووووووو  , إال أنهووووووووووووول لوووووووووووووم تووووووووووووودخ   766هكتووووووووووووولر للرعوووووووووووووي  ق  1566اسوووووووووووووتغ  منهووووووووووووول 

مرحلووووووووو  التنفيووووووووو  قيووووووووورج   لوووووووووك إلووووووووو  المقلقمووووووووو  القطنيووووووووو  التوووووووووي كلنوووووووووت علووووووووو  أشووووووووودهل  وووووووووي تلوووووووووك 

 (18)األثنل  إ ل   إل  الصعقبلت ققل  اإلمكلنيلت الملدي  

البيرقوووووووووووووق )دة مرا ووووووووووووو   كللفنووووووووووووود  اإليطلليووووووووووووو  عوووووووووووووأنشوووووووووووووأت الحكقمووووووووووووو   1975ق وووووووووووووي عووووووووووووولم 

قبعوووووووووووود الق وووووووووووول  (.لستسوووووووووووويقني),قمحطوووووووووووو  القطوووووووووووولر (السوووووووووووويلس),قصووووووووووووقمع  الحبووووووووووووقب (مووووووووووووقدير 

علووووووووو  المقلقمووووووووو   وووووووووي الجبووووووووو  األخ ووووووووور بووووووووودأ االسوووووووووتيطل  الءراعوووووووووي البشوووووووووري , لتجهوووووووووت النقايووووووووول 

االسووووووووووووووووتيطل   اإليطلليوووووووووووووووو  نحووووووووووووووووق إحيوووووووووووووووول  المنطقوووووووووووووووو  للنشوووووووووووووووولط الءراعووووووووووووووووي المتنووووووووووووووووقع لتحقيوووووووووووووووو 

األسوووووووووووور محوووووووووووو  المسووووووووووووتثمري  , قتووووووووووووم إنشوووووووووووول  جهوووووووووووولء األنتووووووووووووي للقيوووووووووووولم الووووووووووووديمقغرا ي  ,  حلووووووووووووت 

بهووووووووو   المهمووووووووو  , ققووووووووود هووووووووودف اإليطووووووووولليق  مووووووووو  سيلسووووووووو  االستصوووووووووالم الءراعوووووووووي إدخووووووووول  أنمووووووووولط 

حديثووووووووووووو  مووووووووووووو  التقنيووووووووووووو  الءراعيووووووووووووو  , ققووووووووووووودمقا المسووووووووووووولعدات الملليووووووووووووو  قالخبووووووووووووورة الفنيووووووووووووو  لتطوووووووووووووقير 

لط  الرعقيوووووووووو  ,  ووووووووووي حووووووووووي  الءراعوووووووووو  المحليوووووووووو  إال إنووووووووووه المووووووووووءارعي  الليبيووووووووووي  قوووووووووود م نحووووووووووقا المنوووووووووو

اهتموووووووووووت حكقمووووووووووو   1979ق وووووووووووي عووووووووووولم .قءعوووووووووووت األرا وووووووووووي الءراعيووووووووووو  علووووووووووو  عووووووووووولئالت إيطلليووووووووووو 

كووووووووووم بتقجيووووووووووه موووووووووو   115المسووووووووووتعمرة بإنجوووووووووولء شووووووووووبك  موووووووووو  الطوووووووووور  قالمقاصووووووووووالت بلوووووووووو  طقلهوووووووووول 

                                                           
 .  19،رسالة ماجستير، ص (2119جامعة قا يونس،)لقطعاني،خطط التنمية وأثارهاعلي النشاط الزراعي ، بنغازي صبريه ا-- 18
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الملرشوووووووووول  بوووووووووولدقليق تووووووووووم خووووووووووال  السووووووووووت  أشووووووووووهر األخيوووووووووورة موووووووووو   لووووووووووك العوووووووووولم البوووووووووود   ووووووووووي تنفيوووووووووو  

 -المووووووووووور  )الجبووووووووووو  بمدينوووووووووو  بنغوووووووووولءي قالموووووووووود  السوووووووووولحلي  المشوووووووووورقع الوووووووووو ي يووووووووووتم بمقجبووووووووووه ربووووووووووط 

, ققوووووووووود شوووووووووولركت بعوووووووووو  الجهوووووووووولت الرسوووووووووومي  الحكقميوووووووووو   ووووووووووي تنفيوووووووووو  بعوووووووووو  (درنوووووووووو  -شووووووووووحلت 

المشوووووووولري  قكوووووووو لك شوووووووولركت قيوووووووولدة القووووووووقات العسووووووووكري  بللمدينوووووووو   ووووووووي تنفيوووووووو  كثيوووووووور موووووووو  األعموووووووول  

حيووووووووووث سوووووووووولهم الجنووووووووووقد بكوووووووووو  حموووووووووولس خلصوووووووووو  التوووووووووولبعق  لقسووووووووووم األشووووووووووغل  العسووووووووووكري  قكووووووووووو لك 

نووووووول  المدينوووووووو  البوووووووولحثي  عوووووووو  العموووووووو  بإنجوووووووولء كثيوووووووور موووووووو  إنشوووووووول ات المدينوووووووو  بتشووووووووييد عوووووووودد موووووووو  أب

, ثوووووووووم قصوووووووووق  أق  د عووووووووو  مووووووووو  السوووووووووقريالت للعمووووووووو   وووووووووي  1979المنووووووووولء  الريفيووووووووو   وووووووووي أقاخووووووووور  

تووووووووم حفوووووووور آبوووووووولر جديوووووووودة لحوووووووو  مشووووووووكل  نقووووووووص الميوووووووول   1917ق ووووووووي عوووووووولم  (19)مستشووووووووف  الموووووووور  

ألووووووووووف  رنووووووووووك , أموووووووووول السووووووووووق   بلغووووووووووت تكلفتووووووووووه  46, قبلغووووووووووت التكلفوووووووووو  اإلجملليوووووووووو  لهوووووووووو   اآلبوووووووووولر 

ألوووووووووووف  رنوووووووووووك , كموووووووووووول بلغوووووووووووت تكلفوووووووووووت الطريوووووووووووو  القاصووووووووووو  بوووووووووووي  البلوووووووووووودة قمحطووووووووووو  سووووووووووووك   166

صووووووووووالم الطوووووووووور  قالحديقوووووووووو  العمقميوووووووووو    46الحديوووووووووود   إلووووووووووف قالتقسوووووووووو   ووووووووووي شووووووووووبك   176ألووووووووووف قا 

توووووووووووووم إنشووووووووووووول  موووووووووووووودارس مهنيووووووووووووو  حر يووووووووووووو  لتعلوووووووووووووويم  1914عوووووووووووووولم  ق وووووووووووووي.(20)  ألوووووووووووووف 12الميووووووووووووول  

, (21)حووووووووووورف مختلفووووووووووو   وووووووووووي مدينووووووووووو  المووووووووووور  قغيرهووووووووووول مووووووووووو  مووووووووووود  برقووووووووووو  الموووووووووووقاطني  المحليوووووووووووي  

قكوووووووووو لك أنشووووووووووا المركووووووووووء الرئيسووووووووووي للكهربوووووووووول  الحراريوووووووووو  بلإل وووووووووول   إلوووووووووو  معلموووووووووو  لعصوووووووووور ءيووووووووووت 

قبعووووووووووو   لطليووووووووووول كمووووووووووول توووووووووووم إنشووووووووووول  مالجوووووووووووا  ,  الءيتوووووووووووق  تلبعووووووووووو  لشووووووووووورك  التعميووووووووووور البرقلقيووووووووووو 

 يسووووووووو  , السووووووووووينملالمرا ووووووووو  الخدميووووووووو  بموووووووووول  يهووووووووول مخوووووووووولء  الغوووووووووال  , محطوووووووووو  سوووووووووك  الحديوووووووووود , الكن

شووووووووو  اإليطووووووووولليق  طريقووووووووولك  وووووووووي  1915ق وووووووووي عووووووووولم . قالمووووووووودارس ,   وووووووووالك عووووووووو  السوووووووووق  المركوووووووووء
                                                           

19
 رواية ، عبد الواحد سوايل 

 .(. 1922اكتوبر  24)، بنغازي  299.بريد برقة ،ع  20
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القسوووووووووم الشووووووووورقي مووووووووو  المدينووووووووو  متجهووووووووولك مووووووووو  الشووووووووومل  إلووووووووو  الجنوووووووووقب , لتسوووووووووهي  حركووووووووو  المووووووووورقر 

مووووووووو  بنغووووووووولءي إلووووووووو  المووووووووور  ثوووووووووم الطريووووووووو  الجنوووووووووقبي الووووووووو ي يعبووووووووور اله وووووووووب  العليووووووووول نحوووووووووق الحووووووووودقد 

 .( 22)المصري  

لمدينوووووووووووو  شووووووووووووملهل المشوووووووووووورقع االسووووووووووووتيطلني االيطووووووووووووللي , بوووووووووووو  أنهوووووووووووول كلنووووووووووووت قبوووووووووووو لك  ووووووووووووإ  ا

مركووووووووووءاك لهوووووووووو ا المشوووووووووورقع لموووووووووول تتميووووووووووء بووووووووووه جغرا يتهوووووووووول موووووووووو  مميووووووووووءات قعقاموووووووووو  جوووووووووو ب للقوووووووووولئمي  

االهوووووووووووداف االسوووووووووووتعملري  التوووووووووووي تهووووووووووودف إليهووووووووووول قبغووووووووووو  النظووووووووووور عووووووووووو  . علووووووووووو  هووووووووووو ا المشووووووووووورقع

مووووووووووووووو  هووووووووووووووو    - جءئيووووووووووووووولك  – رقعلت إال أ  الموووووووووووووووقاطني  اسوووووووووووووووتفلدقاإيطلليووووووووووووووول مووووووووووووووو  هووووووووووووووو   المشووووووووووووووو

 .الخدملت 

  عنوووووووووودمل نشووووووووووبت الحوووووووووورب العللميوووووووووو  الثلنيوووووووووو  كلنووووووووووت المدينوووووووووو  قوووووووووود اتخوووووووووو ت مالموووووووووو  المدينوووووووووو

قالي نصووووووووف كيلووووووووق الشووووووووك  تبلوووووووو  مسوووووووولحته حوووووووومربوووووووو  أنشووووووووئت علوووووووو  مسووووووووط   الحديثووووووو   لووووووووك أنهوووووووول

رع محلتووووووووي  رئيسوووووووويتي  يفصوووووووو  بينهموووووووول شوووووووول ال ووووووووقاحي  قتنقسووووووووم إلوووووووو  متوووووووور مربوووووووو  قهووووووووي مركووووووووء

س حتوووووووو  شوووووووولرع درنوووووووو  قأهووووووووم التووووووووي تمتوووووووود موووووووو  سووووووووق  األقووووووووقاي  المحلوووووووو  الشوووووووورق:االسووووووووتقال  هموووووووول

عيسووووووووووو  القكوووووووووووقاك , شووووووووووولرع تووووووووووولكنس , شووووووووووولرع نصووووووووووور شلر , شووووووووووولرع عمووووووووووور المختووووووووووولر:شوووووووووووقارعهل 

الصووووووووووبيحلت , شوووووووووولرع بغووووووووووداد , شوووووووووولرع الفالحووووووووووي  , لشوووووووووويبلني , شوووووووووولرع سوووووووووويدي سووووووووووعيد , شوووووووووولرع ا

الطن   إلووووووووو  الءرايوووووووووب قكووووووووولنبق السوووووووووشووووووووولرع أقالد العمووووووووو , شووووووووولرع درنووووووووو  , شووووووووولرع بقكتوووووووووف إ ووووووووول   

مووووووووو  سوووووووووكل  هووووووووو   المحلووووووووو  هوووووووووم مووووووووو  سوووووووووكل  المنطقووووووووو  األصوووووووووليي  قلووووووووو ا  هوووووووووي أكبووووووووور %  46ق 
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 المحلوووووووووووووو  المركوووووووووووووووء الرئيسووووووووووووووي للمتصووووووووووووووور ي نسووووووووووووووبيلك مووووووووووووووو  المحلوووووووووووووو  الغربيووووووووووووووو  , يقجوووووووووووووود بهووووووووووووووو   

 .قالبلدي ,قمنلء  الطليل ,قالبريد

موووووووووووو  السووووووووووووكل  القا وووووووووووودي  الوووووووووووو ي  %  46أموووووووووووول المحلوووووووووووو  الغربيوووووووووووو  التووووووووووووي يقطنهوووووووووووول حووووووووووووقالي 

شووووووووولرع  مووووووووو  النسووووووووويم االجتمووووووووولعي للمدينووووووووو   تمتووووووووود مووووووووو  جووووووووولم  الشوووووووووتيقي يموووووووووي  أصوووووووووبحقا جوووووووووء اك 

شووووووووووولرع السوووووووووووقاري  وووووووووووي الكووووووووووولقة , : الحريووووووووووو  قأهوووووووووووم شوووووووووووقارعهل  السوووووووووووينمل حتووووووووووو  شووووووووووولرع  وووووووووووحليل 

شوووووووووولرع طوووووووووولر  بوووووووووو  ءيوووووووووولد  ووووووووووي منطقوووووووووو  هووووووووووقا  التركووووووووووي , شوووووووووولرع التيوووووووووونس , شوووووووووولرع الغربيوووووووووو  , 

ب , شوووووووووووولرع اشووووووووووووتيقي , شوووووووووووولرع عبوووووووووووود ربووووووووووووه بقشوووووووووووونلف ,  نوووووووووووود  الحطوووووووووووو شوووووووووووولرع سوووووووووووويدي حموووووووووووود

ق وووووووووي هووووووووولتي  المحلتوووووووووي  يعوووووووووي  السوووووووووكل   وووووووووي أحيووووووووول  .(23) منطقووووووووو  هوووووووووقا  الفرجووووووووولني المستشوووووووووف 

متراميوووووووووو  األطووووووووووراف أق قاسووووووووووع  بشووووووووووك  يشووووووووووتت السووووووووووكل  تقلربوووووووووو  ,  للمدينوووووووووو  بطبيعتهوووووووووول ليسووووووووووت م

, قأهوووووووووووم معوووووووووووللم المدينووووووووووو  القلعووووووووووو  التوووووووووووي أنشوووووووووووأتهل الحكقمووووووووووو  العثملنيووووووووووو  لتكوووووووووووق  مقووووووووووور للمحووووووووووولكم  

ققووووووووووود اختلفوووووووووووت المصووووووووووولدر  وووووووووووي  , منتصوووووووووووف القووووووووووور  التلسووووووووووو  عشووووووووووور قالحلميووووووووووو  العثملنيووووووووووو   وووووووووووي

تحديووووووووووود تووووووووووولريخ إنشووووووووووولئهل بدقووووووووووو  ,  فوووووووووووي حوووووووووووي  يشوووووووووووير اقغسوووووووووووطيني إلوووووووووووي انهووووووووووول انشوووووووووووئت عووووووووووولم 

 (25) 1457, بينمووووووووووول تشوووووووووووير الرقايووووووووووولت الشوووووووووووفهي  الوووووووووووي انهووووووووووول انشوووووووووووئت حوووووووووووقالي عووووووووووولم (24)1447

قبصوووووووووورف النظوووووووووور عوووووووووو  اخووووووووووتالف التوووووووووولريخيي   قوووووووووود اقيمووووووووووت علووووووووووي رقعوووووووووو  ار  مسووووووووووتأجرة موووووووووو  

لبووووووووو  قطعووووووووو  االر  يلووووووووو  الطووووووووور  حيوووووووووث كلنوووووووووت الحكقمووووووووو   العثملنيووووووووو  تووووووووود   سووووووووونقيل مبلغووووووووول مققب

القلعوووووووووو  , قأشوووووووووورف قلئمقوووووووووولم الموووووووووور  آنوووووووووو اك محموووووووووود الكيخيوووووووووول علوووووووووو  بنوووووووووول  التووووووووووي شوووووووووويدت عليهوووووووووول 
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قبلإل ووووووووووول   إلووووووووووو  القلعووووووووووو  كووووووووووول  مسوووووووووووجد الءاقيووووووووووو  القوووووووووووديم  (26)القلعووووووووووو  قغيرهووووووووووول مووووووووووو  المبووووووووووولني 

موووووووووو  بقليوووووووووول  بنوووووووووويم قيرجوووووووووو  الووووووووووبع  أنووووووووووه  1426 ووووووووووم  معووووووووووللم المدينوووووووووو  الوووووووووو ي شوووووووووويد عوووووووووولم  

مسووووووووووجد المعووووووووووء لوووووووووودي  اي الفوووووووووولطمي , ا  يقجوووووووووود إلووووووووووي اال  عمووووووووووقدا  عنوووووووووود المحووووووووووراب يحمووووووووووال  

اسووووووووومه  وووووووووي كتلبووووووووو  بووووووووولرءة بوووووووووللخط الكوووووووووقا ي  وووووووووي أعمووووووووودة المسوووووووووجد  ,ققووووووووود أعووووووووولد عميووووووووود البلديووووووووو  

قا  ووووووووووووول   إلوووووووووووووو  . (27) م قءاد مووووووووووووو  سوووووووووووووعته 1966محمووووووووووووود السووووووووووووولحلي تووووووووووووورميم المسوووووووووووووجد عوووووووووووووولم 

  يقجوووووووود مسووووووووجد المدينوووووووو  نسووووووووب  إلوووووووو  الءاقيوووووووو  التووووووووي أسووووووووس بجلنبهوووووووول  ووووووووي المحلوووووووو  مسووووووووجد الءاقيوووووووو

م قأسووووووووووس علوووووووووو  قطعوووووووووو  أر  أققفهوووووووووول مللكهوووووووووول  1916الغربيوووووووووو  قيرجوووووووووو  تأسيسووووووووووه إلوووووووووو  عوووووووووولم  

 .صلل  التركي عل  الشيخ البنلني 

م قألحوووووووووو  بهوووووووووول  1446أموووووووووول الءقايوووووووووول  أهمهوووووووووول ءاقيوووووووووو  المدنيوووووووووو  التووووووووووي أنشووووووووووئت حووووووووووقالي عوووووووووولم 

قيشوووووووووتهر مسوووووووووجد هووووووووو   الءاقيووووووووو  بعووووووووودم قجوووووووووقد مئ نووووووووو  علوووووووووي غووووووووورار  م , 1916   جووووووووولم  عووووووووولم 

إ ووووووووول   إلووووووووو   لوووووووووك تقجووووووووود .المسووووووووولجد االخوووووووووري قكووووووووول  الموووووووووؤ   يصوووووووووعد علووووووووو  سووووووووولم لر ووووووووو  اآل ا 

بللمدينووووووووو  ءاقيووووووووو  بووووووووو  عيسووووووووو  الووووووووو ي قووووووووولم ببنووووووووول  المسوووووووووجد بمسووووووووولعدة منتسوووووووووبي الطريقووووووووو  المدنيووووووووو  

يد هوووووووووووو ا أعوووووووووووولد أحوووووووووووود منتسووووووووووووبي الطريقوووووووووووو  حموووووووووووود اشووووووووووووتيقي , ققوووووووووووود شوووووووووووو 1947, ق ووووووووووووي عوووووووووووولم   

قعنوووووووودمل أتوووووووم بنوووووووول   اختوووووووولر  المسوووووووجد علوووووووو  ءريبووووووو   ووووووووي مققووووووو  يتقسووووووووط محوووووووالت سووووووووق  األقوووووووقاس

قتوووووووور  اسووووووووم المسووووووووجد بلسووووووووم هوووووووو ا الشوووووووويخ , ا ليكووووووووق  قي موووووووولك لووووووووه , لوووووووو ا  لووووووووه الشوووووووويخ حموووووووود اشووووووووتيقي

ققوووووووود د وووووووو  الشوووووووويخ اشووووووووتيقي  ووووووووي الوووووووورك  الشوووووووورقي موووووووو  الجوووووووودار الشوووووووومللي ق ووووووووي شوووووووومل  ال ووووووووري  

نشوووووووووأ  أحووووووووود اإليطووووووووولليي   وووووووووي محلقلووووووووو  لتحقيووووووووو  المسوووووووووجد يقجووووووووود بووووووووور  أجوووووووووراس الكنووووووووولئس الووووووووو ي أ
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, إ وووووووووووول   إلوووووووووووو   لووووووووووووك يقجوووووووووووود بللمدينوووووووووووو  مسووووووووووووجد الحموووووووووووورق    (28) 1967إلوووووووووووو  كنيسوووووووووووو  عوووووووووووولم 

دبووووووووووووقس  ووووووووووووي  بووووووووووووق مسووووووووووووجد , قكوووووووووووو لك مسووووووووووووجد الحلووووووووووووقاجي قرا  البريوووووووووووود ق بللمحلوووووووووووو  الغربيوووووووووووو  

التوووووووووي عووووووووولدة مووووووووول تقووووووووولم بهووووووووول األ كووووووووولر  وووووووووي المنلسوووووووووبلت الدينيووووووووو  قهوووووووووي مبنووووووووو  ( 29) أر  الشووووووووورك 

علووووووووو  شوووووووووك  قبوووووووووولب أربعووووووووو  صوووووووووغيرة تتقسووووووووووطهل قبووووووووو  كبيووووووووورة , قكوووووووووو لك ءاقيووووووووو  السنقسوووووووووي  التووووووووووي 

تقووووووووو   وووووووووي شووووووووولرع نصووووووووور الشووووووووويبلن   وووووووووي المحلوووووووووو  لشووووووووورقي  التوووووووووي يرجووووووووو  تووووووووولريخ إنشووووووووولئهل عوووووووووولم  

علوووووووووووي أر  خصوووووووووووب  تبووووووووووورع بهووووووووووول السوووووووووووالطن  سوووووووووووكل  لمنطقووووووووووو  ,قاشووووووووووورف علوووووووووووي بنلئهووووووووووول  1447

سنقسووووووووويي  عمووووووووورا  بووووووووو  بركووووووووو  ق محموووووووود الكيخيووووووووول قتوووووووووقلي رعليووووووووو  شوووووووووؤقنهل كووووووووو  موووووووو  االخوووووووووقي  ال

 سسوووووووووووت عووووووووووولم عبووووووووووود اي التوووووووووووقتي , كمووووووووووول تقجووووووووووود ءاقيووووووووووو   الفرجووووووووووولني قهوووووووووووي ءاقيووووووووووو   عرقسوووووووووووي  أ

قلقجووووووووووووقد الجلليوووووووووووولت  ( 30)موووووووووووو  قبوووووووووووو  الشوووووووووووويخ عبوووووووووووود اي الفرجوووووووووووولني قبتبرعوووووووووووولت االهووووووووووووللي 1426

اليهقديووووووو  قالمسووووووويحي   قووووووود قجووووووود بللمدينووووووو  معبووووووود اليهوووووووقد  وووووووي الشووووووولرع المتفووووووورع يمينووووووولك مووووووو  سوووووووق  

عووووووووووووي , قيوووووووووووورج  بنوووووووووووولؤ  عوووووووووووولم  , حيووووووووووووث يقجوووووووووووود المعبوووووووووووود علوووووووووووو  يسوووووووووووولر الشوووووووووووولرع الفر األقووووووووووووقاس 

قرمووووووووووم عوووووووووودة موووووووووورات , كموووووووووول قجوووووووووودت كنيسوووووووووو  للنصوووووووووولرى بنتهوووووووووول الحكقموووووووووو  اإليطلليوووووووووو  م   1996

قتجووووووووووودر اإلشووووووووووولرة . (31)م بوووووووووووللقرب مووووووووووو  المسوووووووووووجد  وووووووووووي محووووووووووويط سوووووووووووق  األقوووووووووووقاس 1911عووووووووووولم  

قكوووووووولنقا يخووووووووللطق   بووووووووق كتووووووووف إلوووووووو  أ  اليهووووووووقد كوووووووولنقا يقيمووووووووق  بووووووووللقرب موووووووو  معبوووووووودهم  ووووووووي شوووووووولرع

قجوووووووووقد الكنيسووووووووو   قووووووووود  األهوووووووووللي المسووووووووولمي  أي أ  هنووووووووولك تعليشووووووووولك سووووووووولميلك بوووووووووي  الطووووووووور ي  , أمووووووووول

قمووووووووو  المبووووووووولني الخدميووووووووو  التوووووووووي يقووووووووو  معظمهووووووووول .جووووووووول  متوووووووووأخراك قارتوووووووووبط بقجوووووووووقد إيطلليووووووووول بوووووووووللبالد
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الهقتيوووووووو    ووووووووي ميوووووووودا  البلديوووووووو  , الوووووووو ي يطلوووووووو  عليووووووووه ميوووووووودا  اسووووووووكندر أق ميوووووووودا  الحريوووووووو  مبنوووووووو 

القاجهوووووووووو  الرئيسووووووووووي  تقوووووووووو  علوووووووووو  امتووووووووووداد الشوووووووووولرع الممتوووووووووود موووووووووو  .   علوووووووووو  شوووووووووولرعي , الوووووووووو ي يقوووووووووو

ميووووووووودا  البلديووووووووو  جنقبووووووووولك مقلبووووووووو  مبنووووووووو  المحكمووووووووو  , قالقاجهووووووووو  الفرعيووووووووو  تقووووووووو   وووووووووي بدايووووووووو  شووووووووولرع 

التيوووووووووونس , قاسوووووووووووتغ  هووووووووووو ا المبنوووووووووو   وووووووووووي عهووووووووووود اإلدارة كنووووووووووولدي للهووووووووووقاة اإلنجليوووووووووووء ثوووووووووووم اسوووووووووووتراح  

ر مبنوووووووووو  البلديوووووووووو  بقجووووووووووقد سوووووووووولع  علوووووووووو  كموووووووووول اشووووووووووته. (32) للمغتووووووووووربي  ثووووووووووم اسووووووووووتعم  كمستشووووووووووف 

يمينوووووووووه قجرسوووووووووي  يووووووووودقل  بعووووووووود كووووووووو  سووووووووولع  , أمووووووووول مبنووووووووو  البريووووووووود  يقووووووووو  علووووووووو  شووووووووولرعي عمووووووووور 

المختووووووووووولر قاالسوووووووووووتقال  بجلنوووووووووووب  ووووووووووورع بنوووووووووووك بووووووووووولركليء , كووووووووووو لك قجووووووووووود بللمدينووووووووووو  مبنووووووووووو  سوووووووووووك  

كمقووووووووووووووور إلدارة السوووووووووووووووك  الحديديووووووووووووووو   (33)م  1975الووووووووووووووو ي بنوووووووووووووووي عووووووووووووووولم ( ستلسووووووووووووووويقني)الحديووووووووووووووود 

عبووووووووووور القطووووووووووولرات , ق وووووووووووي الخمسوووووووووووينيلت اسوووووووووووتبد  القطووووووووووولر بمووووووووووول يعووووووووووورف قاسوووووووووووتقبل  المسووووووووووول ري  

 بللقطووووووووووووولرة أق التقرينووووووووووووول , ق وووووووووووووي نهليووووووووووووو  شووووووووووووولرع محطووووووووووووو  القطووووووووووووولر تقجووووووووووووود صوووووووووووووقمع  الحبوووووووووووووقب

الوووووووووو ي يتكووووووووووق  موووووووووو  عوووووووووودة طقابووووووووو  قكوووووووووول  مجهووووووووووءاك بأحوووووووووودث آالت التصووووووووووفي  , قموووووووووو  ( السووووووووويلس)

ل , أشووووووووووهر معووووووووووللم المدينوووووووووو  سووووووووووق  األقووووووووووقاس قهووووووووووق عبوووووووووولرة عوووووووووو  محووووووووووالت تجلريوووووووووو  بلوووووووووو  عوووووووووودده

أربعوووووووووو  قسووووووووووتق  محووووووووووالك أملمهوووووووووول أقووووووووووقاس ,قمقءعوووووووووو  علوووووووووو  ثالثوووووووووو  أقسوووووووووولم قاكتموووووووووو  بنوووووووووول  هوووووووووو ا 

إ وووووووول   إلوووووووو  كوووووووو  موووووووول تقوووووووودم  ووووووووإ   (34) السووووووووق   ووووووووي منتصووووووووف الثالثينيوووووووولت موووووووو  القوووووووور  العشووووووووري 

معووووووووللم هوووووووو   المدينوووووووو  , حيووووووووث شووووووووهدت منوووووووو  أقاخوووووووور كلنووووووووت معلموووووووولك موووووووو  ( التقتوووووووو )ة التووووووووقت شووووووووجر 

لجلووووووووود ليمووووووووو  , حيوووووووووث يجووووووووورى تحتهووووووووول تنفيووووووووو  أحكووووووووولم االعهووووووووود العثمووووووووولني كثيووووووووور مووووووووو  الحوووووووووقادث األ

قبعوووووووود ( لحسوووووووولب تحووووووووت التقتووووووووه),  جووووووووري القووووووووق  بووووووووي  االهووووووووللي الليبيووووووووي   ووووووووي العهوووووووود اإليطووووووووللي 
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االسوووووووووتقال  أصوووووووووبحت ملتقووووووووو  ل صووووووووودقل  قاألخوووووووووال  ققووووووووود أشووووووووولر الووووووووودكتقر محمووووووووود عبووووووووود الكوووووووووريم 

 كووووووووووول  يجلوووووووووووس مووووووووووو  أصووووووووووودقلئه يتبووووووووووولدلق  الحوووووووووووديث تحوووووووووووت هووووووووووو   التقتووووووووووو  , الوووووووووووقا ي إلووووووووووو  أنوووووووووووه

كموووووووول يعتبوووووووور المسووووووووتنبت  . قالءالووووووووت هوووووووو   الشووووووووجرة تحموووووووو  الكثيوووووووور موووووووو  المعوووووووولني لسووووووووكل  المدينوووووووو 

الوووووووو ي يقوووووووو   ووووووووي شوووووووولرع درنوووووووو    (القراريووووووووق) اق( لقووووووووراري )قهووووووووق موووووووول عر ووووووووه سووووووووكل  المدينوووووووو  بلسووووووووم 

علوووووووووووي يموووووووووووي  الطريووووووووووو  الموووووووووووؤدي للءرايوووووووووووب قطغوووووووووووي اسووووووووووومه علوووووووووووي اسوووووووووووم الشووووووووووولرع قبووووووووووو  كلرثووووووووووو  

ك حوووووووولدة علليوووووووو  تعيوووووووو  كوووووووو  موووووووو  يريوووووووود االقتووووووووراب قهووووووووق مسوووووووويم موووووووو  نبتوووووووولت  ق أشووووووووقا. الءلووووووووءا  

المدينووووووووو   , قهووووووووو ا المسوووووووووتنبت يغووووووووو ي معظوووووووووم المنووووووووولط  الليبيووووووووو  م معوووووووووللمنوووووووووه  هوووووووووق معلمووووووووول مووووووووو  

 (35)لتي تتف  قنقع ترب  ه   المنلط بللنبلتلت ا
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 :الحر  والكوارث الطبيعية 

ألقووووووووت الحوووووووورب العللميوووووووو  الثلنيوووووووو  بأقءارهوووووووول علوووووووو  الشووووووووعب الليبووووووووي  ووووووووي برقوووووووو  , بووووووووللرغم موووووووو  

ل  ووووووووووووأرغم علوووووووووووو  تحموووووووووووو  قيالتهوووووووووووول حيووووووووووووث اتخوووووووووووو ت الجيووووووووووووق  أنووووووووووووه لووووووووووووم يكوووووووووووو  أحوووووووووووود أقطلبهوووووووووووو

المتصوووووووووولرع  برقوووووووووو  مسوووووووووورحلك لحوووووووووورب طلحنوووووووووو  اسووووووووووتمرت لعوووووووووودة سوووووووووونقات د وووووووووو  ثمنهوووووووووول المقاطنووووووووووق  

الليبيوووووووووووووووق  , ققبيووووووووووووووو  بووووووووووووووود  األعمووووووووووووووول  الحربيووووووووووووووو  العسوووووووووووووووكري  , قلموووووووووووووووت الحكقمووووووووووووووو  اإليطلليووووووووووووووو  

المسووووووووووويطرة علووووووووووو  األرا وووووووووووي الليبيووووووووووو  بسلسووووووووووول  إجووووووووووورا ات اقتصووووووووووولدي  ,  فر وووووووووووت مووووووووووول يسوووووووووووم  

لم التموووووووووووقي  البطووووووووووولقي , قهوووووووووووق تقءيووووووووووو  بعووووووووووو  السووووووووووول  التمقينيووووووووووو  الغ ائيووووووووووو  عووووووووووو  طريووووووووووو  بنظووووووووووو

بطلقوووووووووولت أسووووووووووري  تحموووووووووو  أسوووووووووومل  عوووووووووودد أ ووووووووووراد األسوووووووووورة  كوووووووووول  التقءيوووووووووو  يووووووووووتم كوووووووووو  أسووووووووووبقعي  , 

قكوووووووووول  المقاطنووووووووووق  يسووووووووووتلمق  حصصووووووووووهم عوووووووووو  طريوووووووووو  محووووووووووالت البقللوووووووووو  التووووووووووي حووووووووووددت لهوووووووووو   

 . (37)سكري  المهم  إال أ  ه ا الدعم تققف بمجرد بد  العمليلت الع

م قلمووووووووووووت الحكقموووووووووووو  اإليطلليوووووووووووو  بحملوووووووووووو  التجنيوووووووووووود اإلجبوووووووووووولري لكثيوووووووووووور  1946ق ووووووووووووي عوووووووووووولم 

نوووووووود الشوووووووووبلب موووووووو   الحوووووووووي  قعمووووووووول   موووووووو  شوووووووووبلب المدينوووووووو  , قكل ووووووووو  الموووووووود  قالقووووووووورى الليبيووووووووو  ,  ج 

قغيووووووورهم مووووووو  الفئووووووولت القووووووولدرة علوووووووو  حمووووووو  السوووووووالم لمووووووودة ال تءيوووووووود عووووووو  ثالثووووووو  أشوووووووهر , إ وووووووول   

م , قحينمووووووووووول بوووووووووووودأ  1914حوووووووووووربهم  وووووووووووي الحبشوووووووووووو  عووووووووووولم إلووووووووووو  اسوووووووووووتدعل  مووووووووووو  جنوووووووووووودقا خوووووووووووال  

قعنوووووووووودمل بوووووووووودأ االشووووووووووتبلك ان ووووووووووم معظووووووووووم المجنوووووووووودي  .  (38)االسووووووووووتعداد ء   بهووووووووووؤال   ووووووووووي الحوووووووووورب 

الليبيوووووووووووي  , إلووووووووووو   صووووووووووولئ  القوووووووووووقة العربيووووووووووو  الليبيووووووووووو  التوووووووووووي كلنوووووووووووت قووووووووووود تأسسوووووووووووت  وووووووووووي مصووووووووووور 

م موووووووووووووووو  المهووووووووووووووووولجري  الليبيووووووووووووووووي  , قبعووووووووووووووووو  العنلصووووووووووووووووور العربيوووووووووووووووو  لمسووووووووووووووووولندة الجوووووووووووووووووي  1946
                                                           

37
 ( .7615اكتقبر  71المر  , )أحمد سالم  , مقلبل  أجرتهل البلحث  ,  
 (. 7616ديسمبر  4المر  , )سعد القطع  , مقلبل  اجرتهل البلحث   38
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قموووووووووو  بووووووووووي  . ( 39)ني عنوووووووووود ءحفووووووووووه  وووووووووود إيطلليوووووووووول التووووووووووي كلنووووووووووت ال تووووووووووءا  تحتوووووووووو  ليبيوووووووووول البريطوووووووووول

سوووووووووووعيد مهيوووووووووووقس  -:أبنووووووووووول  المووووووووووور  الووووووووووو ي  توووووووووووم تجنيووووووووووودهم قان ووووووووووومقا للقوووووووووووقات العربيووووووووووو  الليبيووووووووووو  

الشووووووووويخي  سوووووووووعيد , بشوووووووووير حمووووووووولد المبووووووووورقك , علوووووووووي الطيووووووووورة , بللحمووووووووود الغءالوووووووووي , عووووووووولمر حمووووووووود
د الشوووووووووووريف الشووووووووووويبلني , عبووووووووووود الوووووووووووراء  , مفتووووووووووولم الشووووووووووولملني , منصوووووووووووقر القطعووووووووووولني , محمووووووووووو( 40)

, قمووووووووووو  ( رئووووووووووويس عر ووووووووووول )قكووووووووووول  مفتووووووووووولم الشووووووووووولملني يحمووووووووووو  رتبووووووووووو  بووووووووووول  شووووووووووولقي  , العوووووووووووقامي

أبوووووووورء مقاقفووووووووه قيوووووووولدة مفوووووووورءة ألقووووووووت القووووووووب  علوووووووو  جنووووووووقد ألموووووووول  , كوووووووولنقا  ووووووووم  قووووووووقة كقملنوووووووودس 

 وووووووووتم . انوووووووووءلتهم غقاصووووووووو  ألملنيووووووووو  خلوووووووووف خطوووووووووقط قوووووووووقات الحلفووووووووول  عنووووووووود منطقووووووووو  سووووووووويدي برانووووووووو 

لشوووووووووووووجلعته قمنحوووووووووووووه الملرشووووووووووووول  برنووووووووووووولرد موووووووووووووقنتغمري قلئووووووووووووود الجوووووووووووووي  الثووووووووووووولم  تكريموووووووووووووه تقووووووووووووودير 

اثنوووووووووووي  مووووووووووو  ( مينووووووووووولكقف)كمووووووووووول اتخووووووووووو  القلئووووووووووود البريطووووووووووولني . ( 41)االنجليوووووووووووءي قسووووووووووولم الشوووووووووووجلع  

أبنووووووووول  المنطقووووووووو  , قهوووووووووم أحمووووووووود قجووووووووو  , قيوووووووووقنس ءعيووووووووور الدرسوووووووووي   مرشووووووووودي  لوووووووووه  وووووووووي منطقووووووووو  

لليبيووووووووووو   وووووووووووي العمووووووووووو  قاسوووووووووووتمر كثيووووووووووور ممووووووووووو  ان وووووووووووم للقوووووووووووقة العربيووووووووووو  ا. ( 42)الجبووووووووووو  األخ ووووووووووور 

قمووووووووونهم .العسوووووووووكري حيوووووووووث تحقلوووووووووقا إلووووووووو  قوووووووووقة د ووووووووولع برقووووووووو  , ثوووووووووم البوووووووووقليس  وووووووووي العهووووووووود الملكوووووووووي

 . (43) علي سبي  المثل  بشير حملد المبرقك ,منصقر عبد المقالي القطعلني

 

                                                           
 .رقاي  ,عبد العءيء الققارش   39
 (. 1994اكتقبر  1المر  ,), رقاي   بشير حملد المبرقك 40
 (. 7611يقنيق  16, المر  ( 5. )المرق  , ع  41
 .محمد الشيك  / رقاي   42
 .شهلدات انهل  الخدم  م  الشرطه , بشير حملد المبرقك قمنصقر عبد المقالي القطعلني  43
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دخلوووووووووووووت الجيوووووووووووووق  البريطلنيووووووووووووو  األرا وووووووووووووي الليبيووووووووووووو  مطووووووووووووولردة القوووووووووووووقات اإليطلليووووووووووووو  ,  وووووووووووووتم 

م , قأعلوووووووووو  االنجليووووووووووء عوووووووووو  االحووووووووووتال   1941سوووووووووون   احووووووووووتال  موووووووووود  إقلوووووووووويم برقوووووووووو   ووووووووووي أقائوووووووووو 

م صووووووووووووووووودر مووووووووووووووووو  القوووووووووووووووووقات  1941/ 5/7األق  , قأعقوووووووووووووووووب  لوووووووووووووووووك بيووووووووووووووووول  رسووووووووووووووووومي بتووووووووووووووووولريخ 

البريطلنيوووووووووووووو  نووووووووووووووص  علوووووووووووووو  أ  جميوووووووووووووو  األرا ووووووووووووووي التووووووووووووووي كلنووووووووووووووت تحووووووووووووووت سوووووووووووووويطرة الحكقموووووووووووووو  

اإليطلليوووووووووووو  أصوووووووووووووبحت بحوووووووووووووقءة القووووووووووووقات البريطلنيووووووووووووو  , كمووووووووووووول شووووووووووووم  البيووووووووووووول  عبووووووووووووولرات تحووووووووووووو ير 

يقووووووووووقم بأ عوووووووووول  تسووووووووووي  إلوووووووووو  الجووووووووووي  البريطوووووووووولني , قتهوووووووووودد األموووووووووو  للمووووووووووقاطني  منهوووووووووول أ  موووووووووو  

قالسوووووووالم يقصووووووود بهووووووول تقوووووووديم أي نوووووووقع مووووووو  التعووووووولق  للعووووووودق ينفووووووو   يوووووووه حكوووووووم اإلعووووووودام ق وووووووي هووووووو   

األثنووووووووووول  ق وووووووووووي غمووووووووووورة شوووووووووووعقر األهوووووووووووللي بوووووووووووللتحرر مووووووووووو  االحوووووووووووتال  اإليطوووووووووووللي , قووووووووووولم الوووووووووووبع  

مير المنوووووووووووولء  موووووووووووونهم بسلسوووووووووووول  أعموووووووووووول  تخريبيوووووووووووو  للمسووووووووووووتقطنلت اإليطلليوووووووووووو  , حيووووووووووووث تووووووووووووم توووووووووووود

هلنوووووووووو  الرجوووووووووول  قالنسوووووووووول  اإليطوووووووووولليي  , قسووووووووووق  معوووووووووولملتهم قبعوووووووووود موووووووووورقر أربعووووووووووي  (  44) قالمووووووووووءارع قا 

عووووووووووولدت القوووووووووووقات اإليطلليووووووووووو   لنووووووووووود   المسوووووووووووتقطنق  يقووووووووووودمق  الشوووووووووووكلقى إلووووووووووو   -تقريبووووووووووولك –يقمووووووووووولك 

 وووووووووووووبلطهم قمسوووووووووووووئقليهم ,  قلموووووووووووووت القوووووووووووووقات اإليطلليووووووووووووو  بسلسووووووووووووو  عمليووووووووووووولت انتقلميووووووووووووو  إجراميووووووووووووو  

قتخريووووووووب الب وووووووولع   ووووووووي السووووووووق  كموووووووول قلمووووووووت بعموووووووو  كمووووووووي  للمووووووووقاطني  حيووووووووث قلمووووووووت بتكسووووووووير 

حيوووووووووث توووووووووم  وووووووووت  مخوووووووووء  السووووووووولع  التمقينيووووووووو  خووووووووولص بلاليطووووووووولليي  قطلوووووووووب مووووووووونهم الووووووووودخق  ألخووووووووو  

حصصوووووووووووهم مووووووووووو  التموووووووووووقي   قعنووووووووووود دخوووووووووووقلهم توووووووووووم تفجيووووووووووور المخوووووووووووء   قتووووووووووو  عووووووووووودد كبيووووووووووور مووووووووووو  

األهوووووووووللي  المسوووووووووئق  اإليطوووووووووللي  وووووووووي المووووووووور  بعمليووووووووو  عر هووووووووول" بيووووووووولتي ", كمووووووووول قووووووووولم ( 45)االهوووووووووللي 

 وووووووووأي مسوووووووووتقط  إيطووووووووووللي يقووووووووودم شوووووووووكقى  وووووووووود موووووووووقاط  ليبوووووووووي يقووووووووووب  ( كووووووووولر  بينطهوووووووووول )بلسوووووووووم 

                                                           
 .رقاي  ,سعد القطع   44
45
 .رقاي  , عبد العءيء الققارش   
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 قوووووووووودم كثيوووووووووور موووووووووو  األهووووووووووللي إلوووووووووو  محكموووووووووو   (46)عليووووووووووه قيعلقووووووووووب  ووووووووووتم إلصوووووووووول  الووووووووووتهم الكل بوووووووووو  

عسوووووووووووكري  صووووووووووووقري  طلرئ ,قصوووووووووووودرت الووووووووووووتهم قاألحكووووووووووولم علوووووووووووو  المتهمووووووووووووي  دق  أ  يكووووووووووووق  لهووووووووووووم 

دام قالسووووووووووج  قالنفووووووووووي قالجلوووووووووود ,  كلنووووووووووت حوووووووووو  الوووووووووود لع عوووووووووو  أنفسووووووووووهم , ققاجهووووووووووقا أحكوووووووووولم اإلعوووووووووو

المحكموووووووووو  السووووووووووريع  ت عقوووووووووود  ووووووووووي مالعووووووووووب التوووووووووونس , قبعوووووووووود م ووووووووووي قليوووووووووو  موووووووووو  الققووووووووووت يخوووووووووور  

, ليجوووووووووووودقا جنووووووووووووقداك موووووووووووودججي  بللسووووووووووووالم , " مقطوووووووووووو  الحجوووووووووووور "المتهمووووووووووووق  إلوووووووووووو  أر  الكوووووووووووولقة  

مكلفوووووووووي  بتنفيووووووووو  اإلعووووووووودام  وووووووووي المحكوووووووووقمي  , الووووووووو ي  ت نقووووووووو  جثووووووووولمينهم  وووووووووي سووووووووويلرة أ عووووووووودت لهووووووووو ا 

, قمووووووووووو   وووووووووووم  الوووووووووووتهم  (47)ق ترموووووووووووي هووووووووووو   الجووووووووووولثمي  أمووووووووووولم مقبووووووووووورة سووووووووووويدي خليفووووووووووو  الغووووووووووور  

المقجهووووووووووو  لهوووووووووووؤال  الموووووووووووقاطني  أ  مقاطنووووووووووولك ق وووووووووووب  عليوووووووووووه مرتوووووووووووديلك قمووووووووووويص أحووووووووووود المسوووووووووووتقطني  

, حكوووووووووم عليوووووووووه القل وووووووووي بلإلعووووووووودام رميووووووووولك بللرصووووووووولص , قيووووووووو كر أحووووووووود شوووووووووهقد العيووووووووول  أ  أعوووووووووداد 

يوووووووووورى آخوووووووووورق  أ  مجمووووووووووقع  موووووووووو  تووووووووووم إعوووووووووودامهم ال يقوووووووووو  عوووووووووو  خمسووووووووووي  مقاطنوووووووووولك ,  ووووووووووي حووووووووووي 

( 49) رجووووووووووو  د عووووووووووو  قاحووووووووووودة 166قكووووووووووو لك توووووووووووم إعووووووووووودام ( 48) ال وووووووووووحليل تجووووووووووولقء الثمووووووووووولني  مقاطنووووووووووولك 

,كمووووووووووول عمووووووووووود االيطووووووووووولليق   وووووووووووي إطووووووووووولر حملوووووووووووتهم االنتقلميووووووووووو  إلووووووووووو  مصووووووووووولدرة جميووووووووووو  مووووووووووول  وووووووووووي 

األسووووووووقا  ,قهوووووووودرقا موووووووول يقوووووووودر بنصووووووووف ثوووووووورقة التجوووووووولر , قموووووووو  يقوووووووولقم يحكووووووووم عليووووووووه بللسووووووووج ,أمل 

 يوووووووؤت  بوووووووه إلووووووو  ميووووووودا  التقتووووووو  ,  يوووووووتم جلووووووود  بللسووووووويلط علووووووو  مووووووورأى مووووووو  يحكوووووووم  عليوووووووه بللجلووووووود 

قمسووووووووووم  موووووووووو  األهووووووووووللي , قجوووووووووورى المثوووووووووو  علوووووووووو  هوووووووووو   الققوووووووووولئ  بووووووووووي  األهووووووووووللي  كوووووووووولنقا يقرنووووووووووق  

                                                           
 (. 7616بنغلءي , )لبل  اجرتهل البلحث  ,حسي  العيل  , مق 46
 .رقاي  ,محمد ادم الشيك   47
 ( 719- 714بنغلءي ,),جلمع  قلريقنس , 1949-1919احمد القال  , سنقات الحرب قاإلدارة العسكري  البريطلني   ي برق  ,  48
  9ابريوو  , 2جلمعوو  ),الءقايوو , 1961-1941 ووي ليبيوول  اسوومهل   ميلووقد معوولطي , االدارة العسووكري  البريطلنيوو  قاثرهوول علووي المجتموو  المحلووي 49
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قبووووووووووو لك سوووووووووووج   هووووووووووو ا المثووووووووووو  ( 50)" لحسووووووووووولب تحوووووووووووت التقتووووووووووو  : " العقووووووووووولب بللتقتووووووووووو  ,  يققلوووووووووووق  

, قسووووووووولد الخوووووووووقف  النطبووووووووولع السووووووووويا لووووووووودى األهوووووووووللي لمووووووووول طوووووووووللهم مووووووووو  ظلوووووووووم  وووووووووي هووووووووو ا المكووووووووول 

قالقلووووووووووووو  أرجووووووووووووول  المنطقووووووووووووو  بفعووووووووووووو  الوووووووووووووتهم المقجهووووووووووووو  للموووووووووووووقاطني  , كمووووووووووووول انتشووووووووووووور الرصووووووووووووولص 

العشووووووووقائي إلوووووووو  جلنووووووووب سووووووووق  المعلملوووووووو  قانتهوووووووولك حرموووووووو  البيووووووووقت , كموووووووول قلمووووووووت مجمقعوووووووو  موووووووو  

قنلصووووووووو  الجوووووووووي  بووووووووووطل  الرصووووووووولص ,قاقتحووووووووولم البيوووووووووقت بحثووووووووولك عووووووووو  األشوووووووووخلص إلثووووووووولرة الرعوووووووووب 

قا الجووووووووي  , إ وووووووول   إلوووووووو   لووووووووك قوووووووولم اإليطوووووووولليق  بنفووووووووي  ووووووووي قلووووووووقب األهووووووووللي , حتوووووووو  ال يسوووووووولند

غيووووووووور أ  سيلسووووووووو  الترهيوووووووووب لوووووووووم  (51) العديووووووووود مووووووووو  الموووووووووقاطني  إلووووووووو  إيطلليووووووووول قأقدعوووووووووتهم سوووووووووجقنهل

تجووووووووو ، ثملرهووووووووول ,  كثيووووووووور مووووووووو  الجنوووووووووقد البريطووووووووولنيي  ممووووووووو  ظلوووووووووقا الطريووووووووو  قالفووووووووولري  مووووووووو  األسووووووووور 

مووووووووقت  ووووووووي العووووووووورا  , آقتهووووووووم القبلئوووووووو  , كوووووووول  لهوووووووول الف وووووووو   ووووووووي إنقووووووووول هم موووووووو  غلئلوووووووو  الجووووووووقع قال

 .(52)ب  أنهل قلمت بتقصيلهم إل  مقاق  قحداتهم التي ظلقا طري  العقدة إليهل 

قكلنوووووووووت هنووووووووولك مراكوووووووووء لتجميووووووووو  الجنوووووووووقد قالقوووووووووقات التوووووووووي تشوووووووووتت , وووووووووي مدينووووووووو  درنووووووووو  ققووووووووود 

التحوووووووووو  بهوووووووووو   المراكووووووووووء بعوووووووووو  موووووووووو  عنلصوووووووووور الفصوووووووووولئ  الليبيوووووووووو  موووووووووو  أبنوووووووووول  الموووووووووور  أمثوووووووووول  

يطلليووووووووووول   بشوووووووووووير حملد,الووووووووووو ي أشووووووووووولر إلووووووووووو  أنوووووووووووه ع: نووووووووووودمل ه ءموووووووووووت بريطلنيووووووووووول أمووووووووووولم ألملنيووووووووووول قا 

تشوووووووووووووتت الجوووووووووووووي  , قكنوووووووووووووت ممووووووووووووو  يقصووووووووووووو  الرسووووووووووووولئ  بوووووووووووووي  قحووووووووووووودات الجوووووووووووووي  اإلنجليوووووووووووووءي , 

ققووووووووووررت االلتحوووووووووول  بقحوووووووووودتي العسووووووووووكري  , كنووووووووووت أسووووووووووير متخفيوووووووووول قانتقوووووووووو  بووووووووووي  النجووووووووووقع حتوووووووووو  

قصوووووووووولت قءمالئووووووووووي إلوووووووووو  مدينوووووووووو  درنوووووووووو  حيووووووووووث مركووووووووووء تجموووووووووو  الجنووووووووووقد ,الوووووووووو ي  نقلووووووووووتهم سوووووووووويلرة 

                                                           
50
 .رقاي  , مبرقك  لعبيدي  
51
 .رقاي ,محمد الشيك   - 
,  ( 7611بنغووولءي , )دار الكتووب القطنيوو  ), 1إيووراك دي كلنوودق  ,ملووك ادريووس علهووو  ليبيوول , حيلتووه قعصوور  ,ت محموود حسوووي  القءيووري , ط  52

 .176.ص 



32 

 

قمووووووووو  لووووووووم يوووووووووتمك  موووووووو  االلتحووووووووول  ا ووووووووطر لالختفووووووووول   ووووووووي الووووووووودقاخ  . (53)  مصوووووووورعسووووووووكري  إلووووووووو

قعووووووووووووولملهم الجووووووووووووووي  اإلنجليوووووووووووووءي علوووووووووووووو  أنهوووووووووووووم مفقووووووووووووووقدي  قت بعوووووووووووووث مرتبوووووووووووووولتهم لووووووووووووو قيهم ق ووووووووووووووي 

م كوووووووووووووووول  الءحووووووووووووووووف البريطوووووووووووووووولني الثوووووووووووووووولني ,الوووووووووووووووو ي أطلوووووووووووووووو  عليووووووووووووووووه  األهووووووووووووووووللي  12/11/1941

ال أ  هوووووووووو    بوووووووووودأت العمليوووووووووولت العسووووووووووكري  موووووووووو  جديوووووووووود موووووووووول بووووووووووي  كوووووووووور  ق  وووووووووور, إ (54)" النق وووووووووو "

الموووووووووووورة تووووووووووووم إنهوووووووووووول  القجووووووووووووقد اإليطووووووووووووللي بللكلموووووووووووو  ,  ووووووووووووللجي  البريطوووووووووووولني قبمسوووووووووووولندة القووووووووووووقات 

الليبيوووووووووو  قوووووووووولم بتوووووووووودمير منوووووووووولء  المسووووووووووتقطني  ,  لووووووووووم تعوووووووووود صووووووووووللح  للسووووووووووك  ,  للسووووووووووالم الجووووووووووقي 

قوووووووووووووولم بغوووووووووووووولرات علوووووووووووووو  المسووووووووووووووتقطنلت , كموووووووووووووول أطلقووووووووووووووت المقاشووووووووووووووي لترعووووووووووووووي  ووووووووووووووي المووووووووووووووءارع , 

لءراعيووووووووووووووو  , ق قووووووووووووووودت المقاشوووووووووووووووي , بلإل ووووووووووووووول   إلووووووووووووووو  قصوووووووووووووووقدرت اللوووووووووووووووقاءم المنءليووووووووووووووو  قاآلالت ا

عمليوووووووووووو  قتوووووووووووو  طللووووووووووووت بعوووووووووووو  المسووووووووووووتقطني  ,قأ جبوووووووووووورت أقوووووووووووودم العوووووووووووولئالت اإليطلليوووووووووووو  قأكثرهوووووووووووول 

خبوووووووورة علوووووووو  الرحيوووووووو  تحووووووووت تهديوووووووود الليبيووووووووي  ,  ووووووووي حووووووووي  ظوووووووو  بعوووووووو  موووووووو  تووووووووربطهم عالقوووووووولت 

بووووووووودأ الءحوووووووووف  1947طيبووووووووو  بلألهوووووووووللي مووووووووو  اإليطووووووووولليي   وووووووووي المدينووووووووو  , ق وووووووووي أقاخووووووووور نوووووووووق مبر 

مووووووووو  الجوووووووووي  الثووووووووولم  البريطووووووووولني  تموووووووووت السووووووووويطرة الكلملووووووووو  علووووووووو  كل ووووووووو  . (55)ث قاألخيووووووووورالثللووووووووو

إقلووووووووويم برقووووووووو  بعووووووووود عووووووووودة عمليووووووووولت عسوووووووووكري  ق وووووووووي ديسووووووووومبر توووووووووم إجوووووووووال  بقليووووووووول اإليطووووووووولليي  عووووووووو  

المنطقوووووووووووووو  , قلووووووووووووووم يبوووووووووووووو  موووووووووووووونهم إال الراهبوووووووووووووولت قطبيووووووووووووووب ققسوووووووووووووويس يعملووووووووووووووق   ووووووووووووووي المجوووووووووووووول  

 (.57)شط  تجلري  بسيط  , قعدد قلي  م  العلئالت قبع  م  لديهم أن(56)الصحي

                                                           
 .لد العر ي رقاي  , بشير حم 53
 (. 7616ديسمبر  75المر  ,)خيري المصراتي , مقلبل  اجرتهل البلحث  , 54
 .رقاي  , سعد القطع   55
 .رقاي  ,عبد القاحد سقي   56
- 1941بخصوووقص معووولمالت تجلريووو  بوووي  مسوووتقاطني  ايطوووللي  قموووقاطني  ليبوووي  ,ملوووف معووولمالت    71,74م , قثووولئ  رقوووم ,. .م.س.ق 57

1944. 
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بلإل وووووووووووول   إلوووووووووووو  موووووووووووول خلفتووووووووووووه الحوووووووووووورب موووووووووووو  سوووووووووووولبيلت  قوووووووووووود كلنووووووووووووت المدينوووووووووووو  تتعوووووووووووور  

للفي ووووووووولنلت  وووووووووي  صووووووووو  الشوووووووووتل  , حيوووووووووث كلنوووووووووت الميووووووووول  تتجمووووووووو  مكقنووووووووو  سووووووووويالك متووووووووود قلك يسوووووووووم  

سووووووووي  "الوووووووو ي يجتوووووووولم أحيووووووول  قبيووووووووقت المحلوووووووو  الغربيوووووووو  قين ووووووووم إلوووووووو " سووووووووي  القووووووووقد"عنووووووود األهووووووووللي 

ثووووووووووم يلووووووووووتحم السوووووووووويال  , " الوووووووووورقءة"  الغوووووووووورب قيسووووووووووم  سووووووووووي  سووووووووووي  آخوووووووووور , يتوووووووووود   موووووووووو" القووووووووووقد

 يطققووووووووول  المدينووووووووو  مووووووووو  الغووووووووورب قالشووووووووومل  ثوووووووووم تتووووووووود   ميلههووووووووول نحوووووووووق األحيووووووووول  المنخف ووووووووو   وووووووووي 

قتلووووووووك الميوووووووول  تظوووووووو  " الغريوووووووو  " شوووووووورقهل , لتصووووووووب  ووووووووي بقعوووووووو  دائريوووووووو  قطئوووووووو  يسووووووووميهل األهووووووووللي 

قأشوووووووووووهر  (58)متجمعووووووووووو   وووووووووووي مووووووووووونخف  الغريووووووووووو  الخصووووووووووويب حتووووووووووو  منتصوووووووووووف  صووووووووووو  الصووووووووووويف 

غرقووووووووووووت   1966  الفي وووووووووووولنلت موووووووووووول حوووووووووووودث  ووووووووووووي  توووووووووووورة الخمسووووووووووووينيلت, في شووووووووووووتل  عوووووووووووولم هوووووووووووو 

معظووووووووم المنوووووووولء  , قخسوووووووور األهووووووووللي الكثيوووووووور مموووووووول يملكووووووووق  موووووووو  محصووووووووق  ,حيووووووووث تشووووووووير أحوووووووود 

صوووووووووولع موووووووووو   466الرسوووووووووولئ  التووووووووووي بعووووووووووث بهوووووووووول أحوووووووووود التجوووووووووولر أ  الفي وووووووووول  أ سوووووووووود أكثوووووووووور موووووووووو  

سووووووووووووور المت وووووووووووووررة , ققلموووووووووووووت قءارة  الملليووووووووووووو  بتقءيووووووووووووو  مسووووووووووووولعدة ملليووووووووووووو  علووووووووووووو  األ. (59)القمووووووووووووو  

م , 1.51عووووووووووووم الفي وووووووووووول  المدينوووووووووووو  ,قبلوووووووووووو  ارتفوووووووووووولع الميوووووووووووول   1965 - 1964قخووووووووووووال  عوووووووووووولمي 

غرقووووووووووووت  1962قتطلووووووووووووب  لووووووووووووك توووووووووووودخ  الجووووووووووووي  إلنقوووووووووووول  األهووووووووووووللي قالحيقانوووووووووووولت ,ق ووووووووووووي عوووووووووووولم 

 . (60)منطق  هقا  التركي  تم انقلد األهللي بللققارب

 

 

 
                                                           

 . 196لمقا , ص  رانسقا ش 58
 . 1961-1-71رسلل  م  التلجر جبري  صلل  النقا  الي السيد عبد القلدر العي   59
 (.7616ديسمبر  7المر  , )يقنس العقامي , مقلبل  اجرتهل البلحث  , 60
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 م 3491فيضان عام 

السوووووووووووولب  قالعشووووووووووووري  موووووووووووو  شووووووووووووهر رم وووووووووووول  م قبللتحديوووووووووووود  ووووووووووووي ليلوووووووووووو   1951ق ووووووووووووي عوووووووووووولم 

,اجتلحووووووووت  مدينووووووووو  المووووووووور  ريووووووووولم علتيوووووووو  قأمطووووووووولر ققيووووووووو  الهوووووووووءات األر ووووووووي  خوووووووووال   لوووووووووك اليوووووووووقم 

هووووووووءة ق ووووووووي اليووووووووقم التووووووووللي بلوووووووو  عووووووووددهل خمووووووووس قعشووووووووري  هووووووووءة  19 -11حتوووووووو  بلغووووووووت موووووووول بووووووووي  

غءيوووووووورة قوووووووويس معوووووووود  هطقلهوووووووول بووووووووو  (61)درجوووووووو  بمقيوووووووولس ريختوووووووور  4 -1تراقحووووووووت ققتهوووووووول موووووووول بووووووووي  

" ملمتوووووووووووور متجوووووووووووولقءةك معوووووووووووود  هطقلهوووووووووووول  ووووووووووووي الجبوووووووووووو  األخ وووووووووووور الوووووووووووو ي بلوووووووووووو  "  566 - 666" 

قتبوووووووووو   لووووووووووك هووووووووووءة أر ووووووووووي  بعوووووووووود تنوووووووووولق  طعوووووووووولم اإل طوووووووووولر قبللتحديوووووووووود  (62)ملووووووووووم " 166 - 766

6,6بلغووووووووووت قووووووووووقة الهووووووووووءة  2:76عنوووووووووود السوووووووووولع  
, قتقالووووووووووت ق ووووووووووي  (63)حسووووووووووب مقيوووووووووولس ريختوووووووووور  

عنهووووووووول ,لر ووووووووو  ال ووووووووورر  منووووووووودقبلك ( كلءقميتووووووووولمي)تلوووووووووك األثنووووووووول  أرسووووووووولت األموووووووووم المتحووووووووودة الووووووووودكتقر 

,قتووووووووووم تحديوووووووووود مركووووووووووء ( عموووووووووور محمووووووووود بوووووووووو  عموووووووووور)عووووووووو  األهووووووووووللي , قكوووووووووول  بر قتووووووووووه المهنوووووووووودس 

                                                           
61
 (. 7665ملرس ,  5المر  , ) 5.اخبلر المر  , ع 
62
 .1عمر محمد ب  عمر , ص  
  كمل سجلت عدة مراصد عللمي 

63
 (. 7669المر   ,)  5.ققرينل  , ع  
  عمر محمد ب  عمر يشغ  قظيف  مهندس إقليمي قءارة التخطيط قالتنمي  متحص  عل  ملجستير عملرة قتخطيط م  الجلمع  : هندس

 الكلثقليكي  قاشنط 
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كيلوووووووووقمتر مووووووووو  سوووووووووط  البحووووووووور   علووووووووو   11الءلووووووووءا  علووووووووو  خوووووووووط قريووووووووو  سووووووووويدى أرحقمووووووووو  قبعمووووووووو  

المنطقوووووووو  القاقعووووووووو  بووووووووي  خلووووووووويم بمبوووووووووه )أثوووووووور هووووووووو   الجقلوووووووو  قووووووووودم تقريوووووووور  الووووووووو ي نووووووووص علووووووووو  أ    

 (64)( قنوووووووووول  ,تقوووووووووو  جميعهوووووووووول  ووووووووووم  نطوووووووووول  حووووووووووءام الووووووووووءالء قعووووووووووي  ءيلنوووووووووو  , قحتوووووووووو  أرخبيوووووووووو  الي

قمووووووووووو  شووووووووووودتهل التدميريووووووووووو  تهووووووووووولقت أغلوووووووووووب البيوووووووووووقت علووووووووووو  سووووووووووولكنيهل,قبدأت الجهوووووووووووقد تت ووووووووووول ر 

للبحوووووووووث قاإلنقووووووووول ,قأق  مووووووووو  قصووووووووو  إلووووووووو  المدينووووووووو   ووووووووور  الجوووووووووي  اإلنجليوووووووووءي الووووووووو ي كووووووووول   وووووووووي 

قكوووووووووووو لك شوووووووووووولركت أ ووووووووووووقا   رسوووووووووووول   الكشوووووووووووول   الملكيوووووووووووو   (65)منوووووووووووولقرة علوووووووووووو  مرتفوووووووووووو  الشووووووووووووليقن  

سووووووووووعلف  الرابعوووووووووو  عشوووووووووور قالعشوووووووووورق  , قأ ووووووووووقا  الكشوووووووووول   الليبيوووووووووو   بوووووووووولدرت بتقووووووووووديم يوووووووووود العووووووووووق  قا 

المصلبي ,قنصوووووووووووووب الخيووووووووووووولم ل سووووووووووووور المنكقبووووووووووووو  ,قشووووووووووووولرك المقاطنوووووووووووووق  مووووووووووووو  أهوووووووووووووللي النجوووووووووووووقع 

المحيطووووووووووووووو  بللمدينووووووووووووووو  قالمنووووووووووووووولط  قالمووووووووووووووود  المجووووووووووووووولقرة بللبحوووووووووووووووث قاإلنقل ,قاالطمئنووووووووووووووول  علووووووووووووووو  

الكليلوووووووووي قسوووووووووعد بوووووووووقميرة قووووووووولمقا بإطفووووووووول  الكهربووووووووول   قيهوووووووووم , قالجووووووووودير بللووووووووو كر أ  السووووووووولدة را ووووووووو  

قكووووووووووإجرا  . (66) عوووووووووو  المدينوووووووووو ,لكي ال تحوووووووووودث صوووووووووودم  كهربلئيوووووووووو  تووووووووووؤدي إلوووووووووو  حرقهوووووووووول بللكلموووووووووو 

تقاجوووووووووود طبيووووووووووب يقنوووووووووولني قبعوووووووووو  ( 67)أقلووووووووووي قلتقووووووووووديم اإلسووووووووووعل لت موووووووووو  قبوووووووووو  الطووووووووووب الققوووووووووولئي 

التوووووووووووي اتخووووووووووو ت كمستشوووووووووووف  ( المدنيووووووووووو )مووووووووووو  لوووووووووووديهم معر ووووووووووو  طبيووووووووووو  بمقووووووووووور المحكمووووووووووو  الجءئيووووووووووو  

كموووووووووول قوووووووووولم سووووووووووالم الطيوووووووووورا  األمريكووووووووووي بطلووووووووووب موووووووووو   (68)يووووووووووداني,بللرغم موووووووووو  تصوووووووووودع المبنوووووووووو  م

قق ووووووووووووعت الجثوووووووووووولمي   ووووووووووووي مقوووووووووووور .  (69)الحكقموووووووووووو  الليبيوووووووووووو  بفووووووووووووت  مستشووووووووووووف  ميووووووووووووداني متنقوووووووووووو  

                                                           
64
 .1عمر محمد ب  عمر ,ص  
65
 .رقاي  ,سعد القطع  
 (. 7615اكتقبر , 77المر  ,  ) عبد السالم اسمقع  , مقلبل  اجرتهل البلحث  , 66
 (.     7615اكتقبر  79المر  ,)نلصر الفءاني , مقلبل  أجر تهل البلحث  67
 (. 7615اكتقبر  79المر  , )محمد علي الحلسي , مقلبل  اجرتهل البلحث  68
 . 776, ص ( 1995المغرب ,)محمد عثمل  الصيد , محطلت م  تلريخ ليبيل , منشقرات الجبه  الشعبي  ,  69



36 

 

المحكمووووووووو  , أمووووووووول المصووووووووولبي   وووووووووتم إسوووووووووعل هم إلووووووووو  مدينووووووووو  بنغووووووووولءي حيوووووووووث أقووووووووويم مركوووووووووء للحووووووووولالت 

, قبلووووووووووو  عووووووووووودد الق يووووووووووولت أثووووووووووور هووووووووووو    (70)المسوووووووووووتعجل  بتنسوووووووووووي  بوووووووووووي  المركوووووووووووء قمدينووووووووووو  المووووووووووور  

  (71)حلل  ق لة قتم د نهم  ي قبر جملعي بمقبرة سيدي خليف   155الحلدث  األليم  

: قكوووووووووووووإجرا  سوووووووووووووري  لتسووووووووووووويير أموووووووووووووقر المدينووووووووووووو  شوووووووووووووكلت لجنووووووووووووو  األربعوووووووووووووي  مووووووووووووو  السووووووووووووولدة 

المتصووووووووووورف محمووووووووووود صووووووووووولل  الحلسوووووووووووي , عبووووووووووودا القكيووووووووووو  الحبوووووووووووقني, محمووووووووووود األشووووووووووويك  , بشوووووووووووير 

ي , عبوووووووووود القوووووووووولدر العووووووووووي  ,  سووووووووووعد أبووووووووووق ميوووووووووورة , محموووووووووود التقنسووووووووووي , جووووووووووقدة , المهوووووووووودي الهووووووووووقن

المهوووووووووودي علووووووووووي إبووووووووووراهيم القووووووووووقا رشوووووووووو  , موووووووووويالد ءايوووووووووود , عثموووووووووول  الشوووووووووويخي , علوووووووووو  الغريوووووووووولني , 

قموووووووووووو   ووووووووووووم  اإلجوووووووووووورا ات السووووووووووووريع  التووووووووووووي تووووووووووووم اتخل هوووووووووووول     ( 72)قغيوووووووووووورهم موووووووووووو  األع وووووووووووول  

ل  بيووووووووقت موووووووو  نصووووووووب الخيوووووووولم  ووووووووي مقوووووووور الحلميوووووووو  ,كموووووووول قلمووووووووت مصوووووووولح  األشووووووووغل  العلموووووووو  ببنوووووووو

الصوووووووووووووفي   وووووووووووووي منطقووووووووووووو  الشوووووووووووووليقني إلسوووووووووووووكل  األسووووووووووووور المت وووووووووووووررة , ققووووووووووووولم السووووووووووووويد سوووووووووووووليمل  

-رئووووووووووويس عر ووووووووووول -الحمووووووووووورق  بمووووووووووود خوووووووووووط الميووووووووووول  ليصووووووووووو  إلووووووووووو  ألهللي,كمووووووووووول ك لوووووووووووف السووووووووووويد 

حصوووووووووووول   رم وووووووووووول  حموووووووووووود حسوووووووووووو  مسووووووووووووؤق  مخوووووووووووويم الشووووووووووووليقني إحصوووووووووووول  سووووووووووووكل  الشوووووووووووويلقني قا 

أسوووووووووووووورة  1156الي تشووووووووووووووغلهل حووووووووووووووق . خيموووووووووووووو  575التووووووووووووووي قوووووووووووووودر عووووووووووووووددهل بحووووووووووووووقالي ( 73)الخيوووووووووووووولم 

قا  وووووووووول   إلوووووووووو  هوووووووووو   المخيموووووووووولت  ووووووووووإ  بعوووووووووو  األهووووووووووللي .نسووووووووووم  6466تجوووووووووولقء عوووووووووودد أ رادهوووووووووول 

قصووووووووووولت إلووووووووووو  المدينووووووووووو  العديووووووووووود مووووووووووو  الق وووووووووووقد  (74) عووووووووووولدقا لتووووووووووورميم بيوووووووووووقتهم المت وووووووووووررة جءئيووووووووووول

                                                           
 (. 7669المر  , ),(51)ققرينل ,  70
 (. 7615اكتقبر , 16المر  ,)سليم  العي  ,مقلبل  اجرتهل البلحث  ,  71
 .رقاي  ,محمد الشيك   72
 . 1951.ملرس .1  , سج  تعداد مخيملت الشليقني التي اعدهل رئيس عر ل  رم ل  حمد المسملري ,.ق 73
 .رقاي  , سعد القطع   74



37 

 

جنيوووووووووووه  164,111لتقوووووووووووديم قاجوووووووووووب العوووووووووووءا  قالمسووووووووووولعدات الملديووووووووووو     قووووووووووودم مقظفوووووووووووق االقتصووووووووووولد 

جنيوووووووووووووه , قسووووووووووووولهم مقظفوووووووووووووق  47,76يووووووووووووو  بطووووووووووووورابلس بوووووووووووووو  , ققووووووووووووودم مقظفوووووووووووووق الشوووووووووووووؤق  االجتملع

جنيووووووووه , ققوووووووولم أهووووووووللي شوووووووولرع بووووووووللخير قشوووووووولرع الكبيوووووووور  9,21مصوووووووولح  بريوووووووود  ووووووووءا  بمبلوووووووو  قوووووووودر  

جنيهووووووووولك قتطوووووووووقع السووووووووويد عميووووووووود البلديووووووووو  أجووووووووودبيل بتقوووووووووديم  96,76بطووووووووورابلس بتقوووووووووديم مبلووووووووو  ققووووووووودر  

 (75)قطع  مالبس مختلف   15قعدد  79,15مبل  ققدر  

لوووووووووودقلي , قصووووووووو  ق وووووووووود تقنسوووووووووي مصووووووووووحقبلك بأطبووووووووول  يحملووووووووووق  معهووووووووووم أمووووووووول علوووووووووو  الصوووووووووعيد ا

أعووووووووووداد موووووووووو  األغطيوووووووووو  قالمالبووووووووووس , قكوووووووووو لك ق وووووووووود موووووووووو  الجءائوووووووووور لتقووووووووووديم التعوووووووووولءي قالمقاسوووووووووولة , 

كمووووووووول قصوووووووووولت طوووووووووولئرة محملووووووووو  بللمعقنوووووووووو  قاإلسووووووووووعل لت موووووووووو  المغووووووووورب ققوووووووووودمت أثيقبيوووووووووول كميوووووووووولت 

عوووووووووووال   مووووووووووو  الوووووووووووب , قبعثوووووووووووت الهنووووووووووود عبووووووووووور سوووووووووووفيرهل كميووووووووووولت مووووووووووو  األدقيووووووووووو  للمسووووووووووولهم   وووووووووووي

ققجهووووووووووووت القنصوووووووووووولي  اإليطلليوووووووووووو   ووووووووووووي بنغوووووووووووولءي نوووووووووووودا ك , توووووووووووودعق  يهوووووووووووول كل وووووووووووو   (76)المت وووووووووووورري  

اإليطووووووووولليي  المقيموووووووووي   وووووووووي برقووووووووو  إلووووووووو  تقوووووووووديم المسووووووووولعدة بصوووووووووف  أخقيووووووووو  ألخوووووووووقتهم قأصووووووووودقلئهم 

المصوووووووووووولبي  , كموووووووووووول تبوووووووووووورع الصووووووووووووليب األحموووووووووووور اليقنوووووووووووولني بمستشووووووووووووفيي  كلملي ,قكميوووووووووووولت مووووووووووووو  

قنووووووووو  مووووووووو  أربعووووووووو  أطبووووووووول  , قسوووووووووب  ممر ووووووووولت قثملنيووووووووو  األغ يووووووووو  قاألدقيووووووووو  مووووووووو  بعثووووووووو  طبيووووووووو  مك

ممر وووووووووووووووي  تحملهوووووووووووووووم بووووووووووووووولخرة , قق وووووووووووووووعهم الصوووووووووووووووليب األحمووووووووووووووور تحوووووووووووووووت تصووووووووووووووورف الجهووووووووووووووولت 

, قاسووووووووووتمرت البعثوووووووووو  تووووووووووؤدى خووووووووووودملتهل اإلنسوووووووووولني  لموووووووووودة ال تقوووووووووو  عوووووووووو  خمسووووووووووو   (77)المختصوووووووووو  

                                                           
 (. 1951اغسطس  9بنغلءي ,), 1115. ,ع برق  الجديدة  75
 . 776. محمد عثمل  الصيد ,ص  76
 (. 1951ملرس  1بنغلءي ,),  1766. برق  الجديدة , ع 77
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بتوووووووووق ير مووووووووولئتي بطلنيووووووووو  قنقوووووووووالت قخيووووووووولم قأقانوووووووووي -, كمووووووووول قلموووووووووت لقوووووووووقات البريطلنيووووووووو  (78)أشوووووووووهر

لوووووووو  غوووووووورار موووووووول يحوووووووودث  ووووووووي ءموووووووو  الحوووووووورقب قالكقارث, ووووووووإ  جووووووووء  موووووووو  المسووووووووولعدات طووووووووبخ , قع

كلنوووووووووت تصووووووووورف  وووووووووي غيووووووووور قجهتهووووووووول الصوووووووووحيح ,حيث  وووووووووبط مقظوووووووووف البريووووووووود اتصووووووووول  هووووووووولتفي 

بووووووووي  أشووووووووخلص يققمووووووووق  بتقسوووووووويم جووووووووء  موووووووو  اإلغلثوووووووو  بيوووووووونهم , كموووووووول قجوووووووود  أثوووووووور لخلوووووووو  األقووووووووراط 

حظوووووووووور التجووووووووووق   قجوووووووووورا   لووووووووووك أعلنووووووووووت المدينوووووووووو  منطقوووووووووو  منكقبوووووووووو ,ق ر  (79)قاألسوووووووووولقر عنووووووووووقة 

مووووووووو  السووووووووولع  السووووووووولبع  مسووووووووول  حتووووووووو  السووووووووولع  السووووووووولبع  صوووووووووبلحلك,قع ي  العقيووووووووود جبريووووووووو  صووووووووولل  

قلئوووووووووود عسووووووووووكريلك للمنطقوووووووووو  يتووووووووووقل  إدارة شووووووووووؤقنهل ,قتووووووووووم نشوووووووووور أ ووووووووووراد البووووووووووقليس لتفتووووووووووي  الموووووووووولري  

وووووووووووونفت األ وووووووووووورار التووووووووووووي لحقووووووووووووت بللمدينوووووووووووو  ق قوووووووووووولك لتقريوووووووووووور  (80)بللمنوووووووووووولط  المت ووووووووووووررة  ققوووووووووووود ص 

 :لآلتيالدكتقر كلءق مينلمي ك

 .إ  المبلني المبني  بللحجر قالطي  أصيبيت بأكبر األ رار  قد سقط معظمهل-1

المبووووووووووولني المبنيووووووووووو  بللصوووووووووووخر الرملوووووووووووي أق الحجووووووووووور الجيوووووووووووري الممءقجووووووووووو  بلإلسووووووووووومنت أصووووووووووويبت -7

 .بأ رار علم 

 .المبلني المبني  بقط  اإلسمنت أصيبت بأ رار خفيف -1

صوووووووووولب  قلقمووووووووووت الءلووووووووووءا  قلووووووووووم يصووووووووووب هيكلهوووووووووول المبوووووووووولني المبنيوووووووووو  بللخرسوووووووووولن  المسوووووووووولح  أق ال-4

قبطبيعووووووووووووو  الحووووووووووووول   وووووووووووووإ  سوووووووووووووكل  المبووووووووووووولني المت وووووووووووووررة كووووووووووووولنقا مووووووووووووو   قي  (81)بأيووووووووووووو  أ ووووووووووووورار 

المسووووووووووتقى المعيشووووووووووي الموووووووووونخف  , قبللتووووووووووللي  ووووووووووإنهم قأكووووووووووقا  كوووووووووولنقا بووووووووووأمس الحلجوووووووووو  للمعقنوووووووووو  , 

                                                           
 .رقاي  , نلصر الفءاني  78
 .رقاي  , محمد علي الحلسي  79
 .رقاي , , سعد القطع   80
 . 755,(  1954 –اثينل )  الثلني , مؤسس  دقكسيلدس ,الحلق  , الجء  –البرامم  –االسكل   ي ليبيل , المشلك  السيلس   81
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قلووووووووم يتمكنووووووووقا موووووووو  إيجوووووووولد سووووووووك  بوووووووودي  قا ووووووووطرقا للسووووووووك   ووووووووي الخيوووووووولم الصووووووووفي  , أموووووووول سووووووووكل  

ي الخرسوووووووولني  قهووووووووي مبوووووووولني إيطلليوووووووو  سوووووووولبق   قوووووووود عوووووووولدقا لمنوووووووولءلهم قبوووووووو  أ  معظمهووووووووم لووووووووم المبوووووووولن

 .يغلدرهل

قبوووووووووللرغم مووووووووو  هوووووووووق  الكلرثووووووووو  إال أ  األهوووووووووللي تعليشوووووووووقا مووووووووو  الق ووووووووو  القووووووووولئم قعملوووووووووقا علووووووووو  

تسووووووووووووويير أموووووووووووووقر المدينووووووووووووو  حيث ا تتحوووووووووووووت المووووووووووووودارس قاسوووووووووووووتؤنفت العمليووووووووووووو  التعليميووووووووووووو  , بغووووووووووووو  

خيمووووووووو  مووووووووو  خووووووووويم اإلغلثووووووووو  لتعلووووووووويم  46خصصوووووووووت  النظووووووووور عووووووووو  الووووووووونقص  وووووووووي اإلمكلنيووووووووولت ,ق

قبوووووووووووووولدر . (82)خيوووووووووووووولم للخوووووووووووووودملت الصووووووووووووووحي   5طووووووووووووووالب الموووووووووووووودارس , كموووووووووووووول خصصووووووووووووووت عوووووووووووووودد 

التجووووووووووووولر بفوووووووووووووت  المحووووووووووووول  التجلريووووووووووووو   وووووووووووووي مخووووووووووووويم الشوووووووووووووليقني,قتم إصووووووووووووودار بطلقووووووووووووولت تموووووووووووووقي  

ققءعوووووووووووت علووووووووووو  األسووووووووووور السوووووووووووتالم حصصوووووووووووهم مووووووووووو  السووووووووووول  الغ ائيووووووووووو  مووووووووووو  السوووووووووووكر قالشووووووووووولي 

أموووووووووول عوووووووووو  المنلسووووووووووبلت .موووووووووو  بنظوووووووووولم البطلقوووووووووولت لموووووووووودة عوووووووووولمي قالمعلبوووووووووولت قغيرهوووووووووول قاسووووووووووتمر الع

االجتملعيووووووووووو  كووووووووووولألعراس  كلنوووووووووووت توووووووووووتم دق  أي مظووووووووووولهر للفووووووووووورم ق لوووووووووووك لهوووووووووووق  الكلرثووووووووووو  التوووووووووووي 

, بووووووووووو  أ  الشوووووووووووعرا  مووووووووووو  داخووووووووووو  المدينووووووووووو  قخلرجهل,تبووووووووووولرقا  وووووووووووي نظوووووووووووم ( 83)أصووووووووووولبت المدينووووووووووو  

 وووووووووووي  القصووووووووووولئد بلللهجووووووووووو  العلميووووووووووو  قالعربيووووووووووو  الفصوووووووووووح  التوووووووووووي تصوووووووووووقر مووووووووووول آ  إليوووووووووووه الق ووووووووووو 

المدينووووووووووو  قمنووووووووووو  السووووووووووونقات األقلووووووووووو  التوووووووووووي تلوووووووووووت الكلرث ,قسوووووووووووكل  المووووووووووور  الووووووووووو ي  شوووووووووووهدقا ليلووووووووووو  

الءلووووووووووءا  يحيووووووووووق  هوووووووووو   الوووووووووو كرى  يجتمعق  بتوووووووووولريخ السوووووووووولب  قالعشووووووووووري  موووووووووو   برايوووووووووور موووووووووو  كوووووووووو  

                                                           
82
 . 1951سج  تعداد مخيملت الشليقني ,  
83
 .رقاي  , سعد القطع   
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عوووووووووولم , قيوووووووووو كرق  الفلجعوووووووووو  قأسوووووووووومل   ووووووووووحليلهل قيووووووووووءقرق  مقتوووووووووولهم قينظمووووووووووق  الشووووووووووعر حتوووووووووو  

 .  (84)علمنل ه ا 

م صوووووووووووووودر قوووووووووووووورار بتشووووووووووووووكي  إدارة المؤسسوووووووووووووو  العلموووووووووووووو  إلعوووووووووووووولدة  1951أكتووووووووووووووقبر  1ق ووووووووووووووي 

 (85)بنل  مدين  المر  برئلس  السيد محمد السلقءل  قع قي  كالك م  السلدة 

 .مفتلم محمد المنصقري ممثال لقءرا  المقاصالت ق االشغل  العلم   -1

 .علشقر حيدر ممثالك لقءارة المللي -7

 .لي السنقسي عبد السيد ممثالك لقءارة الداخ-1

 .مصطف  بقءكم  ممثالك لقءارة التخطيط قالتنمي -9

 .عل  بللنقر ممثالك لقءارة العم  قالشؤق  االجتملعي -6

 .عبد اللطيف القملطي-5

 .أحقيم عبد النبي القديري -2

 .الحل  محمد الءقاقي-4

 .سللم  يلب -9

                                                           
84
 .(. 1951بنغلءي , ديسمبر ) 11.جريدة برق  الرسمي  , ع 
 
 . 6, 4عمر محمد ب  عمر , المرج  السلب    ص  85
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 .متصرف مدين  المر -16

 .رئيس بلدي  المر -11

 

 رجصورة لبناء مدينة الم

قلبنوووووووووول  المدينوووووووووو  تووووووووووم اختيوووووووووولر ثالثوووووووووو  شووووووووووركلت معملريوووووووووو  , لتقووووووووووديم أ  وووووووووو  تخطوووووووووويط  ووووووووووتم 

األمريكيوووووووووووو  , قشووووووووووووركلت ( لووووووووووووقبلي  موووووووووووولجي ملرسوووووووووووول  موووووووووووولك موووووووووووويال )اختيوووووووووووولر مخطووووووووووووط شوووووووووووورك  

أخوووووووورى مسوووووووولعدة  ووووووووتم بنوووووووول  المدينوووووووو  الجديوووووووودة لتكووووووووق  قريبوووووووو  موووووووو  القديموووووووو  , قلتسووووووووتقعب سووووووووكل  

 ووووووووووتم اختيوووووووووولر رقعوووووووووو  موووووووووو  . قبوووووووووو المنطقوووووووووو  بحيووووووووووث يكووووووووووق  مسووووووووووتقى السووووووووووك  أ  وووووووووو  موووووووووو   ي 

األر  مسووووووووووولحتهل سوووووووووووبعملئ  هكتووووووووووولر , لتؤسوووووووووووس عليهووووووووووول المدينووووووووووو  الجديدة,قش ووووووووووورع  وووووووووووي البنووووووووووول  

قبعووووووووود أ  توووووووووم التجهيوووووووووء المبووووووووودئي توووووووووم ق ووووووووو  قوووووووووقائم بأسووووووووومل  السوووووووووكل  المت ووووووووورري    ليسوووووووووتلمقا 

مسوووووووولكنهم كموووووووول تووووووووم حوووووووو  مؤسسوووووووو  بنوووووووول  الموووووووور  بعوووووووود انتهوووووووول  المهموووووووو  التووووووووي أنشووووووووئت موووووووو  أجلهوووووووول 
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قبوووووووووو لك حلقلووووووووووت الدقلوووووووووو  تعووووووووووقي  األهووووووووووللي عوووووووووو  بيووووووووووقتهم التووووووووووي دمرهوووووووووول .  (86) م1954عوووووووووولم   

الءلووووووووووءا  قنقلهووووووووووم إلوووووووووو  مكوووووووووول  أكثوووووووووور أمنوووووووووولك , قبتأسوووووووووويس هوووووووووو   المدينوووووووووو  قانتقوووووووووول  السووووووووووكل  إليهوووووووووول 

انتقوووووووووووووووو  إليهوووووووووووووووول كثيوووووووووووووووور موووووووووووووووو  سووووووووووووووووكل  ال ووووووووووووووووقاحي الوووووووووووووووو ي  هووووووووووووووووم موووووووووووووووو  سووووووووووووووووكل  المنطقوووووووووووووووو  

الجتملعيوووووووووووووووو  األصليي ,قتقسووووووووووووووووعت نشوووووووووووووووولطلتهل علوووووووووووووووو  مختلووووووووووووووووف المسووووووووووووووووتقيلت االقتصوووووووووووووووولدي  قا

قرغوووووووووم كووووووووو   لوووووووووك حمووووووووو  سوووووووووكل  المدينووووووووو  القديمووووووووو   كريووووووووولتهم األليمووووووووو  إلووووووووو  مووووووووودينتهم . قالثقل يووووووووو 

الجديووووووووووودة , قال توووووووووووءا  ليلووووووووووو  الءلوووووووووووءا  قلسوووووووووووملك مشوووووووووووتركلك بوووووووووووي  أقلئوووووووووووك السوووووووووووكل  أقرثوووووووووووق  ألبنووووووووووولئهم 

 .قأحفلدهم ال ي  بلتقا يحيق   كرا  السنقي 

 

 :الجوان  اإلدارية 

قق وووووووووودت .لوووووووووو  االنجليووووووووووء أ  يتسوووووووووولمقا إدارة إقلوووووووووويم برقوووووووووو بعوووووووووود رحيوووووووووو  اإليطوووووووووولليي  , كوووووووووول  ع

أق  مجمقعووووووووو  إداريووووووووو  إلووووووووو  المدينووووووووو   وووووووووم  قوووووووووقات الجوووووووووي  الثووووووووولم  , قاتخووووووووو ت مدينووووووووو  المووووووووور  

مقووووووووووووراك لهوووووووووووول , لتووووووووووووقا ر المبوووووووووووولني اإلداريوووووووووووو  التووووووووووووي تحتلجهوووووووووووول اإلدارة الجديوووووووووووودة , قبوووووووووووو لك اتخوووووووووووو ت 

العشووووووووووري  موووووووووو  ديسوووووووووومبر  اإلدارة اإلنجليءيوووووووووو  موووووووووو  الموووووووووور  علصووووووووووم  إلقلوووووووووويم برقوووووووووو  منوووووووووو  الثللووووووووووث ق 

م حيوووووووووووووووث انتقلوووووووووووووووت اإلدارة إلووووووووووووووو  بنغووووووووووووووولءي ,قق قووووووووووووووولك لتقريووووووووووووووور  1946م حتووووووووووووووو  عووووووووووووووولم   1947

-بنغوووووووووولءي:),قسووووووووووم اإلقلوووووووووويم إلوووووووووو  ثووووووووووالث قحوووووووووودات إداريوووووووووو  هووووووووووي 1942اإلدارة اإلنجليءيوووووووووو  لعوووووووووولم 

, قتنقسووووووووووم كوووووووووو  قحوووووووووودة إلوووووووووو  عوووووووووودة متصوووووووووور يلت قكوووووووووو  متصوووووووووور ي  ( درنوووووووووو  -الجبوووووووووو  األخ وووووووووور 

  قحوووووووووودة مقظووووووووووف بريطوووووووووولني يقووووووووووقم بمسوووووووووولعدته تسووووووووووع  ت ووووووووووم عوووووووووودة مووووووووووديريلت, قعلوووووووووو  رأس كوووووووووو

                                                           
 . 11اسمهل  ميلقد معلطي , ص  86
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 ووووووووووووووبلط بريطووووووووووووووولنيي  ,   وووووووووووووووالك عووووووووووووووو  الليبيووووووووووووووي  , قالجهووووووووووووووولء المركوووووووووووووووءي لووووووووووووووو دارة العسوووووووووووووووكري  

 -إدارة التمووووووووووووووقي   -إدارة الءارعوووووووووووووو   -إدارة الداخليوووووووووووووو  )اإلنجليءيوووووووووووووو  يتووووووووووووووألف موووووووووووووو  عوووووووووووووودة إدارات 

ت متصوووووووووووووور ي  قق قوووووووووووووولك لهوووووووووووووو ا التقسوووووووووووووويم أصووووووووووووووبح.(87)( إدارة الملليوووووووووووووو  -إدارة األشووووووووووووووغل  العلموووووووووووووو  

تتبوووووووووو  محل ظوووووووووو  الجبوووووووووو  األخ وووووووووور,قات خ ت -التووووووووووي ت ووووووووووم مدينوووووووووو  الموووووووووور  ق ووووووووووقاحيهل-الموووووووووور  

 (88)مقراك إلدارتهل ( بللقصر الحمر)القلع  المعرق   محليلك 

تووووووووووم إنشوووووووووول  مجلووووووووووس بلوووووووووودي  ووووووووووي المدينوووووووووو  اقتصوووووووووورت ع ووووووووووقيته علوووووووووو   1944 ووووووووووي عوووووووووولم 

نطقووووووووووووو  االحوووووووووووووتال  , قظلوووووووووووووت إدارة م (89)الليبيوووووووووووووي  لوووووووووووووه سووووووووووووولطلت تشوووووووووووووريعي  قملليووووووووووووو  محووووووووووووودقدة 

م حيوووووووووث  1949البريطووووووووولني تتبووووووووو  لوووووووووقءارة الحربيووووووووو  منووووووووو  دخوووووووووق  اإلنجليوووووووووء برقووووووووو  , حتووووووووو  عووووووووولم 

انتقلووووووووووووووت إلوووووووووووووو  قءارة الخلرجيوووووووووووووو  , قكلنووووووووووووووت  السوووووووووووووويطرة علوووووووووووووو  جميوووووووووووووو  الوووووووووووووودقائر  ووووووووووووووي أيوووووووووووووودي 

المووووووووووووقظفي  البريطوووووووووووولنيي  حتوووووووووووو  شووووووووووووهر سووووووووووووبتمبر موووووووووووو  نفووووووووووووس العلم,حيووووووووووووث حقلووووووووووووت المملكوووووووووووو  

برقووووووووووو  إلووووووووووووي األميوووووووووووور إدريوووووووووووس السنقسووووووووووووي الوووووووووووو ي  المتحووووووووووودة مسووووووووووووئقلي  الشوووووووووووؤق  الداخليوووووووووووو   ووووووووووووي

يعلقنووووووووه مجلووووووووس الووووووووقءرا  , قظلووووووووت حكقموووووووو  برقوووووووو  تقووووووووقم بتصووووووووريف أمووووووووقر اإلقلوووووووويم حتوووووووو  أعلوووووووو  

حيووووووووووووث أصووووووووووووبحت برقوووووووووووو  ( 90)م ,  1967االسووووووووووووتقال   ووووووووووووي الرابوووووووووووو  قالعشووووووووووووري  موووووووووووو  ديسوووووووووووومبر  

قاليووووووووو   وووووووووم  المملكووووووووو  الليبيووووووووو  االتحلديووووووووو  قظلوووووووووت المووووووووور  تلبعووووووووو  إداريووووووووولك إلووووووووو  محل ظووووووووو  الجبووووووووو  

 -سوووووووووووويدي بقءيوووووووووووود - رءقغوووووووووووو  : )خ وووووووووووور قتتبعهوووووووووووول إداريوووووووووووولك كووووووووووووالك موووووووووووو  المووووووووووووديريلت اآلتيوووووووووووو  األ

مديريووووووووووو   -بطووووووووووو  -طلميثووووووووووو  -قصووووووووووور ليبيووووووووووول -تووووووووووولكنس -البيل ووووووووووو  -البنيووووووووووو  -جوووووووووووردس العبيووووووووووود
                                                           

 (. 7615اكتقبر ,  9المر  ,)قارش  , مقلبل  اجرتهل البلحث  عبد العءيء الق 87
 . 4,ص ,(  1955بيرقت ,), قثيق  رسمي  ,منشقرات كلي  العلقم قاآلداب  1944نققال ءيلدة , سن   88
 .766علي محمد الصالبي , ص ,  89
 . 766االسكل   ي ليبيل , ص  90
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ق كووووووووووو  مديريووووووووووو  ت وووووووووووم عووووووووووودة قبلئووووووووووو  قكووووووووووو  قبيلووووووووووو  مسوووووووووووئقل  أ مووووووووووول م المجلوووووووووووس  ( 91)( المووووووووووور 

شووووووووووورف علووووووووووو  جميووووووووووو  المرا ووووووووووو  البلووووووووووودي, قتوووووووووووقل  عميووووووووووود البلديووووووووووو  أموووووووووووقر المدينووووووووووو ,حيث كووووووووووول  ي

كللصوووووووووووووح  العلمووووووووووووو  قكووووووووووووو  مووووووووووووول يتعلووووووووووووو  بللمستشوووووووووووووفيلت قنظل ووووووووووووو  البيئووووووووووووو  , قمكتوووووووووووووب الجبليووووووووووووو  

المخووووووووتص بجموووووووو   وووووووورائب معوووووووولمالت البلديوووووووو  التووووووووي تنفوووووووو   ووووووووي الخوووووووودملت العلموووووووو  إ  لووووووووم تكوووووووو  

كمووووووووووول توووووووووووقل  . (92)هنووووووووووولك ميءانيووووووووووو  خلصووووووووووو  تصووووووووووورف للبلديووووووووووو  آنووووووووووو اك قكووووووووووول  التمقيووووووووووو   اتوووووووووووي 

..... دائووووووووووورة النفوووووووووووقس المختصووووووووووو  بحصووووووووووور المقاليووووووووووود قالق يووووووووووولتعميووووووووووود البلديووووووووووو  اإلشوووووووووووراف علووووووووووو  

إ ووووووووووول   إلووووووووووو  مهمووووووووووو  التفتوووووووووووي  الصوووووووووووحي علووووووووووو  المحووووووووووول  التجلريووووووووووو  بمووووووووووول  يهووووووووووول بيووووووووووو  . الوووووووووووخ 

اللحقم,إصوووووووووودار الوووووووووورخص لمءاقلوووووووووو  المهنوووووووووو  ققوووووووووود شووووووووووملت هوووووووووو   الوووووووووورخص البلعوووووووووو  المتجووووووووووقلي  , 

ختوووووووووولر قيلووووووووووي العموووووووووودا  مختوووووووووولري المحووووووووووالت  كوووووووووول  لكوووووووووو  موووووووووو  المحلتووووووووووي  الشوووووووووورقي  قالغربيوووووووووو  م

خووووووووولص بهووووووووول , قلوووووووووه مكتوووووووووب حكوووووووووقمي قيوووووووووتم اختيووووووووولر  ممووووووووو  تتوووووووووق ر  ووووووووويهم النءاهووووووووو  قاإلخوووووووووالص 

م اختيوووووووووور محموووووووووود الحموووووووووورق  مختوووووووووولرا للمحلوووووووووو  الغربيوووووووووو  ثووووووووووم تووووووووووال  يقسووووووووووف  1944 فووووووووووي عوووووووووولم 

أموووووووووول المحلوووووووووو  الشوووووووووورقي   كوووووووووول  مختوووووووووولر هوووووووووول محموووووووووود .التركووووووووووي ,ثووووووووووم عبوووووووووود السووووووووووالم ابوووووووووور يغيووووووووووث

مهوووووووووولم مختوووووووووولري المحووووووووووالت اسووووووووووتخرا  قموووووووووو  ( 93)م  1944الشووووووووووريف ,ثووووووووووم تووووووووووال  الفقووووووووووي عثموووووووووول  

المسووووووووووتندات الرسوووووووووومي  موووووووووو  البلديوووووووووو  , حيووووووووووث لووووووووووم يكوووووووووو  يعتوووووووووود بووووووووووأي مسووووووووووتند رسوووووووووومي إال عوووووووووو  

كمووووووووول تشووووووووووير بعووووووووو  القثووووووووولئ  إلوووووووووو  أ  هنووووووووولك عقووووووووووقد  لوووووووووءقا  خووووووووووال  .طريووووووووو  مختووووووووولر المحلوووووووووو 

                                                           
 (. 7615اكتقبر , 12لمر  , ا) ر  منصقر القطعلني , مقلبل  اجرتهل البلحث  ,  91
 . 1944 -1941, تبي  مختلري المحل   لللمدين  , عققد ءقا  ,  116-1م ,قثلئ  م  . .م.س.ق 92
 . 1957, تبي  عققد ءقا  عقدهل  مختلر محل  , لسنقات  46-1س, م,   ,م ,.ق 93
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قلفوووووووووووو  النءاعوووووووووووولت قالفصوووووووووووو   ووووووووووووي  (94) م  تووووووووووووم عقوووووووووووودهل لوووووووووووودى مختوووووووووووولر المحلوووووووووووو  1957عوووووووووووولم 

 :المحكم  الشرعي  قالمحكم  المدني  : مدين  محكمتل  الق ليل الجنلئي  قجدت بلل

المحكمووووووووو  الشووووووووورعي  تقووووووووو  بوووووووووللقرب مووووووووو  ءاقيووووووووو  بووووووووو  عيسووووووووو  , ق نووووووووود  الحطوووووووووب قتجووووووووورى  يهووووووووول  -1

 :كل   المعلمالت خلص  األحقا  الشخصي  قم  ق لتهل 

 (.95)قعبد الحميد الديبلني , قعمرا  الفر جلني -أحمد الءنتلن  

سوووووووووط الميووووووووودا  مقلبووووووووو  القلعووووووووو ,قكلنت تقووووووووولم  يهووووووووول الجلسووووووووولت المحكمووووووووو  المدنيووووووووو  قهوووووووووي تقووووووووو  ق -7

الجنلئيوووووووووو  قق وووووووووولتهل إموووووووووول موووووووووو  مصوووووووووور أق موووووووووو  السووووووووووقدا  أق  لسووووووووووطي  قيقووووووووووقم بووووووووووللتحقي   ووووووووووي 

 .(96) كل   الجرائم  لبط شرط  كقكي  نيلب 

إ ووووووووووول   إلووووووووووو  هووووووووووو   المحووووووووووولكم كلنوووووووووووت النءاعووووووووووولت القبليووووووووووو  تحووووووووووو  عووووووووووو  طريووووووووووو  العووووووووووورف ,      

ل إيووووووووووولهم اإلدارة العسوووووووووووكري   قهووووووووووو   المءايووووووووووول تتوووووووووووي  لهوووووووووووم حيوووووووووووث تمتووووووووووو  المشوووووووووووليخ بمءايووووووووووول منحتهووووووووووو

مملرسوووووووووو  سوووووووووولطلتهم ,التووووووووووي اكتسووووووووووبقهل بمقجووووووووووب العوووووووووورف السوووووووووولئد بووووووووووي  تلووووووووووك القبلئوووووووووو  , حيووووووووووث 

م بوووووووووووأ  يققموووووووووووقا بمسووووووووووولعدة الق ووووووووووولة  وووووووووووي  1941أصووووووووووودرت أقامرهووووووووووول لمتصووووووووووورف اإلقلووووووووووويم عووووووووووولم 

لداخليووووووووو  تطبيووووووووو  القووووووووولنق  , إال أنهووووووووول أكووووووووودت لهوووووووووؤال  لهوووووووووم علووووووووو   عووووووووودم التووووووووودخ   وووووووووي الشوووووووووؤق  ا

قتقتصوووووووووووور مهموووووووووووو  هووووووووووووؤال  .للقبلئوووووووووووو  , قعوووووووووووودم إجبوووووووووووولرهم إلوووووووووووو  اللجووووووووووووق  إلوووووووووووو  هووووووووووووؤال  الق وووووووووووولة 

المتصووووووووور ي  علووووووووو  حوووووووووث مشوووووووووليخ القبلئووووووووو  علووووووووو  االسوووووووووتفلدة قاالنتفووووووووولع مووووووووو  خووووووووودملت الق ووووووووولة , 

قلهوووووووووم الحريووووووووو   وووووووووي ر ووووووووو  ق وووووووووليلهم إلووووووووو  الق ووووووووول  أق مجوووووووووللس القبلئووووووووو   وووووووووي كووووووووو  مووووووووول يتعلووووووووو  

                                                           
 .1944-1941, تبي  ق لة المحكم  الشرعي , عققد ءقا   116-1م ,قثلئ  . .م .س.ق 94
 .رقاي  ,نلصر الفءاني  95
96
 . 1941 -ملف  ال بط الق لئي , حرف أ 
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قل مووووووووووووولم .(97) لقاليووووووووووووو  قالققامووووووووووووو  قالهبووووووووووووولت قاإلرثبوووووووووووووأحقالهم الشخصوووووووووووووي  كوووووووووووووللءقا  قالطوووووووووووووال  قا

صوووووووووووووالحيلت القل وووووووووووووي الشووووووووووووورعي  وووووووووووووي القبيلووووووووووووو ,قك  هوووووووووووووؤال  مسوووووووووووووئقلق  أمووووووووووووولم المووووووووووووودير, للمر  

 (98)كلنت المركء اإلداري قالتجلري للمتصر ي   

م ق ووووووووووي إطوووووووووولر التمهيوووووووووود إللغوووووووووول  النظوووووووووولم االتحوووووووووولدي , قوووووووووورر  1957ق ووووووووووي ديسوووووووووومبر عوووووووووولم      

لوووووووووو  عشوووووووووور محل ظلت خمسوووووووووو  منهوووووووووول  ووووووووووي طوووووووووورابلس , قثووووووووووالث مجلووووووووووس الووووووووووقءرا  تقسوووووووووويم ليبيوووووووووول إ

قمحووووووووول ظتي   وووووووووي  وووووووووءا  , قبللتوووووووووللي ( درنووووووووو -البي ووووووووول -بنغووووووووولءي)محل ظووووووووولت  وووووووووي برقووووووووو  ,هوووووووووي 

 (99).أصبحت المر   م  محل ظ  البي ل  

ق يموووووووووووووول يتعلوووووووووووووو  بووووووووووووووللكقادر اإلداريوووووووووووووو   قوووووووووووووود قاجهووووووووووووووت اإلدارة البريطلنيوووووووووووووو  عقائوووووووووووووو  كبيوووووووووووووورة      

ر مووووووووووو  القظووووووووووولئف اإلداريووووووووووو   سووووووووووولد الفووووووووووورا  كل ووووووووووو  تمثلوووووووووووت  وووووووووووي عووووووووووودم قجوووووووووووقد موووووووووووؤهلي  للكثيووووووووووو

مؤسسووووووووووولت الدقلووووووووووو  بخووووووووووورق  اإليطووووووووووولليي  , قلووووووووووو ا عملوووووووووووت اإلدارة علووووووووووو  اتخووووووووووول  عووووووووووودة إجووووووووووورا ات 

لتجووووووووووولقء تلوووووووووووك العقبووووووووووولت  مووووووووووو  بينهووووووووووول التعلقووووووووووود مووووووووووو  بعووووووووووو  العنلصووووووووووور العربيووووووووووو  مووووووووووو  مصووووووووووور 

قالسوووووووووووووقدا  ق لسوووووووووووووطي  , بلعتبووووووووووووولر أ  هووووووووووووو   الووووووووووووودق  الءلوووووووووووووت تحوووووووووووووت االنتوووووووووووووداب البريطووووووووووووولني , 

كموووووووول لجووووووووأت . وووووووولة المحكموووووووو  المدنيوووووووو  موووووووو  هوووووووو   الوووووووودق  لعوووووووودم تووووووووق ر عنلصوووووووور محليوووووووو   كوووووووول  ق

إلوووووووووو  إقلموووووووووو  دقرات  ووووووووووي اللغوووووووووو  اإلنجليءيوووووووووو   لر وووووووووو  كفوووووووووول ة العنلصوووووووووور المحليوووووووووو  قتمكينهوووووووووول موووووووووو  

                                                           
 . 75.االسكل   ي ليبيل ,ص 97
 . 769محمد عثمل  الصيد ,ص  98
 .محمد ادم الشيك   99
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المسووووووووولهم   ووووووووووي اإلدارة المحليوووووووووو  ليسووووووووووه  تعلملهوووووووووول موووووووووو  المووووووووووقظفي  اإلنجليووووووووووء بوووووووووودالك موووووووووو  اللغوووووووووو   

 (.  .100)العملي  التعليمي  قالدقائللحكقمي  اإليطللي  التي   ر هل اإليطلليق   ي 

عووووووووووووو   (51)قبووووووووووووولدرت دائووووووووووووورة المعووووووووووووولرف بووووووووووووودقرهل بعقووووووووووووود دقرات لوووووووووووووتعلم اللغووووووووووووو  اإلنجليءيووووووووووووو       

طريوووووووووووو  مكتووووووووووووب االسووووووووووووتعالملت البريطوووووووووووولني , قعملووووووووووووت جمعيوووووووووووو  عموووووووووووور المختوووووووووووولر علوووووووووووو   ووووووووووووت  

 ققووووووووووود قجووووووووووودت تلوووووووووووك( 54)مدرسووووووووووو  للر ووووووووووو  مووووووووووو  المسوووووووووووتقى التعليموووووووووووي لموووووووووووقظفي اإلدارة المحليوووووووووووي  

الوووووووووووودقرات قبووووووووووووقالك كبيووووووووووووراك لوووووووووووودى المووووووووووووقاطني  اللوووووووووووو ي  لووووووووووووديهم الرغبوووووووووووو   ووووووووووووي التعلوووووووووووويم قالتطووووووووووووقير 

قالحصووووووووووق  علوووووووووو   وووووووووورص عموووووووووو  أ  وووووووووو  ققظوووووووووولئف الئقوووووووووو  ,كموووووووووول عموووووووووو  المشووووووووووليخ قاألسوووووووووولت ة 

بعقوووووووووووووود دقرات لتعلووووووووووووووويم اللغوووووووووووووو  العربيووووووووووووووو  ,  أصووووووووووووووبحت المسووووووووووووووولجد قبيووووووووووووووقت األسووووووووووووووولت ة عووووووووووووووولمرة 

 .بللطالب  ي الفترة المسلئي  قالليلي 

ل سووووووووووووووب  يت وووووووووووووو  أ  المنلصووووووووووووووب العليوووووووووووووول  ووووووووووووووي اإلدارة اإلنجليءيوووووووووووووو  كلنووووووووووووووت بأيوووووووووووووودي مموووووووووووووو     

االنجليوووووووووووووووء قبعووووووووووووووو  العنلصووووووووووووووور العربيووووووووووووووو  ,  معظوووووووووووووووم العنلصووووووووووووووور المحليووووووووووووووو  ليسوووووووووووووووت بكفووووووووووووووول ة 

اإلنجليوووووووووووووء كوووووووووووووي تتوووووووووووووقل  أموووووووووووووقر اإلدارة ,  للعنلصووووووووووووور المحليووووووووووووو  تقلوووووووووووووت مسوووووووووووووؤقليلت محووووووووووووودقدة 

دة علوووووووو  المووووووووقاطني  حيووووووووث ققوووووووود عوووووووولدت هوووووووو   اإلجوووووووورا ات بللمنفعوووووووو  قالفلئوووووووو. ريثموووووووول يووووووووتم توووووووودريبهل

تأسسوووووووووووت قلعووووووووووودة  وووووووووووي السووووووووووونقات األقلووووووووووو  لووووووووووو دارة مووووووووووو  عنلصووووووووووور محليووووووووووو   ات درايووووووووووو  قخبووووووووووورة 

ظفووووووووووووقا بحكوووووووووووم ال وووووووووووورقرة كمشووووووووووووليخ القبلئوووووووووووو   للنظوووووووووووولم  بللعمووووووووووو  اإلداري , إ وووووووووووول   إلوووووووووووو  موووووووووووو  ق 

 .(101) التقليدي للحكم ال اتي القبلي جع  اإلدارة أسه 

                                                           
 . 94, ص ( 7665بنغلءي ,), اطرقح  دكتقرة ,جلمع  قلريقنس 1961-1941علجي  بشير لعر ي , ,تلريخ ليبيل االجتملعي  100
 ., عبد العءيء الققارش  رقاي   101
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 :التغيرات الديمو رافية 

بعوووووووووووووود الحوووووووووووووورب العللميوووووووووووووو  الثلنيوووووووووووووو  بعوووووووووووووو  التغيوووووووووووووورات الديمغرا يوووووووووووووو  , شووووووووووووووهدت المنطقوووووووووووووو       

لووووووووو  المدينووووووووو  ,  بع وووووووووهل نووووووووولجم عووووووووو  الحووووووووورب قالوووووووووبع  األخووووووووور يتعلووووووووو  بتحووووووووورك السوووووووووكل  مووووووووو  قا 

 بلنتهووووووووول  الحووووووووورب بوووووووووي  .ق قووووووووولك لمتغيووووووووورات المنووووووووول  قمووووووووول حووووووووودث للمنطقووووووووو  مووووووووو  كوووووووووقارث طبيعيووووووووو 

نووووووووووووو  بصوووووووووووووحب  دق  المحوووووووووووووقر قالحلفووووووووووووول  , قهءيمووووووووووووو  المحوووووووووووووقر رحووووووووووووو  المسوووووووووووووتقطنق  عووووووووووووو  المدي

الجووووووووووي  اإليطوووووووووووللي موووووووووو  إقلووووووووووويم برقوووووووووو  كل ووووووووووو  , بلسوووووووووووتثنل  أعووووووووووداد قليلووووووووووو  قوووووووووودرت ق قووووووووووولك لتقريووووووووووور 

ظلوووووووووووووقا تحووووووووووووت حمليووووووووووووو  الحكقمووووووووووووو  .  (102)اإلدارة اإلنجليءيوووووووووووو  بحوووووووووووووقالي أربوووووووووووو  قثالثوووووووووووووي  نسووووووووووووم  

البريطلنيوووووووووو  , كوووووووووول  بع ووووووووووهم موووووووووو  يعموووووووووو   ووووووووووي خدموووووووووو  الحكقموووووووووو  البريطلنيوووووووووو  قالووووووووووبع  اآلخوووووووووور 

كوووووووووووللحر يي  قيبووووووووووودق ( 52)األنشوووووووووووط  االقتصووووووووووولدي  األخووووووووووورى كووووووووووولنقا تجووووووووووولراك أق يملرسوووووووووووق  بعووووووووووو  

وووووووووولقا البقوووووووووول  تحووووووووووت حمليوووووووووو   أ  هووووووووووؤال  كلنووووووووووت لهووووووووووم عالقوووووووووولت طيبوووووووووو  موووووووووو  األهووووووووووللي حيووووووووووث    

اإلدارة البريطلنيووووووووووووو  قاسوووووووووووووتمرقا  وووووووووووووي أنشوووووووووووووطتهم دق  أ  يتعووووووووووووور  لهوووووووووووووم أحووووووووووووود , قلوووووووووووووم تحووووووووووووودث 

نيووووووووووو  لوووووووووووم بيووووووووووونهم قبوووووووووووي  الموووووووووووقاطني  أي حوووووووووووقادث عدائيووووووووووو  انتقلميووووووووووو  , بووووووووووو  أ  الحكقمووووووووووو  البريطل

قموووووووووووو   ووووووووووووم  موووووووووووو  ظوووووووووووو   ووووووووووووي المدينوووووووووووو  بعوووووووووووو  ( 103) تسووووووووووووم  ل هووووووووووووللي بلالعتوووووووووووودا  علوووووووووووويهم

نسوووووووووووولني  مجلنوووووووووووولك " السووووووووووووقريالت"الراهبوووووووووووولت  قطبيووووووووووووب إيطووووووووووووللي ظوووووووووووو  يموووووووووووولرس أعموووووووووووولالك طبيوووووووووووو  قا 

ل هووووووووووللي , قتجوووووووووودر اإلشوووووووووولرة إلوووووووووو  أ  هووووووووووؤال  الراهبوووووووووولت كوووووووووو  يقموووووووووو  بأعموووووووووول  إنسوووووووووولني  تتعلوووووووووو  

                                                           
102
 .19-14,ص 1961يقنيق  16, بعث  األمم المتحدة المسلعدة الفني  بليبيل, تقدير علم لالقتصلد الليبيجق  لسند بر , 
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قيهووووووووووم قظللوووووووووو  علوووووووووو  هوووووووووو ا المنووووووووووقا  طووووووووووق  بلالهتموووووووووولم بكثيوووووووووور موووووووووو  األطفوووووووووول  الوووووووووو ي   قوووووووووودقا  

 .(104) تقاجده  بللمر 

أموووووووووووووول موووووووووووووول يتعلوووووووووووووو  بلليقنوووووووووووووولنيي   قوووووووووووووود قرد  ووووووووووووووي التقريوووووووووووووور السوووووووووووووونقي لوووووووووووووو دارة العسووووووووووووووكري       

م بووووووووووأ  هنوووووووووولك عوووووووووودد ثملنيوووووووووو  أشووووووووووخلص  قووووووووووط موووووووووو  اليقنوووووووووولنيي  بقووووووووووقا  1942البريطلنيوووووووووو  لعوووووووووولم 

يقنلنيوووووووووو  التووووووووووي  ووووووووووي مدينوووووووووو  الموووووووووور  قموووووووووو   ووووووووووآل  هوووووووووو ا العوووووووووودد , يبوووووووووودقا أ  معظووووووووووم العنلصوووووووووور ال

كلنووووووووووت تمووووووووووته  التجوووووووووولرة , قوووووووووود تركووووووووووت المنطقوووووووووو  بفعوووووووووو  الحرب,قتوووووووووودهقر الق وووووووووو  االقتصوووووووووولدي 

قهكووووووووو ا  وووووووووإ  التغيووووووووور الوووووووووديمغرا ي المتعلووووووووو  بللجلليووووووووولت تمثووووووووو   وووووووووي خووووووووورق  معظوووووووووم اإليطووووووووولليي  .

قبلعتبوووووووووووولر أ  معظووووووووووووم هووووووووووووؤال  اإليطوووووووووووولليي  هووووووووووووم مسووووووووووووتقطنق  يعملووووووووووووق   ووووووووووووي الءراعوووووووووووو  قحلووووووووووووت 

طي  جوووووووووء  مووووووووو  السوووووووووكل  الرحووووووووو  أق أشوووووووووبل  الرحووووووووو   وووووووووي محلهوووووووووم عنلصووووووووور ليبيووووووووو   قووووووووود توووووووووم توووووووووق 

 .المءارع التي كل  يشغلهل اإليطلليق  قبلت هؤال  السكل  أكثر استقراراك 

قظووووووووووو  اليهوووووووووووقد يقطنوووووووووووق  المدينووووووووووو  قكلنوووووووووووت أعووووووووووودادهم  وووووووووووئيل  , إ ا مووووووووووول ققرنوووووووووووت بأقلئوووووووووووك 

  الوووووووووو ي  يقطنووووووووووق  مدينوووووووووو  بنغوووووووووولءي حيووووووووووث قوووووووووودر عووووووووووددهم ق قوووووووووولك لتقريوووووووووور اإلدارة اإلنجليءيوووووووووو  لعوووووووووولم

أربعملئووووووووووو  قسوووووووووووت  قأربعوووووووووووي  نسوووووووووووم   وووووووووووي حوووووووووووي  بلووووووووووو  عوووووووووووددهم  وووووووووووي بنغووووووووووولءي .  (105)م  1942

ققوووووووووود تعوووووووووولي  هووووووووووؤال  موووووووووو  أهووووووووووللي الموووووووووور  . ثالثوووووووووو  آالف قخمسووووووووووملئ  ققاحوووووووووود قأربعووووووووووي  نسووووووووووم 

بشوووووووووووك  سووووووووووولمي منووووووووووو  ءمووووووووووو  طقيووووووووووو   وووووووووووي جوووووووووووق يسوووووووووووقد  المحبووووووووووو  قالتوووووووووووآخي قعالقووووووووووولت حسووووووووووو  

قتووووووووووووووءقج  موووووووووووووو  م ,  1942قاعتنقووووووووووووووت خمووووووووووووووس نسوووووووووووووول  يهقديوووووووووووووولت اإلسووووووووووووووالم عوووووووووووووولم . الجووووووووووووووقار

                                                           
 1942-1945ت تجلري  لمستقاطني   إيطلليي  ,ملف معلمالت ,م مجقع  قثلئ  تبي  معلمال. .م.س.ق 104
 .رقاي  , سعد القطع   105



51 

 

, قاليهووووووووووووقد يتكلمووووووووووووق  اللغوووووووووووو  العربيوووووووووووو  قيجيوووووووووووودق  اللغوووووووووووو  ( 106)مسوووووووووووولمي  موووووووووووو  أبنوووووووووووول  الموووووووووووور   

اإليطلليوووووووووووووو  إلوووووووووووووو  جلنووووووووووووووب لغووووووووووووووتهم العبريوووووووووووووو  التووووووووووووووي يسووووووووووووووتخدمقنهل  ووووووووووووووي مملرسوووووووووووووو  طققسووووووووووووووهم 

الدينيووووووووو ,قعلدة مووووووووول يتجووووووووولقر اليهوووووووووقد قالمسووووووووولمق   وووووووووي المدينووووووووو  ,  هوووووووووم يقطنوووووووووق  الشوووووووووقارع التوووووووووي 

كمووووووووول كووووووووول  لهوووووووووم معبووووووووود بوووووووووللقرب  (107) شووووووووولرع بوووووووووق كتوووووووووفيسوووووووووكنهل المسووووووووولمق  مووووووووو  تركوووووووووءهم  وووووووووي 

موووووووووو  السووووووووووق ,قاحتكر معظمهووووووووووم التجوووووووووولرة  كلنووووووووووت معوووووووووولمالتهم التجلريوووووووووو  بللربوووووووووول قنظوووووووووولم الرهوووووووووول  
,  كلنوووووووووووت الف ووووووووووو  أثمووووووووووو  مووووووووووول يملوووووووووووك الموووووووووووقاط  يقوووووووووووقم برهنهووووووووووول عنووووووووووود التووووووووووولجر اليهوووووووووووقدي ( 108)

مقلبووووووووووو  مبلووووووووووو  موووووووووووللي , كمووووووووووول كووووووووووولنقا يققموووووووووووق  بوووووووووووبع  الحووووووووووورف كصووووووووووويلغ  الف ووووووووووو  قصووووووووووونلع  

 .( 109)اني المعدني  قالحيلك   ي حي  اتجه بع هم لصنلع  النبي األق 

نجوووووووووود أ  موووووووووونهم موووووووووو  لجووووووووووأ إلوووووووووو  محوووووووووولكم المسوووووووووولمي   ووووووووووي معوووووووووولمالتهم التجلريوووووووووو  ق امووووووووووقر      

درس  وووووووووووي مووووووووووودارس المسووووووووووولمي  ,  كووووووووووولنقا يدرسوووووووووووق  كل ووووووووووو  الموووووووووووقاد عووووووووووودا درقس  ( 110)الميوووووووووووراث 

 .( 111)القرآ  الكريم حيث يؤ   لهم  بللخرق  

نوووووووووول  هوووووووووو   الطلئفوووووووووو  بوووووووووورء شووووووووووعرا  شووووووووووعبيي  أمثوووووووووول  الشوووووووووولعر الشووووووووووعبي بقحليقوووووووووو  , قموووووووووو  أب     

ق منطينوووووووو  .  (112)قسوووووووومي بوووووووو لك لقجووووووووقد حلقوووووووو   ووووووووي أ نووووووووه , قهووووووووي عوووووووولدة اشووووووووتهر بهوووووووول اليهووووووووقد 

. اليهقديوووووووووووووو  صوووووووووووووولحب  خموووووووووووووولرة , كموووووووووووووول اشووووووووووووووتهرقا بع ووووووووووووووهم  بمملرسوووووووووووووو  السووووووووووووووحر قالشووووووووووووووعق ة 
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 ., تبي  عم  شرك  تجلري  لصنلع  النبي  بي  التجلر اليهقد  49- 45- 75س , م,   ,م , قثلئ  رقم , 111
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ق وووووووووووولع اقتصوووووووووووولدي  قيالحووووووووووووظ أ  اليهووووووووووووقد علشووووووووووووقا قسووووووووووووط األهووووووووووووللي  ووووووووووووي حيوووووووووووولة اجتملعيوووووووووووو  قأ

م إال أنهووووووووووول  1944, بوووووووووووللرغم مووووووووووو  حووووووووووودقث بعووووووووووو  اال وووووووووووطرابلت عووووووووووولم  (113)هلدئووووووووووو  مسوووووووووووتقرة 

قاسووووووووووووتمر قجووووووووووووقدهم حتوووووووووووو  عوووووووووووولم . مي لووووووووووووم تووووووووووووؤثر علوووووووووووو  عالقووووووووووووتهم بسووووووووووووكل  المدينوووووووووووو  المسوووووووووووول

م , حيوووووووووث أثووووووووورت الحووووووووورب قمووووووووول ترتوووووووووب عليهووووووووول مووووووووو  تشوووووووووريد للفلسوووووووووطينيي  علووووووووو  عالقووووووووو  1952

طي  المحتلوووووووووو   ووووووووووي نفووووووووووس العوووووووووولم  ووووووووووي إطوووووووووولر اليهووووووووووقد بللمسوووووووووولمي  , قتووووووووووم توووووووووورحيلهم إلوووووووووو   لسوووووووووو

, بوووووووووو لك  قوووووووووود ظوووووووووو  اليهووووووووووقد  (114)إجووووووووووال  العنلصوووووووووور اليهقديوووووووووو  عوووووووووو  كل وووووووووو  األرا ووووووووووي الليبيوووووووووو  

كجووووووووووء  أسلسووووووووووي موووووووووو  مكقنوووووووووولت مجتموووووووووو  المدينوووووووووو  , قلووووووووووم تووووووووووؤثر الحوووووووووورب علوووووووووو  ق ووووووووووعهم بوووووووووو  

 .اءداد تحسنلك قكف  لهم القلنق  حقققهم 

عووووووووولئالت مووووووووو  مدينووووووووو  بنغووووووووولءي إ ووووووووول   إلووووووووو   لوووووووووك  قووووووووود شوووووووووهدت المدينووووووووو  قووووووووودقم بعووووووووو  ال     

أثنووووووووول  الحووووووووورب طلبووووووووولك ل م ,حيوووووووووث تشوووووووووير بعووووووووو  الرقايووووووووولت الشوووووووووفهي   إلووووووووو  أ  بعووووووووو  األسووووووووور 

قووووووووود لجوووووووووأت إلووووووووو  المووووووووور  اثنووووووووول  العمليووووووووولت الحربيووووووووو  التوووووووووي قلدهووووووووول الحلفووووووووول   ووووووووود المحوووووووووقر  وووووووووي 

قبعووووووووووو  مووووووووووو  هووووووووووو   .  (115)بنغووووووووووولءي,قم  هووووووووووو   العووووووووووولئالت علوووووووووووي سوووووووووووبي  المثووووووووووول  ا  عيووووووووووول  

المدينووووووووو  قمنهووووووووول مووووووووو    ووووووووو  البقووووووووول   وووووووووي المووووووووور  إ ووووووووول   إلووووووووو   لوووووووووك العووووووووولئالت عووووووووولد بلسوووووووووتقرار 

عووووووووووولد معظوووووووووووم المهووووووووووولجري  الووووووووووو ي  ا وووووووووووطرتهم الظووووووووووورقف للهجووووووووووورة  مثووووووووووو  أسووووووووووورة عبووووووووووود البووووووووووولقي 

إ ووووووووووول   إلووووووووووو  عوووووووووووقدة أ وووووووووووراد القوووووووووووقة العربيووووووووووو  .الدرسووووووووووو  قمقسووووووووووو  البرعصوووووووووووي قأحمووووووووووود حكموووووووووووت 

 إ ووووووووووول   إلووووووووووو   لوووووووووووك  قووووووووووود شوووووووووووهدت المدينووووووووووو  خوووووووووووال  (116)الليبي ,الووووووووووو ي  شووووووووووولركقا  وووووووووووي الحووووووووووورب 

                                                           
 .رقاي    يقنس العقامي  - 113
 .رقاي  , عبد السالم اسمقع   114
 .رقاي  , محمد  الشيك   115
 .رقاي  , حسي  العيل   116
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الفتووووووووووورة قيووووووووووود الدراسووووووووووو  هجووووووووووورات ارتبطوووووووووووت بمقجووووووووووولت الجفووووووووووولف , التوووووووووووي حلوووووووووووت بوووووووووووإقليم طووووووووووورابلس 

خوووووووووال  سووووووووونقات األربعينيووووووووولت   حيوووووووووث ق ووووووووودت العديووووووووود مووووووووو  األسووووووووور مووووووووو  إقلووووووووويم طووووووووورابلس جووووووووورا  

م بحثووووووووووولك عووووووووووو  لقمووووووووووو  العوووووووووووي , قمعظوووووووووووم هوووووووووووؤال  كووووووووووولنقا تجووووووووووولراك بسوووووووووووطل   1942جفووووووووووولف عووووووووووولم 

  , لسووووووووووتمرقا قانتعشووووووووووت تجوووووووووولرتهم يتووووووووولجرق  بأشوووووووووويل  رمءيوووووووووو  قطوووووووووولب لهووووووووووم العوووووووووي   ووووووووووي المدينوووووووووو

 1942حتوووووووووو  أصووووووووووبحقا موووووووووو  أكبوووووووووور تجوووووووووولر المنطقوووووووووو , قق قوووووووووول لتقريوووووووووور اإلدارة اإلنجليءيوووووووووو  لعوووووووووولم 

م قووووووووووودر عووووووووووودد السوووووووووووكل  المسووووووووووولم  بمدينووووووووووو  المووووووووووور  حوووووووووووقالي تسوووووووووووع  أالف قخمسوووووووووووملئ  قسووووووووووووبع  

م  قوووووووووووودر عوووووووووووودد  1964, أموووووووووووول تعووووووووووووداد عوووووووووووولم  (117)قثموووووووووووولني  نسم ,بلإل وووووووووووول   إلوووووووووووو  األقليوووووووووووولت 

تسوووووووووووع  أالف قتسوووووووووووعملئ  قأثنوووووووووووي  قتسووووووووووعي  نسوووووووووووم , قبلغوووووووووووت نسوووووووووووب  السوووووووووووكل   السووووووووووكل  بحوووووووووووقالي

مووووووووو  إجموووووووووللي السوووووووووكل , حيوووووووووث قووووووووودر األجلنوووووووووب بحوووووووووقالي ملئووووووووو  قتسوووووووووع  % 6.6غيووووووووور الليبيوووووووووي  

, أمووووووووول  (118)قسووووووووبعي  نسوووووووووم  مووووووووونهم ملئووووووووو  قاثنوووووووول   كوووووووووقر قعووووووووودد ملئووووووووو  قسووووووووبع  قسوووووووووبعي  إنووووووووولث 

الليبيوووووووووووي   وووووووووووي م  يشوووووووووووير إلووووووووووو  أ  عووووووووووودد السوووووووووووكل   1964تعوووووووووووداد سوووووووووووكل  برقووووووووووو  خوووووووووووال  عووووووووووولم 

مديريوووووووو  الموووووووور  أحوووووووود عشوووووووور ألفوووووووولك قسووووووووبعملئ  قأربعوووووووو  قعشووووووووري  نسووووووووم  ,كموووووووول تشووووووووير إلوووووووو  عوووووووودم 

قجوووووووووقد أجلنوووووووووب  ووووووووووي المدينووووووووو  , قمووووووووو  الموووووووووورج  أ  معظوووووووووم هووووووووو   الءيوووووووووولدة هوووووووووي نتيجووووووووو  للءيوووووووووولدة 

 (119) نسم  466الطبيعي    ي معد  المقاليد حيث ال تتعدى ه   الءيلدة 

لتوووووووووووي طللوووووووووووت المدينووووووووووو  تغيووووووووووور ديمغرا وووووووووووي بسوووووووووووبب كمووووووووووول نوووووووووووتم عووووووووووو  الكوووووووووووقارث الطبيعيووووووووووو  ا     

الق وووووووولة نتيجوووووووو  الءلووووووووءا  أق الرحيوووووووو  عوووووووو  المدينوووووووو    قوووووووودت بعوووووووو  األسوووووووور موووووووول بووووووووي  أربعوووووووو  إلوووووووو  

                                                           
117ipd. P.41  

(  7661جلمع  قلريقنس , )  1996 -1964عثمل  النلجي المنفي , النمق السكلني قاثرهل علي النشلط االقتصلدي بمنطق  المر  م  118
 .91 -45ص.

 .96المصدر نفسه , ص  119
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, ( 120)سووووووووبع  أ ووووووووراد,  ووووووووي حووووووووي   قوووووووودت أسوووووووور بللكلموووووووو , قالووووووووبع  توووووووورك اطفوووووووولالك كفلهووووووووم  قيهووووووووم 

. ق  وووووووووو  بعوووووووووو  النوووووووووولجي  موووووووووو  هوووووووووو   الكلرثوووووووووو  الرحيوووووووووو  إلوووووووووو  أموووووووووولك  أكثوووووووووور أمنوووووووووول قاسووووووووووتقرار

حلوووووووووووت علئلووووووووووو  منطينووووووووووو  اليهقديووووووووووو  قعلئلووووووووووو  السووووووووووونيقرق بلترامووووووووووو  قعلئلووووووووووو  المووووووووووولطقن  قعلئلووووووووووو   ر 

طووووووووول قر, علئلووووووووو  الغقيووووووووو , علئلووووووووو  محمووووووووود الترهوووووووووقني, علئلووووووووو  السووووووووومي  قعلئلووووووووو  مووووووووولدى بقشوووووووووحم  

, قعلئلووووووووووووو  مفتووووووووووووولم بقشوووووووووووووحمه , علئلووووووووووووو  البيوووووووووووووورة , علئلووووووووووووو  البغووووووووووووودادي , قالسوووووووووووووكقري ,قالشوووووووووووووويخ 

 .(121) عمرا  الفرجلني

حكقمووووووووو  للنووووووووولءحي  إلوووووووووي بنغووووووووولءي مسووووووووولك   وووووووووي منطقووووووووو  السوووووووووبلل  أطلووووووووو  ققووووووووود خصصوووووووووت ال     

عليهووووووووووول شوووووووووووعبي  المر ,كمووووووووووول رحووووووووووو  الوووووووووووبع  اآلخووووووووووور مووووووووووو  سوووووووووووكل  المنطقووووووووووو  األصوووووووووووليي  إلووووووووووو  

قبلووووووووو  عووووووووودد النووووووووولءحي  عووووووووو  المدينووووووووو  . (122)ال وووووووووقاحي التوووووووووي كلنوووووووووت أكثووووووووور أمنووووووووولك مووووووووو  المدينووووووووو  

غووووووووووولءي , إلووووووووووو  مدينووووووووووو  بن% 19.4حوووووووووووقالي أربعووووووووووو  آالف قسوووووووووووت  قتسوووووووووووعي  مووووووووووونهم  1954سووووووووووون  

 ( 123)إل  طرابلس% 16إل  مصرات  ق% 14.1إل  البي ل  بنسب  % 15.1ق

مموووووووووول سووووووووووب  يت ووووووووووو  ارتفوووووووووولع عووووووووووودد النوووووووووولءحي  مووووووووووو  المدين ,بعوووووووووود أنكلنوووووووووووت مركووووووووووء جووووووووووو ب      

للسوووووووووكل  كمووووووووول لوووووووووقحظ انخفووووووووول  معووووووووود  الهجووووووووورة الدقليووووووووو  القا ووووووووودة إ ا بلووووووووو  عووووووووودد األجلنوووووووووب عووووووووولم 

م حوووووووووووقالي ملئووووووووووو   1942م  وووووووووووي م ثالثووووووووووو  قأربعوووووووووووق  نسوووووووووووم  ,  وووووووووووي حوووووووووووي  بلووووووووووو  عووووووووووودده 1954

قتسووووووووع  قسووووووووبعي  نسوووووووووم  قكوووووووول   لووووووووك نتيجووووووووو  موووووووول أحدثوووووووووه الءلووووووووءا  موووووووو  ق يووووووووولت بووووووووي  األجلنوووووووووب 

 . ال ي أدى إل  عقدتهم إل  أقطلنهم
                                                           

 . 91عثمل  النلجي  , ص  120
 . 97المصدر نفسه ,  121
122
 . 97المصدر نفسه ,  
123
 . 91عثمل  النلجي  , ص  
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بلووووووووو  عووووووووودد ممووووووووو  ق ووووووووود لالسوووووووووتقرار بللمدينووووووووو   حوووووووووقالي  1954 وووووووووي المقلبووووووووو  قق قووووووووولك لتعوووووووووداد       

ءي المرتبوووووووووووو  األقلوووووووووووو  موووووووووووو  ثالثوووووووووووو  آالف قسووووووووووووبعملئ  قثملنيوووووووووووو  قسووووووووووووتي  نسووووووووووووم  قكلنووووووووووووت لبنغوووووووووووول

حيووووووووووث عوووووووووودد القا وووووووووودي  , الوووووووووو ي  بلوووووووووو  عووووووووووددهم ألووووووووووف قأربعملئوووووووووو  قثالثوووووووووو  قتسووووووووووعي  نسوووووووووووم  أي 

قتحتووووووووووو  طووووووووووورابلس المرتبووووووووووو  الرابعووووووووووو  بنسوووووووووووب  %  16يليهووووووووووول البي ووووووووووول  بنسوووووووووووب  % 19,5بنسوووووووووووب  

,قمصوووووووووووووووورات  %4,6ثووووووووووووووووم الجبوووووووووووووووو  الغربووووووووووووووووي  % 2.1قالخمووووووووووووووووس % 2,2ثووووووووووووووووم الءاقيوووووووووووووووو  % 4,9

للي القا ووووووووووودي ,قبللرغم مووووووووووو  تقوووووووووولرب أعوووووووووووداد النووووووووووولءحي  مووووووووووو  إجموووووووووو% 1,7قأخيووووووووووراك سوووووووووووبهل % 1.9

م إال أ  عوووووووووووودد النوووووووووووولءحي  يعتبوووووووووووور أكبر,بلعتبوووووووووووولر أنهووووووووووووم نءحووووووووووووقا موووووووووووو   1954قالقا وووووووووووودي  عوووووووووووولم 

مدينووووووو  قاحووووووودة ,أمووووووول القا ووووووودي   هوووووووم مووووووو  عووووووودة مووووووود  شوووووووملت أقووووووولليم ليبيووووووول الوووووووثالث قمووووووو  المووووووورج  

موووووووو  كووووووووقارث  أ  عوووووووودد موووووووو  القا وووووووودي  إلوووووووو  المدينوووووووو  هووووووووم مموووووووو  هجرهوووووووول نتيجوووووووو  لموووووووول حوووووووو  بهوووووووول

قعنوووووووووودمل اسووووووووووتقرت األمووووووووووقر عوووووووووولد هووووووووووؤال  لمملرسوووووووووو  أعمووووووووووللهم بشووووووووووك  طبيعووووووووووي . ( 124)طبيعيوووووووووو  

 ., خلص  قأ  قراراك قد صدر بإعلدة بنل  المدين  
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 الخدمات العامة

 

 .الخدملت الصحي   -

 .التعليم  -

 .المقاصالت قاالتصلالت  -
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 :الخدمات الصحية 

تعتبووووووووووووور مدينووووووووووووو  المووووووووووووور  بمققعهووووووووووووول المتميوووووووووووووء قمنلخهووووووووووووول المعتووووووووووووود   , أقووووووووووووو  المنووووووووووووولط           

تعر ووووووووووووولك ل قبئووووووووووووو  قاألمووووووووووووورا   للشووووووووووووومس المشووووووووووووورق  قالمسووووووووووووولحلت الخ ووووووووووووورا  , قعووووووووووووودم قجوووووووووووووقد 

بووووووووووورك قمسوووووووووووتنقعلت كلنوووووووووووت عووووووووووولمالك أعطووووووووووو  المدينووووووووووو  طلبعووووووووووولك مميوووووووووووءاك خلصووووووووووو   وووووووووووي النوووووووووووقاحي 

تكووووووووو   وووووووووي المدينووووووووو  مصووووووووولن  الصوووووووووحي  , إ ووووووووول   إلووووووووو   لوووووووووك  إنوووووووووه قخوووووووووال  الفتووووووووورة المعنيووووووووو  لوووووووووم 

للكيملقيووووووووولت مووووووووو  شوووووووووأنهل التوووووووووأثير علووووووووو  صوووووووووح  السوووووووووكل  ,  للمدينووووووووو  بطبيعتهووووووووول ليسوووووووووت مكتظووووووووو  

بللسووووووووووووكل  كموووووووووووول أ  تطقيوووووووووووو  البسوووووووووووولتي  قالمووووووووووووءارع لهوووووووووووول جعلهوووووووووووول متجووووووووووووددة الهووووووووووووقا  كموووووووووووول ق وووووووووووور  

لسوووووووووووكلنهل متنفسووووووووووولك لالسوووووووووووتجملم قالراحووووووووووو  , قبووووووووووو لك توووووووووووق رت للمدينووووووووووو  مققمووووووووووولت تجعلنووووووووووول نجوووووووووووءم 

 .لط  التي تخلق تقريبلك م  األمرا  المستقطن بأنهل  م  المن

 

 :المراكز الصحية 

يعتبوووووووووور مستشووووووووووف  الموووووووووور  العووووووووووولم أهووووووووووم المرا وووووووووو  الصووووووووووحي  بعووووووووووود الحوووووووووورب , ققوووووووووود اتخووووووووووو ت 

مقوووووووووراك لهووووووووو ا المستشوووووووووف  بوووووووووللرغم مووووووووو  أنوووووووووه لوووووووووم يعووووووووود ( البيرقوووووووووق)اإلدارة البريطلنيووووووووو  مووووووووو  الفنووووووووود  

ل ظوووووووووورقف الحوووووووووورب , قق وووووووووو  السووووووووووتقبل  الحوووووووووولالت قعالجهوووووووووول قلكوووووووووو  ال وووووووووورقرة التووووووووووي  ر ووووووووووته

ليبيووووووووول الووووووووودقلي اقت وووووووووت تحوووووووووقير هووووووووو ا الفنووووووووود  قاسوووووووووتخدمه كمستشوووووووووف  , خلصووووووووو  عنووووووووودمل كثووووووووورت 

قيتكوووووووووووق  المبنووووووووووو  مووووووووووو  طووووووووووولبقي   (125)اإلصووووووووووولبلت جووووووووووورا  قجوووووووووووقد األلغووووووووووولم قمخلفووووووووووولت الحووووووووووورب 

قخصوووووووووووص الووووووووووودقر األر وووووووووووي لووووووووووو دارة قالمكلتوووووووووووب الخدميووووووووووو  الخلصووووووووووو  بللمستشوووووووووووف  , قالطووووووووووولب  

                                                           
125
 . 116- 179دي كلندق  ,ص   



57 

 

ووووووووم إلوووووووو  قسوووووووومي  أحوووووووو دهمل خوووووووولص بووووووووللنءال  موووووووو  الرجوووووووول  قاألخوووووووور خوووووووولص بووووووووللنءيالت العلووووووووقي ق سس

إال أ  المستشووووووووووووف  خووووووووووووال  تلووووووووووووك الفتوووووووووووورة كوووووووووووول  .  (126)سوووووووووووورير 56ق ووووووووووووم المستشووووووووووووف  حووووووووووووقالي 

 .يحتل  إل  كثير م  الخدملت قاستمر ه ا العجء لعدة سنقات

- : م كلنت المرا   الصحي  بحلج  إل   1966قق قلك لتقرير قءارة الصح  

قاألبوووووووووقاب  ووووووووود الحشووووووووورات إ ووووووووول   إلووووووووو  ا تقووووووووولر عنلبرهووووووووول إلووووووووو  التد ئووووووووو  تحصوووووووووينلت للشوووووووووبلبيك  -1

 . ي  ص  الشتل 

 .عدم قجقد غر   خلص  لتشخيص المر  -7

 .عنبر خلص بلألمرا  المعدي  -1

 (127)تءقيد المطبخ قحجر الغسي  بللمل  السلخ  -4

ققووووووووووود أسسوووووووووووت  وووووووووووي البدايووووووووووو  كعنبووووووووووور  وووووووووووم  المستشوووووووووووف  العلم,بمقجوووووووووووب : مصوووووووووووح  الكرنتينووووووووووول  -6

, ثوووووووووووووم نقلوووووووووووووت إلووووووووووووو  منطقووووووووووووو  الخوووووووووووووقابي خووووووووووووولر  المدينووووووووووووو   (128)م  1966ح  قووووووووووووورار قءارة الصووووووووووووو

قهوووووووووووووي لعوووووووووووووال  المصووووووووووووولبي  بووووووووووووولألمرا  المعديووووووووووووو  كوووووووووووووأمرا  الجهووووووووووووولء التنفسوووووووووووووي قاألمووووووووووووورا  

سووووووووريراك ققسووووووووم الجوووووووودري الوووووووو ي  76الجلديوووووووو  سووووووووريع  االنتشوووووووولر ق بهوووووووول قسووووووووم السوووووووو  الوووووووو ي ي ووووووووم 

 .(129)سرير 16يحقي 

                                                           
 . 7رسلل  إلي رئيس القءرا   م  مدير دائرة الصح  العمقمي  بشل  اعتملدات مللي    ملف الصح  , قثيق  غير مصنف  , ص.ق .ك.د.ق 126
 .7, ملف الصح  ,قثيق  غير مصنف  ,ص 1966-1-16مستشفيلت برق   ق ,تقرير بخصقص أبني  قمهملت طبي  ,.ك.د.ق 127
 . 4, ملف الصح  ,قثيق  غير مصنف  ,ص 1966-1-16ق , تقرير بخصقص ابني  قمهملت طبي  ,مستشفيلت برق   .ك.د,ق 128
 .7ق  غير مصنف  ,صق , رسلل  إل  رئيس القءرا  م  مدير الصح  العمقمي  بشأ  اعتملدات مللي  , ملف الصح  ,قثي.ك.د.ق 129
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يي  يقووووووووووووووو   وووووووووووووووي الطووووووووووووووورف قهوووووووووووووووق مستشوووووووووووووووف  خووووووووووووووولص بللعسوووووووووووووووكر : مستشوووووووووووووووف  الحلميووووووووووووووولت  -5

م  1966الجنوووووووووقبي للمدينووووووووو  قيرجووووووووو  تووووووووولريخ انشووووووووولئه إلووووووووو  أقاخووووووووور العهووووووووود اإليطوووووووووللي ق وووووووووي عووووووووولم 

 :طللبت قءارة الصح  بإجرا  إصالحلت  ي المستشف  ت منت اآلتي

 .تقسي  المستشف  قتءقيد  بمسلح  أر  قبستل  -

 .تءقيد  بلألدقات الجراحي  قاآلالت الخلص  بللعال  الطبيعي -

عتموووووووووووووولد مبوووووووووووووولل  لشوووووووووووووورا  سوووووووووووووويلرات تنقوووووووووووووو  أطبوووووووووووووول  الصووووووووووووووح  العلموووووووووووووو  قأخوووووووووووووورى لمووووووووووووووقظفي ا -

 .المستشف   قي الدرجلت العليل

 .(.130)جلب ألبس  لمقظفي الصح  العلم  قالممر ي  المستشف -

بلوووووووووو  عوووووووووودد المستقصووووووووووفلت  ووووووووووي الموووووووووور  حووووووووووقالي تسووووووووووع  مستقصووووووووووفلت خوووووووووووال  : المستقصووووووووووفلت 

 .  م  مختلف المنلط م قكلنت ه   المستقصفلت تستقب  المر  1964علم 

ققوووووووووووود اتخوووووووووووو  المستشووووووووووووف  الموووووووووووودني القاقوووووووووووو  بووووووووووووللقرب موووووووووووو  : مستشووووووووووووف  األموووووووووووورا  النفسووووووووووووي   -

تووووووووووووم نقوووووووووووو  المر وووووووووووو  إلوووووووووووو   1951  -(  131)  1964معسووووووووووووكر الجووووووووووووي  مقووووووووووووراك لووووووووووووه منوووووووووووو  عوووووووووووولم 

 (132)قرقلر  بطرابلس

توووووووووم إنشووووووووولؤ  مووووووووو  قبووووووووو  المصووووووووولل  المشوووووووووترك  الليبيووووووووو  األمريكيووووووووو  : مركوووووووووء األمقمووووووووو  قالطفقلووووووووو   -

يوووووووو  بلألمهوووووووولت  ووووووووي الفتوووووووورات التووووووووي تسووووووووب  الووووووووقالدة , قالتووووووووي تليهوووووووول موووووووو  االهتموووووووولم بوووووووولألحقا  للعنل

                                                           
 .4, ملف الصح  ,قثيق  غير مصنف  , ص 1966-1-16ق , تقرير بخصقص أبني  قمهملت طبي  , مستشفيلت برق  .ك.د.ق  130
131
 .رواية ، عبد الواحد سوايل  
132
 . 415، ص ( 1962طرابلس ، )، ليبيا بين الماضي والحاضر ، مؤسسة سجل العرب ،  حس  سليمل  محمقد 
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الصوووووووووووحي  ل طفووووووووووول  الر ووووووووووو , قيقوووووووووووقم المركوووووووووووء بأعمووووووووووول  التموووووووووووري  ,  يمووووووووووول يتعلووووووووووو  بللصوووووووووووح  

 ( 133)العلم  كمل يعن  بشؤق  التقعي  الصحي  

موووووووووووو  مهلمهوووووووووووول القيوووووووووووولم بعووووووووووووء  الحوووووووووووولالت :مصووووووووووووح  الطووووووووووووب الققوووووووووووولئي قمقرهوووووووووووول  ووووووووووووي القلعوووووووووووو  -

لمشوووووووووووووتبه  وووووووووووووي أنهووووووووووووول تحمووووووووووووو  أمرا ووووووووووووولك خطيووووووووووووورة , قءيووووووووووووولرة المووووووووووووودارس قتقوووووووووووووديم التطعيمووووووووووووولت , ا

قالمققيوووووووووووووولت قم وووووووووووووولدات األقبئوووووووووووووو  قاألموووووووووووووورا  كموووووووووووووول أ  موووووووووووووو  مهوووووووووووووولم الطووووووووووووووب الققوووووووووووووولئي ر  

 .(134)المسلحي  الطبي  للققلي  م  األمرا  

م تووووووووووم  ووووووووووم إدارات مستشووووووووووف  الموووووووووور  العوووووووووولم  1951قنتيجوووووووووو  لحلدثوووووووووو  الءلووووووووووءا   ووووووووووي عوووووووووولم 

نتينووووووووووووول قمستشوووووووووووووف  , األمووووووووووووورا  النفسوووووووووووووي  تحوووووووووووووت إدارة قاحووووووووووووودة , نظوووووووووووووراك لمووووووووووووول , قمصوووووووووووووح  الكر 

 .لح  بللمبن  م  ا رار جرا  الءلءا 

 نوووووووووووووءال  األمووووووووووووورا  النفسوووووووووووووي  توووووووووووووم إرسوووووووووووووللهم لمستشوووووووووووووف  قرقووووووووووووولر  , قمر ووووووووووووو  مصوووووووووووووح  

كمووووووووول توووووووووم إنشووووووووول  مستشوووووووووف  المخووووووووويم الووووووووو ي يحوووووووووقي علووووووووو  . (135)الكرنتينووووووووول توووووووووم إرسوووووووووللهم لووووووووو قيهم 

 .عدد ست  خيم

المستشوووووووووووف  اليقنووووووووووولني الميوووووووووووداني التووووووووووولب  للصوووووووووووليب األحمووووووووووور,قيالحظ أنوووووووووووه  بلإل ووووووووووول   إلووووووووووو 

لوووووووووم يكووووووووو  هنووووووووولك مبنوووووووووو  ثلبوووووووووت لتقوووووووووديم الخووووووووودملت الصووووووووووحي  ,  نجووووووووود المستشوووووووووفيلت تنقووووووووو  موووووووووو  

مبنووووووووو  آلخووووووووور ق قووووووووولك للق ووووووووو  الووووووووو يتمر بوووووووووه المدينووووووووو  قالسوووووووووبب الرئيسوووووووووي  وووووووووي  لوووووووووك عووووووووودم توووووووووق ر 

 (.136) المبن  المالئم لتقديم ه   الخدملت

                                                           
 .ر الفءاني رقاي  , نلص 133
134
 رقاي  , عبد القاحد سقي  
 . 1951سج  تعداد مخيملت الشليقني ,  135
 .رقاي  , عبد القاحد سقي  136
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 :الطبيةالكوادر -ثانياً 

ا تقوووووووووورت المدينوووووووووو  للعنلصوووووووووور الطبيوووووووووو  المحليوووووووووو  المدربوووووووووو  ,  برحيوووووووووو  الطوووووووووولقم اإليطووووووووووللي لووووووووووم 

, الالئووووووووي قموووووووو  بأعموووووووول  إنسوووووووولني  جبوووووووولرة " السووووووووقريالت "يبوووووووو  سووووووووقى عوووووووودد قليوووووووو  موووووووو  الراهبوووووووولت 

 ووووووووووووي المستشووووووووووووفيلت قبيووووووووووووقت المووووووووووووقاطني  , التووووووووووووي يووووووووووووأتي  إليهوووووووووووول لفحووووووووووووص المر وووووووووووو  , قتقووووووووووووديم 

   إلوووووووووووو  تووووووووووووربيته  لووووووووووووبع  األطفوووووووووووول  الوووووووووووو ي   قوووووووووووودقا الخوووووووووووودملت الصووووووووووووحي  دق  أجوووووووووووور , إ وووووووووووول

 قيهوووووووووم , قمووووووووو   ووووووووومنهم إ  طفلووووووووو  تق يوووووووووت قالووووووووودتهل أثنووووووووول  الوووووووووقالدة قسووووووووول ر قالووووووووودهل إلووووووووو  إقلووووووووويم 

طووووووووووورابلس  قلموووووووووووت الراهبووووووووووولت بتربيتهووووووووووول قظلوووووووووووت علووووووووووو  الووووووووووودي  اإلسوووووووووووالمي ققووووووووووود تمكنوووووووووووت هووووووووووو   

ات الطفلووووووو  مووووووو  الحصووووووووق  علووووووو  قسووووووووط قا ووووووور موووووووو  التعلووووووويم كمووووووول أنهوووووووول تلقوووووووت الكثيوووووووور مووووووو  الوووووووودقر 

 . (137) ي مجل  طب النسل  حت  أصبحت َعَلملك م  أعالم المدين  

 :قالجدق  التللي يق   أسمل  هؤال  الراهبلت قالعم  المكلفلت به 

 العمووووووووووووووووو  االسووووووووووووووووووووووووووووووم ت
 صيدالني  كنشيشيس  رنقى 1
 جرام عمليلت سقنته ليقدرى 7
 "مسلم "لندي  طبيب  هق  نقار  1
 طبيب  جكقمينل مجن  4
 خيلط  ملريل  يديل  6
 طلهي  مقريليل بلترقن  5
 قسم القالدة سستينل كلءتنيل 2
 جرام  يرقت  كيلر ادخير 4
 جرام سيمقن  مدلينل 9

                                                           
137
 .رقاي  , نلصر الفءاني  
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 طبيب داخ  المستشف  قالمستقصف بريفقيق 16
 (138) 

كوووووووووووو  طبيبوووووووووووولت أق موووووووووووو  الجوووووووووووودق  السوووووووووووولب  يت وووووووووووو  أ  موووووووووووو  بقووووووووووووي موووووووووووو  الراهبوووووووووووولت لووووووووووووم ي

قبللتوووووووووللي  وووووووووإ  مووووووووو  . ممر ووووووووولت , قا   مووووووووونه  مووووووووو  تمووووووووولرس حر ووووووووو  أخووووووووورى كوووووووووللطبخ قالحيلكووووووووو 

بقووووووووووي موووووووووونه  هووووووووووق كوووووووووولدر قظيفووووووووووي متكلموووووووووو   ووووووووووم الطبيووووووووووب قالمموووووووووور  قالجوووووووووورام إلوووووووووو  جلنووووووووووب 

 .الخ... الطلهي قالخيلط 

قتجووووووووووودر اإلشووووووووووولرة إلووووووووووو  أنوووووووووووه رغوووووووووووم محدقديووووووووووو  العنلصووووووووووور الطبيووووووووووو  التوووووووووووي ظلوووووووووووت تعمووووووووووو   وووووووووووي 

المدينووووووووووو  إال أنهووووووووووول أث ووووووووووورت  وووووووووووي العووووووووووولملي  بهووووووووووو   المرا ووووووووووو    حيوووووووووووث  مستشوووووووووووف  , قمستقصوووووووووووفلت

ووووووووو  الكثيووووووووور مووووووووو  مهووووووووولرات التموووووووووري  كتعقووووووووويم الجووووووووورقم  أ  بعووووووووو  مووووووووو  عووووووووولمالت النظل ووووووووو  َتَعَلمل

 قل لك  قد تمكَّ  م  سد بع  العجء  ي ه   المستقصفلت. قحق  اإلبر

ي قعنووووووووووووودمل ا تتحوووووووووووووت الكرنتينووووووووووووول توووووووووووووقل  إدارتهووووووووووووول ثالثووووووووووووو  أطبووووووووووووول  هوووووووووووووم الطبيوووووووووووووب سووووووووووووويمقن

قكوووووووووول  هووووووووووؤال  األطبوووووووووول  يملرسووووووووووق  . قالطبيبووووووووووي  العووووووووووراقيي  مصووووووووووطف  الحسووووووووووي  قصوووووووووولد  أنووووووووووقر

 (139)عملهم اإلداري إل  جلنب قظيفتهم كأطبل  

أموووووووول مصووووووووح  الطووووووووب الققوووووووولئي  للعوووووووولملي  بهوووووووول هووووووووم مفتشووووووووي  صووووووووحيي  قموووووووو  بيوووووووونهم أحموووووووود 

البووووووووووووووقلط  , نلصوووووووووووووور الفءانوووووووووووووو , بووووووووووووووقبكر محموووووووووووووود الشوووووووووووووولملن , سووووووووووووووللم عبوووووووووووووودالقلدر السنقسوووووووووووووو , 

 (140)لحميد عبدالعللي, بللنلصر الهالل , نلصر الءنتلن  , صلل  الكليل عبدا

                                                           
 .رقاي  , مبرقك  لعبيدي  138
139
 

.رقاي  , عبد القام سقي  
 

 .رقاي  , عبد القاحد سقي   140
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قبووووووووووللرغم موووووووووو  إنووووووووووه لوووووووووويس لوووووووووودينل إحصوووووووووولئي  بعوووووووووودد األطبوووووووووول  بووووووووووللمراكء الصووووووووووحي  بللمدينوووووووووو  

إال أنووووووووووه قموووووووووو  خووووووووووال  إحصوووووووووول  عوووووووووودد األطبوووووووووول   ووووووووووي اإلقلوووووووووويم قمقلرنتووووووووووه بعوووووووووودد المستقصووووووووووفلت 

 .ن  نالحظ أ  هنلك عجء قا حلك  ي عدد األطبل   ي المدي

 .يبي  عدد األطبل   ي مستقصفلت متصر ي  برق  ( 1)قالجدق  التللي رقم 

 عدد مستقصفلت برق  تخصص ت
 15 أطبل  عمقميق  1
 6 أطبل  جراحق  7
 1 أطبل  عيق  1
 1 أطبل  أمرا  صدري  4
 4 أطبل  أسنل  6
 7 أطبل  نسل  قالقالدة 5
 1 أطبل  أطفل  2
 1 أطبل  أنف أ   حنجرة 4
 1 أطبل  أمرا  عقلي  9
 7 مدير علم الصح  قنلئبه 16

 15 مجمقع
 (141) 

 .عدد المستقصفلت  ي التصر ي  نفسهل ( 7)كمل يبي  جدق  

                                                           
 .رقاي  , نلصر الفءاني  141

 عدد مستقصفلت المتصر ي  ت
 12 بنغلءي 1
 16 درن  7
 9 المر  1
 2 البي ل  4
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                                                                                           (142) 

قمووووووووو  خوووووووووال  الجووووووووودقلي  السووووووووولبقي  يت ووووووووو  أنوووووووووه يقجووووووووود  وووووووووي برقووووووووو  سوووووووووت  قثالثوووووووووق  طبيوووووووووب   

 ووووووووووووي مختلووووووووووووف التخصصوووووووووووولت , موووووووووووو  بيوووووووووووونهم موووووووووووودير عوووووووووووولم الصووووووووووووح  قنلئبووووووووووووه مقلبوووووووووووو  سووووووووووووتق  

داقمق   وووووووووووي هووووووووووو   المستقصوووووووووووفلت مستقصوووووووووووف , قمووووووووووو   لوووووووووووك يتبوووووووووووي  أ  هوووووووووووؤال  األطبووووووووووول  اليووووووووووو

نموووووووول يتوووووووورددق  عليهوووووووول  ووووووووي أققوووووووولت معينوووووووو  حتوووووووو  يتمكنووووووووقا موووووووو  تغطيوووووووو  العجووووووووء  بشووووووووك  يووووووووقمي قا 

م طبيووووووووووووووب  1942 ووووووووووووووي المستقصووووووووووووووفلت , قعلوووووووووووووو  سووووووووووووووبي  المثوووووووووووووول  خصووووووووووووووص للموووووووووووووور  عوووووووووووووولم 

أمووووووووورا  العيوووووووووق  قعالجهووووووووول , قكووووووووول  هووووووووو ا الطبيوووووووووب يقوووووووووقم بءيووووووووولرة المراكوووووووووء الطبيووووووووو  قلوووووووووم يكووووووووو  

 .(143) ه   المراكء يقيم بصف  مستمرة  ي أحد م 

بووووووووووو لك يمكووووووووووو  القوووووووووووق  إ  هنووووووووووولك قصوووووووووووقر  وووووووووووي الخووووووووووودملت الصوووووووووووحي  خوووووووووووال  هووووووووووو   الفتووووووووووورة    

قتشووووووووووير بعوووووووووو  الرقايوووووووووولت الشووووووووووفهي  أنووووووووووه تووووووووووم اللجووووووووووق  إلوووووووووو  بعوووووووووو  الممر ووووووووووي  , الوووووووووو ي  تووووووووووم 

 (144)  تووووووووووودريبهم لصووووووووووورف بعووووووووووو  األدقيووووووووووو  المتداقلووووووووووو  كمسوووووووووووكنلت السوووووووووووعل  ق األنفلوووووووووووقنءا قغيرهووووووووووول

لت للمر ووووووووو  الووووووووو ي  يتووووووووورددق  علووووووووو  هووووووووو   المستقصوووووووووفلت ق لوووووووووك  وووووووووي محلقلووووووووو  لتقوووووووووديم الخووووووووودم.

قالووووووووو ي  بلووووووووو  عوووووووووددهم خوووووووووال  العووووووووولم نفسوووووووووه حوووووووووقالي ملئتووووووووول  قثملنيووووووووو  قثالثوووووووووق  ألفووووووووول قخمسوووووووووملئ  

                                                           
 . 156, ص  1964احصلئيلت قالي  برق   142
 . 156المصدر نفسه , ص 143
144
 . 46اسمهل  ميلقد معلطي , ص 

 2 اجدابيل 6
 5 طبر  5
 4 الكفرة 2

 56 مجمقع
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مووووووووووو  المر ووووووووووو  الووووووووووو ي  سوووووووووووب  قأ   7694914قسوووووووووووب  قتسوووووووووووعي  مري ووووووووووولك قمووووووووووو  بوووووووووووي  هوووووووووووؤال  

لك تلقووووووووووووقا العووووووووووووال  إال أنهووووووووووووم ال يءالووووووووووووق  يتوووووووووووورددق  علوووووووووووو  المستقصووووووووووووفلت ثالثوووووووووووو  قثالثووووووووووووق  ألفوووووووووووو

قبلإل وووووووووول   إلوووووووووو  هوووووووووو   المستقصووووووووووفلت . (145)قسووووووووووتملئ  ققاحوووووووووود قسووووووووووتق  موووووووووو  المر وووووووووو  الجوووووووووودد

يقجوووووووووووود المستشووووووووووووف  الرئيسووووووووووووي الوووووووووووو ي أجريووووووووووووت بووووووووووووه حقاليثالثملئوووووووووووو  قسووووووووووووبعق  عمليوووووووووووو  جراحيوووووووووووو  

 .(146) تنقعت مل بي  جراح  علم  قجراح  عيق  قغيرهل 1964خال  علم 

لووووووووو  جلنوووووووووب العنلصووووووووور األجنبيووووووووو  , كلنوووووووووت هنووووووووولك عنلصووووووووور محليووووووووو  تووووووووو ؤدي دقرهووووووووول ق ووووووووو  قا 

مووووووووول اكتسوووووووووبه مووووووووو  خبووووووووورات بفعووووووووو  المملرسووووووووو  , أق نتيجووووووووو  لخ وووووووووقعهل لووووووووودقرات تدريبيووووووووو     فوووووووووي 

مجوووووووووول  أموووووووووورا  النسوووووووووول  اشووووووووووتهرت كوووووووووو  موووووووووو  مبرقكوووووووووو  العبيوووووووووودي التووووووووووي أطلوووووووووو  عليهوووووووووول أسووووووووووم 

قكلنووووووووووت تجيوووووووووود اللغوووووووووو  اإليطلليوووووووووو  نتيجوووووووووو  الحتكلكهوووووووووول بللعنلصوووووووووور اإليطلليوووووووووو  ( مبرقكووووووووو  الطبيبوووووووووو )

 . ي مدين  البي ل  7615لليل قتق يت  ي أقاخر , قتلقت عدة دقرات  ي إيط

قكوووووووووو لك أمبلركوووووووووو  الحديبوووووووووو  التووووووووووي علشووووووووووت موووووووووو  الممر وووووووووولت اإليطلليوووووووووولت لفتوووووووووورة طقيلوووووووووو  , 

اكتسوووووووووووبت مووووووووووونه  كثيووووووووووور مووووووووووو  الخبووووووووووورات قتلقوووووووووووت دقرات تدريبيووووووووووو  أهلتهووووووووووول أل  تكوووووووووووق  الطبيبووووووووووو  

ققوووووووووود شوووووووووولركت .التووووووووووي يشوووووووووولر لهوووووووووول بللبنوووووووووول  خلصوووووووووو  قأنهوووووووووول ظلووووووووووت  ووووووووووي المدينوووووووووو  حتوووووووووو  ق لتهوووووووووول

نسووووووووول  اليهقديووووووووولت المسووووووووولملت  وووووووووي هووووووووو ا الووووووووونهم , حيوووووووووث عملوووووووووت إحووووووووودى اليهقديووووووووولت قأسووووووووومهل ال

كقلبلوووووووووووو   ووووووووووووي المدينوووووووووووو ,ق ي  لووووووووووووك داللوووووووووووو  علوووووووووووو  موووووووووووودى التعوووووووووووولي  السوووووووووووولمي بووووووووووووي  ( مسووووووووووووعقدة)

المسوووووووووووووولمي  قاليهووووووووووووووقد قالجوووووووووووووودير بللوووووووووووووو كر أ  أغلووووووووووووووب القوووووووووووووولبالت ال يخ ووووووووووووووع  للعموووووووووووووو  داخوووووووووووووو  

                                                           
 . 142، ص  1951احصائيات عام  145
 . 156المصدر نفسه , ص 146
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خووووووووووودملت الطبيووووووووووو  للنسووووووووووول  المستشوووووووووووف  ,إنمووووووووووول كووووووووووول  متعووووووووووولرف علووووووووووو  قووووووووووودرتهم علووووووووووو  تقوووووووووووديم ال

 (147) قاألطفل  بي  األهللي داخ  المدين  قخلرجهل

بلإل ووووووووووول   إلووووووووووو  مووووووووووول سوووووووووووب   كووووووووووور   كووووووووووول  هنووووووووووولك أطبووووووووووول  شوووووووووووعبيي  يعوووووووووووللجق  المر ووووووووووو  

بطوووووووووور  بدائيوووووووووو  قبلألعشوووووووووولب قأشووووووووووهر هووووووووووؤال  األطبوووووووووول  الطبيووووووووووب جبريوووووووووو  الصووووووووووقمللي , مفتوووووووووولم 

د   ووووووووووي العووووووووووال  الفوووووووووولخري , صوووووووووولل  بووووووووووللتمر قالشوووووووووويخ علوووووووووو  حسوووووووووو  بقدبووووووووووقس , الوووووووووو ي تسوووووووووولع

ءقجتووووووووووه حيووووووووووث كوووووووووول  يسووووووووووتقب  المر وووووووووو   ووووووووووي بيتووووووووووه , قمحموووووووووود بقهدموووووووووو  الوووووووووو ي يقووووووووووقم بتجبيوووووووووور 

ققووووووووود انتشووووووووورت العديووووووووود مووووووووو  األمووووووووورا  .قغيووووووووورهم (148)الكسوووووووووقر قالطبيوووووووووب بوووووووووق الكووووووووولف الدرسوووووووووي 

يق وووووووووووو  هوووووووووووو   ( 1)المتنقعوووووووووووو  , إال أنهوووووووووووول لووووووووووووم تكوووووووووووو   ات خطووووووووووووقرة , قالجوووووووووووودق  التووووووووووووللي رقووووووووووووم 

للعوووووووووووووال  قالمر ووووووووووووو  الجووووووووووووودد خوووووووووووووال  عووووووووووووولم   األمووووووووووووورا  قعووووووووووووودد المر ووووووووووووو  الووووووووووووو ي  يتووووووووووووورددق 

 م 1945

 المر   الجدد ملتءمق  بللح قر امرا  ت
 4 14 س  رئقي 1
 1 7 س  غير رئقي 7
 11 52 مر   الءهري 1
 17 11 مر  السيال  4
 615 1112 التراخقمل 6
 174 454 جمي  أمرا  العيق  األخرى 5
 716 469 أ   أنف حنجرة 2
 116 746 الجرب 4

                                                           
 .رقاي  ,  لطم  امجلقر - 147
 .رقاي  ,  لطم  امجلقر  148
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 427 961 أمرا  جلدي  أخرى 9
 144 912 الجرقم قاأل رار 16
 1 7 أقرام خبيث  11
 1 1 أقرام حميدي 17
 767 544 طب نسل  11
 1 1 التيفقس 14
 194 465 الجهلء الدقري 16
 562 966 الجهلء التنفسي 15
 262 1744 سق  التغ ي  12
 172 745 مسللك 14
 42 166 الجهلء العصبي 19
 695 1179 األمرا  األخرى ك  76

 4269 9441 مجمقع
                                                                                                       (149) 

مموووووووووول سووووووووووب  يت وووووووووو  أ  أكثوووووووووور األموووووووووورا  شوووووووووويقعلك هووووووووووي أموووووووووورا  سووووووووووق  التغ يوووووووووو  , قهوووووووووو ا 

تهم , أل  الق ووووووووووووو  المعيشوووووووووووووي المووووووووووووور  عووووووووووووولدة مووووووووووووول ينتشووووووووووووور بوووووووووووووي  األطفووووووووووووول  قيوووووووووووووقدي بحيووووووووووووول

المتوووووووووووودني ي ووووووووووووطر األم إلوووووووووووو  أ  تغوووووووووووو ي الطفوووووووووووو  الر ووووووووووووي  بللغوووووووووووو ا  المخصووووووووووووص للبووووووووووووللغي  , 

ق وووووووووي هووووووووو   الحللووووووووو  يصووووووووولب الطفووووووووو  بلاللتهلبووووووووولت المعقيووووووووو  قالمعديووووووووو  , لووووووووو لك  وووووووووإ  الفلقووووووووود  وووووووووي 

نموووووووووول  ووووووووووي مختلووووووووووف  األطفوووووووووول  خووووووووووال  تلووووووووووك الفتوووووووووورة كوووووووووول  كبيووووووووووراك لوووووووووويس  ووووووووووي المدينوووووووووو  قحوووووووووودهل قا 

يلووووووووووووي هوووووووووووو ا الموووووووووووور   ووووووووووووي االنتشوووووووووووولر موووووووووووور  التراخقموووووووووووول الوووووووووووو ي يصوووووووووووويب . منوووووووووووولط  اإلقلوووووووووووويم 

ووووووووم العووووووووال  علوووووووو  الموووووووودارس بوووووووو  كلووووووووف  العيووووووووق  ققوووووووود عووووووووم  هوووووووو ا الموووووووور  األقوووووووولليم الثالثوووووووو  , قع مس

قأقووووووووووو  هووووووووووو   األمووووووووووورا  انتشووووووووووولراك هوووووووووووق .المدرسوووووووووووق  بإعطووووووووووول  الووووووووووودقا  ل طفووووووووووول   وووووووووووي المووووووووووودارس
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لم , إ وووووووول   إلوووووووو  موووووووور  األقرام الخبيثوووووووو  قهووووووووق موووووووور  لووووووووم يكوووووووو  مقجووووووووقد  ووووووووي الووووووووبالد بقجووووووووه عوووووووو

أنوووووووووه لووووووووويس معوووووووووديلك , إ ووووووووول   إلووووووووو  مووووووووور  التيفوووووووووقس الووووووووو ي كووووووووول  منتشوووووووووراك  وووووووووي اإلقلووووووووويم بشوووووووووك  

ت .د. قاسوووووووو  قسووووووووب ب الكثيوووووووور موووووووو  الق يوووووووولت , إال أ  حمووووووووالت التطعوووووووويم قالوووووووور  بموووووووولدة و د

 .(150) ي المنلء  قالنجقع قالمدارس أدى إل  الق ل  عليه  

المتووووووورددي  علووووووو  المستشوووووووف  قحووووووولالت قالق يووووووولت  قالجوووووووداق  التلليووووووو  تبوووووووي  نوووووووقع األمووووووورا  قالنوووووووءال 

 م  1945خال  علم 

 م 1945نقع األمرا  خال  علم ( 4)جدق  

                                                           
 . 142، ص(     2119بنغازي ،)،اطروحة دكتورة ،جامعة قاريونس ، 1951- 1942علجية بشير العرفي ، تاريخ ليبيا االجتماعي  150

 ق يلت حلالت امرا 
 1 6 س  رئقي

 - 6 س  غير رئقي
 - 9 مر  الءهري
 - 9 مر  السيال 
 - 1 قرح  نلعم 
 - 11 ترا خق مل

 1 16 جمي  أمرا  العيق 
 7 77 أ   قأنف قحنجرة

 - 4 جربال
 1 74 أمرا  جلدي  أخرى

 4 96 جرقم قأ رار
 1 6 أقرام خبيث 
 - 1 قرم حميدي
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 - 16 طب نسل 
 - 79 قالدة

 - 9 إجهل 
 - 1 بلهلرسيل

 - 4 دقستلريل أمبي 
 - 1 دقستلريل ع قي 

 151 7 مالريل
 - 7 الجديري
 1 1 الج ام
 - 6 الحصب 
 1 1 النكلف
 1 2 الجدري
 1 1 الكءاء
 1 2 التيفقد
 1 16 التيفقس

 - 17 الحمي المللطي 
 4 17 الدائرة الدمقي 
 11 21 الدقرة التنفسي 
 9 44 دقرة التغ ي 

 6 14 دقرة التنلسلي  قمسللك
 1 14 نظم العصبي
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                                                                                          (152) 

 الكرنتينل
 عنبر الس 

 ق يلت حلالت أمرا 
 1 11 س  رئقي
 - 1 النكلف
 - 1 الجدري

 1 7 الدقرة التنفسي 
 - 1 دقرة التغ ي 

 - 7 حم  غير معرق   األص 
 7 4 جمي  األمرا  األخرى

 5 74 مجمقع
 

 عنبر الحصب 
 ق يلت حلالت أمرا 
 الحصب 
 الجدري
 التيفقد
 التيفقس

 الحم  المللطي 
 جمي  األمرا  األخرى

14 
17 
4 
15 
1 

711 

 -
1 
 -
1 
 -
- 
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 1 9 مر ي السكري
 7 44 حمي غير معرق  

 9 146 جمي  األمرا  األخرى
 51 19611 مجمقع
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 5 64 مجمقع
 (153) 

 :م , كل  عدد المترددي  عل  المراكء الصحي  كلآلتي  1942قخال  علم  

 عدد المر   األمرا 
 س  غير رئقي
 مر  ءهري

 سيال 
 تراخقمل

 جمي  أمرا  العيق 
 أ   أنف حنجرة

 جرب
 أمرا  جلدي  أخرى

 جرقم قأ رار
 أقرام خبيث 
 أقرام حميد 
 طب نسل 
 قالدة

 إجهل 
 دقسته أمبيه

 مالريل
 حصبه

 سعل  الديكي
 الدائرة الدمقي 
 دائرة تنفسي 
 دائرة التغ ي 

1 
4 
11 
966 
164 
114 
52 
677 
152 
7 
1 
17 
7 
 -
 -
1 
 -
 -
4 

161 
714 
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 دقرة تنلس  قمسللك
 نظم عصبي
 مر  السكري

حم  غير معرق   
 ألص ا

 جمي  أمرا  أخرى

12 
72 
1 
15 
116 

 79959 مجمقع
                                                                                 (154) 

 :م الحلالت المر ي  التللي  1944استقبلت مستشف  المر  لعلم 
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 36 Op. cit . p 66   

 المر   الجدد التءام بللح قر را األم
 مر   الءهري
 مر   السيال 

 التراخقمل
 جمي  أمرا  العيق 
 أ   أنف قحنجرة

 الجراب
 أمرا  جلدي  أخرى

 جرقم قأ رار
 طب نسل 
 االنفلقنءا

 الدقرة التنفسي 
 دقرة التغ ي 

 جهلء التنلس  قالمسللك
 دقرة الدمقي 
 جهلء عصبي

11 
16 
59 
51 
42 
7 

141 
761 
11 
1 
21 
124 
72 
16 
74 

11 
16 
59 
51 
42 
7 

141 
761 
11 
1 
21 
124 
72 
16 
74 
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(155)                             

قمموووووووووووول سووووووووووووب  يت وووووووووووو  أ  المنلعوووووووووووو   وووووووووووود األموووووووووووورا  المعديوووووووووووو   ووووووووووووعيف  بسووووووووووووبب نقووووووووووووص 

لصووووووووووحي المتووووووووووقاء  خلصوووووووووو  بووووووووووي  األطفوووووووووول  كموووووووووول أ  الكثيوووووووووور موووووووووو  األطفوووووووووول  يقلوووووووووودق  الغوووووووووو ا  ا

 ووووووووي حللوووووووو   ووووووووعف لقلوووووووو  تغ يوووووووو  أمهوووووووولتهم قبلإل وووووووول   إلوووووووو   لووووووووك  إنووووووووه لووووووووم يكوووووووو  هنوووووووولك قعوووووووو  

صوووووووووووحي ق وووووووووووورقرة إعطووووووووووول  األطفوووووووووووول  أطعموووووووووووو  تتنلسوووووووووووب موووووووووووو  أعموووووووووووولرهم قلووووووووووو ا  ووووووووووووإ  معظووووووووووووم 

 .(156) الق يلت م  األطفل  ال ي  يصلبق  بللتهلبلت معقي 

  إلوووووووووو  موووووووووول سووووووووووب   ووووووووووإ  قلوووووووووو  النظل وووووووووو  كلنووووووووووت أحوووووووووود مسووووووووووببلت المر ,قاتخوووووووووو ت بلإل وووووووووول 

حكقموووووووووووو  اإلدارة حيوووووووووووول   لووووووووووووك إجوووووووووووورا ات لمقلقموووووووووووو  األموووووووووووورا  قالحوووووووووووود موووووووووووو  انتشوووووووووووولرهل  كوووووووووووول  

رجووووووووووول  اإلدارة يتجقلوووووووووووق  للتفتوووووووووووي  علووووووووووو  النظل ووووووووووو  سوووووووووووقا  داخووووووووووو  المدينووووووووووو  أق خلرجهووووووووووول حيوووووووووووث 

كموووووووووول .(157)الصووووووووووحي كوووووووووولنقا يتجقلووووووووووق   ووووووووووي ال ووووووووووقاحي للتفتووووووووووي  علوووووووووو  موووووووووودى اتبوووووووووولع العوووووووووولدات 

وووووووووَ ت إجووووووووورا ات للحووووووووود مووووووووو  انتشووووووووولر مووووووووور  التيفوووووووووقس , ش وووووووووكسلت لجنووووووووو  تتوووووووووألف مووووووووو  مفوووووووووت  *ات خ،

صوووووووووووحي , قمالحوووووووووووظ صوووووووووووحي , قمسووووووووووولعد طبوووووووووووي , قممر ووووووووووو  قكلتوووووووووووب قنفووووووووووور بوووووووووووقليس مكلفووووووووووو  
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 822ص، 8613ديسمرب  81، بعثة األمم املتحدة للمساعدة الفنية يف ليبيا، التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ليبيا، بنجامني هيجنز 
157
 881أمسهان ميلود معاطى، ص  

 الذي يتولد على جسم اإلنسان مرض ينقله القمل*

 مر   السكرى
 السبب حم  غير معرق  

 جمي  األمرا  األخرى

7 
16 
626 

7 
16 
626 

 1422 1422 مجمقع
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ققوووووووووووود جوووووووووووورت مكل حتووووووووووووه بوووووووووووور  مسووووووووووووحق   (158)بووووووووووووللتجق  علوووووووووووو  األقسوووووووووووولم قالفوووووووووووورقع الصووووووووووووحي  

المووووووووووولدة علووووووووووو  األمتعووووووووووو  الشخصوووووووووووي  علووووووووووو  شوووووووووووعر المخوووووووووووللطي  , قر  محلوووووووووووق  نفوووووووووووس ( ت.د.د)

كموووووووووووووول قوووووووووووووولم الممر ووووووووووووووق  قالممر وووووووووووووولت بحمووووووووووووووالت لتطعوووووووووووووويم شووووووووووووووملت المدينوووووووووووووو  . (159)قالخيوووووووووووووولم

ق ووووووووووووقاحيهل , قكل وووووووووووو  مووووووووووووديريلت المتصوووووووووووور ي  , بلإل وووووووووووول   لقجووووووووووووقد سوووووووووووويلرة مخصصوووووووووووو  لوووووووووووو لك 

مووووووووووءقدة بمكبوووووووووور صووووووووووقت تجووووووووووقب الشووووووووووقارع ل بووووووووووال  عوووووووووو  التطعيموووووووووولت , كموووووووووول قجوووووووووود بللمدينوووووووووو  

قمووووووووووو  رسوووووووووولئ  الققليووووووووووو  التووووووووووي اتخووووووووووو ت  (160)د التطعيموووووووووولت بوووووووووورام يقووووووووووقم بووووووووووولإلبال  عوووووووووو  مقعووووووووووو

العووووووووال  عووووووووء  الحوووووووولالت المشووووووووتبه  يهوووووووول قالتووووووووي تحموووووووو  أمرا وووووووولك خطيوووووووورة أق معديوووووووو   ووووووووي عنوووووووولبر 

خلصووووووووو    لمنووووووووو  انتشووووووووولر هووووووووو ا المووووووووور  قتنظووووووووويم جوووووووووقالت داخووووووووو  المووووووووودارس لتقوووووووووديم التطعيمووووووووولت 

ببوووووووووورامم تقعيوووووووووو  قم وووووووووولدات األقبئوووووووووو  قاألموووووووووورا  قتءقيوووووووووود التالميوووووووووو  بللمققيوووووووووولت قكوووووووووو لك القيوووووووووولم 

 .(161)للتنبيه م  األمرا  قاالهتملم بللنظل   قغيرهل م  األمقر الصحي 

م عوووووووووودة  1961قللحوووووووووود موووووووووو  انتشوووووووووولر األموووووووووورا  عوووووووووو  طريوووووووووو  المجوووووووووولءر ت ووووووووووم  قوووووووووولنق  

 :إجرا ات منهل

ال يجووووووووووووووووقء ألي شووووووووووووووووخص أ  يوووووووووووووووو ب  حيووووووووووووووووقا  لالسووووووووووووووووتهالك إال  ووووووووووووووووي سوووووووووووووووولخلن  البلديوووووووووووووووو   -1

يخووووووووق  لووووووووه الوووووووو ب   ووووووووي غيوووووووور السوووووووولخلن  , المعوووووووودة لهوووووووو ا الغوووووووور  , موووووووول لووووووووم يكوووووووو  لووووووووه توووووووورخيص 

 .قي ستثن  م   لك منلسبلت األعيلد الديني  كعيد األ ح 

                                                           
158
، ملف الصحة، وثيقة غري 3، ص 8611مايو  83. و رسالة من رئيس الوزراء إىل وكيل الديوان األمريي خبصوص مكافحة مرضى التيفوس.ك. د - 

 مصنفة
159
 18، ص8613مايو  1تشارلز مورس، نظافة البيئة يف ليبيا، بعثة األمم املتحدة يف ليبيا  
160
 . هيم عبدا لواحد سويلرواية ، إبرا 

161
 رقاي  نلصر الفءاني 
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ال يجوووووووووووقء سووووووووووولخ الحيقانووووووووووولت مووووووووووول لوووووووووووم يحصووووووووووو  الشوووووووووووخص علووووووووووو  تووووووووووورخيص مووووووووووو  البلديووووووووووو   -7

 .قمقا ق  المفت  البيطري

ال يجوووووووووووقء عووووووووووور  لحوووووووووووقم الحيقانووووووووووولت الم بقحووووووووووو  للبيووووووووووو  إال بعووووووووووود  حصوووووووووووهل مووووووووووو  المفوووووووووووت   -1

 .يفيد بصالحي  تلك اللحقم لالستهالك البشرىالبيطري قتقديم تقرير 

ال يجووووووووووووقء ألي شوووووووووووووخص مملرسوووووووووووو  مهنووووووووووووو  القصوووووووووووولب إال بعووووووووووووود حصووووووووووووقله علووووووووووووو  رخصووووووووووووو   -4

 .م  البلدي  التي تؤكد ع  طري  الفحص الطبي خلق  م  األمرا 

يجووووووووووووووقء للمفووووووووووووووت  البيطووووووووووووووري التصوووووووووووووورف  ووووووووووووووي اللحووووووووووووووقم التووووووووووووووي يوووووووووووووورى عوووووووووووووودم صووووووووووووووالحيته  -6

 .لالستهالك البشرى

 .للح  لالستهالك  ي األملك  المجهءة لهل خصيصلك يجب أ  تبلع اللحقم الص -5

يجووووووووووب أ  تغطووووووووووو  اللحوووووووووووقم المعرق ووووووووووو  للبيووووووووووو  بقموووووووووول  مووووووووووو  الشووووووووووول  األبوووووووووووي  الشوووووووووووفلف  -2

لققليتهووووووووول مووووووووو  الووووووووو بلب قالغبووووووووولر , يجوووووووووب أ  يرتووووووووودي الشوووووووووخص المبلشووووووووور لبيووووووووو  اللحوووووووووقم مالبوووووووووس 

 بي ل  قنظيف 

.(162)ددهل البلديوووووووووو تنقوووووووووو  اللحووووووووووقم موووووووووو   المسوووووووووولخ  إلوووووووووو  أموووووووووولك  البيوووووووووو  إال بللقسوووووووووولئ  التووووووووووي تحوووووووووو-8

                                                           
 . 1-7, ص (  1961بنغلءي  4) 1.جريدة الرسمي  , ع  162
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 :التعليـم

عر ووووووووووت مدينوووووووووو  الموووووووووور  كغيرهوووووووووول موووووووووو  الموووووووووود  الليبيوووووووووو  عوووووووووودة أنووووووووووقاع موووووووووو  التعلوووووووووويم , حيووووووووووث 

قجوووووووود بهوووووووول التعلوووووووويم الووووووووديني قالتعلوووووووويم العوووووووولم , كموووووووول قجوووووووودت بهوووووووول مراكووووووووء للتعلوووووووويم الفنووووووووي قالوووووووودقرات 

 .التدريبي 

حوووووووووو  ,  بعوووووووووود الحوووووووووورب اسووووووووووتؤنفت العمليوووووووووو  التعليميوووووووووو   ووووووووووي المدينوووووووووو  ق وووووووووو  اإلمكلنيوووووووووولت المتل

قكوووووووول  التعلوووووووويم الووووووووديني يووووووووتم  ووووووووي الءقايوووووووول قالكتلتيووووووووب التووووووووي عوووووووولدة موووووووول تكووووووووق  ملحقوووووووو  بللمسوووووووولجد , 

أق قووووووووود يتخووووووووو  أحووووووووود المبووووووووولني اإليطلليووووووووو  القديمووووووووو  لهوووووووووو   المهمووووووووو  قعلووووووووو  غووووووووورار مووووووووول كووووووووول   ووووووووووي 

" الفقوووووووووي"معظوووووووووم المووووووووود  الليبيووووووووو   وووووووووإ  مووووووووودرس الكتووووووووولب كووووووووول  يسوووووووووم  لووووووووودى الدارسوووووووووي  قاألهوووووووووللي 

داللووووووووو  " سووووووووويدي الفقوووووووووي"قيجيووووووووودق  نطقهووووووووول منفوووووووووردة  يققلوووووووووق   " قيوووووووووه"قهوووووووووي محر ووووووووو  عووووووووو  كلمووووووووو  

 .عل  عم  االحترام له النلب  م  احترامهم لكتلب اي قسنته

قأشووووووووهر الفقهوووووووول  الوووووووو ي  قوووووووولمقا بووووووووللتعليم  ووووووووي الكتلتيووووووووب  ووووووووي العهوووووووود اإليطووووووووللي , أحموووووووود بوووووووو  

سوووووووووعد , محمووووووووود السوووووووووكقري , محمووووووووود بووووووووو  عبووووووووودا ي التوووووووووقاتي , مصوووووووووطف  الدرسوووووووووي الووووووووو ي يكنووووووووو  

إ ووووووووول   إلووووووووو  الفقيوووووووووه الجيالنوووووووووي بووووووووو  محمووووووووود الوووووووووداقادي المقلوووووووووقد  وووووووووي مدينووووووووو  الووووووووودار " حجووووووووول بلل"

م بوووووووووووللمغرب , ققووووووووووود تتلمووووووووووو  علووووووووووو  أيووووووووووودي هوووووووووووؤال  خلصووووووووووو  الشووووووووووويخ عبووووووووووودا ي  1451البي ووووووووووول  

ق ووووووووووي خووووووووووال  األربعينيوووووووووولت كوووووووووول  أشووووووووووهر هووووووووووؤال  .محموووووووووود عطيوووووووووو  قغيوووووووووور  موووووووووو  أبنوووووووووول  المدينوووووووووو 

تخوووووووووو  موووووووووو  منووووووووووء  أبووووووووووي بكوووووووووور العووووووووووي  الفقهوووووووووول  حسووووووووووي  إبووووووووووراهيم المرقكووووووووووي , المغربووووووووووي الوووووووووو ي ا

عبووووووووود  السوووووووووالم الرابطوووووووووي , قمقسووووووووو  العوووووووووي  , :مقوووووووووراك لتعلووووووووويم ثلووووووووو  مووووووووو  شوووووووووبلب المدينووووووووو  أمثووووووووول  

قبللقلسووووووووووم عبوووووووووودالعلطي , قمحمووووووووووقد العووووووووووي  , قحموووووووووود بووووووووووققري , قحموووووووووود عبوووووووووود العءيووووووووووء العسووووووووووبلي, 
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كمووووووووووول .قسوووووووووووللم عبووووووووووود الكوووووووووووريم, ق  ووووووووووو  اي بقرحقمووووووووووو , قمحمووووووووووود الرابطوووووووووووي الملقوووووووووووب بللوووووووووووداهقكي 

  هووووووووووؤال  الفقهوووووووووول  إبووووووووووراهيم الموووووووووور قكووووووووووي, قامحموووووووووود العوووووووووولي , قعموووووووووور حمووووووووووء  اللووووووووووق , اشووووووووووتهر موووووووووو

قعمووووووووووووور جبريووووووووووووو  قاحميووووووووووووود  بكووووووووووووولر, قعلووووووووووووو  المرغنوووووووووووووي, قامحمووووووووووووود الفءانوووووووووووووي, قعمووووووووووووولر مفتووووووووووووولم 

الشوووووووووووعل ي, قالفقيوووووووووووه غوووووووووووقرس الووووووووووو ي قووووووووووودم مووووووووووو  المغووووووووووورب مووووووووووولراك بوووووووووووللمر  ألدا   ري ووووووووووو  الحوووووووووووم 

مووووووول اسوووووووتقر بوووووووللمر  كووووووو  مووووووو  ك.قتتلمووووووو  علووووووو  يديوووووووه جمعووووووو  أمراجووووووو  الوووووووقادي قغيووووووور  مووووووو  الطلبووووووو 

الفقيووووووووووووووه محموووووووووووووود الءنتوووووووووووووولني, قعيسوووووووووووووو  الفوووووووووووووولخري, قبللقلسووووووووووووووم الفءانووووووووووووووي, قالعيسوووووووووووووولقي محمووووووووووووووقد, 

قعبدالسووووووووووووالم الفءانووووووووووووي, قاألمووووووووووووي  أحموووووووووووود الحوووووووووووولجي, قعبدالسووووووووووووالم أحموووووووووووود بوووووووووووو  عبوووووووووووود, قمفتوووووووووووولم 

أبوووووووووووقبكر, قشوووووووووووب  بقعقصوووووووووووه الفووووووووووولخري, قخليفووووووووووو  التقنسوووووووووووي قحسووووووووووو  المغربوووووووووووي, قمحمووووووووووود بووووووووووو  

الشوووووووووووووووووعل ي, اليعقوووووووووووووووووقبي, عبوووووووووووووووووداي المجبوووووووووووووووووري عبوووووووووووووووووداي  سوووووووووووووووووليمل  بلعوووووووووووووووووم, عمووووووووووووووووولر مفتووووووووووووووووولم

 (.163)الفرجلني

قبوووووووووووللنظر إلووووووووووو  هووووووووووو ا العووووووووووودد مووووووووووو  معلموووووووووووي الكتلتيوووووووووووب ,  إنوووووووووووه يمكووووووووووو  القوووووووووووق  إ  التعلووووووووووويم 

الووووووووووديني خووووووووووال  الفتوووووووووورة قيوووووووووود الدراسوووووووووو  , شووووووووووهدت اهتملموووووووووولك قا ووووووووووحلك موووووووووو  جلنووووووووووب األهووووووووووللي بوووووووووو  

يوووووووو  التووووووووي كلنووووووووت إيطلليوووووووول أنهووووووووم كوووووووول  يتبوووووووولرق   ووووووووي إلحوووووووول  أبنوووووووولئهم بللكتلتيووووووووب  ووووووووي غيوووووووولب الءاق 

قووووووود أغلقتهوووووووول خووووووووال  مرحلوووووووو  الجهوووووووولد , بوووووووو  أ  بعووووووو  موووووووو  سووووووووكل  المدينوووووووو  خصووووووووص جووووووووء  موووووووو  

بيتوووووووووه ليكوووووووووق  كتلبووووووووول  وووووووووي غيووووووووولب المقووووووووورات المنلسوووووووووب  قدأب األهوووووووووللي المهتموووووووووي  بوووووووووللتعليم علووووووووو  

                                                           
 (. 7615اكتقبر 75المر  ,  )  ر  المجبري , مقلبل  اجرتهل البلحث  ,  163
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إرسووووووووووووول  أبنوووووووووووووولئهم لووووووووووووووتعلم القوووووووووووووورا ة قالكتلبوووووووووووووو  إلووووووووووووو  جلنووووووووووووووب حفووووووووووووووظ القوووووووووووووورآ  قبوووووووووووووو  االلتحوووووووووووووول  

 (164)بللمدارس

علووووووووويم  وووووووووي الكتووووووووولب  وووووووووي الفتووووووووورتي  الصوووووووووبلحي  قالمسووووووووولئي  طوووووووووقا  أيووووووووولم األسوووووووووبقع , قكووووووووول  الت

عووووووووودا يووووووووووقم الخموووووووووويس , ق وووووووووي يووووووووووقم األربعوووووووووول  يحموووووووووو  الطوووووووووالب معهووووووووووم بي وووووووووولك أق نقووووووووووقداك  أق أي 

ق ووووووووووووي بدايوووووووووووو  السووووووووووووتينيلت ا تتحووووووووووووت (  .165)شووووووووووووي   عينووووووووووووي إلعطلئووووووووووووه للفقيووووووووووووه مقلبوووووووووووو  تعلمهووووووووووووم 

السنقسوووووووووي , قكووووووووول  مقرهووووووووول  وووووووووي المدرسووووووووو  القرآنيووووووووو  قهوووووووووي  ووووووووورع مووووووووو  معهووووووووود محمووووووووود بووووووووو  علووووووووو  

شوووووووووولرع درنوووووووووو  يمووووووووووي  الطريوووووووووو  المووووووووووؤدي إلوووووووووو  مقبوووووووووورة سوووووووووويدي خليفوووووووووو  , قكلنووووووووووت هوووووووووو   المدرسوووووووووو  

تقوووووووووودم لطالبهوووووووووول المنوووووووووولهم المتعوووووووووولرف عليهوووووووووول  ووووووووووي بقيوووووووووو  الموووووووووودارس موووووووووو  تركيءهوووووووووول علوووووووووو  تعلوووووووووويم 

 ( 166)قتحفيظ القرآ  الكريم ال ي أقكلت مهمته إل  الفقهل 

جهوووووووووت العمليووووووووو  التعليميووووووووو  عووووووووودة صوووووووووعقبلت أهمهووووووووول ق يمووووووووول يتعلووووووووو  بوووووووووللتعليم العووووووووولم ,  قووووووووود قا

نقوووووووووووووووص اإلمكلنيووووووووووووووولت الملديووووووووووووووو  كمقووووووووووووووورات المووووووووووووووودارس , قاألدقات كللسوووووووووووووووبقرات قاألدرا  قغيرهووووووووووووووول 

, إ وووووووووول   إلوووووووووو  العجووووووووووء  ووووووووووي الكووووووووووقادر القظيفيوووووووووو  , ققوووووووووود بوووووووووودأت الموووووووووودارس بإمكلنيوووووووووولت بسوووووووووويط  

قتووووووووووووم حوووووووووووو  مشووووووووووووكالت المقوووووووووووورات بلسووووووووووووتئجلر بعوووووووووووو  البيووووووووووووقت قاسووووووووووووتغاللهل كموووووووووووودارس  , مثوووووووووووو  

كموووووووووووول  (167) ء  محموووووووووووود السوووووووووووولحلي , قمنووووووووووووء  سووووووووووووقيكر الفرجوووووووووووولني قمنووووووووووووء  علوووووووووووو  الطيوووووووووووورة منوووووووووووو

قلتوووووووووووووق ير المدرسوووووووووووووي  توووووووووووووم تعيوووووووووووووي  حملووووووووووووو   (168)اسوووووووووووووتغ  مبنووووووووووووو  السووووووووووووولع  كفصوووووووووووووق  دراسوووووووووووووي  

                                                           
 . 144ابراهيم  حتيرة , ص  164
 (. 7615ديسمبر 4المر  , )علي محمد بقءيل  , مقلبل  اجرتهل البلحث   165
 .رقاي  ,  ر  المجبري  166
 .رقاي  , احمد سالم   167
 (. 7615اكتقبر ,  71المر  ,) محمد بق ءيل  , مقلبل  اجرتهل البلحث  ,  168



78 

 

الشووووووووووووهلدة االبتدائيوووووووووووو  مدرسووووووووووووي   ووووووووووووي هوووووووووووو   الموووووووووووودارس كموووووووووووول اسووووووووووووتعي  بمدرسووووووووووووي  موووووووووووو  خوووووووووووولر  

أمثوووووووووول  . (169) المدينووووووووو  خلصووووووووو  مووووووووو  مووووووووودينتي درنووووووووو  قبنغووووووووولءي قبعووووووووو  العنلصووووووووور مووووووووو  مصووووووووور

م اسوووووووووووتعي  بكووووووووووو  مووووووووووو  مفتووووووووووولم المووووووووووولجري  1966م ق وووووووووووي عووووووووووولم  1945عطيووووووووووو  ليووووووووووولس عووووووووووولم 

قعبووووووووود الحفووووووووويظ بقخطوووووووووق , قعبووووووووود السوووووووووالم قمصوووووووووطف  شووووووووونيب مووووووووو  درنووووووووو  قخيووووووووور اي بللحلسوووووووووي  

مووووووووووووو  البي ووووووووووووول , قأحمووووووووووووود الشووووووووووووووريف قيقسوووووووووووووف بوووووووووووووقبكر قمحمووووووووووووووقد العووووووووووووور , قشووووووووووووويخ محمووووووووووووووقد 

أحموووووووووود العقووووووووووقري موووووووووو  دهيمووووووووووي  موووووووووو  بنغوووووووووولءي, قسووووووووووليمل  قصوووووووووولل  الحلسووووووووووي, موووووووووو  شووووووووووحلت ق 

األبيووووووووووولر, قتوووووووووووقال  خوووووووووووال  سووووووووووونقات الخمسوووووووووووينيلت االسوووووووووووتعلن  بللمدرسوووووووووووي  مووووووووووو  خووووووووووولر  المدينووووووووووو  

 (170)قأحمد السق ...... إ ل   إل  األسلت ة أحمد المنس  

أقلووووووووووو  المووووووووووودارس ( الميووووووووووودا )كلنوووووووووووت مدرسووووووووووو  المووووووووووور  االبتدائيووووووووووو  التوووووووووووي عر وووووووووووت بمدرسووووووووووو  

قهووووووووووي مدرسوووووووووو  ابتدائيوووووووووو  للبنووووووووووي   1946-1944التووووووووووي  تحووووووووووت أبقابهوووووووووول خووووووووووال  العوووووووووولم الدراسووووووووووي 

بهوووووووول سووووووووت   صووووووووق  ال يقوووووووو  الفصوووووووو  القاحوووووووود عوووووووو  أثنووووووووي عشوووووووور تلميوووووووو  قكوووووووول  رم وووووووول  الطيوووووووولر 

 (.171)أق  نلظر لهل 

حيوووووووووووث انتقووووووووووو  طالبهووووووووووول بعووووووووووود  1951قتطوووووووووووقرت المدرسووووووووووو  الوووووووووووي مدرسووووووووووو  اعداديووووووووووو  حتوووووووووووي 

الءلووووووووءا  الووووووووي مدينوووووووو  درنوووووووو  لمقاصوووووووول  دراسووووووووتهم  ووووووووي مدرسوووووووو  عووووووووءقء ققوووووووود انتقوووووووو  موووووووو  الطووووووووالب 

                                                           
 . 1945اكتقبر12  ,قرار تعي  عطي  ليلس بمدرس  المر  االبتدائي  .ق 169
170
 ..صرية خ قوائم باامساء املدرسني للتدريس من حارج مدينة املرج واعضاء البعثة امل.و 
171
 .رواية ،عبدالسالم صاحل غريده 
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االسووووووووتل ة عبدالووووووووه حيوووووووودر لتوووووووودريس اللغوووووووو  العربيوووووووو  قاالسووووووووتل  جمعوووووووو  الفءانووووووووي لتوووووووودريس  كوووووووو  موووووووو 

 (172)ملدة الريل يلت 

كمووووووووووول ا تتحوووووووووووت مدرسووووووووووو  البعوووووووووووث بوووووووووووللقرب مووووووووووو  المقبووووووووووورة , قتوووووووووووقل  إدارتهووووووووووول أحمووووووووووود حسووووووووووو  

الووووووووووو ي كووووووووووول  مهووووووووووولجراك إلووووووووووو  سوووووووووووقريل , قحسووووووووووو  الشوووووووووووقيهدي مووووووووووو  بنغووووووووووولءي ق ل ووووووووووو  منصوووووووووووقر 

مووووووووو  البي ووووووووول  , كمووووووووول شوووووووووغ  كووووووووو  مووووووووو  صووووووووولل   العج ,قعبووووووووود الفتووووووووولم مقسووووووووو  عيووووووووولد الدرسوووووووووي

 .(173)السمي  قعبداي المسملري قعبداي الفيتقري قظيف  مسلعد مدير بللمدرس  

أمووووووووول مدرسووووووووو  الحريووووووووو   تقووووووووو   وووووووووي شووووووووولرع  وووووووووحليل الحريووووووووو  , قاسوووووووووتغ  منوووووووووء  الطيووووووووورة مقوووووووووراك 

أمووووووول إدارتهووووووول  قوووووووود شوووووووغلهل مصووووووووطف  بقغلليووووووو  ق ووووووووي شووووووولرع التيوووووووونس بوووووووللقرب موووووووو  جووووووولم  المدينوووووووو  

التووووووووي بوووووووودأت   (برتيووووووووقال)سووووووووت مدرسوووووووو  المجوووووووود  ووووووووي بيووووووووت الغريوووووووولني, أموووووووول مدرسوووووووو  الءهوووووووورا  , أس

,  قووووووووووود كووووووووووول  مقرهووووووووووول خلوووووووووووف الكنيسووووووووووو  1961-1967الدراسووووووووووو   يهووووووووووول خوووووووووووال  العووووووووووولم الدراسوووووووووووي 

م 1964ثووووووووووووووم تقلووووووووووووووت إدارتهوووووووووووووول نبيهوووووووووووووول عبوووووووووووووود البوووووووووووووولقي . (174) السوووووووووووووولحلي قشغلت إدارتهل شريف 

 وووووووووووي مبنووووووووووو  الكهربووووووووووول  ق وووووووووووي عووووووووووولم إ ووووووووووول   إلووووووووووو   لوووووووووووك ا تتحوووووووووووت مدرسووووووووووو  الرسووووووووووولل  المقدسووووووووووو  

                                                                     (175)ا تتحت أق  مدرس  ثلنقي  قكل  مديرهل محمقد الغقي   1951- 1957

قالجوووووووووودير بللوووووووووو كر أ  مدرسوووووووووو  الءهوووووووووورا  كلنووووووووووت تحووووووووووقي ثالثوووووووووو   صووووووووووق  دراسووووووووووي  موووووووووو  األق  

لدراسوووووووووووو  الصووووووووووووفي  الرابوووووووووووو  قالخوووووووووووولمس بمنووووووووووووء  محموووووووووووود  إلوووووووووووو  الثللووووووووووووث , ثووووووووووووم تنتقوووووووووووو  الطللبوووووووووووولت
                                                           

172
 .رواية ،فرج اجملربى 
173
 .رواية ، حممد الشيكع 

  نسبة ملقر خمبز  برتيوال االيطايل جبوار املدرسة.  
 .رقاي  , سليم  العي   174
 . 1964  قثيق  نجلم , سليم  محمد العي  , .ق 175
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السووووووووولحلي, الووووووووو ي اسوووووووووتغ  كفصوووووووووق  قعنووووووووودمل تجتووووووووولء الطللبووووووووولت الصوووووووووف الخووووووووولمس ينوووووووووتقل  إلووووووووو  

تمووووووووووووولم الشوووووووووووووهلدة  مدرسووووووووووووو  الرسووووووووووووولل  المقدسووووووووووووو  بمنوووووووووووووء  الطيووووووووووووورة لدراسووووووووووووو  الصوووووووووووووف السووووووووووووولدس قا 

 (176)االبتدائي  

موووووووووو  خووووووووووال  مووووووووووول سووووووووووب  يت وووووووووو  قجوووووووووووقد عجووووووووووء  ووووووووووي المقووووووووووورات التووووووووووي تسووووووووووتغ  كمووووووووووودارس 

م قكلنووووووووووت كوووووووووو  موووووووووو   1967ل   إلوووووووووو  تووووووووووأخر ا تتوووووووووولم الموووووووووودارس الخلصوووووووووو  بللبنوووووووووولت حتوووووووووو  إ وووووووووو

دقلوووووووووت السووووووووولحلي, كنوووووووووء السووووووووونك  حليمووووووووو  الطيووووووووولر مووووووووو  أقائووووووووو  الطللبووووووووولت الالئوووووووووي درسووووووووو   وووووووووي 

                       (177) .ققد أصبحت دقلت السلحلي  يمل بعد أق  م َدر،س   ي المدين  مدارس البني 

لوووووووو  التعلوووووووويم كوووووووول   ووووووووعيفلك , إ ا موووووووول قووووووووقر  بأعووووووووداد موووووووو  هووووووووم  ووووووووي يالحووووووووظ أ  إقبوووووووول  الطووووووووالب ع

سووووووووووو  الدراسووووووووووو  , قيرجووووووووووو   لوووووووووووك إلووووووووووو  أ  الظووووووووووورقف االقتصووووووووووولدي  كلنوووووووووووت سوووووووووووببلك رئيسووووووووووويلك حووووووووووول  

دق  التحووووووووووول  الكثيوووووووووووري  بللمدرسووووووووووو  , حيوووووووووووث ا وووووووووووطرقا للعمووووووووووو  قتقوووووووووووديم يووووووووووود العوووووووووووق  لووووووووووو قيهم , 

ي ووووووووووم طالبوووووووووولك كموووووووووول يالحووووووووووظ تفوووووووووولقت أعموووووووووولرطالب المرحلوووووووووو  القاحوووووووووودة  نجوووووووووود الفصوووووووووو  القاحوووووووووود 

قبوووووووللرغم مووووووو  كووووووو  الظووووووورقف  وووووووإ   (.178)أعمووووووولرهم مووووووول بوووووووي  سوووووووت سووووووونقات إلووووووو  الخلمسووووووو  عشووووووور

بعووووووووو  الطوووووووووالب أثبتوووووووووقا تفوووووووووققهم سووووووووونقات حيوووووووووث تحصووووووووولقا علووووووووو  ترتيوووووووووب متقدمووووووووو   وووووووووي الشوووووووووهلدة 

تحصوووووووووو   يهووووووووووول الطللوووووووووووب  1944-  1942قتشوووووووووووير قثيقووووووووووو  نجوووووووووولم للعووووووووووولم الدراسوووووووووووي . االبتدائيوووووووووو 

                                                           
 ( . 7616ديسمبر ,  9المر  ,  ) رابح  القملطي , مقلبل  اجرتهل البلحث   176
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يووووووووب الثللووووووووث علوووووووو  مسووووووووتقى قاليوووووووو  برقوووووووو  , البوووووووولل  عوووووووودد عبوووووووود القوووووووولدر إبووووووووراهيم العووووووووي  علوووووووو  الترت

 (179)طالبهل المتقدمي  للشهلدة االبتدائي  أربع  قأربعي  طللبلك  

قكموووووووووول قوووووووووودرت نسووووووووووب  طووووووووووالب النوووووووووولجحي   ووووووووووي امتحوووووووووول  الشووووووووووهلدة االبتدائيوووووووووو  بووووووووووللمر  لعوووووووووولم 

قحووووووووووووووولءت هووووووووووووووو   النسوووووووووووووووب  علووووووووووووووو  الترتيوووووووووووووووب الرابووووووووووووووو   وووووووووووووووي مووووووووووووووود  %( 41.64) 1944-1949

 (180)برق 

تووووووووووووووللي يق وووووووووووووو  أسوووووووووووووومل  قترتيووووووووووووووب الطووووووووووووووالب الحلصوووووووووووووولي  علوووووووووووووو  الشووووووووووووووهلدة قالجوووووووووووووودق  ال

 .االبتدائي  خال  السن  الم كقرة

 يق   أسمل  قترتيب الطالب الحلصلي  عل  الشهلدة االبتدائي  ( 6)جدق  

 1949-1944خال  العلم 

 ترتيب أسم الطللب م
1 
7 
1 
4 
6 
5 
2 
4 
9 

 سعد الترهقن 
 محمد كريم

 عبدالقلدر الشريف
 عم الغريلن عبدالمن

 محمد الترهقن 
 جمع  العملرى
 محمد الهالل 
 جمع  الغريلن 
 عبداي الر 

 السلب  مكرر
 الثلني قالعشرق  مكرر
 السلدس قالعشرق  مكرر
 السلب  قالثالثق  مكرر
 الثلم  قالثالثق  مكرر
 الثلم  قالثالثق  مكرر
 الثللث قاألربعق  مكرر
 الراب  قاألربعق  مكرر

 عق  مكررالسلدس قاألرب
                                                                                  (181) 
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قكلنوووووووووت النتووووووووولئم تعلووووووووو   وووووووووي اإل اعووووووووو  المسووووووووومقع  , قلووووووووو ا يتجمووووووووو  أقليووووووووول  األموووووووووقر قغيووووووووورهم     

مووووووووووو  سوووووووووووكل  المدينووووووووووو  المهتموووووووووووي  ,  وووووووووووي المقووووووووووولهي لمعر ووووووووووو  النووووووووووولجحي  مووووووووووو  أبنووووووووووول  المدينووووووووووو  , 

 (182)لم يك  متق راك إال لدى القل  م  السكل ( الراديق)ءة االستقبل  حيث أ  أجه

قتجووووووووودر اإلشووووووووولرة إلووووووووو  أ  الموووووووووؤر  العالمووووووووو  الووووووووودكتقر محمووووووووود عبووووووووود الكوووووووووريم الوووووووووقا ي رحموووووووووه 

درس االبتدائيووووووووووو   وووووووووووي مدرسووووووووووو  المووووووووووور  االبتدائيووووووووووو  , قكووووووووووول   وووووووووووم  طالبهووووووووووول المتفوووووووووووققي   -اي 

علوووووووووووووووو  الوووووووووووووووودرجلت العلميوووووووووووووووو  , قتوووووووووووووووودر   ووووووووووووووووي السوووووووووووووووولم التعليمووووووووووووووووي الووووووووووووووووقظيفي حتوووووووووووووووو  بلوووووووووووووووو  أ

 .(183)قالقظيفي 

أمووووووووول طبيعووووووووو  النظووووووووولم التعليموووووووووي ,  إنوووووووووه علووووووووو  الطللوووووووووب أ  يووووووووودرس سوووووووووت سووووووووونقات , لينووووووووول  

يووووووووودرس  يهووووووووول الطللوووووووووب ( األقلووووووووو  قالثلنيووووووووو )بعووووووووودهل الشوووووووووهلدة االبتدائيووووووووو  اثنتووووووووول  منهووووووووول تمهيوووووووووديتل  

علوووووووووقم مبووووووووولد  القووووووووورا ة قالكتلبووووووووو  قالحسلب,إ ووووووووول   إلووووووووو  تعلووووووووويم بعووووووووو  االتجلهووووووووولت  وووووووووي مووووووووولدة ال

قاألربووووووووووووو  سووووووووووووونقات األخريووووووووووووولت يتلقووووووووووووو   (184)قمهووووووووووووولرات الرسوووووووووووووم قالفالحووووووووووووو  قاألشوووووووووووووغل  اليدقيووووووووووووو  

قكوووووووووووول  الموووووووووووونهم (  185)  يهوووووووووووول الطللووووووووووووب مووووووووووووقد تت ووووووووووووم  مق ووووووووووووقعلت علموووووووووووو  قلغوووووووووووو  إنجليءيوووووووووووو 

المصووووووووووري هووووووووووق الموووووووووونهم المتبوووووووووو   ووووووووووي إقلوووووووووويم برقوووووووووو  , قبللتووووووووووللي  ووووووووووإ  موووووووووودارس المدينوووووووووو  كلنووووووووووت 

م  قوووووووووود خصووووووووووص  1951المدينوووووووووو  عوووووووووولم تطبوووووووووو  هوووووووووو ا الموووووووووونهم قنتيجوووووووووو  للءلووووووووووءا  الوووووووووو ي  وووووووووورب 

حوووووووووقالي عووووووووودد سوووووووووت خيووووووووولم كفصوووووووووق  دراسوووووووووي  للبنوووووووووي  قالبنووووووووولت , لحوووووووووي  توووووووووق ر مقووووووووورات دائمووووووووو  , 

قبوووووووووووووو لك اسووووووووووووووتمرت العمليوووووووووووووو  التعليميوووووووووووووو  بوووووووووووووورغم اآلثوووووووووووووولر الملديوووووووووووووو  قالمعنقيوووووووووووووو  التووووووووووووووي خلفهوووووووووووووول 
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,قاسوووووووووووتمرت هووووووووووو   المدرسووووووووووو   وووووووووووي ادا  عملهووووووووووول الوووووووووووي ملبعووووووووووود مووووووووووورقر االءمووووووووووو  التوووووووووووي (57)الءلوووووووووووءا 

االسوووووووووووتل  خليووووووووووو   العمووووووووووولري  1954-52  حيوووووووووووث شوووووووووووغ  ادارتهووووووووووول خوووووووووووال  المووووووووووودة خلفهووووووووووول الءلوووووووووووءا

 .(186)قمسلعد  االستل  علشقر سقيكر 

ق يمووووووووول يتعلووووووووو  بووووووووووللتعليم المسووووووووولئي  قوووووووووود كووووووووول  ل هوووووووووللي جهووووووووووقد كبيووووووووورة  ووووووووووي النهوووووووووق  بووووووووووه 

رغبوووووووو   ووووووووي محقاألميوووووووو  التووووووووي كلنووووووووت متفشووووووووي  بنسووووووووب  علليوووووووو   ووووووووي المدينوووووووو  , ققوووووووود تطووووووووقع بعوووووووو  

للتعلووووووووووويم  كووووووووووولنقا يسوووووووووووتقبلق  بعووووووووووو  الطوووووووووووالب لتلقووووووووووو  درقسووووووووووولك  وووووووووووي الموووووووووووقاطني  بفوووووووووووت  بيوووووووووووقتهم 

مبوووووووووووولد  اللغوووووووووووو  العربيوووووووووووو    قالحسوووووووووووولب قموووووووووووو  بووووووووووووي  هووووووووووووؤال  السوووووووووووويد محموووووووووووود العووووووووووووي  قالسوووووووووووويد 

 (187)إلخ ...اليعققب 

قبوووووووووو لك كلنووووووووووت هوووووووووو   الخطووووووووووقة النووووووووووقاة للمدرسوووووووووو  المسوووووووووولئي  , التووووووووووي ا تتحووووووووووت  ووووووووووي الموووووووووور  

طهل تحوووووووووووت مظلووووووووووو  جمعيووووووووووو  علووووووووووو  غووووووووووورار المدرسووووووووووو  الليليووووووووووو  ببنغووووووووووولءي , التوووووووووووي ملرسوووووووووووت نشووووووووووول

قكوووووووووول  صوووووووووولحب الفكوووووووووورة السوووووووووويد محموووووووووود أدم االشوووووووووويك  الوووووووووو ي اتصوووووووووو  بللسوووووووووويد . عموووووووووور المختوووووووووولر

موووووووووودير المعوووووووووولرف آنوووووووووو اك حسووووووووووي  عووووووووووق  قتحصوووووووووو  علوووووووووو  إ   بفووووووووووت  هوووووووووو   المدرسوووووووووو  , إال أنووووووووووه 

قلوووووووو ا . لووووووووم تحصوووووووو  علوووووووو  الوووووووودعم الموووووووولدي بلإل وووووووول   إلوووووووو  أنووووووووه لووووووووم يحوووووووودد مقووووووووراك لهوووووووو   المدرسوووووووو 

ألمووووووووور علووووووووو  أصوووووووووحلب المقووووووووولهي , ليسوووووووووم  لهوووووووووم بلسوووووووووتغال  قووووووووورر مؤسسوووووووووق المدرسووووووووو  عووووووووور  ا

قعنووووووووودمل . مبنووووووووو  المقهووووووووو  بعووووووووود السووووووووولع  العلشووووووووورة لووووووووويالك , كفصووووووووو  دراسوووووووووي ققووووووووود توووووووووم لهوووووووووم  لوووووووووك

أءداد عووووووووودد الطووووووووووالب تطلبووووووووووت الحلجووووووووو  مقووووووووووراك أكبوووووووووور  لسووووووووووتغلت حجووووووووورات بعوووووووووو  البيووووووووووقت التووووووووووي 
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اسووووووووولت أمووووووووول متطلبووووووووولت العمليووووووووو  التعليميووووووووو  مووووووووو  كر . تسوووووووووتقعب العووووووووودد المقجوووووووووقد كفصووووووووو  دراسوووووووووي

قأ تووووووووووت  . قأقووووووووووالم قكراسووووووووووي قطوووووووووولقالت قغيرهوووووووووول  كوووووووووول  يجموووووووووو  ثمنهوووووووووول موووووووووو  التجوووووووووولر المتطووووووووووقعي 

قكلنوووووووووووت االمتحلنووووووووووولت تجووووووووووورى شوووووووووووفهي  قمعظووووووووووووم .  رعووووووووووولك لهووووووووووو   المدرسووووووووووو   وووووووووووي مقووووووووووور الجوووووووووووي 

المنتموووووووووي  لهووووووووو   المدرسووووووووو  مووووووووو   ئووووووووو  التجووووووووولر قالحووووووووور يي  , قالعمووووووووول  قالفنيوووووووووي  قالعسوووووووووكريي  مووووووووو  

ققوووووووووولم التعلوووووووووويم , موووووووووو   ئوووووووووولت . راغبي   ووووووووووي المقووووووووووررجوووووووووول  البووووووووووقليس قالجووووووووووي  قغيوووووووووورهم موووووووووو  الوووووووووو

المجتمووووووو  قكلنوووووووت مسوووووووأل  المقووووووور قووووووود ظلوووووووت عللقووووووو  إلووووووو  حوووووووي  أجتمووووووو  نفووووووور مووووووو  سوووووووكل  المدينووووووو  

لمنلقشوووووووو  هوووووووو   المشووووووووكل  بعوووووووود السوووووووولع  الثلمنوووووووو  لوووووووويالك  ووووووووي السووووووووق  ققووووووووررقا إيجوووووووولد حوووووووو  االسووووووووتل  

المشووووووووووكل   المهوووووووووودى الهووووووووووقني بقوووووووووورع جوووووووووورس المدينوووووووووو   تجموووووووووو  األهووووووووووللي قاءدادت المطللبوووووووووو  بحوووووووووو 

, قهنوووووووووول قوووووووووولم الشوووووووووويخ عبدالسووووووووووالم بوووووووووو  عموووووووووورا  بفووووووووووت  بوووووووووولب المدرسوووووووووو  قسووووووووووم  لهووووووووووم بللوووووووووودخق  

قاالنتظووووووووووووولم  وووووووووووووي الفصوووووووووووووق  , قمنووووووووووووو   لكللققوووووووووووووت اتخووووووووووووو ت مدرسووووووووووووو  الميووووووووووووودا  مقوووووووووووووراك للمدرسووووووووووووو  

 –أعووووووووووووووودادي -المسووووووووووووووولئي  بوووووووووووووووللمر  قالتوووووووووووووووي تطوووووووووووووووقرت لتشوووووووووووووووم  المراحووووووووووووووو  الوووووووووووووووثالث ابتووووووووووووووودائي 

لك  ووووووووووإ  الرغبوووووووووو   ووووووووووي التعلوووووووووويم  ر ووووووووووت قبوووووووووو . م  1964قكوووووووووول   لووووووووووك  ووووووووووي عوووووووووولم  ( . 188)ثوووووووووولنقي

نفسوووووووووووهل علووووووووووو   لوووووووووووك القاقووووووووووو  , حيوووووووووووث أ  هنووووووووووولك مجمقعووووووووووو  مووووووووووو  العمووووووووووول  قالموووووووووووقظفي  حللوووووووووووت 

ظووووووووووورقف االسوووووووووووتعملر قالحووووووووووورب إ ووووووووووول   إلووووووووووو  ظووووووووووورق هم المعيشوووووووووووي  الخلصووووووووووو  , دق  أ  ينوووووووووووللقا 

قسووووووووطلك موووووووو  التعلوووووووويم قبللتووووووووللي رأقا أنووووووووه بإمكوووووووولنهم تعووووووووقي  موووووووول  وووووووولتهم خلصوووووووو  قأ  هنوووووووولك عوووووووودة 

- : تشجعهم عل   لك أهمهل  عقام  أصبحت
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تووووووووووووقا ر عوووووووووووودد موووووووووووو  المعلمووووووووووووي  بللمدينوووووووووووو  سووووووووووووقا  موووووووووووو  داخوووووووووووو  المدينوووووووووووو  أق موووووووووووو  المنوووووووووووولط   -

المجووووووووولقرة لهووووووووول إ ووووووووول   إلووووووووو  مووووووووو  اسوووووووووتعي  بهوووووووووم مووووووووو  المدرسوووووووووي  العووووووووورب خلصووووووووو  المصوووووووووريي  

 .قالفلسطينيي 

نجووووووووولم تجربوووووووووو  المدرسوووووووووو  الليليووووووووو  ببنغوووووووووولءي قحصووووووووووق  العديوووووووووود مووووووووو  الطووووووووووالب علوووووووووو  الشووووووووووهلدة  -

 .ئي االبتدا

تشووووووووووجي  حكقموووووووووو  برقوووووووووو  للمعلووووووووووي  حيووووووووووث أ  الحلصوووووووووولي  علوووووووووو  الشووووووووووهلدة االبتدائيوووووووووو  اعطيووووووووووت  -

 ( 189)لهم  رص  لتقل  قظلئف إداري  قتعليمي   ي الدقل  

قموووووووول يؤكوووووووود علوووووووو  أ  هوووووووو   العقاموووووووو  سوووووووولهمت بشووووووووك  كبيوووووووور  ووووووووي ا تتوووووووولم المدرسوووووووو  الليليوووووووو  

القاعيووووووووووو   ووووووووووووي  , قأ  هووووووووووو   المدرسوووووووووووو  قووووووووووود ا تتحووووووووووووت بمجهوووووووووووقدات  اتيوووووووووووو  , قبعووووووووووو  العنلصوووووووووووور

المدينوووووووووو  تقجهووووووووووت بطلووووووووووب إلوووووووووو  نظوووووووووولرة معوووووووووولرف برقوووووووووو  ببنغوووووووووولءي للحصووووووووووق  علوووووووووو  أ   ا تتوووووووووولم 

هوووووووووو   المدرسوووووووووو  لتكووووووووووق  قعوووووووووول ك يسووووووووووتقعب الووووووووووراغبي   ووووووووووي اسووووووووووتكمل  دراسووووووووووتهم , ققوووووووووود حظيووووووووووت 

هووووووووو   المدرسووووووووو  بووووووووودعم مووووووووو  المركوووووووووء العووووووووولم لجمعيووووووووو  عمووووووووور المختووووووووولر  وووووووووي بنغووووووووولءي , قمدرسووووووووو  

 وووووووووووي تءقيوووووووووود المدرسوووووووووو  حديثووووووووووو  العهوووووووووود بللكتوووووووووووب األميوووووووووور حيووووووووووث سووووووووووولهمت هوووووووووولتي  المؤسسووووووووووتي  

المدرسوووووووووي  المقوووووووووررة , قغيرهووووووووول مووووووووو  مسوووووووووتلءملت الدراسووووووووو  , إ ووووووووول   إلووووووووو  الووووووووودعم المعنوووووووووقي عووووووووو  

قكووووووووول  مققوووووووووف جمعيووووووووو  عمووووووووور المختووووووووولر  (190)طريووووووووو  ع وووووووووق الجمعيووووووووو  أبوووووووووقبكر محمووووووووود الفقيوووووووووه 

ببنغوووووووولءي نوووووووولب  موووووووو  سيلسوووووووووتهل قأهوووووووودا هل التووووووووي ترموووووووو  إلووووووووو  تطووووووووقير المجتموووووووو  , قنشوووووووور الوووووووووقع  

ثقل ووووووووووو  قالنهوووووووووووق  بوووووووووووللبالد , علووووووووووو  مختلوووووووووووف المسووووووووووووتقيلت متوووووووووووأثرة  وووووووووووي  لوووووووووووك بمووووووووووول حملووووووووووووه قال

                                                           
 (.7615نق مبر ,  16المر  , ) ابراهيم الكليلي , مقلبل  اجرتهل البلحث  ,  189
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مؤسسوووووووووقهل مووووووووو  تيووووووووولرات  كريووووووووو  سووووووووولدة بلووووووووودا  المشووووووووور  العربوووووووووي قمصووووووووور قكلنوووووووووت عووووووووولمالك مووووووووو  

قاسوووووووووتمرت المدرسووووووووو  التوووووووووي اتخووووووووو ت مدرسووووووووو  الميووووووووودا  مقوووووووووراك لهووووووووول حتووووووووو  عووووووووولم .عقامووووووووو  نه وووووووووتهل

لي سووووووووتملئ  طللووووووووب أي بمعوووووووود  حتوووووووو  بلوووووووو  عوووووووودد موووووووو  ان ووووووووم إليهوووووووول منوووووووو  ا تتلحهوووووووول حووووووووقا 1951

خمسووووووووو  قثمووووووووولنق  طللوووووووووب سووووووووونقيلك قكلوووووووووف محمووووووووود عبوووووووووداي  األشووووووووويك  موووووووووديراك لهووووووووول, قتطوووووووووقع عووووووووودد 

عبووووووووووودالقهلب عموووووووووووور :مووووووووووو  المدرسوووووووووووي  قالمثقفوووووووووووي  للتوووووووووووودريس  وووووووووووي هووووووووووو   المدرسووووووووووو  موووووووووووو  بيووووووووووونهم

الفرجوووووووووولن , مراجوووووووووو  الرملوووووووووو , بشووووووووووير البرتووووووووووقل , جبريوووووووووو  حلموووووووووود , أمراجوووووووووو  المغربووووووووووي , صوووووووووولل  

م, صووووووووولل  الحسوووووووووي , صووووووووولل  اإلمووووووووولم, محمووووووووود شوووووووووحلت حفتووووووووور, المهووووووووودى أدقيوووووووووك, محمووووووووود أحوووووووووقي

قبعوووووووووود تكليووووووووووف محموووووووووود الشوووووووووويك  بللعموووووووووو   ووووووووووي مدينوووووووووو  طبوووووووووور  تووووووووووقل  . الهووووووووووقن , بشووووووووووير جووووووووووقدة

ققووووووووووود أدت المدرسووووووووووو  المهووووووووووولم التوووووووووووي ا تتحوووووووووووت مووووووووووو  أجلهووووووووووول . عبووووووووووودالقهلب الفرجووووووووووولن  : إدارتهووووووووووول

 .(191)حيث تقل  خريجقهل كثيراك م  األعمل  اإلداري  قالمراكء المرمقق  

ق يموووووووووول يتعلوووووووووو  بللمنوووووووووولهم  إنهوووووووووول لووووووووووم تكوووووووووو  تختلووووووووووف عوووووووووو  منوووووووووولهم الموووووووووودارس الصووووووووووبلحي  , 

حيووووووووووث أنووووووووووه بمقلرنوووووووووو  بطلقوووووووووو  كشووووووووووف الوووووووووودرجلت لطللووووووووووب موووووووووو  المدرسوووووووووو  الليليوووووووووو  بووووووووووأخرى موووووووووو  

المدرسوووووووووو  االبتدائيووووووووووو  , تبووووووووووي  أ  االخوووووووووووتالف يكمووووووووووو   ووووووووووي اللغووووووووووو  اإلنجليءيووووووووووو  حيووووووووووث أنهووووووووووول لوووووووووووم 

الصووووووووووووف الخوووووووووووولمس أموووووووووووول المدرسوووووووووووو  تكوووووووووووو  مدرجوووووووووووو   ووووووووووووي بطلقوووووووووووو  المدرسوووووووووووو  المسوووووووووووولئي  حتوووووووووووو  

أموووووووووووول التوووووووووووولريخ . االبتدائيوووووووووووو  الصووووووووووووبلحي   أدرجووووووووووووت الموووووووووووولدة  ووووووووووووي البطلقوووووووووووو  موووووووووووو  الصووووووووووووف األق 

قالجغرا يووووووووول  بوووووووووللرغم مووووووووو  أنهووووووووول مدرجووووووووو  إال أنهووووووووول شوووووووووطبت لطوووووووووالب الصوووووووووف الرابووووووووو  ممووووووووول يشوووووووووير 

قبوووووووووللرغم مووووووووو  أ  منووووووووولهم المدرسووووووووو  شوووووووووملت التربيووووووووو  البدنيووووووووو  . إلووووووووو  أنهووووووووول ألغيوووووووووت مووووووووو  المقووووووووورر

 .(.54)يدقي  إال أ  نتلئجهل لم تك   م  المجمقع األسلسي للدرجلتقاألعمل  ال
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قنتيجوووووووووو  لموووووووووول حوووووووووودث للمدينوووووووووو  بسووووووووووبب الهووووووووووءة األر ووووووووووي  موووووووووو  دموووووووووولر المبوووووووووولني بموووووووووول  يهوووووووووول 

م  1951 – 1957المووووووووووودارس  وووووووووووإ  طوووووووووووالب المدرسووووووووووو  المسووووووووووولئي  لوووووووووووم يكملوووووووووووقا العووووووووووولم الدراسوووووووووووي 

م  1951/  4/  76قلووووووووووووو ا أصووووووووووووودر موووووووووووووديرهل آنووووووووووووو اك جبريووووووووووووو  حلمووووووووووووود العبيووووووووووووودي قوووووووووووووراراك  وووووووووووووي  

 (192)بترحي  طلبتهل للسن  التللي  قأعط  ك  طللب شهلدة ب لك 

قهكوووووووووووو ا اسووووووووووووتمرت هوووووووووووو   المدرسوووووووووووو   ووووووووووووي أدا  قاجبهوووووووووووول رغووووووووووووم موووووووووووول حوووووووووووو  بللمدينوووووووووووو  , موووووووووووو  

كوووووووووقارث قنقلوووووووووت طالبهووووووووول للسووووووووونقات التلليووووووووو  دق  إجووووووووورا  امتحلنووووووووولت كنوووووووووقع مووووووووو  الووووووووودعم المعنوووووووووقي 

قلوووووووووووم يقتصووووووووووور التعلووووووووووويم المسووووووووووولئي  للطوووووووووووالب , الووووووووووو ي  يرغبوووووووووووق   وووووووووووي االسوووووووووووتمرار  وووووووووووي الدراسووووووووووو 

علووووووووو  الشوووووووووهلدة االبتدائيووووووووو  بووووووووو  تعووووووووودا  إلووووووووو  ا تتووووووووولم مدرسووووووووو  اعداديووووووووو  مسووووووووولئي  , بعووووووووود ا تتووووووووولم 

المدرسوووووووووو  الثلنقيوووووووووو  , حيووووووووووث تشووووووووووير إحوووووووووودى القثوووووووووولئ  إلوووووووووو  قجووووووووووقد هوووووووووو   المدرسوووووووووو   ووووووووووي مقوووووووووور 

المدرسوووووووو  الثلنقيوووووووو  , ققوووووووود ألتحوووووووو  بهوووووووول بعوووووووو  مدرسووووووووي مدرسوووووووو  البعووووووووث موووووووو  غيوووووووور الحلصوووووووولي  

 (193)االعدادي  أمثل  األستل  أرحيم محمد الكليل  عل  الشهلدة 

قمووووووووووو  خوووووووووووال  طلبووووووووووولت انتسووووووووووولب للكشووووووووووولف أت ووووووووووو  أ  معظوووووووووووم المنتسوووووووووووبي  مووووووووووو  طوووووووووووالب 

المدرسووووووووووووو  االعداديووووووووووووو  قالثلنقيووووووووووووو  أي أ  العمليووووووووووووو  التعليميووووووووووووو  كلنوووووووووووووت تسوووووووووووووير بشوووووووووووووك  مر وووووووووووووي 

 .(194)كل  التعليم االعدادي قالثلنقي قد ترسخ  ي المدين  1956 خال  علم 

دقرهووووووووووول التعليموووووووووووي كلنوووووووووووت  المدرسووووووووووو  مؤسسووووووووووو  اجتملعيووووووووووو  تقوووووووووووقم بأنشوووووووووووط   قالوووووووووووي جلنوووووووووووب

تربقيووووووووووو  قتطقعيووووووووووو  حيوووووووووووث كووووووووووول  االهوووووووووووللي يققموووووووووووق  بللمسووووووووووولهم  بإصوووووووووووالم المبووووووووووولني قترميموووووووووووه 

                                                           
 . 1957-1951-1944-1942لالعقام   , مجمقع  قثلئ  نجلم م  المدرس  االبيدائي   قالمسلئي  .ق 192
 . 1951؟ 4/2  , شهلدة نق  الطللب منصقر عبد المقلي القطعلني الي الفرق  الخلمس  .ق 193
الووووووووووي مراقووووووووووب شووووووووووؤق  المووووووووووقظفي  بنظوووووووووولالة المعوووووووووولرف  بشوووووووووول   1969نووووووووووق مبر  9  , طلووووووووووب تقوووووووووودم بووووووووووه ارحوووووووووويم الكليلووووووووووي  ووووووووووي .ق 194

 .تسقي  ق عه المللي 
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السووووووووووتغاللهل كموووووووووودارس لتلقووووووووووي العلووووووووووم  قالحووووووووووث علووووووووووي األعموووووووووول  اإلنسوووووووووولني  موووووووووو  خووووووووووال  جموووووووووو  

أصوووووووووووووووبحت  قالمسووووووووووووووولهم   وووووووووووووووي أنشوووووووووووووووط  المدينووووووووووووووو  قبووووووووووووووو لك نجووووووووووووووود أ  المووووووووووووووودارس,التبرعووووووووووووووولت 

مؤسسووووووووووولت اجتملعيووووووووووو  تطقعيووووووووووو  أثووووووووووورت بشوووووووووووك  كبيووووووووووور  وووووووووووي رقادهووووووووووول  مقلرنووووووووووو  بغيووووووووووورهم ممووووووووووو  

حللووووووووووووت ظوووووووووووورق هم دق  دخووووووووووووقلهم الموووووووووووودارس قهووووووووووووي المووووووووووووؤثر الرئيسوووووووووووو  علووووووووووووي طالبهوووووووووووول  الوووووووووووو ي  

 للمدرسوووووووو  تقوووووووو  علووووووووي علتقهوووووووول مهموووووووو  تقووووووووديم  (195).ينتفعووووووووقا بموووووووول تؤديووووووووه موووووووو  انشووووووووط  اجتملعيوووووووو 

  قالتنشووووووووووئ  االجتملعيوووووووووو  السووووووووووقي   عوووووووووو  طريوووووووووو  النصوووووووووو  قاإلرشوووووووووولد للطللووووووووووب قاإلهتموووووووووولم بللتربيوووووووووو

تقوووووووووووووديم المحل ووووووووووووورات التقعقيووووووووووووو  الصوووووووووووووحي  للققليووووووووووووو  مووووووووووووو  األمووووووووووووورا  قغيرهووووووووووووول مووووووووووووو  األموووووووووووووقر 

كموووووووووووول كلنووووووووووووت الموووووووووووودارس مجوووووووووووولال للتر يوووووووووووو  كللتمثيوووووووووووو  .الصووووووووووووحي  كإتبوووووووووووولع العوووووووووووولدات الصووووووووووووحي  

قمملرسوووووووووووو  الريل وووووووووووو   حيووووووووووووث كلنووووووووووووت تقوووووووووووولم العوووووووووووورق  المسوووووووووووورحي  علووووووووووووي الوووووووووووورغم موووووووووووو  قلوووووووووووو  

توووووووووق ر المسووووووووورم  لوووووووووم يقوووووووووف علئقووووووووول أمووووووووولم  مملرسووووووووو  هووووووووو ا النشووووووووولط    حيوووووووووث االمكلنيووووووووولت  عووووووووودم 

 .(196)تعر  المسرحيلت  ي الخال 

 :الدورات التدريبية والتعليم الفني 

تطلووووووووووب العجوووووووووووء  وووووووووووي الموووووووووووقظفي  قالمعلموووووووووووي   وووووووووورقرة إقلمووووووووووو  دقرات تدريبيووووووووووو  للر ووووووووووو  مووووووووووو  

تحووووووووت  كفوووووووول ة هووووووووؤال  المووووووووقظفي  , خلصوووووووو  قأ  بعوووووووو  موووووووونهم لووووووووم يووووووووتم تصوووووووونيفهم قأنهووووووووم عينووووووووقا

,  علوووووووووووو  سوووووووووووبي  المثوووووووووووول  خ وووووووووووعت المعلموووووووووووولت الالئوووووووووووي تووووووووووووم تعييووووووووووونهم بللشووووووووووووهلدة ( 197)التجربووووووووووو 

, قلموووووووووووودة  1969, لوووووووووووودقرات صوووووووووووويفي   ووووووووووووي العوووووووووووولم الالحوووووووووووو   1964االبتدائيوووووووووووو  خووووووووووووال  عوووووووووووولم  
                                                           

195 
 .لالنتسلب للكشل    1956م  طالب مدرس  المر  االعدادي    الثلنقي    , مجمقع  طلبلت مقدم  .ق

196 
 .رقاي  , سليم  العي  

197 
 .1964/ 16/ 76  قرار تعي  سليم  محمقد العي  .ق



89 

 

شووووووووهري  خووووووووال  الفتوووووووورة موووووووو  الحوووووووولدي عشوووووووور موووووووو  يقنيووووووووق قحتوووووووو  العشووووووووري  موووووووو  أغسووووووووطس موووووووو  

متحووووووووووووووول  للمعلموووووووووووووووي  غيووووووووووووووور , أجووووووووووووووورى ا 1957 - 1951ق وووووووووووووووي عووووووووووووووولم   (198)العووووووووووووووولم نفسوووووووووووووووه 

المصوووووووونفي  لتووووووووأهيلهم لتوووووووودريس المووووووووقاد , قأعطيووووووووت لهووووووووم بنوووووووول ك علوووووووو   لووووووووك شووووووووهلدات تشووووووووير إلوووووووو  

اجتيوووووووولء المووووووووقاد موووووووو  عدمووووووووه , قكلنووووووووت هوووووووو   الوووووووودقرات قاالمتحلنوووووووولت تووووووووتم بإشووووووووراف قسووووووووم توووووووودريب 

 (199) المعلمي  بنظلرة معلرف برق  

مدارسوووووووووووه المدرسووووووووووو   هووووووووووو ا مووووووووووول يتعلووووووووووو  بللووووووووووودقرات التدريبيووووووووووو  أمووووووووووول التعلووووووووووويم الفنوووووووووووي  أشوووووووووووهر

. 1949المعرق وووووووووووووو  بمدرسوووووووووووووو  السووووووووووووووقريالت قالتووووووووووووووي انشووووووووووووووأهل  رنشسووووووووووووووكقا رق يريفووووووووووووووي ديسوووووووووووووومبر 

قاتخوووووووو  لهوووووووول مقووووووووراك  ووووووووي المحلوووووووو  الشوووووووورقي  بشوووووووولرع عيسوووووووو  القكووووووووقاك, ققلمووووووووت بووووووووللتعليم  ووووووووي هوووووووو   

المدرسوووووووووو  الراهبووووووووووو  جقكوووووووووووق مينووووووووووول قءميالتهووووووووووول سوووووووووووقرا , قكلنوووووووووووت الطللبووووووووووولت  وووووووووووي هووووووووووو   المدرسووووووووووو  

ق لوووووووووووك الكتسووووووووووولب حر ووووووووووو  قشوووووووووووغ  . صوووووووووووي  قالحيلكووووووووووو  ق ووووووووووو  التطريوووووووووووءيتلقوووووووووووي  درقسووووووووووولك  وووووووووووي التف

ققووووووووت الفوووووووورا  , إ وووووووول   إلووووووووو   لووووووووك تعووووووووقدت طللبوووووووولت هووووووووو   المدرسوووووووو  علوووووووو  التعوووووووولق  , قتنميووووووووو  

المقاهووووووووووووب , قالثقوووووووووووو  بووووووووووووللنفس , قتحموووووووووووو  المسووووووووووووؤقلي  , قاحتوووووووووووورام االخووووووووووووري  , قنظووووووووووووراك الحتوووووووووووورام 

كثيوووووووووور موووووووووونهم لتسووووووووووجي  األهووووووووووللي للراهبوووووووووولت القلئموووووووووولت بأعموووووووووول  هوووووووووو   المدرسوووووووووو  ,  قوووووووووود سووووووووووعي ال

حليمووووووووو  الووووووووووديبلني, : بنووووووووولتهم بهووووووووول    علووووووووو  سوووووووووبي  المثووووووووول  التحقووووووووووت بهووووووووو   المدرسووووووووو  كووووووووو  مووووووووو  

أقريوووووووووووودة مسووووووووووووعقد حموووووووووووود , ثريوووووووووووول  ق لطموووووووووووو  الءهوووووووووووورا  الصوووووووووووودي  السنقسووووووووووووي , حليموووووووووووو  رم وووووووووووول  

الطيووووووووولر, سوووووووووليم  الحسوووووووووي ,  لطمووووووووو  شووووووووولكر, لطفيووووووووو  علبووووووووود عبووووووووود الموووووووووقل  , خيريووووووووو  العبووووووووودلي , 

لطي , رجعووووووووووووووو  الصوووووووووووووووللحي  إبووووووووووووووور يغيوووووووووووووووث ,  قءيووووووووووووووو  إبوووووووووووووووراهيم سوووووووووووووووليم  العي ,رابحووووووووووووووو  القمووووووووووووووو

                                                           
 .1969/ 5/ 72  دعقة لال شتراك  ي الدقرة الصيفي  .ق 198
 . 1957-1951  شهلدة غفلدة اجتيلء برنلمم تلهي  المعلمي  لعلم .ق 199
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سووووووووولقى, خقلووووووووو  : إلوووووووووخ, إ ووووووووول   إلووووووووو  التحووووووووول  بعووووووووو  النسووووووووول  الفلسوووووووووطينيلت أمثووووووووول  ...التوووووووووقاتي

ق وووووووووووي . ملريووووووووووول بلتراموووووووووووي قجفلنووووووووووول جقدتشوووووووووووي قسووووووووووويلفلنل: , الووووووووووودجلني قكووووووووووو لك إيطلليووووووووووولت أمثووووووووووول  

المدينووووووووو  , الووووووووو ي  نهليووووووووو  العووووووووولم الدراسوووووووووي تقووووووووولم حفلووووووووو  تخووووووووور  يح ووووووووور  أقليووووووووول  األموووووووووقر قأعيووووووووول  

يلقووووووووووووووق  كلموووووووووووووولت تشووووووووووووووجيعي  للفتيوووووووووووووولت قأسوووووووووووووورهم قبقيوووووووووووووو  أسوووووووووووووور المجتموووووووووووووو  لالنتسوووووووووووووولب لهوووووووووووووو   

 .(200)المدرس 

م ,  ا تتحووووووووووووت المدرسوووووووووووو  الءراعيوووووووووووو   1961قموووووووووووو  مطلوووووووووووو  الخمسووووووووووووينيلت قبللتحديوووووووووووود عوووووووووووولم 

 ووووووووي منطقوووووووو  الووووووووءرد ,ثم نقلووووووووت إلوووووووو  منطقوووووووو  العقيليوووووووو  قأطلوووووووو  عليهوووووووول معهوووووووود العقيليوووووووو  الءراعووووووووي 

قمووووووووووووو  مووووووووووووودرائهل السووووووووووووويد أحمووووووووووووود . (201)ق  مووووووووووووو  منظمووووووووووووو  اليقنسوووووووووووووكق قيشووووووووووووورف عليهووووووووووووول مقظفووووووووووووو

قالغوووووووووور  موووووووووو  إنشوووووووووولئهل تعلوووووووووويم المووووووووووقاطني  أسوووووووووولليب الءراعوووووووووو  الحديثوووووووووو  , قالكيفيوووووووووو  . الغيءقنوووووووووو 

التوووووووووي يوووووووووتم بهووووووووول الحفووووووووولظ علووووووووو  المحلصوووووووووي  الءراعيووووووووو  بأنقاعهووووووووول قترشووووووووويد الموووووووووءارعي  بلسوووووووووتخدام 

ققووووووووود تخوووووووووور  عوووووووووو  .طلبوووووووووو الطووووووووور  الصووووووووووحيح  للءراعووووووووو  قبللمعهوووووووووود ملحووووووووو  بهوووووووووول قسووووووووووم داخلوووووووووي لل

المعهوووووووووووووود العديوووووووووووووود موووووووووووووو  المرشوووووووووووووودي  الووووووووووووووءراعيي  قموووووووووووووو  موووووووووووووودرا  قمعلمووووووووووووووي مدرسوووووووووووووو  العقيليوووووووووووووو  

رم وووووووووووول  الطيوووووووووووولر, أحموووووووووووود الغءقنوووووووووووو  موووووووووووودرا قمعلمق  مصووووووووووووطف  شوووووووووووونيب , علوووووووووووو  : الءراعيوووووووووووو 

 (.202)بقسنين  , أحمد الفلرسي, أحمد غنيم 

قموووووووووووووو   ووووووووووووووم  طلبوووووووووووووو  مدرسوووووووووووووو  العقيليوووووووووووووو  , صوووووووووووووولل  العووووووووووووووي  الوووووووووووووو ي تقلوووووووووووووود منلصووووووووووووووب 

لءراعوووووووووووي  وووووووووووي الجنوووووووووووقب الليبوووووووووووي , قجمعووووووووووو   يووووووووووولب الووووووووووو ي عمووووووووووو   وووووووووووي الءراعووووووووووو  , المصووووووووووورف ا

                                                           
 . 7669اغسطس  74المر  السن  العلشرة , (  165. )خبلر المر  , عأ 200
 (. 7615نق مبر  1المر  )احمد عبد السالم الرابطي , مقلبل  اجرتهل البلحث  , ,  201
 .رقاي  , سعد امطق  سليمل   202
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قبشوووووووووير جوووووووووقدة أموووووووووي  الءراعووووووووو   وووووووووي سوووووووووبعينلت القووووووووور  المل وووووووووي الووووووووو ي قووووووووولم بلألشوووووووووراف علووووووووو  

نشووووووووول  منوووووووووولء  حديثوووووووووو  بهوووووووووول  المشووووووووورقع الءراعووووووووووي , الوووووووووو ي يعنووووووووو  بتقسوووووووووويم األرا ووووووووووي الءراعيوووووووووو  قا 

الهجوووووووووووورة العكسووووووووووووي  إلوووووووووووو   قتءقيوووووووووووود الفووووووووووووالم بللمعوووووووووووودات قالحيقانوووووووووووولت ,  ووووووووووووي محلقلوووووووووووو  لتشووووووووووووجي 

األرا وووووووووي الءراعيووووووووو  , التوووووووووي هجرهووووووووول مللكيهووووووووول بعووووووووود ظهوووووووووقر الووووووووونفط , قجمعووووووووو  الغريووووووووولني الووووووووو ي 

 (203) شغ  منصب مدير المصرف الءراعي

قكمووووووووول قلموووووووووت مصووووووووولح  الطوووووووووب البيطوووووووووري الووووووووو ي شوووووووووغلهل السووووووووويد بلحووووووووول   محمووووووووود  الدرسووووووووو  

موووووووووووو  يجتوووووووووووولء الملقووووووووووووب  بووووووووووووللبيطري بعقوووووووووووود دقرات تدريبيوووووووووووو  للعلموووووووووووو  , للكشووووووووووووف عوووووووووووو  اللحووووووووووووقم ق 

 .الدقرة بنجلم يتحص  عل  شهلدة تخق  لهل مملرس  العم 

قكمووووووووول أصووووووووودر قءيووووووووور الءراعووووووووو  قالثووووووووورقة الحيقانيووووووووو  الئحووووووووو  تنظووووووووويم الووووووووو ب   وووووووووي السووووووووولخلن  عووووووووولم 

- : قتت م  اآلتي  1956

يمنوووووووووووو   بوووووووووووو  إنوووووووووووولث ال ووووووووووووأ  إال  ووووووووووووي حللوووووووووووو  ال وووووووووووورقرة القصووووووووووووقى بعوووووووووووود -: ال ووووووووووووأ   -1

 .مرا ق  الطبيب البيطري المختص

يمنوووووووووو   بوووووووووو  اإلنوووووووووولث العشوووووووووولر  قأي أنثوووووووووو  يقوووووووووو  عمرهوووووووووول عوووووووووو  عشوووووووووور سووووووووووني  -: البقوووووووووور  -7

إال  وووووووووي الحووووووووولالت الطلرئووووووووو  قبوووووووووإ   الطبيوووووووووب البيطوووووووووري المخوووووووووتص , كمووووووووول يجوووووووووقء  بووووووووو  إنووووووووولث 

البقوووووووور أي عمووووووووور إ ا ثبووووووووت عووووووووودم صووووووووالحيتهل للتربيووووووووو  بنوووووووول  علووووووووو  شووووووووهلدة معتمووووووووودة موووووووو  مووووووووودير 

 (204.)البيطري

                                                           
 (. 7615نق مبر  6المر  ,)محمد الشقملني , مقلبل  اجرتهل البلحث  ,  203
 . 57قثيق   رقم  1954قالثرقة الحيقاني  مدين  المر      , قءارة الءراع .ق 204
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, علووووووووووو  اخوووووووووووتالف أنقاعهووووووووووول إ ا كمووووووووووول يمنووووووووووو   بووووووووووو  جميووووووووووو  اإلنووووووووووولث العشووووووووووولر مووووووووووو  الحيقانووووووووووولت 

كلنوووووووووت  وووووووووي حللووووووووو  حمووووووووو  ظووووووووولهر , قمووووووووو  يخوووووووووللف  لوووووووووك يتعووووووووور  للسوووووووووج  مووووووووودة ال تءيووووووووود عووووووووو  

شوووووووووووهري  أق د ووووووووووو  غراموووووووووووه ال تتجووووووووووولقء خمسوووووووووووي  جنيهووووووووووول قكمووووووووووول إنوووووووووووه السووووووووووولطلت البلديووووووووووو  تقوووووووووووقم 

بسوووووووووووحب الرخصووووووووووو  قتوووووووووووأمر بوووووووووووإغال  المحووووووووووو  الووووووووووو ي عر وووووووووووت عليوووووووووووه اللحوووووووووووقم إغوووووووووووال  مؤقتووووووووووولك 

قا   تكووووووووووررت المخللفووووووووو  خوووووووووال  سوووووووووون  مووووووووو  تووووووووولريخ الحكووووووووووم لمووووووووودة ال تءيووووووووود عوووووووووو  ثالثووووووووو  أشوووووووووهر , 

 .(205)جلء إغال  المح  نهلئيلك 

 

 :المواصًلت واالتصاالت

تطووووووووووقرت قسوووووووووويل  النقوووووووووو  بتطووووووووووقر الءموووووووووول  , قبووووووووووللرغم موووووووووو  أنهوووووووووول بدائيوووووووووو  إال أنهوووووووووول تعووووووووووددت 

 وووووووووي المدينووووووووو   كلنوووووووووت الدابووووووووو  قالكووووووووولليس  ق األربووووووووو  عجوووووووووالت , التوووووووووي تجرهووووووووول الخيوووووووووق  تسوووووووووتخدم 

مدينووووووووووو  أمووووووووووول للمسووووووووووول لت البعيووووووووووودة أي بوووووووووووي  المدينووووووووووو  ق وووووووووووقاحيهل  لسوووووووووووتخدمت للتنقووووووووووو  داخووووووووووو  ال

لوووووووو  المدينوووووووو  كموووووووول  الكوووووووور قانووووووووه قهووووووووي مجمقعوووووووو  اإلبوووووووو  قالبغوووووووول  قالخيوووووووول  تنقوووووووو  الب وووووووولئ  موووووووو  قا 

ع ر وووووووووووووت السووووووووووووويلرات قالووووووووووووودرجلت النلريووووووووووووو  قكلنوووووووووووووت الووووووووووووودرجلت قسووووووووووووويل  نقووووووووووووو  رئيسووووووووووووويه داخووووووووووووو  

ظفي  العووووووووولملي , ققووووووووود  ر وووووووووت قأحيلنووووووووولك إلووووووووو  المنووووووووولط  المجووووووووولقرة خلصووووووووو  لووووووووودى الموووووووووق . المدينووووووووو 

كمووووووووول توووووووووق رت سووووووووويلرات . (206)غراموووووووووه قووووووووودرهل خمسوووووووووي  مليمووووووووول لمووووووووو  يقوووووووووقد دراجووووووووو  دق  رخصووووووووو  

النقوووووووووووو  قالشووووووووووووح  , قلووووووووووووق أنهوووووووووووول لووووووووووووم تكوووووووووووو  كل يوووووووووووو  حيووووووووووووث أ  أعوووووووووووودادهل كلنووووووووووووت قليلوووووووووووو   كوووووووووووول  

                                                           
 . 11. ص(  1956سبتمبر   76بنغلءي , ) , (11.)جريدة الرسمي  ع 205
, بخصووووووووووووووقص مخل وووووووووووووول ت بحوووووووووووووو  مووووووووووووووقاط  كقنووووووووووووووه يقووووووووووووووقد دراجوووووووووووووو  دق  رخصوووووووووووووو  , سووووووووووووووج  ق ووووووووووووووليل  5م , قثيقوووووووووووووو  . .م .س.ق 206

 . 1956المخللفلت 
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المسوووووووووتقدع الخووووووووولص بللسووووووووويلرات  وووووووووي مووووووووودخ  المووووووووور  الشووووووووومللي , يشووووووووورف عليوووووووووه السووووووووويد سوووووووووليمل  

قبلغووووووووووووت المحطوووووووووووولت أربوووووووووووو  محطوووووووووووولت جميعهوووووووووووول . موووووووووووود الحلسوووووووووووويحيوووووووووووودر , سووووووووووووعد التليووووووووووووب , أح

تغوووووووو ى المنطقووووووووو  , كمووووووووول أ  بعووووووووو  مووووووووو  الشوووووووووبلب تووووووووودرب علووووووووو  قيووووووووولدة السووووووووويلرة قاتخووووووووو ت مهنووووووووو  

 أصوووووووووبحقا سووووووووولئقي  للسووووووووويلرات داخووووووووو  المدينووووووووو  قمنهووووووووول إلووووووووو  المووووووووود  قالمنووووووووولط  األخووووووووورى  مووووووووونهم 

علوووووووووووووو  سووووووووووووووبي  المثوووووووووووووول  ال الحصوووووووووووووور صوووووووووووووولل  الققبوووووووووووووو  , سووووووووووووووللم شميسوووووووووووووو , نجوووووووووووووولتي, سووووووووووووووللم 

ي ,إيريووووووووووووووووك,نقيجي , محموووووووووووووووود الهووووووووووووووووت , عطيوووووووووووووووو  ءقبووووووووووووووووي, صوووووووووووووووولل  الهوووووووووووووووو مل , طوووووووووووووووولهر الطق 

بوووووووووووووقغرارة, علووووووووووووو  عمووووووووووووورا ,  ووووووووووووور  نووووووووووووولءق, كوووووووووووووبال , سوووووووووووووللم العبووووووووووووود القرنووووووووووووو , علوووووووووووووي شوووووووووووووب , 

 .(207)قغيرهم

قووووووووووووررت حكقموووووووووووو  برقوووووووووووو  إعطوووووووووووول  عووووووووووووالقة بوووووووووووود  ركووووووووووووقب  1951قكموووووووووووول إنووووووووووووه  ووووووووووووي عوووووووووووولم 

 موووووووووون  أربعوووووووووو   للمووووووووووقظفي  الوووووووووو ي  يركبووووووووووق  دقابهووووووووووم الخلصوووووووووو  عنوووووووووود تأديوووووووووو  أعمووووووووووللهم الرسوووووووووومي  ,

جنيهووووووووووووولت شوووووووووووووهري عووووووووووووو  الحصووووووووووووول  قجنيهووووووووووووول  عووووووووووووو  الحمووووووووووووولر أق الجمووووووووووووو  ,  يشوووووووووووووترط  وووووووووووووي 

اسووووووووووووتحقل  العووووووووووووالقة أ  يبعوووووووووووود محوووووووووووو  إقلمتووووووووووووه أق عموووووووووووو  الرسوووووووووووومي خمسوووووووووووو  كيلووووووووووووقمترات عوووووووووووو  

- : مدين  المر  , أق أ  يكق  المقظف شلغالك إلحدى القظلئف التللي  

 .مدير المنطق  أق نلئبه أق كلتب إداري -1

 .مسلعد مالحظ ءراع  أق مرشد ءراعي أق حلرس غلبلت مالحظ ءراع  أق -7

 .معلق  بيطري أق تمرجي بيطري -1

 .مالحظ أمالك أق مسلعد  مالحظ أمالك -4

                                                           
207
 رقاي  , سعد مطق  سليمل   
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 .(208) مفت  صحي أق ممر  -6

قلتسوووووووووهي  حركوووووووووو  السوووووووووير تووووووووووم ربوووووووووط المدينوووووووووو  بمدينوووووووووو  بنغووووووووولءي بطريوووووووووو  معبووووووووودة , كموووووووووول تووووووووووم 

صوووووووووووحراقي  توووووووووووربط كمووووووووووول عبووووووووووودت طريووووووووووو  .ربطهووووووووووول بمدينووووووووووو  البي ووووووووووول  مووووووووووولر  بللبيل وووووووووووه قمسوووووووووووه

الموووووووووووور  بتوووووووووووولكنس ثووووووووووووم المووووووووووووراقة   للفلئديوووووووووووو  قالقيقووووووووووووب كموووووووووووول عوووووووووووورف القطوووووووووووولر المعوووووووووووورقف لوووووووووووودى 

 (209)المووووووووووقاطني  بلسووووووووووم البوووووووووولبقر التووووووووووي كوووووووووول  يشوووووووووورف علوووووووووو  محطتهوووووووووول السوووووووووويد رم وووووووووول  دقيووووووووووك 

قكووووووووووول  خوووووووووووط السوووووووووووير القطووووووووووولر مووووووووووو  المووووووووووور  إلووووووووووو  األبيووووووووووولر , قسووووووووووويدى مهيوووووووووووقس قبوووووووووووقمريم ثوووووووووووم 

( شوووووووووولرع عشووووووووووري )المسووووووووووم   بشوووووووووولرع السووووووووووك  الرجموووووووووو  قبنينوووووووووول, قتوووووووووودخ  بنغوووووووووولءي علوووووووووو  الخووووووووووط 

 (210) رنك 2قكل  سعر نق  الركلب قالب لئ  قالملشي  م  المر  إل  بنغلءي 

عققووووووووووب شووووووووووخص ألنووووووووووه  1962قكوووووووووول  هنوووووووووولك قوووووووووولنق  يطبوووووووووو  علوووووووووو  السوووووووووولئقي   فووووووووووي عوووووووووولم 

يقوووووووووووقد السووووووووووويلرة بووووووووووودق  رخصووووووووووو  قيووووووووووولدة قأعطيوووووووووووت لوووووووووووه مخللفووووووووووو  قهوووووووووووي بووووووووووود   غراموووووووووووه ملليووووووووووو  , 

  قجوووووووود نلقوووووووو   ووووووووي سوووووووويلرته عوووووووودد الركوووووووولب ءيوووووووولدة عوووووووو  العوووووووودد قكوووووووو لك قثيقوووووووو  تشووووووووير إلوووووووو  مووووووووقاط

 (211)المقرر

 

 

                                                           
 . 1ص(  1951بنغلءي , ), ( 1.)رسمي  , ع الجريدة ال 208
 (. 7615اكتقبر  17المر  ,) صلل  خليف  المسملري  ,مقلبل  اجرتهل البلحث  ,  209
 .المرج  نفسه  210
,سوووووووووووووج  ق وووووووووووووليل الجووووووووووووون  ., بخصوووووووووووووقص مخللفووووووووووووولت لموووووووووووووقاطن  لعووووووووووووودم تقيووووووووووووود بقوووووووووووووقاني  السوووووووووووووير  7م ,قثيقووووووووووووو   رقوووووووووووووم . .م.س.ق 211

 .1964قالجنليلت علم 
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 1946سلق  خال  علم  -بنغلءي–قالجدق  التللي يبي  حمقل  القطلر مل بي  المر  

 المسل رق 
 شح  بلألطنل 
 الحيقانلت

29776 
19452 
19146 

                                                                               (212) 

كموووووووول إ  هنوووووووولك خطوووووووول موووووووو  الموووووووور  إلوووووووو  سوووووووولق  لنقوووووووو  الركوووووووولب قالب وووووووولئ  قشووووووووح  اإلنتوووووووول  

الءراعوووووووووي قلووووووووو ا قسووووووووومت أيووووووووولم األسوووووووووبقع بوووووووووي  الخطيوووووووووي  بقاقووووووووو  ثالثووووووووو  أيووووووووولم لكووووووووو  مووووووووو  المووووووووور  

قكلنووووووووووووت إدارة ( الموووووووووووور  قسوووووووووووولق )ا  مجمووووووووووووقع نقوووووووووووو  الخطيووووووووووووي   1944ق ووووووووووووي عوووووووووووولم , قسوووووووووووولق  

أقاخووووووووووور  17قط إال أنهوووووووووول تخلوووووووووووت عنهوووووووووول  الجووووووووووي  هووووووووووي المسوووووووووووئقل  عوووووووووو  تشووووووووووغي  هووووووووووو   الخطوووووووووو

طنووووووووووووووووولك مووووووووووووووووو   71666راكبووووووووووووووووولك ق  619745قأسوووووووووووووووووندت إدارات إلووووووووووووووووو  اإلدارة العسوووووووووووووووووكري   1945

, قاسووووووووتمر  لووووووووك حتوووووووو  قيوووووووولم حكقموووووووو  برقوووووووو  التووووووووي تقلووووووووت كل وووووووو  شووووووووؤقنه  إنتوووووووول  الءراعووووووووي قأغنوووووووولم

, ق وووووووووووووي ( 213) قكووووووووووووول  السووووووووووووويد حمووووووووووووود الحمووووووووووووورق  مووووووووووووودير لهووووووووووووو   المحطووووووووووووو   تووووووووووووورة الخمسوووووووووووووينيلت

 .(214) رت الحكقم  إلغل  الخطيي  لمل سببه م  خسلئر سنقي قر  1954منتصف 

 يموووووووووووول يتعلوووووووووووو  الخوووووووووووودملت السوووووووووووولكي  قالالسوووووووووووولكي   قوووووووووووود كلنووووووووووووت محتكوووووووووووورة موووووووووووو  قبوووووووووووو  اإلدارة 

البريطلنيووووووووووو  ,  يوووووووووووتم االتصووووووووووول  بللمعسوووووووووووكرات قاإلدارة التلبعووووووووووو  لهووووووووووول  وووووووووووي داخووووووووووو  إقلووووووووووويم برقووووووووووو  , 

كمووووووووول توووووووووم إصوووووووووالم قلصووووووووويلن  المراكوووووووووء التوووووووووي دمرتهووووووووول الحووووووووورب , قأل  غللبيووووووووو  الرسووووووووولئ  البريديووووووووو  

  ليبيووووووووووق  للعموووووووووو   يووووووووووه  فر ووووووووووت رقلبوووووووووو  علوووووووووو  الرسوووووووووولئ  بلللغوووووووووو  العربيوووووووووو   قوووووووووود عينووووووووووقا مقظفووووووووووق 

ألسوووووووووووبلب أمنيووووووووووو  تخوووووووووووص  الحكقمووووووووووو  البريطلنيووووووووووو  , خلصووووووووووو  مووووووووووول يوووووووووووتم إرسوووووووووووللهل خووووووووووولر  الوووووووووووبالد 
                                                           

212
B.M.Aa nnual report the period 1 

st  
january to 31  

st     
december , 1945 , p .9  

213
 . 46محمد محمد المفتي , ص 
214
 . 161احمد القال  , ص  
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قالطقابوووووووووو  البريديوووووووووو  هووووووووووي نفووووووووووس الطقابوووووووووو  البريطلنيوووووووووو  بللمملكوووووووووو  المتحوووووووووودة موووووووووو  تميءهوووووووووول بطبوووووووووو  

كلموووووووووووووو  برقوووووووووووووو  , قأصووووووووووووووبحت الرسوووووووووووووولئ  تنقوووووووووووووو  بقاسووووووووووووووط  القطوووووووووووووولر قالسوووووووووووووويلرات قتووووووووووووووقءع علوووووووووووووو  

(215)أصحلبهل بقاسط  سلعي البريد 
 

 129666ق ووووووووووووي  توووووووووووورة الخمسووووووووووووينيلت قلمووووووووووووت الحكقموووووووووووو  الليبيوووووووووووو  بمشوووووووووووورقع بلغووووووووووووت تكلفتووووووووووووه 

طبووووووووور  قكووووووووو لك -شوووووووووحلت-درنووووووووو -بنغووووووووولءي-قيشوووووووووم  تقسوووووووووي  االتصووووووووولالت التليفقنيووووووووو   وووووووووي المووووووووور 

, قتوووووووووووم تركيوووووووووووب مجمقعووووووووووو  مووووووووووو  الهقاتوووووووووووف التوووووووووووي تووووووووووودار ( 216) تقسوووووووووووي  االتصووووووووووولالت الخلرجيووووووووووو 

يرأسووووووووووهل مقظوووووووووف بريطوووووووووولني , ( بقسوووووووووطه)لووووووووو  , قالبريوووووووووود يسووووووووومقنه األهووووووووووللي بلليووووووووود قمتصوووووووووول  بللبدا

 .قخلفهل مقظف ليبي قم  المقظفي  الليبيي  صلل  العبيدي قعبدالمقل   الحلسي

م أقيموووووووووت بدالووووووووو  إ ووووووووول ي   وووووووووي المووووووووود  بوووووووووي  طبووووووووور  قاجووووووووودابيل  1944قمووووووووو  دخوووووووووق  عووووووووولم 

المووووووووووووقظفي  قبلنتقوووووووووووول  رئلسوووووووووووو  اإلدارة موووووووووووو  الموووووووووووور  إلوووووووووووو  بنغوووووووووووولءي تقسووووووووووووعت خطووووووووووووقط هقاتووووووووووووف 

م  1942الوووووووووووووو ي  كلنووووووووووووووت لووووووووووووووديهم منلصووووووووووووووب للعنلصوووووووووووووور المحليوووووووووووووو  اسووووووووووووووتخدامهل  ووووووووووووووي أقاخوووووووووووووور 

 (217)ققص  عدد المشتركي   ي خدملت الهلتف م  أهللي المدين  ست  مشتركي 

 ووووووووووي مصوووووووووولح   م تووووووووووم تعيووووووووووي  السوووووووووويد أكووووووووووريم حلموووووووووود أكووووووووووريم العبيوووووووووودي  1942ق ووووووووووي عوووووووووولم 

ف  ووووووووي كتيبوووووووو  الهندسوووووووو  قسووووووووم بريوووووووود الموووووووور  قالقوووووووورى التلبعوووووووو  لهوووووووول, حيووووووووث سووووووووب  لووووووووه شووووووووغ  مقظوووووووو

م صوووووووووووودرت لووووووووووووقائ   1961المخوووووووووووولبرات , قاالتصوووووووووووولالت  ووووووووووووي الجووووووووووووي  البريطوووووووووووولني ق ووووووووووووي عوووووووووووولم 

خلصوووووووووو  بلسووووووووووتخدام  أجهووووووووووءة الالسوووووووووولكي سووووووووووم  بمقجبهوووووووووول للمووووووووووقاطني  بلسووووووووووتخدام هوووووووووو   األجهووووووووووءة 
                                                           

215
 . 812ابراهيم احترية ،  
216
 . 13احلكومة الليبية ، مشروع مذكرة تقدمها احلكومة الليبية ايل جملس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ، ص  
217
 . 218أمحد القالل ، ص  

  كان من اوائل اجملندين يف صفوف  8623يف منطقة شحات تلقي تعليمه العام يف املدرسة االيطالية مبنطقة سوسة عام  8633ولد اكرمي العبيدي عام ،
 . 3189، وانتقل ايل الشليوين بعد الزلزال ن تويف يف مارس  8621جيش التحرير ، انتقل ملدينة املرج 
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, ق ووووووووووو  عقووووووووووود بوووووووووووي  الموووووووووووقاطني  قمصووووووووووولح  البريووووووووووود حيوووووووووووث يمووووووووووون  الموووووووووووقاط  رخصووووووووووو  تركيوووووووووووب 

قتشووووووووووووير إحوووووووووووودى القثوووووووووووولئ  إلوووووووووووو  أ  أحوووووووووووود سوووووووووووولكني شوووووووووووولرع الجهوووووووووووولء مقلبوووووووووووو  رسووووووووووووقم معينوووووووووووو  , 

للحصووووووووق  علوووووووو  هوووووووو   الخدموووووووو  مموووووووول يشووووووووير إلوووووووو   1962الصووووووووبيحلت قوووووووود ققوووووووو  عقوووووووود  ووووووووي عوووووووولم 

 (218)تغطي  المدين  بللكلم  

ققوووووووود أشوووووووولر لنوووووووودبر   ووووووووي تقريوووووووور  إلوووووووو  أ  هنوووووووولك خطووووووووقط هلتفيوووووووو  تغطووووووووي الموووووووود  الرئيسووووووووي  

الخطووووووووووووقط كلنووووووووووووت قوووووووووووود قبوووووووووووو لك  ووووووووووووإ  هوووووووووووو    (219)بللكلموووووووووووو  إال أ  خوووووووووووودملتهل كلنووووووووووووت  ووووووووووووعيف  

أنشووووووووووأتهل إيطلليوووووووووول  ووووووووووي إطوووووووووولر برنلمجهوووووووووول االسووووووووووتيطلني  ووووووووووي المدينوووووووووو  قتووووووووووم صوووووووووويلنتهل قتفعيلهوووووووووول 

 .بعد االستقال  
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:ت الحيوانا وتربية الزراعة  

اتسووووووووووووومت مدينوووووووووووووه المووووووووووووور  بتنوووووووووووووقع النشووووووووووووولط اإلقتصووووووووووووولدي  هوووووووووووووي إلووووووووووووو  جلنوووووووووووووب طبيعتهووووووووووووول   

الءراعيوووووووووه قالرعقيووووووووو   ووووووووومت العديووووووووود مووووووووو  التجووووووووولر قالحووووووووور ي  قبووووووووو لك  وووووووووإ  البنووووووووول  اإلقتصووووووووولدي 

لهووووووووووول كووووووووووول  شوووووووووووبه متكلمووووووووووو   معظوووووووووووم التجووووووووووولر قالحووووووووووور يي  الووووووووووو ي  يقطنوووووووووووق  المدينووووووووووو  يملرسوووووووووووق  

لشووووووووور أق بللمشووووووووولرك  مووووووووو  آخوووووووووري  قبووووووووو لك حر ووووووووو  الءراعووووووووو  قتربيووووووووو  الحيقانووووووووولت سوووووووووقا  بشوووووووووك  مب

توووووووووووأتي دراسووووووووووو  الءراعوووووووووووه كنشووووووووووولط اقتصووووووووووولدي  وووووووووووي إطووووووووووولر دراسووووووووووو  المدينووووووووووو  لكوووووووووووق  المحلصوووووووووووي  

الءراعيووووووووو  هوووووووووي المصووووووووودر الرئيسوووووووووي لغووووووووو ا  السوووووووووكل  قكمووووووووول سوووووووووب   وووووووووإ  معظوووووووووم هوووووووووؤال  السوووووووووكل  

يملرسوووووووووق  الءرعووووووووو  أمووووووووول بلسوووووووووتغال  أرا ووووووووويهم  القاقعووووووووو  حوووووووووق  المدينووووووووو  أق  وووووووووي السوووووووووقاني داخووووووووو  

 للمدينووووووووو  تتميوووووووووء بقجوووووووووقد البسووووووووولتي  المعرق ووووووووو  لووووووووودى . نفسوووووووووهل قأحيلنووووووووولك بجلنوووووووووب المنوووووووووء  المدينووووووووو  

األهووووووووووللي بللسووووووووووقاني  هووووووووووي أر  مسووووووووووتقي  صووووووووووللح  للءراعوووووووووو  قتحتووووووووووقي علوووووووووو  صووووووووووهلريم قآبوووووووووولر 

قموووووووووو  بووووووووووي  هوووووووووو   السووووووووووقاني سوووووووووولني  العووووووووووي  مققعهوووووووووول بللمحلوووووووووو  الغربيوووووووووو  بشوووووووووولرع .  (220)الميوووووووووول  

ء البوووووووووقليس قكالهمووووووووول بللمحلووووووووو  الغربيووووووووو  أمووووووووول الفلرسوووووووووي قسووووووووولني  عبوووووووووداي الغريووووووووولني خلوووووووووف مركووووووووو

 وووووووووي المحلووووووووو  الشووووووووورقي   تقجووووووووود سووووووووولني  محمووووووووود بووووووووو  صووووووووولل  غريووووووووودة  وووووووووي شووووووووولرع عمووووووووور المختووووووووولر 

قسووووووووولني  القووووووووور  بوووووووووقللي  وووووووووي شووووووووولرع الفالحوووووووووي  أمووووووووول سووووووووولني  شووووووووولتلت  تقووووووووو  بوووووووووللقرب مووووووووو  المقبووووووووورة 

قمعظووووووووووم هوووووووووو   السووووووووووقاني  (221)إ وووووووووول   إلوووووووووو   لووووووووووك تقجوووووووووود سوووووووووولني  الحموووووووووورق  قسوووووووووولني  شووووووووووقلقف 

أمووووووووول سووووووووولني  . ) علووووووووو  أشوووووووووجلر الرمووووووووول  قالنخيووووووووو  قبهووووووووول آبووووووووولر ميووووووووول  صوووووووووللح  للشووووووووورب تحتوووووووووقي 

                                                           
 .رواية ، محمد عبد السالم غريدة  220
221
 .خ مجموعة خرائط لمواقع هذه السواني .و 
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المعرق ووووووووو  بفيتقريووووووووو  عمووووووووورا  قمفتووووووووولم عبووووووووود الهووووووووولدي  ووووووووور  بوووووووووق بكووووووووور حفتووووووووور قالتوووووووووي  (222)حفتووووووووور 

تبلوووووووووو  مسوووووووووولحتهل ثالثملئوووووووووو  أاربعووووووووووق  هكتوووووووووولر قحوووووووووودقدهل شووووووووووملالك الموووووووووور  القووووووووووديم قجنقبوووووووووولك جبوووووووووو  

قطريوووووووووو  الغنيصوووووووووور  ( . الحلميووووووووووه ) لجووووووووووي  العبيوووووووووود قشوووووووووورقلك طريوووووووووو  الرقيعووووووووووي قغربوووووووووولك معسووووووووووكر ا

قهووووووووي ت ووووووووم األرا ووووووووي الءراعيووووووووه قكهووووووووف انجلوووووووووقا قصووووووووهلريم  ووووووووي سووووووووف  الجبوووووووو  قبهوووووووول مصووووووووون  

مشووووووووووووورقبلت قمصووووووووووووون   خووووووووووووولر قتنوووووووووووووتم القمووووووووووووو  قالشوووووووووووووعير قالءيتوووووووووووووق  قبهووووووووووووول معصووووووووووووورة قطريووووووووووووو  

الغنيصوووووووووور  قهووووووووووي ت ووووووووووم األرا ووووووووووي الءراعيوووووووووو  قكهووووووووووف انجلووووووووووقا قصووووووووووهلريم  ووووووووووي السووووووووووف  لءيووووووووووت 

أشوووووووووجلر اللووووووووووقء قالخوووووووووق  قالبرقوووووووووق  قالمشوووووووووم  قالكمثووووووووورى , قالعنووووووووووب الءيتوووووووووق  كمووووووووول تقجووووووووود بهووووووووول 

قتووووووووووءرع بهوووووووووول البققليوووووووووولت قهووووووووووي مووووووووووءقدة بوووووووووولآلالت الءراعيوووووووووو  كموووووووووول يقجوووووووووود بهوووووووووول مبوووووووووولني سووووووووووكني  

قمخووووووووووولء  للمحلصوووووووووووي  قبلإل ووووووووووول   إلووووووووووو  السوووووووووووقاني تحووووووووووويط بللمدينووووووووووو  أرا وووووووووووي ءراعيووووووووووو  تنقسوووووووووووم 

- :إل  نقعي  

يمتوووولء بخصووووقب  تربتووووه قكثوووورة األشووووجلر يمتوووود علوووو  طووووق  شوووولطا البحوووور شووووملالك ق : النووووقع األق  

الطبيعيووووو  , قالنوووووقع الثووووولني بجلنوووووب القسوووووم األق  قيمتووووولء بءراعووووو  الغوووووال  قالمحلصوووووي  المقسووووومي   هوووووق 

 سووووه  الموووور  القاقوووو  بووووي  .  (223) يعتبوووور موووو  المراعووووي قتكثوووور بهوووول النبلتوووولت الصووووحراقي  قآبوووولر الميوووول 

 7466  حيووووووووث تبلوووووووو  مسوووووووولحته السوووووووولح  قالطريوووووووو  الجنووووووووقبي يعتبوووووووور أخصووووووووب أرا ووووووووي إقلوووووووويم برقوووووووو

 . (225)قهق صلل  لءراع  كل   أنقاع الحبقب الءراعي  . (224)هكتلر

                                                           
 .1955.خ  خريطة توضح موقع سانية  حفتر .و 222
223
 . 7, ص  7611ابري   14, 11الندقة العلمي  الثلني  , المر  ((  راعي  معل م  اج  المر  علصم  ء ))سعد مفتلم الفلخري  
جلمع  قلريققنس ( 7. )مجل  كلي  االداب , ع(( بحث تحليالت الترب  قعالقتهل بلستغال  الءراعي  ي سه  المر  ))مختلر مصطفي بقرق  224
 . 757ص(. 1954بنغلءي ,)

 (. 7665المر  , برير , ) 7.خبلر المر  , ع  أ 225
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بلإل وووووووووول    إلووووووووووو   لووووووووووك  هوووووووووووق مركووووووووووء تجووووووووووولري ءراعووووووووووي يخووووووووووودم كل وووووووووو  منووووووووووولط  متصووووووووووور يه 

, أ  األمووووووووووالك  ووووووووووي مدينوووووووووو  الموووووووووور  كل وووووووووو  األقوووووووووولليم  (226)الموووووووووور  قكل وووووووووو  منوووووووووولط  قموووووووووود  ليبيوووووووووول 

غيوووووووووور شوووووووووورعي  كلنووووووووووت مثوووووووووولر جوووووووووود  قاسوووووووووو   ووووووووووي الليبيوووووووووو  التووووووووووي اسووووووووووتقل  اإليطوووووووووولليق  بطوووووووووور  

المحل وووووووووو  الدقليوووووووووو  , قققووووووووووف عقبوووووووووو  أموووووووووولم المووووووووووقاط   ووووووووووي اسووووووووووتقرار  االقتصوووووووووولدي قاالجتموووووووووولعي , 

 بهءيمووووووووووووو  المسوووووووووووووتعمر اإليطوووووووووووووللي أقكلوووووووووووووت إلووووووووووووو  اإلدارة البريطلنيوووووووووووووه مهمووووووووووووو  المحل ظووووووووووووو  علووووووووووووو  

 .أمالك إيطلليل بلعتبلرهل أمالك دقله مهءقم  

إلدارة هوووووووووووووو   األمووووووووووووووالك سووووووووووووووميت مكتووووووووووووووب حراسوووووووووووووو  أنشووووووووووووووأت اإلدارة البريطلنيوووووووووووووو  مصوووووووووووووولح  

ققووووووووود أقكلوووووووووت إلووووووووو  . كمووووووووول اطلووووووووو  عليهووووووووول أحيلنووووووووولك مكتوووووووووب أموووووووووالك الجبووووووووو  .  (227)أمووووووووالك العووووووووودق 

هوووووووو   المصوووووووولح  مهموووووووو  بيوووووووو  قتوووووووووأجير هوووووووو   األرا ووووووووي قكوووووووول  اإليجووووووووولر يتووووووووراقم موووووووول بووووووووي  ملئووووووووو  

إلووووووووو  ملئوووووووووه قعشوووووووووري  جنيوووووووووه سووووووووونقيلك , قتتوووووووووراقم المسووووووووولح  الموووووووووؤجرة مووووووووول بوووووووووي  ثالثووووووووو  هكتووووووووولرات 

قبعووووووووووود االسوووووووووووتقال  تمكوووووووووو  بعووووووووووو  المووووووووووقاطني  مووووووووووو  الووووووووووو هلب (  228)قخمسوووووووووو  قعشوووووووووووري  هكتوووووووووولر 

إلووووووووووووو  إيطلليووووووووووووول قشووووووووووووورا  بعووووووووووووو  العقووووووووووووولرات بمووووووووووووول  يهووووووووووووول األرا وووووووووووووي الءراعيووووووووووووو  مووووووووووووو  مللكيهووووووووووووول 

اإليطوووووووووووووولليي   موووووووووووووونهم علوووووووووووووو  سووووووووووووووبي  المثوووووووووووووول  ال الحصوووووووووووووور السوووووووووووووويد صوووووووووووووولل  الوووووووووووووودقيك , حموووووووووووووود 

كموووووووووووول ( 229)القموووووووووووولطي بقشقيشووووووووووووه , امراجوووووووووووو  الوووووووووووور  , عبوووووووووووود اللطيووووووووووووف القموووووووووووولطي , الصووووووووووووللحي  

م  أشوووووووووترى  1944قووووووووودم الكثيووووووووور مووووووووو  اإليطووووووووولليي  إلووووووووو  مدينوووووووووه المووووووووور  لبيووووووووو  مووووووووول يملكوووووووووق  عووووووووولم 

موووووووونهم علوووووووو  سووووووووبي  المثوووووووول  السوووووووولدة محموووووووود صوووووووولل  غريوووووووود   قالسوووووووويد امطووووووووق  سووووووووليمل  الدرسووووووووي 

                                                           
 . 195, ص 7االسكل   ي ليبيل ,   226
 .رقاي  , سعد القطع   227
 .رقاي  , عبد السالم غريدة  228
 (. 7615اكتقبر   11المر  , )مفتلم الصللحي  القملطي , مقلبل  اجرتهل البلحث  ,  229
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 .(231), قكووووووووووو لك السووووووووووولدة عمووووووووووورا  عبووووووووووود الهووووووووووولدي حفتووووووووووور قمفتووووووووووولم عبووووووووووود الهووووووووووولدي حفتووووووووووور ( 230)

اعيووووووووووو   ات المحلصوووووووووووي  المثمووووووووووورة  وووووووووووي أيووووووووووودي اإليطووووووووووولليي  قكمووووووووووول ظلوووووووووووت بعووووووووووو  األرا وووووووووووي الءر 
اتخووووووووووو ت الجمعيوووووووووووه العلمووووووووووو  قووووووووووورار يق وووووووووووي ب ووووووووووورقرة تسوووووووووووقي  مسوووووووووووأل  األموووووووووووالك ق وووووووووووي .  (232)

م اتخوووووووووووو ت الجمعيوووووووووووو  العلموووووووووووو  قوووووووووووورار يق ووووووووووووي ب وووووووووووورقرة تسووووووووووووقي  مسوووووووووووولل   1966ديسوووووووووووومبر  16

األمووووووووووووالك التووووووووووووي اسووووووووووووتقلت عليهوووووووووووول إيطلليوووووووووووول أثنوووووووووووول  احتاللهوووووووووووول لليبيوووووووووووول لكووووووووووووي يسووووووووووووتقر الق وووووووووووو  

تصوووووووووووولدي للووووووووووووبالد قبصوووووووووووودقر هوووووووووووو ا القوووووووووووورار شوووووووووووورعت حكقموووووووووووو  برقووووووووووووه  ووووووووووووي إعوووووووووووولدة بعوووووووووووو  االق

 ( 233)األمالك الءراعي  قغيرهل م  األمالك إل  أصحلبهل 

م اشوووووووووووووترى السووووووووووووويد امطوووووووووووووق  سوووووووووووووليمل  أر  مووووووووووووو  ءقجووووووووووووو  بريتقلوووووووووووووه  1956 نجووووووووووووود عووووووووووووولم 

ق ووووووووووووووي الققووووووووووووووت  اتووووووووووووووه احووووووووووووووتفظ بعوووووووووووووو   (234)اإليطووووووووووووووللي عنوووووووووووووودمل قوووووووووووووودمت للمدينوووووووووووووو  لبيعهوووووووووووووول 

قنووووووووووه موووووووووو  أرا ووووووووووي علوووووووووو  أموووووووووو  أ  يقيمووووووووووقا عليهوووووووووول مشوووووووووولري  اقتصوووووووووولدي  اإليطوووووووووولليي  بموووووووووول يملك

مدينووووووووووووو  المووووووووووووور  , قبر قتوووووووووووووه ( مرءقتوووووووووووووي)م ءار مليوووووووووووووقنير إيطوووووووووووووللي يووووووووووووودع  1964 فوووووووووووووي عووووووووووووولم 

السووووووووويد  عبووووووووود اي علبووووووووود السنقسوووووووووي قكووووووووول  هد وووووووووه عمووووووووو  مشووووووووورقع اسوووووووووتثملري ءراعوووووووووي قصووووووووونلعي 

بيلوووووووووو   ووووووووووي أر  كوووووووووول  يملكهوووووووووول  ووووووووووي سووووووووووه  الموووووووووور  قلموووووووووول علووووووووووم السوووووووووويد أمراجوووووووووو  الوووووووووور  شوووووووووويخ ق

العر ووووووووو  بووووووووولألمر قووووووووولم بوووووووووإبال  قبلئووووووووو  العر ووووووووو  قالعبيووووووووود , ققوووووووووررقا تشوووووووووكي  ق ووووووووود لمقلبلووووووووو  الملوووووووووك 

يقلف قالي برق  لمدة شهر   . (235)ال ي قلم بطرد المستثمر قا 

                                                           
 .رقاي  , سعد امطق  سليمل  الدرس   230
 1966لهلدي حفتر   ,عقد بي  ار  ءراعي  ,م  إيطللي  الي ابنل  عبد ا.ق 231
 .رقاي  , سعد امطق  سليمل  الدرسي  232
 111-117,ص ( 1926القلهرة ,)صالم العقلد , ليبيل المعلصرة , معهد البحقث قالدراسلت العربي  ,  233
 .رواية ، سعد امطول سليمان  234
 (. 2119اكتوبر  22المرج ،)سالم امراجع الرخ ، ، مقابلة اجرتها الباحثة  235
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م قوووووووووولم السوووووووووويد عبوووووووووود اي علبوووووووووود السنقسووووووووووي أثنوووووووووول  تقاجوووووووووود   ووووووووووي رقموووووووووول  1964ق ووووووووووي سوووووووووون  

  ممتلكوووووووووولت المصوووووووووورف بعقوووووووووود مبلحثوووووووووولت موووووووووو  المسووووووووووؤقلي   ووووووووووي مصوووووووووورف رقموووووووووول , للتخلووووووووووي عوووووووووو

 وووووووووي برقووووووووو  , قالتوووووووووي قووووووووود اشوووووووووتراهل مووووووووو  أصوووووووووحلبهل أق أرغموووووووووقا علووووووووو  بيعهووووووووول , أق سووووووووولبت مووووووووونهم 

 وووووووتم شوووووووورا  الوووووووبع  موووووووو  هووووووو   الممتلكوووووووولت قعوووووووولد ثمنهووووووول إلوووووووو  بنوووووووك بوووووووولركليء كمووووووول أعيوووووووودت هوووووووو   

قبللسووووووووووووووويطرة البريطلنيووووووووووووووو  الكلملووووووووووووووو  علووووووووووووووو  كل ووووووووووووووو  إدارة .  (236)الممتلكووووووووووووووولت إلووووووووووووووو  أصوووووووووووووووحلبهل 

بلالهتمووووووووووووووولم بللنشوووووووووووووووولط الءراعوووووووووووووووي ,  لسوووووووووووووووتحدثت مشووووووووووووووورقع الووووووووووووووووءرد   المدينووووووووووووووو  بلشووووووووووووووورت اإلدارة

م , بلإل ووووووووووول   إلووووووووووو   1914للتجوووووووووولرب الءراعيووووووووووو  قالحيقانيوووووووووو  , الووووووووووو ي كووووووووووول  قوووووووووود تأسوووووووووووس منوووووووووو  

بسوووووووووط السووووووووويطرة علووووووووو  جميووووووووو  األرا وووووووووي الصوووووووووللح  إلنتووووووووول  القمووووووووو  خلصووووووووو   وووووووووي نطووووووووو  المووووووووور  

بيووووووووووولر, ب وووووووووووقاحي منطقووووووووووو  األ( النقعوووووووووووه ) قالسوووووووووووهق  الممتووووووووووودة غووووووووووورب المدينووووووووووو  حتووووووووووو  منطقووووووووووو  

كموووووووووول أنشوووووووووووا مقووووووووووراك للقرشووووووووووو  الءراعيووووووووووو  قخءانوووووووووولت الققوووووووووووقد , قمخووووووووووولء  قطوووووووووو  الغيووووووووووولر قمخووووووووووولء  

لووووووووو  بووووووووولقي المنووووووووولط  قالمووووووووود   للحبوووووووووقب كمووووووووول اهتموووووووووت بقسووووووووولئ  اإلموووووووووداد األخووووووووورى مووووووووو  المووووووووور  قا 

  . (237)قالقرى المجلقرة 

كمووووول أقووووويم مشوووووت  شووووور  المدينووووو  عنووووود مقبووووورة سووووويدي خليفووووو  , حيوووووث توووووءرع شوووووتالت الفلكهووووو  ليوووووتم 

قمشوووووووورقع سووووووووه  الموووووووور  نوووووووول  اهتملموووووووولك قاسووووووووعلك موووووووو  اإلدارة بقصوووووووود االكتفوووووووول  الوووووووو اتي ( 238)يعهوووووووول تقء 

الووووو ي يقوووووقم األسووووورى ( bab youبلبوووووليقا ) قتصووووودير الفووووولئ  إلووووو  الخووووولر  كمووووول قلموووووت بمشووووورقع 

قاسووووووتثمر البريطوووووولنيق  كل وووووو  .   (239)األلموووووول  بللعموووووو   يووووووه قاسووووووتمر طووووووقا  عهوووووود اإلدارة اإلنجليءيوووووو  

                                                           
 (1951مارس  21)بنغازي ( 219.)ان ،ع جريدة الزم 236
 .9ص.سعد، مفتاح الفاخري 237
 .رقاي  ,احمد الرابطي 238
 .رقاي  , محمد علي الشقملني  239
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  الحكقميووووووووو   قووووووووولمقا بجلوووووووووب اآلالت بلإل ووووووووول   إلووووووووو  إصوووووووووالم اآلالت القديمووووووووو  األرا وووووووووي الءراعيووووووووو

ميجووووووور ) قشووووووورعقا  وووووووي الحووووووورث تحوووووووت إشوووووووراف مقظوووووووف بريطووووووولني تووووووولب  لمصووووووولح  الءراعووووووو  يووووووودع  

يس)قخلفوووووووووه ( دقلوووووووووس كمووووووووول قلموووووووووت مصووووووووولح  الءراعووووووووو  بتوووووووووأجير اآلالت  الءراعيووووووووو  لموووووووووالك ( ميجووووووووورا 

 . (240)األرا ي 

المسووووووووووووتنبت أق كموووووووووووول يعوووووووووووورف لوووووووووووودى األهووووووووووووللي قموووووووووووو  أهووووووووووووم المشوووووووووووولري  الءراعيوووووووووووو  مشوووووووووووورقع 

قهوووووووووو ا المركووووووووووء موووووووووو  أهووووووووووم المراكووووووووووء التووووووووووي اشووووووووووتهرت بهوووووووووول مدينوووووووووو  ( القووووووووووراري أق لقراريووووووووووق)بلسووووووووووم 

الموووووووووور  موووووووووو  أربعينوووووووووولت القوووووووووور  العشووووووووووري  المل ووووووووووي قكوووووووووول  يعنووووووووووي بدراسوووووووووو  البوووووووووو قر قالشووووووووووتالت 

قمووووووووودى مالئمتهوووووووووول للتربوووووووووو  المحليوووووووووو  ققوووووووووود سوووووووووولهم  ووووووووووي تطووووووووووقير الءراعوووووووووو   ووووووووووي مختلووووووووووف منوووووووووولط  

حيووووووووث أنووووووووه  ووووووووي هوووووووو ا المسووووووووتنبت تجوووووووورى دراسوووووووولت علوووووووو  عوووووووودة أنووووووووقاع موووووووو  التربوووووووو  , قيووووووووتم ليبيوووووووول 

اختبووووووووولر البووووووووو قر لمالئمووووووووو  لهووووووووول , قتحسوووووووووينهل قءراعتهووووووووول ق ووووووووو  إمكلنيووووووووولت كووووووووو  منطقووووووووو  , إ ووووووووول   

إلووووووووو   لووووووووووك كلنووووووووووت تجووووووووورى دراسوووووووووولت لمعر وووووووووو  اآل وووووووووولت قالحشووووووووورات ال وووووووووولرة قمحلقلوووووووووو  مقلقمتهوووووووووول 

ل  األشووووووووجلر قتطووووووووقر المسووووووووتنبت  يموووووووول بعوووووووود بللقسوووووووولئ  المتووووووووق رة كووووووووللجير الوووووووو ي تووووووووده  بووووووووه سوووووووويق

إلووووووووووو  البحوووووووووووقث الءراعيووووووووووو  التوووووووووووي قاصووووووووووولت دراسوووووووووووتهل  وووووووووووي مجووووووووووول  إدخووووووووووول  محلصوووووووووووي  جديووووووووووودة 

 ( 241)قتحسي  المحلصي  المحلي  

 1942 – 1946كمووووووووووووووووووول قلموووووووووووووووووووت اإلدارة البريطلنيوووووووووووووووووووه بإصووووووووووووووووووودار منشوووووووووووووووووووقرات لسوووووووووووووووووووونقات 

هوووووووووووول بشووووووووووووأ  حمليوووووووووووو  المووووووووووووءارع قهوووووووووووو   منشووووووووووووقرات ت وووووووووووومنت قووووووووووووقاني  تعوووووووووووور  مخووووووووووووللفي  إلحكلم

للمحلكموووووووووولت العسووووووووووكري  قبعققبوووووووووولت متدرجوووووووووو  بووووووووووي  السووووووووووج  قالغراموووووووووو  الملليوووووووووو  حوووووووووودهل األقصوووووووووو  
                                                           

 رقاي   ,يقنس العقامي 240
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م قلمووووووووووووووت الحكقموووووووووووووو  الليبيوووووووووووووو  بسلسوووووووووووووول  مشوووووووووووووولري   1967منوووووووووووووو  عوووووووووووووولم (  242)ملئتوووووووووووووول   جينوووووووووووووو  

م  بلووووووووو   1967تنمقيووووووووو   وووووووووي قطووووووووولع الءراعووووووووو  سووووووووولهم  يهووووووووول البنوووووووووك الووووووووودقلي ل نشووووووووول  قالتعميووووووووور 

مسووووووووووولحتهل بعشووووووووووورة آالف قأربعملئووووووووووو  قثالثووووووووووو   عووووووووووودد الموووووووووووءارع سوووووووووووتملئ  قأربووووووووووو  قعشووووووووووورق  قووووووووووودرت

, قالهوووووووووودف موووووووووو   لووووووووووك استصووووووووووالم األرا ووووووووووي , قالعموووووووووو  علوووووووووو  تووووووووووقطي  ( 243)قثالثووووووووووق  هكتوووووووووولر 

السووووووووووووووكل  قالنهووووووووووووووق  بللءراعوووووووووووووو  قكوووووووووووووول  مقوووووووووووووور مؤسسوووووووووووووو  اإلسووووووووووووووتيطل  الءراعووووووووووووووي  ووووووووووووووي أر  

قمهمتهووووووووووووول اإلشوووووووووووووراف علووووووووووووو  كووووووووووووو   (244)الشووووووووووووورك  قخلووووووووووووويط مووووووووووووو  موووووووووووووقظفي  ليبوووووووووووووي  قأجلنوووووووووووووب 

يم الخووووووووووووودملت لمملرسووووووووووووي هووووووووووووو   المهنوووووووووووو  , حيوووووووووووووث كلنووووووووووووت تتوووووووووووووي  األعموووووووووووول  الءراعيووووووووووووو  , قتقوووووووووووود

للمووووووووووووووووووقاطني  الحصووووووووووووووووووق  علوووووووووووووووووو  اآلالت قالحبووووووووووووووووووقب قاألسوووووووووووووووووومدة , قالمسووووووووووووووووووتلءملت الءراعيوووووووووووووووووو  

بللتقسووووووووووويط قكووووووووووول  القسوووووووووووط عبووووووووووولرة عووووووووووو  نسوووووووووووب  معينووووووووووو  مووووووووووو  المحصوووووووووووق  ق لوووووووووووك أل  الق ووووووووووو  

المووووووووولدي للفالحووووووووووي  لووووووووووم يكوووووووووو  يسووووووووووم  بللحصووووووووووق  علووووووووو  هوووووووووو   اآلالت قكوووووووووول  عوووووووووودد قليوووووووووو  موووووووووو  

  يمتلكوووووووووووق  األالت الءراعيووووووووووو  مثووووووووووو  السووووووووووولدة عبووووووووووود اللطيوووووووووووف القمووووووووووولطي  بقشقيشوووووووووووه , الموووووووووووقاطني

بلإل وووووووووووول   إلوووووووووووو  قجووووووووووووقد .  (245)محموووووووووووود الووووووووووووءقاقي , صووووووووووووللحي  القموووووووووووولطي , صوووووووووووولل  الهاللووووووووووووي 

جمعيووووووووو  ءراعيووووووووو   قلموووووووووت إدارة الءراعووووووووو  التوووووووووي يرأسوووووووووهل آنووووووووو اك السووووووووويد علوووووووووي البكوووووووووق  الفيتوووووووووقري 

اف المؤسسووووووووووو  الءراعيووووووووووو  التوووووووووووي بتقءيووووووووووو  كميووووووووووولت مووووووووووو  القمووووووووووو  علووووووووووو  الموووووووووووءارعي  تحوووووووووووت إشووووووووووور 

أشوووووووووور ت بشووووووووووك  مبلشوووووووووور علوووووووووو  الحوووووووووورث قالحصوووووووووولد قكوووووووووو  موووووووووول تطلبووووووووووه الءراعوووووووووو  علوووووووووو  موووووووووودى 

ثموووووووولني أشووووووووهر قبعوووووووود ن ووووووووم المحصووووووووق  يووووووووتم شووووووووراؤ  موووووووو  المووووووووءارع قيتوووووووورك لووووووووه موووووووو  البوووووووو قر موووووووول 

                                                           
 .5سعد مفتلم الفلخري , ص 242
243
 . 16صبري  القطعلني , ص  
 .القملطي رقاي  الصللحي   244
245
 .رواية ، رابحة القماطي  
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رشووووووووووووولدهم . (  246)يءرعهووووووووووووول العووووووووووووولم القووووووووووووولدم  قكووووووووووووول  الهووووووووووووودف مووووووووووووو   لوووووووووووووك تقجيوووووووووووووه الموووووووووووووءارعي  قا 

صوووووووووووحيح  قالحديثوووووووووو  قعووووووووووولدة موووووووووول تقصوووووووووووي المؤسسوووووووووو  الءراعيووووووووووو  السووووووووووتخدام أسووووووووووولليب الءراعوووووووووو  ال

.  (247)  بءراعوووووووووووووو  أنووووووووووووووقاع معينوووووووووووووو  موووووووووووووو  الحبووووووووووووووقب قالبققليوووووووووووووولت كووووووووووووووللقم  قالشووووووووووووووعير قالحمووووووووووووووص

م اثنووووووووو  عشووووووووور الفووووووووول  1941ققووووووووودرت المسووووووووولح  المءرقعووووووووو  مووووووووو  القمووووووووو  قالشوووووووووعير خوووووووووال  عووووووووولم 

هكتووووووووولر ق وووووووووي نفوووووووووس العووووووووولم قلموووووووووت اإلدارة بءراعووووووووو  أربعووووووووو  آاللوووووووووف هكتووووووووولر مووووووووو  قمووووووووو  قشوووووووووعير 

قعنووووووووووود ن ووووووووووووم المحصووووووووووووق  قلمووووووووووووت بتشووووووووووووغي  المووووووووووووقاطني  موووووووووووو  رجوووووووووووول  قنسوووووووووووول  قأطفوووووووووووول   ووووووووووووي 

إال إ  االنتووووووووووووووول  كوووووووووووووووول  دق  المسووووووووووووووووتقى المطلووووووووووووووووقب ق ك . (248) تصوووووووووووووووفي  قتنقيوووووووووووووووو  المحصووووووووووووووووق 

السووووووووووووووووتخدام اآلالت اإليطلليوووووووووووووووو  القديموووووووووووووووو  , بلإل وووووووووووووووول   إلوووووووووووووووو  ت بوووووووووووووووو ب األمطوووووووووووووووولر قمقجوووووووووووووووولت 

نحووووووووووق ثالثملئوووووووووو  مءرعوووووووووو  الجفوووووووووولف , كموووووووووول بوووووووووودأ مشوووووووووورقع الووووووووووتال  الخوووووووووولص بووووووووووللمقاطني  بءراعوووووووووو  

بشووووووووورط يحتووووووووورم المسوووووووووتأجر شووووووووورقط اسوووووووووتغال  هووووووووو   الموووووووووءارع إال ا  هووووووووو ا المشووووووووورقع  شووووووووو  لعووووووووودم 

االطمئنوووووووول  إلوووووووو  موووووووول ي ووووووووم  حوووووووو  الملكيوووووووو   ووووووووي المسووووووووتقب  ققوووووووود الحووووووووظ خبوووووووورا  األمووووووووم المتحوووووووودة 

أ  المووووووووووووقاطني  كوووووووووووولنقا قوووووووووووولدري  علوووووووووووو  تكييووووووووووووف أنفسووووووووووووهم علوووووووووووو  الءراعوووووووووووو  المسووووووووووووتقرة , إ ا موووووووووووول 

يووووووووووولت الالءمووووووووووو  مووووووووووو  آالت قبووووووووووو قر بلإل ووووووووووول   إلووووووووووو  اإلرشووووووووووولد الءراعوووووووووووي , توووووووووووق رت لهوووووووووووم اإلمكلن

قكوووووووووول   لوووووووووووك بطبيعوووووووووو  الحووووووووووول  سووووووووووويؤثر علوووووووووو  مسوووووووووووتقي اإلنتووووووووووول  الءراعووووووووووي قتحسوووووووووووينه كمووووووووووول أ  

هنووووووووووووولك أر  ءراعيووووووووووووو  مهجوووووووووووووقرة ق وووووووووووووعت تحوووووووووووووت تصووووووووووووورف الموووووووووووووقاطني  قلوووووووووووووم تكووووووووووووو  تحوووووووووووووت 

إشووووووووووراف مصوووووووووولح  الءراعوووووووووو  , قبوووووووووو لك  قوووووووووود كلنووووووووووت مهملوووووووووو  نجووووووووووم عنهوووووووووول انخفوووووووووول   ووووووووووي نسووووووووووب  

                                                           
246
 .رواية ، سعد القطعة  
247
 .رواية ، عبد السالم غريدة  
248
 . 15صبرية القطعاني ،  
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قق ووووووووووو  برنووووووووووولمم التوووووووووووأجير أصوووووووووووب  الموووووووووووقاط  علمووووووووووو   وووووووووووي الموووووووووووءارع الحكقميووووووووووو    (249)تووووووووووول  اإلن

بوووووووووأجر ءهيوووووووووود ال يتعووووووووودى قووووووووووقت يقمووووووووووه رغوووووووووم أنووووووووووه يق وووووووووي ققتوووووووووولك طووووووووووقيالك  وووووووووي الوووووووووورك  خلووووووووووف 

قيوووووووووو كر السوووووووووويد محموووووووووود الشووووووووووقملني بووووووووووأ   (250)اآلالت  ووووووووووي المووووووووووءارع الحكقميوووووووووو  لجموووووووووو  الحبووووووووووقب

دي ) ليووووووووول إلووووووووو  مصووووووووون  القمووووووووو  الصووووووووولب الووووووووو ي يوووووووووءرع  وووووووووي سوووووووووه  المووووووووور  , يصووووووووودر إلووووووووو  إيطل

لصووووووووووووووون  المكرقنووووووووووووووو  حيووووووووووووووووث إ  هووووووووووووووو ا المصووووووووووووووون  بنوووووووووووووووي خصيصوووووووووووووووولك ( de_stevnoaسوووووووووووووووتيفنقا

 (251)الستغال  القم   ي ه   المنطق 

كمووووووووووول قووووووووووولم بعووووووووووو  الموووووووووووقاطني  بعمووووووووووو  شوووووووووووراك  ءراعيووووووووووو  كتلوووووووووووك التوووووووووووي تموووووووووووت  وووووووووووي األر  

 (252)خلوووووووووووووف كووووووووووووولمبق السوووووووووووووالطن  قالتوووووووووووووي  ووووووووووووومت سوووووووووووووقيكر الفرجووووووووووووولني , عبووووووووووووود اي بقعجيلوووووووووووووه 

لقموووووووووووووولطي , عيسووووووووووووووي القبوووووووووووووولئلي , سووووووووووووووللم  يوووووووووووووولب , خليووووووووووووووف عبوووووووووووووود المللووووووووووووووك قعبوووووووووووووود اللطيووووووووووووووف ا

المسوووووووووووملري حيوووووووووووث كووووووووووول  موووووووووووالك األرا وووووووووووي يعقووووووووووودق  اتفلقووووووووووولك مووووووووووو  مووووووووووو  يقوووووووووووقم بحووووووووووورث األر  

 .قحصلد المحصق  بلإلنفل  عل  الشراك  بنسبه معين  

شوووووووووووووووووهدت ءراعوووووووووووووووو  القمووووووووووووووووو    1964 - 1964قخووووووووووووووووال  السوووووووووووووووونقات التلليووووووووووووووووو  لالسووووووووووووووووتقال  

اإلنتوووووووووووول  حيوووووووووووووث ءرعووووووووووووت مسوووووووووووولحه ثملنيووووووووووووو  قثموووووووووووولني  ألوووووووووووووف قالشووووووووووووعير تطووووووووووووقراك قءيووووووووووووولدة  ووووووووووووي 

قسووووووووبعملئ  قسووووووووبع  قأربعووووووووي  تطووووووووقراك  ووووووووي اإلنتوووووووول  حيووووووووث ءرعووووووووت مسوووووووولح  ثملنيوووووووو  قثموووووووولني  ألفوووووووولك 

 .قسبعملئ  قسبع  قأربعي  

                                                           
 .رقاي  , محمد الشقملني - 249
 .رقاي  , سعد القطع   250
 .رقاي  ,محمد الشقملني  251
 .رقاي  , محمد غريدة  252
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 المجمقع الشعير القم  السنه

1964 1266 1666 2766 

1966 1266 1666 2766 

1965 1666 1666 5666 

1962 6666 4176 9126 

1964 5629 2491 149426 

كل  ثلبتلك تقريبلك أمل  1966 – 1964يت   ا  اإلنتل  خال  السنقات ( 253)م  خال  الجدق  السلب  

شهد اإلنتل  تطقراك  1964إل   1962م  قد كل  أق  م  المعد  قخال  الفترة م   1965خال  علم 

 .م  1964م  عف إنتل   1964قا حلك حيث بل  علم 

لووووووووو  إنتووووووووول  الحبوووووووووقب تشوووووووووتهر المووووووووور  بءراعووووووووو  أشوووووووووجلر الءيتوووووووووق  التووووووووو  تحتووووووووو  قبلإل ووووووووول   إ

المرتبوووووووووه الثلنيووووووووو  بعووووووووود ءراعووووووووو  القمووووووووو  ,  ءراعووووووووو  أشوووووووووجلر الءيتوووووووووق  توووووووووتالئم مووووووووو  منووووووووول  المنطقووووووووو  

م قووووووووودمت ميءانيووووووووو  قووووووووودرت بووووووووولثن  عشووووووووور ألوووووووووف جنيوووووووووه للءراعووووووووو   وووووووووتم غووووووووورس  1965 فوووووووووي عووووووووولم 

أشووووووووجلر اللووووووووقء التووووووووي جوووووووول ت بلإل وووووووول   إلوووووووو  ءراعوووووووو   (254) كميوووووووو  كبيوووووووورة موووووووو  أشووووووووجلر الءيتووووووووق 

بنتووووووولئم أحسووووووو  ممووووووول كووووووول  متققعووووووولك قكووووووول  اإليطووووووولليق  قووووووود ءرعوووووووقا  وووووووي بسووووووولتينهم قكلنوووووووت ن وووووووم 

اللوووووووووووقء يتطلوووووووووووب خموووووووووووس سووووووووووونقات , كمووووووووووول ءرعوووووووووووت الحم ووووووووووويلت التوووووووووووي القوووووووووووت نجلحووووووووووولك قاسوووووووووووعلك 

بلإل ووووووووووول   إلووووووووووو  ءراعووووووووووو  الكووووووووووورقم  (255)قكلنوووووووووووت مووووووووووو  األنوووووووووووقاع الممتووووووووووولءة الصوووووووووووللح  للتصووووووووووودير 

                                                           
 .114 – 112ص  1964مصلحه اإلحصل  علم  253
254
(              دار الكتب القطني  , بنغلءي)حمد المفتي ,  مدين  قرا  اال   الحيلة قالمجتم   ي المر  القديم , مؤسس  العلم  للثقل   , محمد م 
 .166-149ص 

255
 . 31ص  1952ديسمبر  5بنجامين هيجنز ن التنمية االقتصادية ، واالجتماعية في ليبيا ، بعثة االمم المتحدة للمساعدة الفنية في ليبيا  
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نجحوووووووووت ءراعووووووووو  أشوووووووووجلر المشوووووووووم  , الخوووووووووق  , التفووووووووولم , البرقوووووووووق   التوووووووووي تقووووووووولقم الجفووووووووولف كمووووووووول

, الكمثووووووووووري , التووووووووووي  ,  ووووووووووي مسوووووووووولح  تقوووووووووودر بأربعملئوووووووووو  قعشووووووووووري  هكتوووووووووولر  ووووووووووي مركووووووووووء الووووووووووءرد  

م شوووووووووووهد محصوووووووووووق  العنوووووووووووب انخفل ووووووووووولك بسوووووووووووبب  1964قمنووووووووووو  عووووووووووولم . (256)للبحوووووووووووقث قالتجووووووووووولرب 

علووووووووو   قبووووووووو لك لوووووووووم يعووووووووود العنوووووووووب يووووووووودر ربحووووووووولك  (257)صووووووووودقر قوووووووووقاني  لمعلقبووووووووو  متعووووووووولطي الخموووووووووقر 

الموووووووووووءارعي  قانحصووووووووووور االهتمووووووووووولم بءراعتوووووووووووه علووووووووووو  األقليووووووووووولت حيوووووووووووث ظلوووووووووووت موووووووووووءارع كووووووووووو  مووووووووووو  

اإليطوووووووووولليق  التووووووووووي تحووووووووووقي علوووووووووو  أشووووووووووجلر العنووووووووووب قآبوووووووووولر كبيوووووووووورة  قبهوووووووووول مصوووووووووولن  نبيوووووووووو  منهوووووووووول 

تنووووووووووووووووتم العنووووووووووووووووب الوووووووووووووووو ي يصوووووووووووووووون  منووووووووووووووووه  (اقبووووووووووووووووس –الصووووووووووووووووليعليه  –بوووووووووووووووولرنيتي  –اكرمينووووووووووووووووق )

 (258)النبي 

قلرنووووووووووو  بءراعووووووووووو  الحبوووووووووووقب قالمحلصوووووووووووي  أمووووووووووول عووووووووووو  الخ ووووووووووورقات  يعتبووووووووووور إنتلجهووووووووووول قليووووووووووو  م

الشوووووووووووجري  قالفقاكوووووووووووه قكمووووووووووول إ  األهوووووووووووللي يسوووووووووووتغلق   رصووووووووووو  هطوووووووووووق  األمطووووووووووولر قتجمووووووووووو  ميووووووووووول  

الغريوووووووووو  ليءرعووووووووووقا بوووووووووو قر الطموووووووووولطم قالفلفوووووووووو  قالوووووووووو رة قالبصوووووووووو  قغيرهوووووووووول موووووووووو  الخ وووووووووورقات كموووووووووول 

أ  بعووووووووووو  مووووووووووو  سوووووووووووكل  المدينووووووووووو  يملكوووووووووووق  بسوووووووووووتلني  صوووووووووووغيرة  وووووووووووي بيوووووووووووقتهم يققموووووووووووق  بءراعووووووووووو  

لفلكهوووووووو  المعتموووووووودة علوووووووو  ميوووووووول  األمطوووووووولر قالووووووووري موووووووو  اآلبوووووووولر التووووووووي عوووووووولدة بعوووووووو  الخ وووووووورقات قا

 (259)موووووووووووول يققمووووووووووووق  بحفرهوووووووووووول بأنفسووووووووووووهم ق لووووووووووووك لقجووووووووووووقد الميوووووووووووول  الجق يوووووووووووو  بللمنطقوووووووووووو  بسووووووووووووهقل  

قبطبيعوووووووووو  الحوووووووووول  عوووووووووولدة موووووووووول تووووووووووءداد نتيجوووووووووو  السووووووووووتعمل  األسوووووووووومدة قتووووووووووق ر اإلمكلنيوووووووووولت الملديووووووووووه 

 .كلآلالت قالمبيدات قغيرهل 

                                                           
256
 . 13ص 1951يونيو  11تقرير حول زياره برقه التي قام بها اعضاء مجلس االمم المتحدة لليبيا  
257
 . 1957سجل قضايا جنح والجنايات . عقوبة بحق مواطن ظبط وهو في حالة سكر ،  11-8م وثائق .ش. م. س. و 

  ( كرمنسو ، برانيتس ، صليعايه ، أوبس )ليين أسماء مستوطنين ايطا. 
258
 رواية ،محمد الشوماني  
259
 .رواية ، سعد امطول سليمان  
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ي مصووووووووودراك اقتصوووووووولديلك هلموووووووولك موووووووو  مصوووووووولدر الوووووووودخ   جمووووووووو  أموووووووول  يموووووووول يخووووووووص الغلبوووووووولت  هوووووووو

الحطوووووووووب قبيعوووووووووه أق تحقيلوووووووووه إلووووووووو   حوووووووووم يعووووووووود حر ووووووووو  أسلسوووووووووي  اشوووووووووترك  يهووووووووول الحطووووووووولب قالتووووووووولجر 

   (260)قالفحلم حيث إ  الحطب قالفحم كل  العنصر الرئيسي للقققد  ي تلك الفترة 

  قكغيرهوووووووووووول موووووووووووو  األنشووووووووووووط  االقتصوووووووووووولدي  تتعوووووووووووور  الءراعوووووووووووو  لووووووووووووبع  المشوووووووووووولك  قالعراقيوووووووووووو

التوووووووووي تحووووووووود مووووووووو  اإلنتووووووووول  ,  مووووووووو  المشووووووووولك  علووووووووو  سوووووووووبي  المثووووووووول  مووووووووول هوووووووووق متعلووووووووو  بللعقامووووووووو  

الطبيعيوووووووو  كمتغيوووووووورات المنوووووووول  , قموووووووول يصوووووووولحبهل موووووووو  ت بوووووووو ب  ووووووووي كميوووووووو  سووووووووققط األمطوووووووولر موووووووو  

 ( 261) عووووووووووولم آلخووووووووووور , قمووووووووووول ينوووووووووووتم عنهووووووووووول مووووووووووو  دقرات جفووووووووووولف توووووووووووؤثر  وووووووووووي االنتووووووووووول  الءراعوووووووووووي 

راعيوووووووووو  سوووووووووقا  كلنووووووووووت بشووووووووووري  كوووووووووونقص بشوووووووووك  أق بووووووووووآخر قكوووووووووو لك الووووووووونقص  ووووووووووي المسووووووووووتلءملت الء 

األيوووووووووووودي العلملوووووووووووو  المدربوووووووووووو   ات الخبوووووووووووور  قالكفوووووووووووول ة أق العجووووووووووووء علوووووووووووو  تووووووووووووق ير اآلالت الءراعيوووووووووووو  

البوووووووووووووو قر الجيوووووووووووووودة  ووووووووووووووي المراكووووووووووووووء الءراعيوووووووووووووو  لتءقيوووووووووووووود  -المبيوووووووووووووودات -األسوووووووووووووومدة الع ووووووووووووووقيه  -

, بلإل وووووووووووول   إلوووووووووووو  مشوووووووووووولك  التسووووووووووووقي  التووووووووووووي يعوووووووووووولني منهوووووووووووول المووووووووووووقاط   (262)الفالحووووووووووووي  بهوووووووووووول 

لووووووووووو  حووووووووووود سوووووووووووقا   بووووووووووورغم مووووووووووو  قجوووووووووووقد محلصوووووووووووي  تصووووووووووول  للتصووووووووووودير إال إ  قلووووووووووو  قالحكقمووووووووووو  ع

اإلمكلنيووووووووولت الملديووووووووو  للتسوووووووووقي  خووووووووولر  المدينووووووووو  ق وووووووووعف القوووووووووقة الشووووووووورائي  داخووووووووو  المدينووووووووو  نجوووووووووم 

 . (263.)عنهل تكدس  ي اإلنتل  ممل يؤدي إل  تلفه أق استخدامه كعلف للحيقانلت

مصوووووووووودر مهووووووووووم موووووووووو  مصوووووووووولدر  قتوووووووووورتبط تربيوووووووووو  الحيقانوووووووووولت بللءراعوووووووووو  ارتبلطوووووووووولك قثيقوووووووووولك  هووووووووووي

الوووووووودخ   هووووووووي تووووووووأتي  ووووووووي المرتبوووووووو  الثلنيوووووووو  بعوووووووود الءراعوووووووو  قال تووووووووءا  إحوووووووودى القسوووووووولئ  التووووووووي يعتموووووووود 
                                                           

260
 .رقاي  , عبد السالم غريدة  
261
 .رقاي  , احمد الرابطي  
262
 .رقاي  , محمد الشقملني  
263
 .رقاي  , سعد امطق  سليمل   



111 

 

عليهووووووووووول غللبيووووووووووو  الموووووووووووقاطني  الووووووووووو ي  يملرسوووووووووووق  أعمووووووووووول  أخووووووووووورى  هوووووووووووي تمثووووووووووو  قيمووووووووووو  اقتصووووووووووولدي  

قمصووووووووووودر الووووووووووودخ  الرئيسوووووووووووي لكثيووووووووووور مووووووووووو  األسووووووووووور  غللبيووووووووووو  السوووووووووووكل  يربوووووووووووق  الحيقانووووووووووولت , قأ  

تلووووووووووف موووووووووو  شووووووووووخص آلخوووووووووور  ق قوووووووووولك للق وووووووووو  الموووووووووولدي لمللكهوووووووووول  نجوووووووووود موووووووووو  كلنووووووووووت اعوووووووووودادهل تخ

يمتلووووووووك قطيوووووووو  موووووووو  األغنوووووووولم يقوووووووودر بثالثملئوووووووو  إلوووووووو  أربعملئوووووووو  رأس قيعوووووووود هووووووووؤال  موووووووو  ميسووووووووقري 

قكوووووووووووو لك يمتلووووووووووووك الووووووووووووبع  موووووووووووو  األبقوووووووووووولر حووووووووووووقالي مئتووووووووووووي  إلوووووووووووو  خمسووووووووووووملئ  رأس ( 264)الحوووووووووووول  

ملشووووووووووووي  قال مهنووووووووووووتهم تربيوووووووووووو  قبيوووووووووووو  األغنوووووووووووولم قال (265) (مقالووووووووووووه )قيطلوووووووووووو  علوووووووووووو  هووووووووووووؤال  اسووووووووووووم 

يشووووووووووووترط أ  يكووووووووووووق  هووووووووووووؤال  موووووووووووو  سووووووووووووكل  األريوووووووووووولف بوووووووووووو  أ  كثيوووووووووووور موووووووووووو  المووووووووووووءارعي  قمربووووووووووووي 

األغنوووووووولم قالملشووووووووي  هووووووووم موووووووو  سووووووووكل  المدينوووووووو  , قكموووووووول تووووووووتم المشوووووووولرك   ووووووووي الءراعوووووووو  أي وووووووولك تووووووووتم 

بووووووووووي  مللووووووووووك الحيقانوووووووووولت قمربيهوووووووووول خلصوووووووووو  عنوووووووووودمل يكووووووووووق  مللكهوووووووووول موووووووووو  سووووووووووكل  الموووووووووود  حيووووووووووث 

د بهوووووووول كوووووووو  طوووووووورف موووووووو  هوووووووو   المشوووووووولرك  قعوووووووولدة موووووووول يتفوووووووو  الطر وووووووول  علوووووووو  الكيفيوووووووو  التووووووووي يسووووووووتفي

يووووووووووتم االتفوووووووووول  علوووووووووو  أ  ينفوووووووووو  المووووووووووقا  موووووووووو  صوووووووووولحب األر  علوووووووووو  مقلسووووووووووم  العلئوووووووووود بنسووووووووووب  

 (266)معين 

قبوووووووووووللرغم مووووووووووو  أ  المنطقووووووووووو  بطبيعتهووووووووووول منطقووووووووووو  ءراعيووووووووووو  رعقيووووووووووو  , إال ا  هنووووووووووولك الكثيووووووووووور 

علوووووووو   موووووووو  ال ووووووووقابط لمملرسوووووووو  حر وووووووو  تربيوووووووو  الحيقانوووووووولت  ووووووووال يجووووووووقء للمربووووووووي توووووووورك الحيقانوووووووولت

جلنووووووووووب الطريوووووووووو  العوووووووووولم ألنووووووووووه بهوووووووووو   الحللوووووووووو  يعوووووووووور  حيوووووووووولة اآلخووووووووووري  للخطوووووووووور حيووووووووووث سوووووووووونت 

القووووووووقاني  تنظوووووووويم هوووووووو   المهنوووووووو   ووووووووال يجووووووووقء لمربووووووووي الحيقانوووووووولت اإلعتوووووووودا  علوووووووو  أرا ووووووووي غيوووووووورهم 

                                                           
 .رقاي  , سعد القطع   264
 .1944- 1941, عققد ءقا   تب  حرف االءقا    ي عققد الءقا  152-154-114م  ,قثلئ  .. .م.س.ق 265
 . 1945-1946بشل  عم  شرك  ءراعي  بي  المقاطني  ,ملف المعلمالت  16م , قثيق  ,. .م.س.ق 266
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بووووووووووللرعي  يهوووووووووول , كموووووووووول أنووووووووووه ال يحوووووووووو  لووووووووووه توووووووووورك الحيقانوووووووووولت ترعوووووووووو  علوووووووووو  قلرعوووووووووو  الطريوووووووووو  , 

مووووووووو  يقوووووووووقم ب ووووووووورب الحيقانووووووووولت خلصووووووووو  إ ا إ ووووووووول   إلووووووووو   لوووووووووك شوووووووووملت هووووووووو   القوووووووووقاني  عققبووووووووو  

كووووووووول  الحيوووووووووقا  يملكوووووووووه شخصووووووووولك آخووووووووور قتشوووووووووير كثيووووووووور مووووووووو  الق وووووووووليل إلووووووووو  العققبووووووووو  التوووووووووي تقووووووووو  

كمووووووووول قلموووووووووت حكقمووووووووو  اإلدارة  وووووووووم  بووووووووورامم إقووووووووورا  ( 267)علووووووووو  مرتكبوووووووووي مثووووووووو  هووووووووو   األ عووووووووول  

الفالحووووووووي  إعطوووووووول  قوووووووورق  لشوووووووورا  الحيقانوووووووولت قبعوووووووود  توووووووورة محوووووووودقدة يلووووووووءم الفووووووووالم بسووووووووداد مبلوووووووو  

كمووووووووول مووووووووو  مهووووووووولم مركوووووووووء الوووووووووءرد  .  (268)يوووووووووقف، ثمنهووووووووول قجوووووووووب عليوووووووووه إرجووووووووولع الحيوووووووووقا  قا   لوووووووووم 

للتجوووووووووولرب الءراعيوووووووووو  قالحيقانيوووووووووو  القيوووووووووولم بتهجووووووووووي  السووووووووووالل  الحيقانيوووووووووو  , قكوووووووووو لك يقجوووووووووود بمنطقوووووووووو  

الصوووووووووووليعليه موووووووووووءارع لتربيووووووووووو  الحيقانووووووووووولت قلتحسوووووووووووي  السوووووووووووالله الحيقانيووووووووووو  , حيوووووووووووث يوووووووووووتم تهجوووووووووووي  

قبوووووووووللنظر ل نتووووووووول  الحيوووووووووقاني خوووووووووال  الفتووووووووورة  (269) سوووووووووالل  األبقووووووووولر المحليووووووووو  مووووووووو  سوووووووووالل  أخووووووووورى

 م  خال  الجدق  التللي يق   1964 – 1964م  

 

 

 

 

 

 

   (270) 

                                                           
267
 .,تبي  مخللفلت بح  مقاط  لعدم تقيد بللظقابط حر   الرعي 5-7م ,قثلئ  . .م.س.ق 
 ي  تربي  الحيقانلت مخللفلتبخصقص  مخللفلت للمقاطني  قمخللفلت ققان   11-4م , قثيق    . .م.س.ق 268
269
 .رقاي  , احمد الرابطي  
 . 147, ص 1964مصلح  االحصل  العلم   270

 أبووووو  بقووور ملعوووء  ووووأ  السووونه
1964 166 157 76 4 
1966 115 146 76 2 
1965 166 166 14 2 
1962 26 116 11 2 
1964 147 766 72 16 
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م  قوووووووووود  1965يوووووووووولدة  ووووووووووي عوووووووووودد الحيقانوووووووووولت أموووووووووول عوووووووووولم م شووووووووووهد ء  1966يت وووووووووو  أ  عوووووووووولم 

م ,  1964كلنوووووووووووووت الحيقانووووووووووووولت شوووووووووووووأنهل شوووووووووووووأ  الءراعووووووووووووو  ثوووووووووووووم تطوووووووووووووقر اإلنتووووووووووووول  خوووووووووووووال  عووووووووووووولم 

قيمكوووووووووو  أ  نرجوووووووووو  مووووووووووول حوووووووووودث مووووووووووو  توووووووووودني  ووووووووووي معووووووووووود  اإلنتوووووووووول  الءراعوووووووووووي قالحيووووووووووقاني إلووووووووووو  

ت بوووووووو ب األمطوووووووولر خووووووووال  هوووووووو ا العوووووووولم , أموووووووول موووووووول حوووووووودث موووووووو  تطووووووووقر ل نتوووووووول  الءراعووووووووي توووووووودهقر 

م  ووووووووووويمك  القوووووووووووق  أنوووووووووووه يووووووووووورج  إلووووووووووو  التقسووووووووووو   وووووووووووي  1965حيقانووووووووووولت خوووووووووووال  عووووووووووولم ألعوووووووووووداد ال

 .الءراع  عل  حسلب المسلحلت الرعقي  

م , ا تتحووووووووووووووت  1944أمووووووووووووول  يمووووووووووووول يخوووووووووووووص االهتمووووووووووووولم الطبووووووووووووووي بللحيقانووووووووووووولت  فوووووووووووووي عووووووووووووولم 

حكقمووووووووووو  اإلدارة قحووووووووووودة بيطريووووووووووو  تتبووووووووووو  مصووووووووووولح  الءراعووووووووووو  مقرهووووووووووول األسوووووووووووطب  ققووووووووووود اقتصووووووووووورت 

أمووووووووووووول . يتبووووووووووووو  اإلدارة البريطلنيووووووووووووو  مووووووووووووو  الحيقانووووووووووووولت  خووووووووووووودملت القحووووووووووووودة البيطريووووووووووووو  علووووووووووووو  مووووووووووووول

 . (271)الحيقانلت التي يققم بتربيتهل المقاطني   تعللم بطر  تقليدي  متعلرف عليهل 

م حيوووووووووووووووث توووووووووووووووق ر اللقووووووووووووووولم قاألدقيووووووووووووووو  للعوووووووووووووووال   1945قاسوووووووووووووووتمر الق ووووووووووووووو  حتووووووووووووووو  عووووووووووووووولم 

الحيقانوووووووولت المصوووووووولب  قكوووووووول  ثموووووووو  اللقوووووووولم خمسوووووووو  قوووووووورق  للوووووووورأس القاحوووووووود موووووووو  البقوووووووور ققرشوووووووول  

م ققوووووووووووووود اقتصوووووووووووووورت خوووووووووووووودملتهل  1942إال أنووووووووووووووه  ووووووووووووووي عوووووووووووووولم . ( 272) نصووووووووووووووف لوووووووووووووورأس الغوووووووووووووونم ق 

إال أنوووووووووه  (273)البيطريووووووووو  علووووووووو  مووووووووول يتبعهووووووووول مووووووووو  حيقانووووووووولت لووووووووو دارة لووووووووونقص األطبووووووووول  البيطوووووووووريي  

م أصوووووووووووب  المستشوووووووووووف  البيطوووووووووووري يقووووووووووودم جميووووووووووو  الخووووووووووودملت البيطريووووووووووو  إلووووووووووو   1949قمنووووووووووو  سووووووووووون  

التطعيموووووووووولت الدقريوووووووووو  للحيقانوووووووووولت كل وووووووووو  مووووووووووديريلت قبلووووووووووديلت متصوووووووووور يه الموووووووووور  كل وووووووووو  قتت ووووووووووم  

                                                           
 .رقاي  ,محمد بلحل  البيطري 271
 .61-67اسمهل  ميلقد معلطي ,ص 272
273
 .141أحمد القال , ص 
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ر  الحشووووووووووووورات قمتلبعووووووووووووو  الحووووووووووووولالت المر وووووووووووووي  قعووووووووووووولدة مووووووووووووول تعقووووووووووووود دقرات تدريبيووووووووووووو  تنظمهووووووووووووول 

نظوووووووولرة الءراعوووووووو  قالغلبوووووووولت للعوووووووولملي   ووووووووي مجوووووووول  البيطوووووووورة بغوووووووور  ر وووووووو  كفوووووووول تهم ليتمكنووووووووقا موووووووو  

أدا  مهووووووووووووووولمهم بلإلشوووووووووووووووراف علووووووووووووووو  صوووووووووووووووح  الحيوووووووووووووووقا  قالكشوووووووووووووووف عووووووووووووووو  األمووووووووووووووورا  المعديووووووووووووووو  

قتتووووووووووووراقم موووووووووووودة الوووووووووووودقرة موووووووووووول بووووووووووووي  السوووووووووووونتي  ( 274)هوووووووووووول قالتبليوووووووووووو  عنهوووووووووووول قالقبلئيوووووووووووو  حوووووووووووول  قققع

قالسوووووووووووونتي  قالنصووووووووووووف قيتطلووووووووووووب لمنتسووووووووووووبي دقرة السوووووووووووون  قالنصووووووووووووف حصووووووووووووق  المنتسووووووووووووب علوووووووووووو  

شووووووووووهلدة إتموووووووووولم المرحلوووووووووو  االبتدائيوووووووووو  أموووووووووول الوووووووووودقرات التووووووووووي تتووووووووووراقم موووووووووول بووووووووووي  شووووووووووهر إلوووووووووو  شووووووووووهر 

دقرة قنصوووووووووووف  تعقووووووووووود  وووووووووووي مقووووووووووور المستشوووووووووووف  البيطوووووووووووري أق  وووووووووووي مدينووووووووووو  بنغووووووووووولءي قتسوووووووووووم  بووووووووووو

قالجووووووووووودير بللووووووووووو كر أ  المراقوووووووووووب الءراعوووووووووووي يقوووووووووووقم بجوووووووووووقالت تفقديوووووووووووو   (275)التمووووووووووورجيب  البيطوووووووووووريي 

للمستشوووووووووووف  البيطوووووووووووري لمراقبووووووووووو  سوووووووووووير العمووووووووووو  قتقوووووووووووديم اإلنووووووووووو ارات قالعققبووووووووووولت للمقصوووووووووووري   وووووووووووي 

 (276)أدا  مهلمهم 

 :التجارة والصناعة 

تصوووووووووولدي  أموووووووووول  يموووووووووول يخووووووووووص النشوووووووووولط التجوووووووووولري قالصوووووووووونلعي  هووووووووووق يعوووووووووود أهووووووووووم الوووووووووودعلئم االق     

للمدينووووووووو  التوووووووووي تعتبووووووووور أكبووووووووور تجمووووووووو  إداري لمنطقووووووووو  الجبووووووووو  قالتوووووووووي ت وووووووووم العديووووووووود مووووووووو  التجووووووووولر 

قالصوووووووووووووونلع قالحوووووووووووووور يي  سووووووووووووووقا  موووووووووووووو  المسوووووووووووووولمي  أق اليهووووووووووووووقد أق اإليطوووووووووووووولليي   هووووووووووووووؤال  جميعوووووووووووووول 

يوووووووووووووؤدق  أنشوووووووووووووط  اقتصووووووووووووولدي  مهمووووووووووووو  قكلنوووووووووووووت األسوووووووووووووقا  المركوووووووووووووء الرئيسوووووووووووووي لمملرسووووووووووووو  هووووووووووووو   

 .سل  الت  تبلع  يهل االنشط  ققد صنفت ه   األسقا  ق   ال

                                                           
 . 1,قثيق  رقم 1962حكقم  قالي  برق  ,الءراع  قالغلبلت مصلح  البيطرة  274
 .6قثيق  رقم -1956قالغلبلت مصلح  الطب البيطري المر  نظلرة الءراع    275
 . 14-11قثلئ  رقم  – 1956حكقم  قالي  برق  , الءراع  قالغلبلت الطب البيطري  276



115 

 

 م 1961يق   األسقا  الرسمي  المعتمدة لدى بلدي  المر  لعلم  قالجدق  التللي

 نقع السلع  المققووو  النووووقع

 بي  مقاد غ ائي  قملبقسلت قأقمش  األققاس ميدا  البلدي  مقاد غ ائي  قمالبس

 بي  الحيقانلت قجلقدهل ميدا  أقالد األعم  سق  الحيقانلت

 الحبقب قالدقاج  شلرع نصر الشيبلني سق  الحبقب قالغل 

 الخ رقات قالفقاكه قالبققليلت شلرع خللد ب  القليد سق  الخ راقات

 بي  الفحم قالحطب ميدا  اقالد األعم  سق  الحطب قالفحم

 بي  االشيل  القديمه ميدا  الءاقي  العيسلقي  سق  الخردقات

 اللحقم قاألسملك لبي  ميدا  الحري  سق  اللحم

نمووووووووول  (277)مووووووووو  الجووووووووودق  السووووووووولب   يتبوووووووووي  أ  األسوووووووووقا   وووووووووي المدينووووووووو  لوووووووووم تكووووووووو  عشوووووووووقائي  قا 

نظموووووووووووت بطريقووووووووووو  تتوووووووووووي  للتجووووووووووولر قالحووووووووووور يي  مملرسووووووووووو  أعموووووووووووللهم دق  حووووووووووودقث أي خلووووووووووو   وووووووووووي 

النظووووووووووولم داخوووووووووووو  المدينووووووووووو  , قكوووووووووووول  الحووووووووووورس البلوووووووووووودي يووووووووووونظم هوووووووووووو   األموووووووووووقر قيعتبوووووووووووور مشوووووووووووورقع  

 ووووووووووحلك علوووووووووو  اهتموووووووووولم المسووووووووووؤقلي   ووووووووووي المدينوووووووووو  بووووووووووللمظهر إنشوووووووووول   سووووووووووق  الحيقانوووووووووولت دلوووووووووويالك قا

العووووووووولم لهووووووووول حيوووووووووث أنوووووووووه قعنووووووووودمل لوووووووووقحظ انتشووووووووولر تمركوووووووووءات عشوووووووووقائي  لبيووووووووو  الحيقانووووووووولت أقتوووووووووورم 

أحوووووووووووود سووووووووووووكل  المدينوووووووووووو  علوووووووووووو  عميوووووووووووودهل إنشوووووووووووول  سوووووووووووولح  لبيوووووووووووو  الحيقانوووووووووووولت قغوووووووووووورف إلقلموووووووووووو  

إصووووووووحلبهل الوووووووو ي  ت ووووووووطرهم الظوووووووورقف قعوووووووودم قجووووووووقد مقاصووووووووالت إلوووووووو  اإلقلموووووووو  لعوووووووودة أيوووووووولم  ووووووووي 

علووووووووو  أر  ملوووووووووك ( الفنووووووووود ) قبللفعووووووووو  أنشوووووووووي  السوووووووووق  الووووووووو ي أطلووووووووو  عليوووووووووه أسوووووووووم .  المدينووووووووو  

                                                           
 (. 1991بنغازي ،) 4.الجريدة الرسمية ، ع 277
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للدقلووووووووو  قسووووووووولهم الحووووووووورس البلووووووووودي  وووووووووي إءالووووووووو  التجمعووووووووولت العشوووووووووقائي  قكووووووووول  يتكوووووووووق  مووووووووو  ركنوووووووووي  

ركوووووووووو  خوووووووووولص بللحيقانوووووووووولت قالوووووووووورك  الثوووووووووولني صوووووووووومم لوووووووووويالئم إيووووووووووقا  البوووووووووولئعي  حيووووووووووث يقجوووووووووود بووووووووووه 

 (278).لخ مقلب  مبل  مللي  ا... مكل  للنقم قالراح  قتنلق  القجبلت 

إ وووووووول   إلوووووووو   لووووووووك  وووووووووإ  موووووووو  يرغووووووووب بفوووووووووت  محوووووووو  عليووووووووه أ  يتقووووووووودم بطلووووووووب إلوووووووو  مجلوووووووووس 

البلديووووووووو  مبينووووووووولك  يوووووووووه نوووووووووقع السووووووووول  الموووووووووراد بيعهووووووووول , قبنووووووووول ك علووووووووو   لوووووووووك يشوووووووووك  مجلوووووووووس البلديووووووووو  

لجنوووووووو  مكقنووووووووو  موووووووو  أموووووووووي  السوووووووووق  قعوووووووودد مووووووووو  رجوووووووول  المدينووووووووو  لدراسووووووووو  الطلووووووووب قمووووووووودى حلجووووووووو  

ثووووووووم يسووووووووتدع  صوووووووولحب الطلووووووووب  ووووووووي السووووووووق  لمعر وووووووو  أق وووووووولع موووووووو   المدينوووووووو  لمثوووووووو  هوووووووو   السوووووووول 

يبيعووووووووق  نفووووووووس السوووووووول   ووووووووإ  كلنووووووووت أق وووووووولعهم جيوووووووودة قهنوووووووولك طلووووووووب علوووووووو  سوووووووولعهم أجيووووووووب إلوووووووو  

طلبوووووووه أمووووووول إ ا كووووووول  تجووووووولر هووووووو   السووووووول   ووووووو  ق ووووووو  اقتصووووووولدي متووووووودني  يقتووووووورم عليوووووووه بيووووووو  سووووووول  

 (279).أخرى 

  لمسوووووووولح  قكوووووووول  سووووووووق  األقووووووووقاس أهووووووووم هوووووووو   األسووووووووقا  قهووووووووق سووووووووق  متسوووووووو  قكبيوووووووور بللنسووووووووب

المدينووووووووو  يرتووووووووولد  المتسوووووووووققق  مووووووووو  داخووووووووو  المدينووووووووو  , قخلرجهووووووووول قمووووووووو  أهوووووووووم السووووووووول  التوووووووووي تبووووووووولع 

 ووووووووووووو  محووووووووووووول  السوووووووووووووق  األقمشووووووووووووو  قالمالبوووووووووووووس قاألح يووووووووووووو  قاألعشووووووووووووولب قالعطريووووووووووووو  قمسوووووووووووووتلءملت 

 .األعراس قاإلكسسقارات 

 (280)قالجدق  التللي يق   أهم التجلر قالسل  المبلع   ي ه ا السق 

                                                           
 .رقاي , حسي  العيل  278
279
 رقاي  ,محمد علي الشقملني 
تبي  معلمالت تجلري  لتجلر المدين  , ملف معلمالت . 45-164-14-45-22-66-41-16-94-177-59قثلئ  -م, . .م.س.ق 280

1946- 1945-1942 . 
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 وووع السل اسووم التلجوور

 مستلءملت ا رام حس  محمد النقا 

 للمالبس محمد الهلدي الءريدي

 ل ح ي  االسكل ي

 ل قمش  يهقدي –بقحليق  

 ل ح ي  قالمصنقعلت الجلدي  يهقدي –قبري  نعيم

 لبي  المالبس يقنلني –ليبيلقبلي 

 منسقجلت قمالبس قخردقات عطريه محمد بلقيق 

 قمالبس قخردقات عطريه منسقجلت الصللحي  القملطي

 مح  أقمش  قمستلءملت أ رام محمد علي أبق ءيل 

 ملبقسلت حرير محمد أسمقع   الءليتن 

 ملبقسلت حرير يقسف بشير الجهلني

 مالبس محمد الءقاقي

 مالبس رجب قرققم

 مالبس يقسف بللراس علي

 لبي  اجهءة المسمقع  صلل  القريتلي  قمحمد علي القريتلي

 (281) هب قمستلءملت ا رام    المسملريمقبقل

                                                           
 .1954-عقد بي  مجقهرات بي  التلجرة مقبقل  المسملري قالسيدة حقا  الءقاي   , .ق 281
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إ ووووووووول   إلوووووووووو   لووووووووووك  قووووووووود كوووووووووول  بعوووووووووو  التجووووووووولر يعر ووووووووووق  سوووووووووولعهم مووووووووو  مالبووووووووووس جوووووووووولهءة 

كسسوووووووووقارات  وووووووووي مووووووووول يسوووووووووم  بللفترينووووووووولت بلإل ووووووووول   إلووووووووو  الخيووووووووولطي  قمووووووووو  أشوووووووووهرهم مختووووووووولر  قا 

قعووووووووولدة مووووووووول يتعلمووووووووو  هوووووووووؤال  التجووووووووولر  (282)بوووووووووللنقر لخيلطووووووووو  البووووووووود  الرسووووووووومي  قمحمووووووووود التووووووووولجقري

لصوووووووووو  أقلئووووووووووك الوووووووووو ي  تكووووووووووق  إيووووووووووراداتهم مقسوووووووووومي  حيووووووووووث يكووووووووووق  السووووووووووداد  ووووووووووي موووووووووو  ءبوووووووووولئنهم خ

مقسووووووووووم بيوووووووووو  المحصووووووووووق  أق بيوووووووووو  الحيقانوووووووووولت قال يقتصوووووووووور اإلقوووووووووورا  علوووووووووو  سووووووووووكل  ال ووووووووووقاحي 

.  قوووووووووط  لوووووووووك أ  الكثيووووووووور مووووووووو  سوووووووووكل  المدينووووووووو  يملرسوووووووووق  حر توووووووووي الءراعوووووووووه قتربيووووووووو  الحيقانووووووووولت 

هووووووووووم موووووووووو  يووووووووووءاق  إ وووووووووول   إلوووووووووو  قجووووووووووقد صوووووووووولئغي الوووووووووو هب قالف وووووووووو   للجوووووووووودق  التووووووووووللي يق وووووووووو  أ

 :ه   المهن  

  محمد شالم
  هب ق    عبد اي ب  غءي
  هب ق    عبد اي الكرامي

  هب ق    امحمد حسي  الهتلك
  هب ق    محمد عبد الجلي  محمد

  هب ق    بق طريف
  هب ق    الهلدي بق ءقي 
 (283) هب ق      حس  عصمل 

  هب ق    يهقدي–بدقسه 
 (284)  هب ق     ييهقد–يقسف ميمق  

                                                           
 .رقاي  , سلسم  العي   282
 461.ص (. 7615, 16, 11المر  , )  المر  ,محمد غريدة , تجلرة ال هب قالف    ي المر  القديم , بحث , مفق ي  كشل  283
 . 1942 -1945,  1964,ملف معلمالت, .بشل  معلمالت تجلري  لتجلر يهقدي 164م , قثيق ,  . .م.س.ق 284
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قيوووووووووووأتي سوووووووووووق  الحيقانووووووووووولت  وووووووووووي الترتيوووووووووووب الثووووووووووولني ألسوووووووووووقا  المدينووووووووووو  قأهوووووووووووم تجووووووووووولر  لسووووووووووويد 

أمراجووووووووو  الووووووووور  الووووووووو ي يقوووووووووقم بوووووووووللبي  داخووووووووو  المدينووووووووو  قا  ووووووووول   إلووووووووو  أنوووووووووه يقوووووووووقم بللتصووووووووودير إلووووووووو  

قالتوووووووووووولجر برامينووووووووووووق اليهووووووووووووقدي الوووووووووووو ي يبيوووووووووووو  األبقوووووووووووولر قيصوووووووووووودرهل إلوووووووووووو  إيطلليوووووووووووول  ( 285).مصوووووووووووور 
ف القمووووووووووولطي يقوووووووووووقم ببيووووووووووو  الخيوووووووووووق  داخووووووووووو  المدينووووووووووو  قالتصووووووووووودير , قالتووووووووووولجر عبووووووووووود اللطيووووووووووو( 286)

أ  . ( 288) قالتوووووووووولجر حسوووووووووو  العووووووووووي  لبيوووووووووو  األغنوووووووووولم قتصووووووووووديرهل إلوووووووووو  اليقنوووووووووول  (287)إلوووووووووو  مللطوووووووووول

التجووووووولر اليقنووووووولنيي  كووووووولنقا يوووووووأتق  إلووووووو  المدينووووووو   وووووووي شوووووووهر أبريووووووو  مووووووو  كووووووو  عووووووولم لشووووووورا  األغنووووووولم 

إ ووووووووول    (289) .مدينووووووووو  قالمقاشوووووووووي حيوووووووووث يعتبووووووووور شوووووووووهر أبريووووووووو  مقعوووووووووداك لسوووووووووق  المقاشوووووووووي  وووووووووي ال

إلووووووووو   لووووووووووك  وووووووووإ  تجوووووووووولر بيووووووووو  جلووووووووووقد الحيقانووووووووولت قصووووووووووق هل قكلنوووووووووت جلووووووووووقد الحيقانووووووووولت تصوووووووووودر 

إلوووووووووو  بنغوووووووووولءي لعوووووووووودم قجووووووووووقد مدبغوووووووووو  بللمدينوووووووووو  , أموووووووووول سووووووووووق  الخ وووووووووورقات  ووووووووووأهم تجوووووووووولر  عبوووووووووود 

, جوووووووووقدة بشوووووووووير جوووووووووقدة العر وووووووووي ( بوووووووووق دقلوووووووووه)السوووووووووالم المرغنوووووووووي , إبوووووووووراهيم الشوووووووووتيقي المعووووووووورقف 

. ي قكلنووووووووووووت تجلووووووووووووب موووووووووووو  مكوووووووووووول  يسووووووووووووم  جيوووووووووووورا صووووووووووووقال  , خووووووووووووقيطر العبيوووووووووووودي , لمجيبوووووووووووور 

قتبوووووووولع المحووووووووالت الخ وووووووورقات التووووووووي تقوووووووو  معظمهوووووووول  وووووووو  شوووووووولرع بووووووووق كتووووووووف قيرتوووووووولد سووووووووق   

الحبووووووووووووقب  الووووووووووووءراع قالتجوووووووووووولر علوووووووووووو  حوووووووووووود سووووووووووووقا  حيووووووووووووث يقوووووووووووولم سووووووووووووققلك مقسووووووووووووميلك تبوووووووووووولع  يووووووووووووه 

المحلصووووووووووي  الءراعيوووووووووو  الجل وووووووووو  كووووووووووللقم  قالشووووووووووعير قغيرهوووووووووول قموووووووووو  أشووووووووووهر تجوووووووووولر  محموووووووووود علوووووووووو  

, بقسوووووووونينه , كموووووووول تبوووووووولع  ووووووووي هوووووووو ا السووووووووق  أي وووووووولك أعووووووووداداك موووووووو  الوووووووودقاج  قيلووووووووي  سووووووووللم الهاللووووووووي

                                                           
285
 رقاي  ,سللم الرم   
 .أحمد سالم   286
 .رابح  القملطي  287
 .راي  ,سليم  العي   288
 رقاي  ,يعد القطع - 289

 لمهدي الصدي  السنقسي هي ار  ءراعي  ملك السيد ا. 
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هووووووووو ا السوووووووووق   وووووووووي األهميووووووووو  سوووووووووق  الخوووووووووردقات لبيووووووووو  األشووووووووويل  المسوووووووووتعمل  التوووووووووي توووووووووم إصوووووووووالحهل 

 (290)قأهم تجلر الخردقات التلجر نصيب قلم الطرابلسي

أموووووووووووول أشووووووووووووهر تجوووووووووووولر الحطووووووووووووب قالفحووووووووووووم  هووووووووووووم علووووووووووووي بوووووووووووو  إبووووووووووووراهيم شووووووووووووب  , قاإليطووووووووووووللي 

قتءيوووووووووق حيوووووووووث يقوووووووووقم بنقووووووووو  األخشووووووووولب قالحطوووووووووب مووووووووو  منطقووووووووو  البنيووووووووو  إلووووووووو  مدينووووووووو  جقديشوووووووووي ن

الموووووووووور  بمبلوووووووووو  قوووووووووودرهل عشوووووووووور جنيووووووووووه للقنطوووووووووولر قموووووووووو  ثووووووووووم تنقوووووووووو  إلوووووووووو  مدينوووووووووو  بنغوووووووووولءي بتكلفوووووووووو  

 .(291)  مملثل 

ي وووووووولف إلوووووووو  موووووووول سووووووووب  بووووووووأ  هنوووووووولك العديوووووووود موووووووو  المحوووووووول  التجلريوووووووو  لبيوووووووو  المووووووووقاد الغ ائيوووووووو  

ر أ  هووووووووو   المحووووووووول  ال تحتوووووووووقي علووووووووو  صووووووووونف قالجووووووووودير بللووووووووو ك((  بقووووووووول ))التوووووووووي يطلووووووووو  عليهووووووووول 

معووووووووووي  بوووووووووو  نجوووووووووود سوووووووووول  مووووووووووقاد غ ائيوووووووووو  قمووووووووووقاد تنظيووووووووووف قأحيلنوووووووووولك مسووووووووووتلءملت نسوووووووووولئي  قأقمشوووووووووو  

قمووووووووووو  أهوووووووووووم تجووووووووووولر البقللووووووووووو  التووووووووووولجر محمووووووووووود الووووووووووورعي  , مووووووووووويالد الووووووووووودالي , محمووووووووووود الوووووووووووءقاقي , 

مختوووووووووولر عقيلوووووووووو  األشوووووووووووتر , داقد سووووووووووعد القوووووووووووديري , مفتوووووووووولم المبوووووووووورقك بقجلءيووووووووووو  , محموووووووووود علوووووووووووي 

 ., ب  عيسي برغيث , سقيكر الفرجلني  بقءيل 

الووووووووو ي ي وووووووووم ب ووووووووولع   ( الكبرتيفووووووووول)إ ووووووووول   إلووووووووو  كووووووووو   لوووووووووك هنووووووووولك محووووووووو  كبيووووووووور يطلووووووووو  

 .متنقع   ات جقدة عللي  قأشهر تجلر ه ا النقع علي لمليندي الهقني 

                                                           
 .1942- 1945-1946, معلمالت تجلري  لتجلر المدين  ,  ملف معلمالت 21م قثيق  .. .م.س.ق 290
 . 1945- 1945-1946.بخصقص نق  الخشب م  قالي مدين  المر   79-74  ,م , قثلئ  .ق, س  , م 291

 قدة اال  هي مح  تجلري كبير بهل كل   اصنلف السل  شبيه بللسقبر ملركت مقج. 
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عبووووووووووووود  -سووووووووووووولطل  القلوووووووووووووقص  -منصوووووووووووووقر المغيربوووووووووووووي : أمووووووووووووول تجووووووووووووولر الجملووووووووووووو   أشوووووووووووووهرهم 

قلووووووووووووووووقص , محمووووووووووووووووقد الغريوووووووووووووووولني , سووووووووووووووووقيكر الفرجوووووووووووووووولني , الجليووووووووووووووو  المصووووووووووووووووراتي , عبوووووووووووووووود اي ال

 (292)الصللحي  القملطي 

قتجوووووووووووودر اإلشوووووووووووولرة أ  التعلموووووووووووو  التجوووووووووووولري كوووووووووووول  بللعملوووووووووووو  اإليطلليووووووووووووه قالجنيوووووووووووو  المصووووووووووووري 

حيووووووووث تووووووووم سووووووووحب الليوووووووورة اإليطلليووووووووه توووووووودريجيلك موووووووو  التووووووووداق  كموووووووول أ  أسوووووووولقب المقلي وووووووو  كلنووووووووت 

ب قالحيقانوووووووولت إ وووووووول   إلوووووووو  تووووووووتم بووووووووي  التجوووووووولر خلصوووووووو  موووووووول بووووووووي  تجوووووووولر الموووووووود  قتجوووووووولر الحبووووووووق 

أ  موووووووووو  مربووووووووووي الحيقانوووووووووولت قالووووووووووءراع الوووووووووو ي  دخلووووووووووقا  ووووووووووي مشوووووووووولرك  موووووووووو  هووووووووووؤال  التجوووووووووولر كوووووووووولنقا 

يتقل وووووووووووق  سووووووووووول  بووووووووووود  النقوووووووووووقد قيرجووووووووووو   لوووووووووووك إلووووووووووو  أ  القوووووووووووقة الشووووووووووورائي   وووووووووووعيف  قأ  العملووووووووووو  

 .المتداقل  كلنت محدقدة 

قمووووووووووووو  خوووووووووووووال  اإلطوووووووووووووالع علووووووووووووو  ملفووووووووووووولت المعووووووووووووولمالت خوووووووووووووال  السووووووووووووونقات الممتووووووووووووودة مووووووووووووو  

 (293)م  1962م يالحظ أ  هنلك تحسنلك  ي النشلط التجلري بدأ من  علم  1945

أمووووووووووول  يمووووووووووول يخوووووووووووص الصووووووووووونلع   نتيجووووووووووو  لخووووووووووورق  اإليطووووووووووولليي  مووووووووووو  برقووووووووووو  قاآلثووووووووووولر التوووووووووووي 

خلفتهووووووووووول الحووووووووووورب اختفوووووووووووت الصووووووووووونلع  الحديثووووووووووو  التوووووووووووي كووووووووووول  اإليطووووووووووولليق  قووووووووووود اسوووووووووووتحدثقهل  وووووووووووي 

ت تنووووووووووووتع  كصوووووووووووونلعه اإلقلوووووووووووويم , مموووووووووووول أعطوووووووووووو  الفرصوووووووووووو  للصوووووووووووونلعلت التقليديوووووووووووو  التووووووووووووي بوووووووووووودأ

قأشووووووووووووهر الصوووووووووووونلعلت  ووووووووووووي المدينوووووووووووو  هووووووووووووي صوووووووووووونلع  . األغطيوووووووووووو  قبعوووووووووووو  االقانووووووووووووي الفخلريوووووووووووو  

عصوووووووووور الءيتوووووووووووق  قالعنوووووووووووب قصووووووووووونلع  النبيووووووووووو  , حيووووووووووث قجووووووووووودت بللمدينووووووووووو  معصووووووووووورتل  إحوووووووووووداهمل 

                                                           
 .رقاي  , مفتلم الصللحي  القملطي – 292
 . 1945م , , مجمقع  قثلئ  تجلري  ,  تبي  االق لع المعيشي   ي المدين  , ملف معلمالت . .م.س.ق 293
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ميكلنيكيووووووووووووو  , حديثووووووووووووو  قاألخووووووووووووورى غيووووووووووووور ميكلنيكيووووووووووووو  قكلنوووووووووووووت منتجووووووووووووولت هووووووووووووولتي  المعصووووووووووووورتي  

- :بلألطنل  كللتللي 

(294) 

قموووووووووو  الجوووووووووودق  السوووووووووولب  يت وووووووووو  ت بوووووووووو ب عقائوووووووووود ءيووووووووووت الءيتووووووووووق  حيووووووووووث نالحووووووووووظ ارتفلعووووووووووه 

م أموووووووووول السوووووووووونتي  البوووووووووولقيتي   هنوووووووووولك ت بوووووووووو ب  ووووووووووي اإلنتوووووووووول  ق لووووووووووك راجوووووووووو  لطبيعوووووووووو   1962عوووووووووولم 

موووووووووول بووووووووووي  السوووووووووون  قاألخوووووووووورى  ووووووووووإ ا كوووووووووول   إنتوووووووووول  مثوووووووووو  هوووووووووو   االشووووووووووجلر التووووووووووي يختلووووووووووف إنتلجهوووووووووول

 .المحصق  غءيراك خال  سن  مل  إ  السن  التللي  تكق  أق  م  العكس 

 أمل الصنلعلت المترتب  عل  ءراع  العنب  هي  ي اءديلد مطرد 

  :يق   تلك الءيلدة  1964 - 1962قالجدق  التلل  لعلم 

 الكمي  السن  النقع المنتم

 90 3491 عصير عن 

 3498 319 

                                                           
 . 166مصلح  االحصل  العلم , ص  294

  لدقل  هي ءيلدة االنتل  بنسب جيدة قتبدا بللتنلقص حسب الققاني  المفرق   م  ا: اءديلد مطرد. 

 النبي  العنب المعصقر  ءيت الءيتق  السن 
1965 1197 / / 
1962 1691 56 46 
1964 1791 176 29 
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3491 
 18احمر 

 310ابيض 

3498 
 99احمر 

 19ابيض 
(295) 

 (296).قيرج  اإلنخفل   ي إنتل  عصير العنب نظراك لصدقر ققاني  تحرمه شرعلك 

كمووووووووووول يقجووووووووووود مصووووووووووون  للمكرقنووووووووووو   وووووووووووي شووووووووووولرع تووووووووووولكنس للسووووووووووولدة عمووووووووووور التووووووووووولجقري قعبووووووووووود 

لووووووووووديك شووووووووووعلر لهوووووووووو ا المنووووووووووتم م قكوووووووووول  صووووووووووقرة ا 1962اللطيووووووووووف القموووووووووولطي تووووووووووم ا تتلحووووووووووه عوووووووووولم  

ق لوووووووووك نسوووووووووب  إلووووووووو  مجسوووووووووم الوووووووووديك قهوووووووووق أحووووووووود معوووووووووللم مدينووووووووو  المووووووووور  قهووووووووو ا المصووووووووون  إيطوووووووووللي 

حووووووووووديث قيعتبوووووووووور أحوووووووووودث مصوووووووووون   ووووووووووي إقلوووووووووويم برقوووووووووو  يغوووووووووو ي إنتلجووووووووووه اإلقلوووووووووويم بللكلموووووووووو  , قبووووووووووه 

عموووووووووول  قمقظفووووووووووق  موووووووووو  داخوووووووووو  الموووووووووور  قخلرجهوووووووووول موووووووووو  بيوووووووووونهم عووووووووووق  العسووووووووووبل  الوووووووووو ي كوووووووووول  

الحووووووووقاء خوووووووولر  الموووووووور  قكوووووووول  سووووووووعر موووووووو  هوووووووو ا االنتوووووووول   يعموووووووو  كمووووووووقءع داخوووووووو  الموووووووور  , محمووووووووقد

 (297)  الكيلق بخمس  قرق  

أمووووووووووول مصووووووووووون  الهوووووووووووال  للمشوووووووووووورقبلت الووووووووووو ي ا توووووووووووت  بدايووووووووووو  السووووووووووووتينلت  يقووووووووووو   وووووووووووي شوووووووووووولرع 

االسوووووووووتقال   وووووووووي سووووووووولنيه حفتووووووووور بجوووووووووقار جووووووووولم  اشوووووووووتيقي , قهوووووووووق  ووووووووورع للمصووووووووون  المقجوووووووووقد  وووووووووي 

                                                           
 . 166مصلح  االحصل  العلم , ص  295
 . 1962-سج  قيد ق لي  الجن  قالجنليلت  .م مجمقع  قثلئ  بشل  عققبلت لمتعلطي الخمقر م  المسلمي  . .م.س.ق 296
297
 .رقاي  ,مفتلم الصللحي   
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ق وووووووووي ( 298) نوووووووووي الفخلريوووووووو بنغوووووووولءي كموووووووول يقجووووووووود مصوووووووون  للفخووووووووولر  ووووووووي سوووووووولني  حفتووووووووور إلنتوووووووول  األقا

, كمووووووووول أقووووووووولم محلقلووووووووو  السوووووووووتغال  محصوووووووووق  الطمووووووووولطم الووووووووو ى كووووووووول  يوووووووووءرع بكثووووووووورة  وووووووووي المدينووووووووو  

السووووووووويد يوووووووووقنس علوووووووووي  ووووووووور  بلالشوووووووووتراك مووووووووو  السووووووووويد محموووووووووقد الووووووووودجلني بإقلمووووووووو  مصووووووووون  لعصووووووووور 

, كمووووووووووول قووووووووووولم مطوووووووووووق  سوووووووووووليمل  بجلوووووووووووب آالت بدائيووووووووووو  قتشوووووووووووغي   (299)م  1967الطمووووووووووولطم عووووووووووولم 

م  ووووووووووي عصوووووووووور الطموووووووووولطم قطبخووووووووووه قتعليبووووووووووه  وووووووووو  مقسووووووووووم  1964مجمقعوووووووووو  موووووووووو  النسوووووووووول  عوووووووووولم 

 (300) ن م الطملطم قكل  ه ا المصن     شلرع عمر المختلر

كمووووووووول قجووووووووود بللمدينووووووووو  أي ووووووووولك مصووووووووون  النبيووووووووو  لليهوووووووووقد دقخووووووووو  جيعووووووووول  , أصوووووووووقاتقا الرقمووووووووولني 

قمصوووووووووون  النبيوووووووووو  ل يطووووووووووللي اقبووووووووووس  (301)قليبللووووووووووق يقنوووووووووولني يقووووووووووقم بعصوووووووووور العنووووووووووب قبيوووووووووو  النبيوووووووووود 

إ ووووووووووول   إلووووووووووو  أ  هنووووووووووولك مووووووووووو  عمووووووووووو   وووووووووووي صووووووووووون  األقانوووووووووووي .  (302) وووووووووووي مرءعتهووووووووووول بوووووووووووللخقابي

قالمعوووووووووووووووودات المعدنيوووووووووووووووو  بأنقاعهوووووووووووووووول كللخنوووووووووووووووولجر , السووووووووووووووووكلكي  , لجووووووووووووووووم الخيوووووووووووووووو  , الفووووووووووووووووؤقس , 

 كلنووووووووووووت . المنلجوووووووووووو  , سووووووووووووكك المحلريووووووووووووث , صوووووووووووويلغه الف وووووووووووو  , النعوووووووووووول  , القوووووووووووودقر , قغيرهوووووووووووول 

 يهووووووول  ئووووووو   تعتموووووود علووووووو  مووووووقاد أغلبهووووووول غيووووووور متووووووق رة محليووووووولك قهووووووي حر ووووووو  تحتووووووول  مهوووووولرة ققووووووود بوووووورع

يقسووووووووف ميمووووووووق   -:اليهووووووووقد قاإليطوووووووولليي  أكثوووووووور موووووووو  غيوووووووورهم قأشووووووووهر موووووووو  موووووووولرس هوووووووو   الحر وووووووو  

اليهوووووووووووقدي , بلتراموووووووووووي اإليطوووووووووووللي , عثمووووووووووول  بركووووووووووولت , بوووووووووووقبكر الغربلقيووووووووووو , مصوووووووووووطفي القرنووووووووووول ي 

, شووووووووووراد محموووووووووود المعووووووووووداني , مفتوووووووووولم العبيوووووووووودي , جبريوووووووووو  عووووووووووديل  , ابووووووووووقبكر محموووووووووود النحوووووووووولس , 
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لم مسووووووووووووعقد الحووووووووووووداد , أبووووووووووووقبكر محموووووووووووود أبووووووووووووقبكر , سوووووووووووولمل  إبووووووووووووراهيم محموووووووووووود الشوووووووووووويخي , مفتوووووووووووو

 (303) .الشريف إبراهيم , عبد السالم محمد المحجقبيه , بقحليق  اليهقدي 

ققوووووووووود شوووووووووووج  علووووووووووو  قجوووووووووووقد هووووووووووو   الصووووووووووونلعلت إنهووووووووووول قجوووووووووووقد الخيوووووووووووق  قالبغووووووووووول  قاالعتمووووووووووولد 

عليهوووووووول بشووووووووك  كبيوووووووور  قوووووووود عر ووووووووت صوووووووونلع  مسووووووووتلءملت الوووووووودقاب موووووووو  حوووووووودقة , لجوووووووولم , العوووووووودة , 

, قأي وووووووووولك الطبيعوووووووووو  الءراعيوووووووووو  نجوووووووووود أنهوووووووووول تقجوووووووووود بكثوووووووووورة  لنتشوووووووووورت صوووووووووونلع  األدقات  المطوووووووووورء 

آلوووووووووووووو   –آلوووووووووووووو  المنجوووووووووووووو   –العدالوووووووووووووو   –السووووووووووووووك   –المحووووووووووووووراث ) قمسووووووووووووووتلءملت الءراعيوووووووووووووو  مووووووووووووووثالك 

قنظوووووووووووووراك لقجوووووووووووووقد المووووووووووووولدة الخووووووووووووولم  (304) قغيرهووووووووووووول( الشوووووووووووووبك   –البردعووووووووووووو   –الووووووووووووورقنم  –الووووووووووووودرس 

نلع  األقانوووووووووووي الفخلريووووووووووو  قالخء يووووووووووو  مثووووووووووو  لصووووووووووونلع  األدقات المنءليووووووووووو   قالمرمووووووووووولر أنتشووووووووووورت صووووووووووو

-اقانوووووووووووووي التخوووووووووووووءي  قالتنووووووووووووولنير -الكسووووووووووووولكيس  -االبووووووووووووورام  -االءيووووووووووووولر -الجووووووووووووورار  -الءهريووووووووووووولت )

األق  الفخووووووووووووولر : قنجووووووووووووود هنووووووووووووول صووووووووووووونلع  الفخووووووووووووولر نقعووووووووووووول  ( المبووووووووووووولخر -الووووووووووووودقاقر -الصوووووووووووووحق 

المطلوووووووووي الموووووووووءرك  بوووووووووللنق  , الثوووووووووولني النوووووووووقع العووووووووولدي المسوووووووووم  الحوووووووووور  ققووووووووود تفننوووووووووت بعوووووووووو  

 ووووووووي أشووووووووكللهل قأحجلمهوووووووول قموووووووو  أشووووووووهر موووووووو  بوووووووورع  ووووووووي صوووووووونلع  نهوووووووولر الحوووووووور  , ءاهيوووووووو   النسوووووووول 

محمووووووووووووووود عمووووووووووووووور , قردة الغرينوووووووووووووووي , رابحووووووووووووووو  الشوووووووووووووووعبي  ,  لفلوووووووووووووووه محمووووووووووووووود الفرجووووووووووووووولني , آمنووووووووووووووو  

 .السلطني , مريم الحرءي  , عيدة مسعقد شنشقنه 
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صوووووووووووندق  المالبوووووووووووس , المغووووووووووولرف ) قكووووووووووو لك اءدهووووووووووورت صووووووووووونلع  األقانوووووووووووي الخشوووووووووووبي  مثووووووووووو  

القصووووووووووووووولع , المهووووووووووووووولريس , األقووووووووووووووودام , المطرقووووووووووووووو  العكووووووووووووووولكيء , قغيرهووووووووووووووول مووووووووووووووو  , المعلصووووووووووووووود , 

 (.305)( األدقات المستعمل   ي الءراع  قك لك األح ي  الخشبي 

قكموووووووووووول عر ووووووووووووت أي وووووووووووولك صوووووووووووونلع  الغووووووووووووء  قالنسوووووووووووويم بللصووووووووووووقف قشووووووووووووعر الموووووووووووولعء لتووووووووووووق ر 

الموووووووووووولدة الخوووووووووووولم  تصوووووووووووون  النسوووووووووووول  بيووووووووووووت الشووووووووووووعر , االكلوووووووووووو  , المسوووووووووووودة , الهدموووووووووووو  , الجووووووووووووورد , 

  , الحقايوووووووووووووووول , الشوووووووووووووووليف , البطوووووووووووووووولطي  , البسوووووووووووووووولط قمالبوووووووووووووووس األطفوووووووووووووووول  قالرجوووووووووووووووول  , العبليووووووووووووووو

قالجوووووووووودير بللوووووووووو كر أ  النسوووووووووول  أبوووووووووودعت  ووووووووووي صوووووووووونلع   لووووووووووك قالجوووووووووودير أ  النسوووووووووول  أبوووووووووودع   ووووووووووي 

صووووووووووووونلع   لوووووووووووووك قالجووووووووووووودير بللووووووووووووو كر أ  نسووووووووووووول  البلديووووووووووووو  أشوووووووووووووتهرت بنسوووووووووووووم االكلمووووووووووووو  قالحقايووووووووووووول 

ي  هوووووووووي تقووووووووودم منسوووووووووقجلت غليووووووووو  السووووووووويدة ريوووووووووم الموووووووووللك: قالبيوووووووووقت قمووووووووونه  علووووووووو  سوووووووووبي  المثووووووووول  

قموووووووووو  النسوووووووووول  الالئووووووووووي أتقوووووووووو  الغووووووووووء  قالنسوووووووووويم مبرقكوووووووووو  رء  اي .  (306) ووووووووووي األتقوووووووووول  قالدقوووووووووو  

الحووووووووووولجي , سوووووووووووليم  الشوووووووووووقيهدي ,  لطمووووووووووو  محمووووووووووود السوووووووووووفيرلي , هنيووووووووووو  محمووووووووووود عبووووووووووودا لحفووووووووووويظ , 

 .سللمي  العبد العثمل  , هنل  محمد عبد الحفيظ 

   وووووووووي الحيلكووووووووو  قالتطريوووووووووء , معظوووووووووم إ ووووووووول   إلووووووووو   لوووووووووك برعوووووووووت كثيووووووووور مووووووووو  نسووووووووول  المدينووووووووو

هوووووووووؤال  النسووووووووول  أمووووووووول أنهووووووووو  طللبووووووووولت  وووووووووي مدرسووووووووو  السوووووووووقريالت قتعلوووووووووم الحر ووووووووو  بشوووووووووك  مبلشووووووووور 

أق انهووووووووووو  اكتسوووووووووووبنهل مووووووووووو  أخريوووووووووووولت تعلمتهووووووووووول  وووووووووووي هووووووووووو   المدرسوووووووووووو  حيوووووووووووث إ  مجتمووووووووووو  هوووووووووووو   

المدينووووووووو  كووووووووول  مترابطووووووووولك تسوووووووووقد  األلفووووووووو  قيتسوووووووووم أ وووووووووراد  بلإليثووووووووولر قالعطووووووووول  ققووووووووود سوووووووووبقت اإلشووووووووولرة 

موووووووو  يووووووووتعلم حر وووووووو  كوووووووول  يعلمهوووووووول لغيوووووووور  قهووووووووق موووووووول حوووووووودث بووووووووي  نسوووووووول  المدينوووووووو   كوووووووو  ال إلوووووووو  أ  
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قموووووووو  بووووووووي  موووووووو  أتقوووووووو  الحيلكوووووووو  . يووووووووبخل  علوووووووو  بع ووووووووه  مموووووووول تتقنووووووووه قاحوووووووودة تلقنووووووووه ل خريوووووووولت 

قالتطريووووووووووووء علئشوووووووووووو  عبوووووووووووود السووووووووووووالم الوووووووووووودليني ,  لطموووووووووووو  عموووووووووووورا  السووووووووووووكقري , أقريوووووووووووودة إبووووووووووووراهيم 

كوووووووووووووو  عبوووووووووووووودالقلدر الخطوووووووووووووولب , سوووووووووووووولفلنل الققارشوووووووووووووو  , يلسوووووووووووووومين  عبوووووووووووووود الوووووووووووووورحيم النيهووووووووووووووقم , مبرق 

اإليطلليووووووووووووو  , رجعووووووووووووو  العوووووووووووووي  , مشوووووووووووووغقل  المهووووووووووووودي االشوووووووووووووهب , نجيووووووووووووو  البلبقريووووووووووووو  , منووووووووووووولجي 

 (.307)الغريلني حسي  , سليم  الشيبلني , علئش  عصمل  

أموووووووووول  يموووووووووول يخووووووووووص البلعوووووووووو  المتجقلووووووووووق   هووووووووووم ال يسووووووووووم  لهووووووووووم بمءاقلوووووووووو  المهنوووووووووو  إال بقجووووووووووقد 

تجقلوووووووووووق  داخووووووووووو  المدينووووووووووو  قخلرجهووووووووووول , قأكثووووووووووور رخصووووووووووو  للعربووووووووووو  معتمووووووووووودة مووووووووووو  البلديووووووووووو  قهوووووووووووم ي

كمووووووووول أ  تجووووووووولر المنووووووووولط  المجووووووووولقرة يمووووووووورق  علووووووووو  المدينووووووووو  لبيووووووووو  .  4انتشووووووووولرهل يوووووووووقم الجمعووووووووو  

منتقجوووووووولتهم إ وووووووول   إلوووووووو  قجووووووووقد بعوووووووو  النسوووووووول  لمملرسوووووووو  هوووووووو   المهنوووووووو  حيووووووووث يقموووووووو  بووووووووللمرقر 

 .(308) عل  البيقت لبي  المستلءملت النسلئي  يطل  عليهم اسم الدالالت

أشووووووووووهرهم اإليطوووووووووولليي  , سووووووووووبيدقتي جقنينووووووووووق , : ل يخووووووووووص  النجوووووووووولري  قالخووووووووووراءي   أموووووووووول  يموووووووووو

, قمووووو  الحووووور ي   ئووووو  الخوووووراءي  الووووو ي  أبووووودعقا  وووووي المصووووونقعلت الجلديووووو  مووووو   (309)جقديشووووويي تقنءيوووووق

الحقلئووووووب , المحوووووول ظ , األح يوووووو  , البلوووووو  , قوووووورب الميوووووول  , حوووووولمالت المسدسوووووولت , قغموووووود الخنوووووولجر )

أشوووووهر الخوووووراءي  عبوووود الووووورحم  جعوووووقدة , علووووي عطيووووو  الميووووور , عبووووود قمعوووودات السووووورق  قغيرهووووول قموووو  

السووووووالم حموووووود الحصوووووول  , عبوووووود الصوووووولد  إبووووووراهيم القلقصووووووي , اكميوووووو  أغنيووووووق  , محمووووووقد بق وووووولدي , 

مووووويالد عبوووووود العوووووولطي العووووووي  , رم وووووول  منصووووووقر الوووووءاقي , محموووووود الترهووووووقني العوووووور  , سووووووللم محموووووود 
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السوووووالم أقسووووويم , عبووووود المجيووووود الطيوووووب , مختووووولر السووووولحلي , مفتووووولم إبوووووراهيم , خليووووو  بوووووقغرارة , عبووووود 

 .(310)محمد السليني , عق  المهدي النقا  , مسعقد صلل  الفءاني , عبد السالم الطيب  

 :مستوى المعيشة 

 يمووووووووووووول يخوووووووووووووص الق ووووووووووووو  المعيشووووووووووووو  عنووووووووووووودمل تقلوووووووووووووت اإلدارة البريطلنيووووووووووووو  األموووووووووووووقر  وووووووووووووي برقووووووووووووو  

عوووووووووووولمالت التجلريووووووووووو  قنووووووووووووتم قاجهتهووووووووووول جملوووووووووووو  مووووووووووو  المشوووووووووووولك  االقتصووووووووووولدي  متعلقوووووووووووو  بللنقووووووووووود قالم

, مقجووووووووووووه موووووووووووو  المستشوووووووووووولر الق وووووووووووولئي إلوووووووووووو  رئوووووووووووويس المحكموووووووووووو  7/-/79عوووووووووووو  خطوووووووووووولب رقووووووووووووم 

ق وووووووووووي هووووووووووو ا . م  1946المدنيووووووووووو  , بخصوووووووووووقص الوووووووووووديق  قتحديووووووووووود صووووووووووورف العملووووووووووو  اإليطلليووووووووووو  , 

اإلطووووووووووولر توووووووووووم تحديووووووووووود الجنيوووووووووووه المصوووووووووووري إلووووووووووو  جلنوووووووووووب الليووووووووووورة اإليطلليووووووووووو  كأسووووووووووولس للتعووووووووووولمالت 

ك  النلتجووووووووو  عوووووووووو  ارتفووووووووولع قانخفوووووووووول  قيمووووووووو  النقوووووووووود حووووووووووددت التجلريووووووووو  قالملليوووووووووو  قلتفووووووووولدي المشوووووووووول

مووووووووووووو  ءاقيووووووووووووو   أخووووووووووووورى  ( 311)ليووووووووووووورة إيطلليووووووووووووو   497اإلدارة قيمووووووووووووو  الجنيوووووووووووووه المصووووووووووووورى بحوووووووووووووقالي 

 امتنعت اإلدارة البريطلني  ع  قبق  العمل  اإليطللي   ي تعلملهل م  األهللي

لقوووووووول  موووووووو  ثموووووووو  موووووووول يد عقنووووووووه لهوووووووول  ووووووووي % 76ثووووووووم عوووووووودلت النسووووووووب  بمقوووووووودار  % 66إال بمقوووووووودار  .1

شوووووووورا  المووووووووقاد التمقينيوووووووو  ثووووووووم قووووووووررت  يموووووووول بعوووووووود عوووووووودم قبقلهوووووووول حتوووووووو   ووووووووي النسووووووووب  ال ووووووووئيل  موووووووو  

ثمووووووووو  التموووووووووقي  قبهووووووووو ا  أصوووووووووبحت العملووووووووو  اإليطلليووووووووو  ال قيمووووووووو  لهووووووووول قهوووووووووي أغلوووووووووب مووووووووول يملكوووووووووه 

م  1941الشوووووووووووووعب الليبوووووووووووووي مووووووووووووو  ثووووووووووووورقة ملليووووووووووووو  كمووووووووووووول قاجهوووووووووووووت حكقمووووووووووووو  اإلدارة منووووووووووووو  عووووووووووووولم 

ارد الوووووووووووبالد  قووووووووووود أهووووووووووودرت إبووووووووووول  العهووووووووووود صوووووووووووعقب  لتوووووووووووق ير التموووووووووووقي  نتيجووووووووووو  أل  معظوووووووووووم موووووووووووق 
                                                           

 صقت المر  , 310
مقجه م  المستشلر الق لئي الكقلقني   أنتلنت الي رئيس المحكم  بخصقص سعر الصرف العمل  االيطللي   7/ -/ 79خطلب رقم 311
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اإليطووووووووووللي بلإل وووووووووول   إلوووووووووو  الحوووووووووورب قموووووووووول أدت إليهوووووووووول موووووووووو  إنخفوووووووووول   ووووووووووي اإلنتوووووووووول  الءراعووووووووووي 

قاقتصووووووووووورت اإلغلثووووووووووو  علووووووووووو  قيووووووووووولم مجمقعووووووووووو  مووووووووووو   (312) بللمنووووووووووولط  التوووووووووووي ظلوووووووووووت للموووووووووووقاطني  

ال ووووووووووووووبلط اإلنجليووووووووووووووء بءيوووووووووووووولرة المنوووووووووووووولط  بشوووووووووووووولحنلت عسووووووووووووووكري  قتقءيوووووووووووووو  األغ يوووووووووووووو  قالمووووووووووووووؤ  

كمووووووووووول إنهوووووووووووم قووووووووووولمقا بتشوووووووووووجي  األهوووووووووووللي علووووووووووو  جمووووووووووو  صوووووووووووفلئ  البنوووووووووووءي  قمسووووووووووولعدة السوووووووووووكل  , 

الفلرغووووووووووو  , التوووووووووووي خلفتهووووووووووول الجيوووووووووووق  المتصووووووووووولرع  , قلغووووووووووور  أسوووووووووووتعمللهل  وووووووووووي نقووووووووووو  الميووووووووووول  , 

موووووووووو  السووووووووووكر  (313) موووووووووو  يقووووووووووم بجلووووووووووب عوووووووووودد موووووووووو  الصووووووووووفلئ  يووووووووووتم تءقيوووووووووود  بحصوووووووووو  إ وووووووووول ي  

 مقلبوووووووووو  كوووووووووو  سووووووووووت صووووووووووفلئ  كميوووووووووو  موووووووووو  السووووووووووكر قكووووووووووإجرا  تنظيمووووووووووي تووووووووووم إصوووووووووودار بطلقوووووووووولت 

: ي  , قكووووووووو  أسووووووووورة لوووووووووديهل بطلقووووووووولت بعووووووووودد أ وووووووووراد االسووووووووورة قكلنوووووووووت حصووووووووو  الفووووووووورد حوووووووووقالي تموووووووووق 

أربعوووووووو  كيلووووووووق جوووووووورام موووووووو  الوووووووودقي  قثالثوووووووو  موووووووو  السووووووووكر قأربعوووووووو  موووووووو  األرء أموووووووول الشوووووووولي  حصوووووووو  

لتووووووووووور,   كووووووووووول  المسوووووووووووؤق  عووووووووووو   لوووووووووووك  4جووووووووووورام أمووووووووووول الءيوووووووووووت  166جووووووووووورام قالوووووووووووب   166الفووووووووووورد 

قءيووووووووووو  كوووووووووووو  شوووووووووووهر قالجوووووووووووودير مكتوووووووووووب شوووووووووووؤق  التمووووووووووووقي  برئلسووووووووووو  أمطوووووووووووق  سووووووووووووليمل  قيوووووووووووتم الت

بللوووووووووو كر أ  السوووووووووول  تعر ووووووووووت للتغييوووووووووور  مووووووووووثالك دقيوووووووووو  الشووووووووووعير أققووووووووووف تقءيعووووووووووه لتووووووووووداقلهل  ووووووووووي 

سووووووووق  الحبوووووووووقب كمووووووووول أققوووووووووف تقءيووووووووو  الوووووووووب  بحجوووووووو  أ  السوووووووووكل  يف ووووووووولق  شووووووووورب الشووووووووولى قهوووووووووق 

موووووووو  التقليوووووووود  ووووووووي الموووووووود  قالقوووووووورى قكلنووووووووت المحووووووووالت التجلريوووووووو  تبيوووووووو  السوووووووول  بللجراموووووووولت , قلووووووووم 

للشوووووووووك  المقجوووووووووقد حلليووووووووولك ,  للءيوووووووووت كووووووووول  يوووووووووأتي  وووووووووي صوووووووووفلئ  كبيووووووووورة تكووووووووو  تقجووووووووود المعلبووووووووولت ب

الحجوووووووم قعنووووووود البيووووووو  تسوووووووكب الكميووووووو  الموووووووراد بيعهووووووول للءبوووووووق  قعووووووولدة مووووووول كووووووول  لتووووووور الءيوووووووت يكفوووووووي 

األسووووووووورة مووووووووودة خمسووووووووو  عشووووووووور يقمووووووووولك قنظوووووووووراك للق ووووووووو  المعيشوووووووووي المتووووووووودني  وووووووووإ  بعووووووووو  السوووووووووكل  

                                                           
312
 .رقاي  , سعد القطع   
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اد الووووووووووديقا  يبتوووووووووولعق  مكقنوووووووووولت قجبوووووووووولتهم بشووووووووووك  يووووووووووقمي بوووووووووو  أ  بع ووووووووووهم يعجووووووووووء عوووووووووو  سوووووووووود

م  1961قاسوووووووووووووتمر هووووووووووووو ا الق ووووووووووووو  المتوووووووووووووردي حتووووووووووووو  عووووووووووووولم  ( 314)المتعلقووووووووووووو  بهووووووووووووو   القجبووووووووووووولت 

قبووووووووووووللرغم موووووووووووو  أنووووووووووووه ليسووووووووووووت لوووووووووووودينل احصوووووووووووولئيلت عوووووووووووو  المووووووووووووقاد المسووووووووووووتهلك  قكميلتهوووووووووووول أال إ   

 .استهالك اللحقم مؤشراك علي ارتفلع المستقى المعيشي 

لئتوووووووووول  ق تسووووووووووع  م بلوووووووووو  اسووووووووووتهالك اللحووووووووووقم  ووووووووووي المدينوووووووووو  حووووووووووقالي م 1966 خووووووووووال  عوووووووووولم  

م  بلوووووووووووو   1965كجووووووووووووم للفوووووووووووورد القاحوووووووووووود أموووووووووووول خووووووووووووال  عوووووووووووولم  5.1قعشوووووووووووورق  طوووووووووووو  بمعوووووووووووود  

م ملئتووووووووووووول   1962كجوووووووووووووم للفووووووووووووورد قعووووووووووووولم .5. 6ملئتووووووووووووول  قسوووووووووووووت  قثالثوووووووووووووق  طووووووووووووو  بمعووووووووووووود  

م بلغوووووووووت كميووووووووو  اللحوووووووووقم  1964للفووووووووورد ق وووووووووي عووووووووولم  5. 2قخمسووووووووو  قأربعوووووووووق  طووووووووو  بمعووووووووود  

 .رد كجم للف 2المستهلك  ملئتل   قخمس  قخمسق  ط  أي بقاق  

 

 3498- 3499الجداول التالية توضح ترتي  المدينة من حيث استهًلك اللحوم من 

3499 

 492 116 91 - 4919 4267 اجدابيل

 491 1112 664 7199 16766 66996 بنغلءي

 591 779 14 67 16611 4274 المر 

 695 121 - 92 17127 7996 البي ل 

 597 771 6 791 16669 5646 درن 

                                                           
 . 1942 1945- 1946  لسكل  المدين  ملف المعلمالت ,  تبي  الق   المعيش. 111-162-72-42-11م , قثلئ  رقم. .م.س.ق 314
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 997 141 56 52 4576 4274 طبر 
(315) 

3499 

 494 114 111 6 6196 4554 اجدابيل

 994 1119 414 4725 71716 46441 بنغلءي

 596 715 16 26 16591 4544 المر 

 591 196 - 141 11211 7912 البي ل 

 599 744 1 461 11441 5961 درن 

 494 152 46 121 6569 5667 طبر 

3491 

 296 194 761 77 5441 5174 أجدابيل

 499 1196 1646 1969 16724 46712 بنغلءي

 592 746 42 769 16196 4646 المر 

 697 164 2 172 16166 1166 البي ل 

 597 774 17 662 11666 4216 درن 

 295 161 114 142 4116 6165 طبر 

3498 
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 291 767 125 76 9724 4255 اجدابيل

 1696 1114 976 7299 11274 51776 بنغلءي

 296 766 44 119 9244 16655 المر 

 296 715 17 169 11566 5644 البي ل 

 295 727 77 596 9991 4126 درن 

 294 165 56 125 7119 2252 طبر 
 (316) 

قمووووووووو  خوووووووووال  النظووووووووور  وووووووووي الجوووووووووداق  السووووووووولبق  نجووووووووود ا  مدينووووووووو  المووووووووور  توووووووووأتي بعووووووووود مووووووووودينتي      

لع مسوووووووووووتقى المعيشووووووووووو  خوووووووووووال  هووووووووووو    بنغووووووووووولءي قدرنووووووووووو   وووووووووووي الترتيوووووووووووب  ممووووووووووول يشوووووووووووير إلووووووووووو  ارتفووووووووووو

م حيووووووووووووث حوووووووووووودثت كلرثوووووووووووو  الءلووووووووووووءا  قانتكسووووووووووووت المدينوووووووووووو   عوووووووووووولد  1951السوووووووووووونقات حتوووووووووووو  عوووووووووووولم 

 (317).العم  ببطلقلت التمقي  كجء  م  أعمل  اإلغلث  
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 النشاطات الثقافية والرياضية

 

 النقادي الثقل ي  قالريل ي  -
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 :افية والرياضية النوادي الثق

إ  اهتموووووووووووووولم الموووووووووووووووقاطني  بتأسوووووووووووووويس الهيئووووووووووووووولت الثقل يوووووووووووووو  قاالجتملعيووووووووووووووو  , يعتبوووووووووووووور مؤشوووووووووووووووراك 

قتميوووووووووءت مدينووووووووو  المووووووووور  بقجوووووووووقد هووووووووو   الهيئووووووووولت , رغوووووووووم . يشوووووووووير إلووووووووو  مووووووووودى تطوووووووووقر المجتمووووووووو  

إال أ  . تعر وووووووووووهل لظووووووووووورقف كلنوووووووووووت كفيلووووووووووو  بجعووووووووووو  السوووووووووووكل  يعء وووووووووووق  عووووووووووو  هووووووووووو   النشووووووووووولطلت 

الحوووووووورب , قموووووووول تبعهوووووووول موووووووو   ي وووووووولنلت ثووووووووم ءالء    لووووووووم موووووووول تعر ووووووووت لووووووووه المدينوووووووو  موووووووو  قيووووووووالت 

يقوووووووووف حجووووووووور عثووووووووورة  وووووووووي طريووووووووو  أقلئوووووووووك الووووووووو ي  بووووووووولدرقا بلتخووووووووول  خطوووووووووقات كلنوووووووووت دلووووووووويالك علووووووووو  

الوووووووووقعي السيلسوووووووووي قالثقووووووووول ي   حيوووووووووث عمووووووووودقا إلووووووووو  تأسووووووووويس الجمعيووووووووولت قا تتووووووووولم النوووووووووقادي التوووووووووي 

. دمل  كووووووووول  أبرءهووووووووول جمعيووووووووو  عمووووووووور المختووووووووولر قرابطووووووووو  الشوووووووووبلب الليبوووووووووي قنووووووووولدي المحووووووووولربي  القووووووووو

م   بوووووووووولدرت 1941 عنوووووووووودمل أعيوووووووووود تأسوووووووووويس جمعيوووووووووو  عموووووووووور المختوووووووووولر  ووووووووووي بنغوووووووووولءي  ووووووووووي أبريوووووووووو  

الفئوووووووو  المثقفوووووووو   ووووووووي الموووووووور  بتأسوووووووويس  وووووووورع لهوووووووو   الجمعيوووووووو  , قاتخوووووووو ت مبنوووووووو  الفنوووووووود  مقووووووووراك لهوووووووو ا 

الصوووووووووووووللحي  القمووووووووووووولطي رئيسووووووووووووولك قالصوووووووووووووللحي  :  الفووووووووووووورع الووووووووووووو ي تكوووووووووووووق  مجلوووووووووووووس ادارتوووووووووووووه مووووووووووووو  

قمحموووووووووووووود محموووووووووووووود  (319)مفتوووووووووووووولم الموووووووووووووولجري : قع ووووووووووووووقي  كوووووووووووووو  موووووووووووووو   (318)ابرغيووووووووووووووث سووووووووووووووكرتيراك 

قعووووووووووووولدة مووووووووووووول تعقووووووووووووود .  (320)الءنتووووووووووووولني قآدم الشووووووووووووويك  قحسووووووووووووو  العوووووووووووووي  خليفووووووووووووو  عبووووووووووووود المللوووووووووووووك 

أع ووووووووووول  مووووووووووو  المركوووووووووووء العووووووووووولم للجمعيووووووووووو    االجتملعووووووووووولت  وووووووووووي مقووووووووووور الفووووووووووورع قيح ووووووووووورهل أحيلنووووووووووولَ 

قأحيلنوووووووووولك ت عقوووووووووود هوووووووووو   االجتملعووووووووولت سووووووووووراك  ووووووووووي بيووووووووووت أحوووووووووود األع وووووووووول    . قمووووووووو   رعهوووووووووول بدرنوووووووووو  

االسووووووووووتقال  عوووووووووو  كل وووووووووو  القووووووووووقى : مبوووووووووولد  العلموووووووووو  التووووووووووي ارتكووووووووووءت عليهوووووووووول هووووووووووي خلصوووووووووو  قأ  ال

                                                           
 .رقاي  , محمد الشيك   318
 .1944, 74قثيق  اشتراك السيد مفتلم الملجري ,جمعي  عمر المختلر , رقم ت كرة  319
 .1946, 75راك السيد خليف  عبد المللك ,رقم ت كرة قثيق  اشت 320
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. االسووووووووووووتعملري  بموووووووووووول  يهوووووووووووول بريطلنيوووووووووووول , قالقحوووووووووووودة قاالن ووووووووووووملم إلوووووووووووو  جلمعوووووووووووو  الوووووووووووودق  العربيوووووووووووو  

قهقموووووووووووول كوووووووووووول  يتعوووووووووووولر  موووووووووووو  السيلسوووووووووووو  التووووووووووووي انتهجهوووووووووووول السوووووووووووويد ادريووووووووووووس السنقسووووووووووووي لنيوووووووووووو  

 . ( 321) االستقال 

لهوووووووووول  وووووووووورع ريل ووووووووووي , شوووووووووولرك  وووووووووووي قتنقعووووووووووت نشوووووووووولطلت جمعيوووووووووو  عموووووووووور المختوووووووووولر  كووووووووووول  

العديووووووووووود مووووووووووو  المبلريووووووووووولت , كمووووووووووول سووووووووووولهمت الجمعيووووووووووو   وووووووووووي العمليووووووووووو  التعليميووووووووووو  قعووووووووووو  طريووووووووووو  

  .( 322)ا تتلم المدرس  الليلي  قتق ير المعلمي  قالكتب المدرسي  قغيرهل 

الشووووووووووفهي  إلوووووووووو  أنووووووووووه رغووووووووووم نشوووووووووولط هوووووووووو   الجمعيوووووووووو  , قالخوووووووووودملت التووووووووووي  -قتشووووووووووير الرقايوووووووووولت

ي التعلووووووووويم قان وووووووووملم كثيووووووووور مووووووووو  العنلصووووووووور المثقفووووووووو  لع وووووووووقيتهل قووووووووودمتهل للمدينووووووووو     خلصووووووووو   ووووووووو

, إال أنهووووووووول لوووووووووم تلووووووووو ، قبوووووووووقالك لووووووووودى أقلئوووووووووك المؤيووووووووودي  للسووووووووويد إدريوووووووووس السنقسوووووووووي   قلووووووووو لك اتجهوووووووووقا 

لفوووووووووت   ووووووووورع لرابطووووووووو  الشوووووووووبلب الليبوووووووووي ,  وووووووووي مبنوووووووووي بسوووووووووق  األقوووووووووقاس رقوووووووووم أربعووووووووو  ق لوووووووووك عووووووووولم 

. الشوووووووووووريف الشووووووووووويبلني  قتووووووووووورأس الرابطووووووووووو  السووووووووووويد أمراجووووووووووو  الووووووووووور  ثوووووووووووم السووووووووووويد محمووووووووووود. م 1945

قكوووووووو  موووووووو  عبوووووووود الحميوووووووود بوووووووو  حلوووووووويم نلئبوووووووولك للوووووووورئيس   قالصووووووووللحي  القموووووووولطي أمينوووووووولك للصووووووووندق    

قبلوووووووووو  أع وووووووووول  الرابطوووووووووو  أكثوووووووووور موووووووووو  ثالثملئوووووووووو  ع ووووووووووق  . قطوووووووووولهر المجريسووووووووووي سووووووووووكرتيراك علموووووووووولك 

عبووووووووووود الحميووووووووووود أمسوووووووووولعد , حلمووووووووووود العبيووووووووووودي , أمطووووووووووق  سوووووووووووليمل  , علوووووووووووي الخقجووووووووووو  , : أبوووووووووورءهم 

صووووووووووقر المغيربووووووووووي , أحووووووووووقيم عبوووووووووود النبووووووووووي القووووووووووديري ,   وووووووووو  اي المجريسووووووووووي سووووووووووللم أ يوووووووووولب , من

 . (323), عصمل  آغل , خال ق بق قطقس 

                                                           
 .119محمد محمد المفتي ,ص  321
 (.7617ديسمبر  11)المر  ( 4.)المرق  , ع  322
 .116. محمد محمد المفتي ,ص  323
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قالجوووووووووودير بللوووووووووو كر أ  الرابطوووووووووو   وووووووووومت أع وووووووووول  موووووووووو  األقليوووووووووو  اليهقديوووووووووو  بللمدينوووووووووو  , قلووووووووووم 

نموووووووووول أتيحووووووووووت الفرصوووووووووو  لكوووووووووو  تركيبوووووووووو  المجتموووووووووو   ووووووووووي  تقتصرع ووووووووووقيتهل علوووووووووو   ئوووووووووو  بعينهوووووووووول , قا 

قعنووووووودمل شوووووووعر السوووووووويد . مدينووووووو  مووووووو  تووووووووآلف بوووووووي  مكقنلتهووووووول االجتملعيوووووووو  أشووووووولرة إلووووووو  مووووووول يسووووووووقد ال

إدريوووووووووس السنقسوووووووووي بوووووووووأ  تعووووووووودد الهيئووووووووولت السيلسوووووووووي  سووووووووويؤدي إلووووووووو  صوووووووووراعلت , ق ق ووووووووو  مووووووووو  

شووووووووأنهل التووووووووأثير علوووووووو  مسووووووووتقب  الووووووووبالد , أموووووووور بحلهوووووووول , مرسووووووووالك بوووووووو لك خطلبوووووووولك إلوووووووو  كوووووووو  موووووووو    

, قبحسووووووووووووووب  (324)م 1942ديسوووووووووووووومبر 11جمعيووووووووووووو  عموووووووووووووور المختوووووووووووووولر , قرابطوووووووووووووو  الشووووووووووووووبلب  ووووووووووووووي 

رقايوووووووووو  السوووووووووويد محموووووووووود آدم الشوووووووووويك     إنووووووووووه قنتيجوووووووووو  لوووووووووور   القوووووووووورار الصوووووووووولدر بشووووووووووأ  حظوووووووووور 

تووووووووالف كل وووووووو  محتقيلتهوووووووول  النشوووووووولط السيلسووووووووي    قوووووووود تووووووووم حوووووووور  مقوووووووور جمعيوووووووو  عموووووووور المختوووووووولر , قا 

, قمووووووو   لووووووووك  لووووووووم يتققوووووووف نشوووووووولطهل  ظلووووووووت االجتملعووووووولت تعقوووووووود بطوووووووور  سوووووووري   ووووووووي بيووووووووت السوووووووويد 

قعنوووووووودمل .   موووووووو  نلحيوووووووو  قلكبوووووووور سوووووووونه موووووووو  نلحيوووووووو  أخوووووووورى آدم الشوووووووويك  بلعتبوووووووولر  مختوووووووولر للمحلوووووووو

طووووووووووورم  وووووووووووي أحووووووووووود االجتملعووووووووووولت , إمكلنيووووووووووو  االسوووووووووووتعلن  بمصووووووووووور لتحقيووووووووووو  أهوووووووووووداف الجمعيووووووووووو  , 

سووووووووورعل  مووووووووول عر وووووووووت السووووووووولطلت بووووووووو لك , قتوووووووووم القوووووووووب  علووووووووو  أع ووووووووولئهل أثنووووووووول  اجتمووووووووولعهم مووووووووو  

قن فووووووووقا إلووووووووي مدينوووووووو  جوووووووولدق بللجبوووووووو  الغربووووووووي لموووووووودة خمووووووووس سوووووووونقات . أع وووووووول  موووووووو  مدينوووووووو  درنوووووووو  

, قاسوووووووووتمرت مراقبووووووووو  تحركووووووووولت بقيووووووووو  األع ووووووووول    حيوووووووووث توووووووووم اعتقووووووووول  بع وووووووووهم , قجووووووووورا  تلوووووووووك 

القب ووووووووووو  األمنيووووووووووو  المشوووووووووووددة أققوووووووووووف النشووووووووووولط السيلسوووووووووووي للجمعيووووووووووو  , قظلوووووووووووت تمووووووووووولرس نشووووووووووولطهل 

                                                           
ثلني  , مجل  السلت   محمد الهلدي بق عجيل  ,دقر حرك  القطني  الليبي    ي الكفلم  د االطملع االجنبي   ي ليبيل عقب الحرب العللمي  ال 324

 .114,  ص(7616جلمع  مصراته ,) , جلمع  مصراته ,
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قموووووووووو   لوووووووووووك ظوووووووووو  النشوووووووووولط السيلسوووووووووووي  ووووووووووي المدينوووووووووو  يمووووووووووولرس بشووووووووووك   وووووووووووردي  .( 325) الريل ووووووووووي

المدينووووووووو  دقراك  وووووووووي تق وووووووووي   قبعفقيووووووووو  تلمووووووووو    حيوووووووووث لعبوووووووووت بعووووووووو  الشخصووووووووويلت البووووووووولرءة  وووووووووي

أهوووووووووداف لجنووووووووو  التحقيووووووووو  الربلعيووووووووو  , قتقحيووووووووود الووووووووورأي العووووووووولم  وووووووووي المدينووووووووو  التوووووووووي كلنوووووووووت إحووووووووودى 

محطووووووووووولت هووووووووووو   اللجنووووووووووو    قأهوووووووووووم هووووووووووو   الشخصووووووووووويلت السووووووووووويد امراجووووووووووو  الووووووووووور  , أحووووووووووود أقطووووووووووولب 

م , علوووووووووو  تقريووووووووووب قجهوووووووووولت النظوووووووووور بووووووووووي  1942رابطوووووووووو  الشووووووووووبلب الليبووووووووووي , الوووووووووو ي عموووووووووو  منوووووووووو  

قعبووووووووود الووووووووورحم  عوووووووووءام , الووووووووو ي كووووووووول  يعمووووووووو   ووووووووود سيلسووووووووو  األميووووووووور األميووووووووور إدريوووووووووس السنقسوووووووووي 

إدريوووووووووس , بدعموووووووووه للتيووووووووولر القوووووووووقمي الووووووووو ي تبنتوووووووووه جلمعووووووووو  الووووووووودق  العربيووووووووو  , حيوووووووووث قووووووووولم بءيووووووووولرة 

لعبوووووووود الوووووووورحم  عووووووووءام ر قوووووووو  السوووووووويد عبوووووووود الوووووووورءا  شووووووووقلقف , قالطيووووووووب األشووووووووهب , قالشوووووووويخ عبوووووووود 

قغيووووووووووووورهم مووووووووووووو   كمووووووووووووول ءار األميووووووووووووور إدريوووووووووووووس , ققلبووووووووووووو  آ  سووووووووووووويف النصووووووووووووور. الحميووووووووووووود العبووووووووووووولر 

. الشخصوووووووووويلت الليبيوووووووووو   ووووووووووي مصوووووووووور قتعهوووووووووود بتقريووووووووووب قجهوووووووووولت النظوووووووووور أموووووووووولم اللجنوووووووووو  الربلعيوووووووووو  

قنوووووووولعهم ب وووووووورقرة مقلبلوووووووو  اللجنوووووووو   ققلبوووووووو  الوووووووور َ  ووووووووم  ق وووووووود موووووووو  . ققوووووووولم بتحشوووووووويد المووووووووقاطني  قا 

م , بمقووووووووور متصووووووووور ي  1944المشووووووووولئخ أع ووووووووول  اللجنووووووووو  , التوووووووووي قووووووووودمت إلووووووووو  ليبيووووووووول  وووووووووي أقائووووووووو  

قتكللوووووووووووت هووووووووووو   الجهوووووووووووقد بقحووووووووووودة الووووووووووورأي المتمثلووووووووووو  . نجليوووووووووووءي المووووووووووور  قبح وووووووووووقر المتصووووووووووورف اإل

 ووووووووووي اسووووووووووتقال  ليبيوووووووووول المقحوووووووووودة تحووووووووووت توووووووووول  األميوووووووووور إدريووووووووووس قر وووووووووو  أي شووووووووووك  موووووووووو  أشووووووووووكل  

 .القصلي  

                                                           
 .رقاي  , محمد الشيك   325
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أموووووووووول  يموووووووووول يخووووووووووص بنوووووووووولدي المحوووووووووولربي  القوووووووووودمل   قوووووووووود تووووووووووم ا تتلحووووووووووه بطلووووووووووب موووووووووو  قووووووووووودام  

نووووووووووووه قكوووووووووووول  مقوووووووووووور   ووووووووووووي أحوووووووووووود طقابوووووووووووو  الفنوووووووووووود  , قت ووووووووووووم  قلنق . م 1949المحوووووووووووولربي  عوووووووووووولم 

 :األسلس  البنقد التللي  

 .األمر بللمعرقف , قالنهي ع  المنكر , قحب القط   -1

العموووووووووووو  علوووووووووووو  التعوووووووووووولرف قالتووووووووووووآلف بووووووووووووي  المحوووووووووووولربي  القوووووووووووودمل  , قالت وووووووووووولم  تحووووووووووووت لووووووووووووقا   -7

 األمير 

 .المحل ظ  عل   األم  قالقلنق   ي ك  نشلطلت النلدي -1

دارة األمير قالسلدة السنقسي  -4  يعم  النلدي تحت أمر قا 

ي  الققووووووووولئ  قتخليووووووووود أبطووووووووول  الحووووووووورب سوووووووووقا  مووووووووو  أستشوووووووووهد مووووووووونهم أق البووووووووولقي علووووووووو  قيووووووووود تووووووووودق  -6

 الحيلة

يحظوووووووووور علوووووووووو  منتسووووووووووبي النوووووووووولدي الخووووووووووق   ووووووووووي السيلسوووووووووو  , حيووووووووووث أنهوووووووووول موووووووووو  اختصوووووووووولص  -5

 .األمير قحد  

 المحل ظ  عل  الصداق  قالحال   اإلنجليءي  التي تق   لهل سمق األمير المعظم -2

صوووووووووودي  الر وووووووووول السنقسووووووووووي رئوووووووووويس شوووووووووورف , السوووووووووويد ال: ق وووووووووومت هيئوووووووووو  النوووووووووولدي كوووووووووو  موووووووووو  

حمووووووووووووود مصوووووووووووووطف  العسوووووووووووووبلي سوووووووووووووكرتيراك , سوووووووووووووعيد أسوووووووووووووريق  أمينووووووووووووولك للصوووووووووووووندق  , إ ووووووووووووول   إلووووووووووووو  

ع ووووووووقي  كوووووووو  موووووووو  عيسوووووووو  النفلقوووووووو   , عبوووووووود ي الشوووووووويك  , سووووووووللم دهوووووووو  , نوووووووولجي حموووووووود لحموووووووور 

, عبووووووووود الفيوووووووووو  , سوووووووووعيد جربووووووووووقع , الغموووووووووولري الجوووووووووللي , إدريووووووووووس بووووووووووق هلشوووووووووم , عقيلوووووووووو  بلحموووووووووود , 

, سووووووووووعيد الخشووووووووووبي المسووووووووووملري , ارقيفوووووووووو  العقوووووووووولب , عبوووووووووود الكووووووووووريم مصوووووووووويرنيط  العبوووووووووود جوووووووووولب اي
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, سوووووووووووللم مفتووووووووووولم , خليووووووووووو  بوووووووووووق جووووووووووولد اي ,  محمووووووووووود أشوووووووووووقيخ , صوووووووووووقلق  بوووووووووووق عثمووووووووووول  , عبووووووووووود 

 . (326) السالم دجلجلت , عبد اي الشيك  , محمد الطيب بق رة

ممووووووووول سوووووووووب  يت ووووووووو  أ  النووووووووولدي كووووووووول  يهووووووووودف إلووووووووو  نشووووووووور الوووووووووقعي , قالتكل ووووووووو   وووووووووي المجتمووووووووو  

خوووووووووال  األمووووووووور بوووووووووللمعرقف قالنهوووووووووي عووووووووو  المنكووووووووور , قتخلووووووووويص المجتمووووووووو  مووووووووو  كووووووووو  مووووووووول ال   مووووووووو

الوووووووودي  اإلسووووووووالمي , موووووووو  التأكيوووووووود علوووووووو  نشوووووووور األموووووووو  قالسوووووووولم  قالطمأنينوووووووو  بوووووووود   يتفوووووووو  قتعوووووووولليم

الوووووووووو ي خلفتووووووووووه الحوووووووووورب, إ وووووووووول   إلوووووووووو   لووووووووووك حووووووووووث برنوووووووووولمم النوووووووووولدي علوووووووووو   الخووووووووووقف قالرعووووووووووب

مووووووووووودى قعوووووووووووي المؤسسوووووووووووي  بأهميووووووووووو  قتووووووووووودقينهل , ممووووووووووول يشوووووووووووير إلووووووووووو    ووووووووووورقرة تقثيووووووووووو  األحوووووووووووداث

ق وووووووووي خططوووووووووه المعلنووووووووو  حووووووووو ر النووووووووولدي مووووووووو  الخوووووووووق   وووووووووي أموووووووووقر السيلسووووووووو  قتركهووووووووول . التووووووووودقي  

ألهوووووووووووو  االختصوووووووووووولص   إال أنووووووووووووه تبووووووووووووي  أ  موووووووووووو   ووووووووووووم  خططووووووووووووه غيوووووووووووور المعلنوووووووووووو  منله وووووووووووو  

االسوووووووووووتعملر االنجليوووووووووووءي , غيووووووووووور أ  اإلنجليوووووووووووء قأعووووووووووووقانهم داهموووووووووووقا النووووووووووولدي قحرقوووووووووووقا محتقيلتووووووووووووه 

قلموووووووووو  الجبريوووووووووو  ,  ووووووووووي حووووووووووي  نفووووووووووي السوووووووووويد سووووووووووللم دهوووووووووو  إلوووووووووو  , قق ووووووووووعقا مؤسسوووووووووويه تحووووووووووت اإل

 .  (327)قاح  مرادة التي بقي بهل لعدة سنقات 

قسووووووووووقا  اسووووووووووتمرت نشوووووووووولطلت هوووووووووو   النووووووووووقادي أم لووووووووووم تسووووووووووتمر ,  إنهوووووووووول تعتبوووووووووور بووووووووووقادر إيجلبيوووووووووو  

 هوووووووووو   . للرقووووووووووي بمسووووووووووتقى المجتموووووووووو   , قتطووووووووووقر  علوووووووووو  الوووووووووورغم  موووووووووو  قلوووووووووو  اإلمكلنيوووووووووولت الملديوووووووووو  

ققووووووووووت نجلحوووووووووولك  ووووووووووي الحيوووووووووولة السيلسووووووووووي  قاإلداريوووووووووو    موووووووووونهم علوووووووووو  النووووووووووقادي أ وووووووووورءت عنلصوووووووووور ح

سوووووووووبي  المثووووووووول  ال الحصووووووووور السووووووووويد محمووووووووود الشوووووووووريف الشووووووووويبلني الووووووووو ي شوووووووووغ  قظيفووووووووو  متصووووووووورف 

قبلعتبووووووووووولر  متصووووووووووورف ثووووووووووولني لمنطقووووووووووو  بنغووووووووووولءي , أشووووووووووورف علووووووووووو  سوووووووووووير االنتخلبووووووووووولت , . برقووووووووووو  
                                                           

 . 1949 براير 19.طلب مقدم م  جملع  المحلربي   القدمل  بشل  منحهم رخص  بفت  نلدي لهم . ق.ك.د.  .ق 326
327
 ( .7661يقليق  12)المر  ( 5)ع.أخبلر المر   
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  كمووووووووووول سووووووووووولهم بشوووووووووووك  قدي  وووووووووووي حووووووووووو  كثيووووووووووور مووووووووووو   (328)  وووووووووووي جوووووووووووق سووووووووووولد  النظووووووووووولم قاألمووووووووووو 

ءاعوووووووووووولت التووووووووووووي حوووووووووووودثت بووووووووووووي  القبلئوووووووووووو  حووووووووووووق  ملكيوووووووووووو  األر    كق ووووووووووووي  الكقاديووووووووووووك عووووووووووووولم الن

م التوووووووووووووي قصووووووووووووو  النوووووووووووووءاع  يهووووووووووووول , بشوووووووووووووأ  قطعووووووووووووو  أر   وووووووووووووي بنينووووووووووووو  , خوووووووووووووال  عووووووووووووولم  1957

, كموووووووووول سوووووووووولهم  ووووووووووي   وووووووووو  أعموووووووووول   (329)م درجوووووووووو  سوووووووووويئ  هووووووووووددت األموووووووووو  قاالطمئنوووووووووول   1957

لسووووووووويطرة علووووووووو  الشوووووووووغب , التوووووووووي قووووووووولم بهووووووووول طوووووووووالب مدرسووووووووو  األبيووووووووولر الداخليووووووووو    حتووووووووو  تموووووووووت ا

الق وووووووووو  قموووووووووو  أهووووووووووم أعمللووووووووووه أي وووووووووولك النهووووووووووق  بأعموووووووووول  إدارة مصوووووووووولح  اإلحصوووووووووول  قالتعووووووووووداد   

التووووووووووي كلنووووووووووت  ووووووووووي حللوووووووووو  جمووووووووووقد , حيووووووووووث اسووووووووووتحدث  يهوووووووووول أعموووووووووول  أخووووووووووري ,  أ وووووووووولف إليهوووووووووول 

مراقبوووووووووووو  المقاليوووووووووووود قالق يوووووووووووولت , قأصووووووووووووبحت المصوووووووووووولحتل  منوووووووووووودمجتل   ووووووووووووي إدارة قاحوووووووووووودة  تحووووووووووووت 

عت رقعووووووووووووو  العمووووووووووووو  أ وووووووووووووعلف مووووووووووووول كلنوووووووووووووت مسوووووووووووووم  مصووووووووووووولح  اإلحصووووووووووووول  قالتعوووووووووووووداد ,  لتسووووووووووووو

 .  (330)عليه

بلإل ووووووووول   إلوووووووووو  مووووووووول سووووووووووب  مووووووووو  مؤسسوووووووووولت ثقل يووووووووو  , نجوووووووووود المكتبووووووووولت التووووووووووي توووووووووءقد رقادهوووووووووول 

بللمطبقعوووووووووولت موووووووووو  كتووووووووووب قصووووووووووحف قمجووووووووووالت , سووووووووووقا  بلللغوووووووووو  العربيوووووووووو  أق اللغوووووووووو   األجنبيوووووووووو  

   هووووووووو   المكتبووووووووولت لوووووووووم تخوووووووووص  ئووووووووو  معينووووووووو  إنمووووووووول لكووووووووو  مووووووووو  يرغوووووووووب بووووووووولإلطالع مثووووووووو  المكتوووووووووب 

الووووووووو ي يقووووووووو   وووووووووي مقهووووووووو  ققيووووووووودر قهوووووووووق يتبووووووووو   للحكقمووووووووو  البريطلنيووووووووو  . ( 331)البريطووووووووولني  الثقووووووووول ي

كمووووووووووول كلنووووووووووت توووووووووو اع األخبوووووووووولر عبوووووووووور أثيووووووووووور . , قيقوووووووووودم خوووووووووودملت لوووووووووورقاد  كلالسووووووووووتعلرة أق البيوووووووووو  

                                                           
328
 .1951-2-16د مراقب علم لالنتخلبلت بللمملك  الليبي  المتحدة للمشر ي  علي سير االنتخلبلت رسلل  شكر م  السي. .ق 
329
-6-6رسلل  شكر م  المحلمي سللم االطرا  للمتصرف الثلني محمد الشريف الشيبلني بخصقص ح  نءاع المتعل  بق ي  الكقاديك . .ق 

1957. 
د متصرف منطق  بنغلءي محمد الشريف الشيبلني بخصقص مق قع حقداث الشغب رسلل  شكرم  السيد ابقسيف يلسي  مقدم للسي. .ق 330

 1956طلب  مدرس  االبيلر 
331
 .رقاي  , سليم  العي   
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قتعلقوووووووووووب . قأحيلنووووووووووولك تعووووووووووور  بعووووووووووو  األ وووووووووووالم القثلئقيووووووووووو  للتقعيووووووووووو  قالتثقيوووووووووووف . إ اعووووووووووو  لنووووووووووود  

قكلنووووووووووت . ي  القريتلووووووووووي , عووووووووووق  العووووووووووي  علوووووووووو  إدارة المكتووووووووووب السوووووووووولدة عموووووووووور جعووووووووووقدة , حسوووووووووو

كموووووووول كلنووووووووت هنوووووووولك مكتبوووووووو  علموووووووو  , تووووووووم .  المكتبوووووووو  ملتقوووووووو  ألهووووووووللي المدينوووووووو  لسووووووووملع االخبوووووووولر 

ا تتلحهووووووووول  وووووووووي منتصوووووووووف الخمسوووووووووينلت بوووووووووإدارة السووووووووويد عبووووووووود اي الحمووووووووورق  قخلفوووووووووه السووووووووويد عبووووووووود 

كموووووووووووووول قجوووووووووووووود محوووووووووووووو  تجووووووووووووولري مخووووووووووووووتص لبيوووووووووووووو  قاسووووووووووووووتعلرة الجرائوووووووووووووود ( 332)اللطيوووووووووووووف القموووووووووووووولطي 

, كمووووووووووول قجووووووووووودت بللمدينووووووووووو  المكتبووووووووووو  ( 333)كتوووووووووووب لصووووووووووولحبهل بللقلسوووووووووووم عمرالهوووووووووووقني قالصوووووووووووحف قال

المتجقلوووووووووو  , التووووووووووي تجووووووووووقب الشووووووووووقارع لبيوووووووووو  الكتووووووووووب قالصووووووووووحف قالمجوووووووووولالت , قالمعرق وووووووووو  لوووووووووودى 

بلإل ووووووووول   إلووووووووو  مووووووووول سوووووووووب    قجووووووووودت بللمدينووووووووو  سووووووووويلرة السوووووووووينمل , . األهوووووووووللي بللمكتبووووووووو  الثقل يووووووووو  

سوووووووووبقع لعووووووووور  األ وووووووووالم القثلئقيووووووووو    وووووووووي التوووووووووي توووووووووأتي مووووووووو  مدينووووووووو  بنغووووووووولءي مووووووووورة قاحووووووووودة  وووووووووي األ

منوووووووووو  منتصووووووووووف الثالثينووووووووووولت عر ووووووووووت المدينوووووووووو  المقوووووووووولهي , التووووووووووي تءايووووووووووودت ( 334)سوووووووووولح  المدينوووووووووو  

. أعووووووووووووودادهل  وووووووووووووي منتصوووووووووووووف األربعينووووووووووووولت , قا   كلنوووووووووووووت صوووووووووووووغيرة الحجوووووووووووووم ققليلووووووووووووو  المحتوووووووووووووقي 

قأشووووووووووووهر هوووووووووووو   المقوووووووووووولهي    مقهوووووووووووو  جمعيوووووووووووو  عموووووووووووور المختوووووووووووولر , قنوووووووووووولدي السوووووووووووولفيقم , قنوووووووووووولدي 

نمووووووول ملتقوووووووو  لنخبووووووو  موووووووو    هووووووو  . الشوووووووعل   المقوووووووولهي لوووووووم تكوووووووو  مجووووووورد مكوووووووول  للتسووووووولي  قالتر يووووووووه , قا 

المثقفوووووووووووووي  , سوووووووووووووقا  مووووووووووووو  أبنووووووووووووول  المدينووووووووووووو  أق القا ووووووووووووودي  إليهووووووووووووول مووووووووووووو  السيلسووووووووووووويب  قالمعلموووووووووووووي  

قالريل ووووووووووويي  , قغيووووووووووورهم مووووووووووو  الشخصووووووووووويلت التوووووووووووي كووووووووووول  لهووووووووووول تأثيرهووووووووووول الثقووووووووووول ي قاالجتمووووووووووولعي 

 حيووووووووووووودر , محمووووووووووووود الووووووووووووووقا ي ,   مووووووووووووونهم علوووووووووووووي سوووووووووووووبي  المثووووووووووووول  ال الحصووووووووووووور السووووووووووووولدة عبووووووووووووود اي

                                                           
 .رقاي  , رابح  القملطي  332

 .رقاي  , احمد سالم   333
334
 .رقاي  , محمد الشيك   
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سوووووووووليمل  الحلسوووووووووي , أنوووووووووقر الهوووووووووقني , عبووووووووود الووووووووورحيم السوووووووووكقري , عبووووووووودا لقووووووووولدر العوووووووووي  , أحمووووووووود 

قتشووووووووووير  (335)شووووووووووندي , سووووووووووعد الترهووووووووووقني , أحموووووووووود الفلسووووووووووي قالشوووووووووولعر المصووووووووووري عءيووووووووووء أبلظوووووووووو  

الرقايووووووووولت الشوووووووووفهي  إلووووووووو  أ  المثقفوووووووووي  مووووووووو  داخووووووووو  المدينووووووووو  قخلرجهووووووووول , كووووووووولنقا يجتمعوووووووووق  كووووووووو  

كموووووووول .  ووووووووي مقهوووووووو  أقوووووووودقرة لسوووووووورد األحلديووووووووث , قالخووووووووق   ووووووووي الق ووووووووليل القطنيوووووووو  ليلوووووووو  خموووووووويس 

 ووووووووووومت المقووووووووووولهي  ئووووووووووولت أخووووووووووورى مووووووووووو  أعيووووووووووول  المدينووووووووووو  قالعمووووووووووول  ق قي المسوووووووووووتقى التعليموووووووووووي 

المحووووووووووووووودقد   كللتجووووووووووووووولر قالحووووووووووووووور يي  قالعسوووووووووووووووكريي  قأصوووووووووووووووحلب الفكلهووووووووووووووو  الووووووووووووووو ي  يسووووووووووووووولق  رقاد 

كموووووووووول كلنووووووووووت  . (336)قغيوووووووووورهم المقوووووووووولهي بطوووووووووورائفهم أمثوووووووووول  علووووووووووي الطيوووووووووورة قعبوووووووووود القوووووووووولدر الرقلووووووووووه 

تموووووووووووووولرس  يهوووووووووووووول ألعوووووووووووووولب الووووووووووووووقر  قالشووووووووووووووطرنم قالبليوووووووووووووولردق قغيرهوووووووووووووول موووووووووووووو  األلعوووووووووووووولب الشووووووووووووووعبي  

 . (337)التقليدي 

داخوووووووووووو  المدينوووووووووووو  ,كموووووووووووول سوووووووووووولهم رقاد المقوووووووووووولهي  بتقووووووووووووديم المسوووووووووووولعدات قاألعموووووووووووول  التطقعيوووووووووووو  

 قخلرجهووووووووووووول   علووووووووووووو  سوووووووووووووبي  المثووووووووووووول    سووووووووووووولهمقا  وووووووووووووي جمووووووووووووو  التبرعووووووووووووولت لصووووووووووووولل  الالجئوووووووووووووي 

م  إ ووووووووووووول   إلووووووووووووو  التشوووووووووووووجي  علووووووووووووو  القيووووووووووووولم  1951, قالثوووووووووووووقرة الجءائريووووووووووووو  عووووووووووووولم الفلسوووووووووووووطينيي  

 . (338)بلالحتفلالت القطني  

قتجووووووووودر اإلشووووووووولرة إلووووووووو  أ  معظوووووووووم مقووووووووولهي المدينووووووووو  اسوووووووووتمدت تسوووووووووميتهل مووووووووو  أسووووووووومل  مللكيهووووووووول 

كمقهوووووووووووو  موووووووووووولرينق , الوووووووووووو ي يقوووووووووووو   ووووووووووووي ميوووووووووووودا  البلديوووووووووووو  , قمقهوووووووووووو  دقغسووووووووووووتيني  ووووووووووووي شوووووووووووولرع 

مووووووووولرة عبووووووووود الهووووووووولدي الغريووووووووولني قمقهووووووووو  بقشقشووووووووو   وووووووووي االسوووووووووتقال  , قمقهووووووووو  بقشوووووووووقيقير  وووووووووي ع
                                                           

 (.  7617ديسمبر  4)المر  , . المرق  , ع  335
 . رقاي  ,محمد بلحل  البيطري 336
 .مرج  نفسه  337
 .رقاي  , محمد الشيك   338
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سووووووووووووق  االقووووووووووووقاس قمقهوووووووووووو  أققيوووووووووووودر السووووووووووووعيطي بووووووووووووللقرب موووووووووووو  الكنيسوووووووووووو  االيطلليوووووووووووو  , قمقهوووووووووووو   

الشوووووووووقاي  وووووووووي شووووووووولرع االسوووووووووتقال  , قمقهووووووووو  محمووووووووود بللقلسوووووووووم المعووووووووورقف بوووووووووللقهقاجي  وووووووووي  نووووووووود  

الحيقانوووووووووولت , قمقهوووووووووو  مصووووووووووبلم الووووووووووق ر لووووووووووي  ووووووووووي ميوووووووووودا  الحريوووووووووو  , قمقهوووووووووو  عبوووووووووود اي قرقووووووووووقم 

( السوووووووووووحلب)قيوووووووووووس  وووووووووووي شووووووووووولرع خللووووووووووود بووووووووووو  القليووووووووووود , قمقهووووووووووو   ووووووووووور  يقسوووووووووووف المعووووووووووورقف ب د

قمقهوووووووووو  بووووووووووقرقيس , قمقهوووووووووو  مهيووووووووووقس  بووووووووووللقرب موووووووووو  ءاقيوووووووووو  بوووووووووو  عيسوووووووووو  , قمقهوووووووووو  محموووووووووود 

, قمقهووووووووووو  صووووووووووولل  العوووووووووووقامي  وووووووووووي شووووووووووولرع االسوووووووووووتقال  , قمقهووووووووووو  ( جعلكووووووووووو )الثووووووووووورم المعووووووووووورقف 

ر , محمووووووووووود مقسوووووووووووي  وووووووووووي الشوووووووووووليقني قمقهووووووووووو  عيسووووووووووو  المهشوووووووووووه   وووووووووووي شووووووووووولرع عمووووووووووور المختووووووووووول

قمقهوووووووووو  سووووووووووعد أقوووووووووودقرة  ووووووووووي قسووووووووووط الميوووووووووودا  قكوووووووووول  أكثوووووووووور المقوووووووووولهي رقاداك , قمقهوووووووووو  صووووووووووولل  

 .(  339)أدقيك  ي ميدا  التقت  

ق يموووووووووووول يتعلوووووووووووو  بللريل وووووووووووو  , عر ووووووووووووت المدينوووووووووووو  طووووووووووووقا  تلريخهوووووووووووول انتشوووووووووووولراك قاسووووووووووووعلك ل لعوووووووووووولب 

الريل وووووووووووي  بأنقاعهووووووووووول المختلفووووووووووو    منهووووووووووول مووووووووووول كووووووووووول  هقايووووووووووو   كريل ووووووووووو  ركوووووووووووقب الخيووووووووووو  التوووووووووووي  

دف منهوووووووووووول   ووووووووووووي المل ووووووووووووي علووووووووووووي المبلهوووووووووووولة , قلووووووووووووم تكوووووووووووو  تهوووووووووووودف إلوووووووووووو  مملرسوووووووووووو  اقتصووووووووووووراله

كموووووووووول كلنوووووووووووت تجوووووووووورى األلعوووووووووولب الجملعيوووووووووو  , كسووووووووووبل  جمووووووووووو  . الريل وووووووووو  , قاالسووووووووووتفلدة البدنيوووووووووو  

البطلطووووووووووول , أق  ووووووووووورب الكووووووووووورة بللعصووووووووووول مووووووووووو   وووووووووووق  ظهوووووووووووقر الجيووووووووووولد قغيرهووووووووووول مووووووووووو  األلعووووووووووولب 

فووووووووور  الريل وووووووووي  المختلفووووووووو  قخوووووووووال  الفتووووووووورة قيووووووووود الدراسووووووووو  شوووووووووهدت المدينووووووووو  ظهوووووووووقر ال. التقليديووووووووو  

بإمكلنيلتهووووووووووووووول البسووووووووووووووويط  , المكقنووووووووووووووو  مووووووووووووووو  الموووووووووووووووقاطني  الليبيوووووووووووووووي  قعنلصووووووووووووووور مووووووووووووووو  األقليووووووووووووووولت 

 ريووووووووووووو  اليهوووووووووووووقد ,  ريووووووووووووو    -:قالجوووووووووووووي  اإلنجليوووووووووووووءي األسوووووووووووووري األلمووووووووووووول  قمووووووووووووو  هووووووووووووو   الفووووووووووووور  

                                                           
 (. 7611نق مبر  16المر  , ) 1.المرق  , ع 339
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أمووووووووووول . اإليطووووووووووولليي  المكوووووووووووق  مووووووووووو  اإليطووووووووووولليي  قأسووووووووووورى االلمووووووووووول  ,  ريووووووووووو  الجوووووووووووي  البريطووووووووووولني 

 ريوووووووووووووو  البووووووووووووووقليس ,  ريوووووووووووووو   -:علوووووووووووووو  سووووووووووووووبي  المثوووووووووووووول  ال الحصوووووووووووووور الفوووووووووووووور  المحليوووووووووووووو   منهوووووووووووووول

كمووووووووووول أسوووووووووووس السووووووووووويد المبووووووووووورقك أقووووووووووودقرة  قالسووووووووووويد رم ووووووووووول  . الموووووووووووقظفي  , المختووووووووووولر , النصووووووووووور 

ق ووووووووووومت تشوووووووووووكيل  . ( 340)م 1944ءقوووووووووووقب  ريووووووووووو  العمووووووووووول  التووووووووووولب  لجمعيووووووووووو  عمووووووووووور المختلرعووووووووووولم 

بووووووووود رم ووووووووول  ءقوووووووووقب , علوووووووووي بلقلسوووووووووم , حسووووووووو  الوووووووووءرق  , بلقلسوووووووووم ع  -:الالعبوووووووووي  كووووووووو  مووووووووو  

قبموووووووووورقر الووووووووووءم  ظهوووووووووورت  وووووووووور  ريل ووووووووووي  أخوووووووووورى منهوووووووووول  ريوووووووووو  الطليعووووووووووو  . العوووووووووولطي قغيوووووووووورهم 

المختوووووووووولر قكلنووووووووووت المبلريوووووووووولت تجوووووووووورى  ووووووووووي ملعووووووووووب الحفوووووووووورة , إلوووووووووو  أ  جهووووووووووءت البلديوووووووووو  ملعووووووووووب 

بجوووووووووووقار مقبووووووووووورة  أقالد األعمووووووووووو  , قملعوووووووووووب ثللوووووووووووث بمعسوووووووووووكر الجوووووووووووي  قهووووووووووو   المالعوووووووووووب عبووووووووووولرة 

قلووووووووم تكوووووووو  هوووووووو   المالعووووووووب علوووووووو  . عوووووووو  مسوووووووولح  موووووووو  األر   ووووووووي نهليوووووووو  كوووووووو  منهوووووووول عووووووووقار  

الطوووووووووووراء الحوووووووووووديث , بووووووووووو  أنهووووووووووول تفتقووووووووووور ألبسوووووووووووط مققمووووووووووولت المالعوووووووووووب الريل وووووووووووي    قمووووووووووو   لوووووووووووك 

 .  (341) أدت الغر  ال ي أ نشئت م  أجله

م , تووووووووووم تأسوووووووووويس نوووووووووولدي ريل ووووووووووي ثقوووووووووول ي اجتموووووووووولعي  1949-1944 ووووووووووي موووووووووول بووووووووووي  عوووووووووولمي 

علووووووووووي عبوووووووووولس أحووووووووووقيم , :  ووووووووووم السوووووووووولدة . ( 342)تحووووووووووت اسووووووووووم نوووووووووولدي الشووووووووووعل  بحووووووووووي التيوووووووووونس 

محمووووووووووود بوووووووووووق جلءيووووووووووو  , عبووووووووووود الووووووووووورحيم السوووووووووووكقري , محمووووووووووود الشووووووووووويك  , بشوووووووووووير جوووووووووووقدة ,  تحوووووووووووي 

قلووووووووووم تقتصوووووووووور ع ووووووووووقي  النوووووووووولدي . أمبيوووووووووو  , آدم عبوووووووووود السووووووووووالم الشوووووووووولقي قعبوووووووووود القوووووووووولدر العووووووووووي  

علوووووووو   ئوووووووو  معينوووووووو   لرتوووووووولد  هووووووووقاة الريل وووووووو  موووووووو  كل وووووووو  سووووووووكل  المدينوووووووو   إلوووووووو  جلنووووووووب المووووووووقظفي  

                                                           
 (7617يقليق  4)المر  (  7. )ع .المرق   340
 (7615اكتقبر  79)مقسي الحلسي, مقلبل  أجرتهل البلحث   341
 (.7611مليق  77)المر   11.المرق  ع  342
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م , اقيموووووووووت مبووووووووولراة بوووووووووي   وووووووووريقي  مووووووووو  1967لم ق وووووووووي عووووووووو. قالمعلموووووووووي  قغيووووووووورهم مووووووووو  المثقفوووووووووي  

شوووووووووبلب المدينووووووووو   وووووووووي النووووووووولدي بح وووووووووقر الملوووووووووك إدريوووووووووس السنقسوووووووووي قبنهليووووووووو  المبووووووووولراة قكتشوووووووووجي  

قبوووووووووووللرغم مووووووووووو  حصوووووووووووق  المؤسسوووووووووووي   (343)للفوووووووووووريقي  تبووووووووووورع بمبلووووووووووو   سوووووووووووبعي  جنيهووووووووووول للفوووووووووووريقي  

علوووووووووووو  المقا قوووووووووووو  بتكووووووووووووقي  النوووووووووووولدي   إال أ  إشووووووووووووهلر  الرسوووووووووووومي  بغاللتووووووووووووه التووووووووووووي تجموووووووووووو  بووووووووووووي  

 . ( 344)م 1962اللقني  األحمر قاألسقد تأخر حت  علم 

م , توووووووووووم إشوووووووووووهلر نووووووووووولدي السووووووووووولفيقم بغاللووووووووووو  خ ووووووووووورا  1969ق وووووووووووي األق  مووووووووووو  سوووووووووووبتمبر عووووووووووولم 

قموووووووووو  األع وووووووووول  المؤسسووووووووووي  السوووووووووولدة أحموووووووووود . بي وووووووووول  , قمقوووووووووور  بجووووووووووقار مركءشوووووووووورط  المدينوووووووووو  

موووووووووووو  رشوووووووووووويد رئيسوووووووووووولك لمجلووووووووووووس اإلدارة , سووووووووووووعد عووووووووووووق  الترهووووووووووووقني سووووووووووووكرتيراك , قع ووووووووووووقي  كوووووووووووو   

خليفووووووووو  بلعوووووووووم , محمووووووووود بللقلسوووووووووم الجربيووووووووو  , عبووووووووود اي حيووووووووودر , عبووووووووود الحميووووووووود الطيووووووووولر , محمووووووووود 

 . (345)عق  الترهقني , جمع  عبد اي الغريلني , علي عبد السالم الغريلني 

إال أ  هوووووووووو ا التقسوووووووووويم لووووووووووم يسووووووووووتمر طووووووووووقيالك حيووووووووووث تووووووووووم دمووووووووووم نوووووووووولدي الشووووووووووعل  قالسوووووووووولفيقم  ووووووووووي 

, ( 346)مقووووووور   وووووووي شوووووووولرع طووووووولر  بووووووو  ءيوووووووولد ( رق  الموووووووو) نووووووولدي قاحووووووود تحوووووووت اسووووووووم نووووووولدي المووووووور  

ق لوووووووووك لتقحيووووووووود الجهوووووووووقد قلتحقبووووووووو  مصووووووووولح  المدينووووووووو  قكووووووووو لك لقلووووووووو  االمكلنيووووووووولت الملديووووووووو  حيوووووووووث 

قكوووووووووووول  أغلووووووووووووب العبووووووووووووي . ا  معظووووووووووووم المسووووووووووووتلءملت يووووووووووووتم تق يرهوووووووووووول  اتيوووووووووووولك بتبرعوووووووووووولت األهووووووووووووللي 

نوووووووووولدي السوووووووووولفيقم معلمووووووووووي  , قنوووووووووولدي الشووووووووووعل  طووووووووووالب لوووووووووو ا أصووووووووووبحت عمليوووووووووو  الوووووووووودمم ميسوووووووووورة , 

                                                           
 (. 7617مليق  74)المر   1.المرق , ع 343
344
 .ي  , محمد الشيك  رقا 
 .رقاي  , مقسي الحلسي  345

   يمن  تسمي  النقادي الريل ي  بلاسمل  المد   1927استمر تحت اسم المر  حتي صدقر قرار لسن. 
 (. 7617مليق   74المر   .  )المرق  , ع 346
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م , 1957قشوووووووووووك  أق  مجلووووووووووووس إلدارة نوووووووووووولدي المووووووووووور    ووووووووووووي السوووووووووووولدس قالعشوووووووووووري  موووووووووووو  ينوووووووووووولير 

برئلسوووووووووو  السوووووووووويد بشووووووووووير جووووووووووقد  , قأختيوووووووووور يقسووووووووووف سووووووووووللم  يوووووووووولب نلئبوووووووووولك لووووووووووه , قمحمووووووووووقد علووووووووووي 

الغقيوووووووووو  سووووووووووكرتير أق  , قعلووووووووووي عبوووووووووود السووووووووووالم الغريوووووووووولني سووووووووووكرتير ثوووووووووول    ق وووووووووور  محموووووووووود الوووووووووور  

قي  كووووووووووو  مووووووووووو  سوووووووووووعد عوووووووووووق  أموووووووووووي ع للصوووووووووووندق  قعلوووووووووووي محمووووووووووود المووووووووووولطقني مراقوووووووووووب , قع ووووووووووو

الترهوووووووووووووقني , علوووووووووووووي محمووووووووووووود بقشوووووووووووووحم  , محمووووووووووووود عوووووووووووووق  الترهوووووووووووووقني , محمووووووووووووود بوووووووووووووق القلسوووووووووووووم 

 . (347)الجربي  , محمد خلي  بق غرارة , عبلس أحقيم 

قكووووووووول  النووووووووولدي ي وووووووووم كل ووووووووو  األنشوووووووووط  الريل وووووووووي    مووووووووو  ألعووووووووولب القوووووووووقي , كووووووووورة القووووووووودم , كووووووووورة 

 bellyبيلوووووووووي راس )يكوووووووووي ققووووووووود ءار العوووووووووب كووووووووورة السووووووووول  األمر . السووووووووول  , الطووووووووولئرة قغيرهووووووووول 

ras )  كمووووووووول كلنوووووووووت تقووووووووولم مبلريووووووووولت .  (348)النووووووووولدي ققووووووووودم مبووووووووولراة استعرا وووووووووي   وووووووووي كووووووووورة السووووووووول

قعووووووووولدة .  وووووووووي ريل ووووووووو  المالكمووووووووو  بوووووووووي  العبوووووووووي المدينووووووووو  قآخوووووووووري  مووووووووو  نوووووووووقادي مدينووووووووو  بنغووووووووولءي 

قموووووووو  أشووووووووهر العبووووووووي المالكموووووووو   ووووووووي . موووووووول تقوووووووولم جووووووووقالت المالكموووووووو   ووووووووي مقوووووووور سووووووووينمل السوووووووويفي 

القطووووووووووووقس , علشووووووووووووقر الووووووووووووءقاقي , قبلعيوووووووووووود الطرابلسووووووووووووي , محموووووووووووود خليفوووووووووووو   علشووووووووووووقر -:المدينوووووووووووو  

قا  ووووووووول   ل نشوووووووووط  الريل وووووووووي  . ققووووووووود حقووووووووو  هوووووووووؤال  الفوووووووووقء  وووووووووي عووووووووودة بطوووووووووقالت .  (349)ادريوووووووووءة 

,  كوووووووووووول  للنوووووووووووولدي أنشووووووووووووط  تر هيوووووووووووو  , قتطقعيوووووووووووو    موووووووووووو  حيووووووووووووث المشوووووووووووولرك   ووووووووووووي المنلسووووووووووووبلت 

رك  األهووووووووووللي موووووووووو  الدينيوووووووووو  , كموووووووووول أنووووووووووه أق  موووووووووو  طب وووووووووو  أسووووووووووبقع النظل وووووووووو   ووووووووووي ليبيوووووووووول , بمشوووووووووول

                                                           
347
 .رقاي  , محمد الشيك   
348
 .رقاي  ,خيري المصراتي 
 .رقاي  ,احمد سالم  349
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ق ووووووووووي أحووووووووووداث الءلووووووووووءا  شوووووووووولرك أع وووووووووول  النوووووووووولدي  ووووووووووي عمليوووووووووولت . الرجوووووووووول  قالنسوووووووووول  قاألطفوووووووووول  

 . (350)اإلنقل  قالبحث ع  المصلبي  

قبوووووووووووللرغم مووووووووووو   وووووووووووعف الووووووووووودعم المووووووووووولدي , ققلووووووووووو  اإلمكلنيووووووووووولت    إال أنوووووووووووه بف ووووووووووو  الجهوووووووووووقد  

 ووووووووووووي  توووووووووووورة ال اتيوووووووووووو   قالوووووووووووودعم المعنووووووووووووقي , قمهوووووووووووولرة الالعبووووووووووووي    اسووووووووووووتطلع أ  يثبووووووووووووت جدارتووووووووووووه 

قكلنووووووووووت المشوووووووووولرك  األقلوووووووووو  . قجيووووووووووءة سووووووووووقا   ووووووووووي كوووووووووورة القوووووووووودم أق األلعوووووووووولب الريل ووووووووووي  األخوووووووووورى 

م قتمكووووووووو  مووووووووو  الفوووووووووقء علووووووووو  نظيووووووووور  ق ووووووووولء ببطقلووووووووو  1951للنووووووووولدي  وووووووووي العشوووووووووري  مووووووووو  يقنيوووووووووق 

 . (351)المنطق  الشرقي  

ق يمووووووووووول يخوووووووووووص الحركووووووووووو  الكشوووووووووووفي   قووووووووووود ظهووووووووووورت بقادرهووووووووووول  وووووووووووي مدينووووووووووو  المووووووووووور  منووووووووووو  عووووووووووولم 

  إال أ  هووووووووووووو ا  النشووووووووووووولط ( 352)شوووووووووووووراف المعلوووووووووووووم المصوووووووووووووري ريووووووووووووول  الجنووووووووووووودي م تقريبووووووووووووولك بإ1949

كووووووووول  مرتبطوووووووووولك بتقاجوووووووووود هوووووووووو ا المعلوووووووووم  ووووووووووي المدينوووووووووو   أثنوووووووووول  العطلووووووووو  الصوووووووووويفي  يتققووووووووووف النشوووووووووولط  

 -1969لعووووووووووودم قجوووووووووووقد مووووووووووو  يقوووووووووووقم بلإلشوووووووووووراف عليوووووووووووه قاسوووووووووووتمر الق ووووووووووو  هكووووووووووو ا حتووووووووووو  عووووووووووولم 

ر لوووووووووووه , حيوووووووووووث أصوووووووووووب  أكثووووووووووور تنظيمووووووووووولك متخووووووووووو اك مووووووووووو  مبنووووووووووو  مدرسووووووووووو  البعوووووووووووث مقووووووووووو. م 1956

بقيوووووووولدة القلئوووووووود الكشووووووووفي محموووووووود أحموووووووود الشووووووووقبكي , قمسوووووووولعدة قلئوووووووود الفرقوووووووو  عبوووووووود الحميوووووووود ءقبووووووووي 

محمووووووووود أبووووووووق بكوووووووور العوووووووووي  , محموووووووود أمجحيووووووووود لقووووووووديري , عوووووووووق    -:قأنتسووووووووب لووووووووه كووووووووو  موووووووو  . 

الءيوووووووووووولني , إبووووووووووووراهيم الشوووووووووووويك  , محموووووووووووود الءليتنووووووووووووي ,  تحووووووووووووي الءيوووووووووووولني ,  وووووووووووور  عبوووووووووووود النبووووووووووووي , 

حلسوووووووووووي , حسوووووووووووي  الرموووووووووووللي قغيووووووووووورهم حتووووووووووو   ووووووووووول  عووووووووووودد محمووووووووووود أحوووووووووووقيم , بلعيووووووووووود عبووووووووووود اي ال

                                                           
 (.7617اكتقبر  4المر ,) , 6. المرق  ,ع 350
 (. 7617المر  , اكتقبر )  4. المرق  , ع 351
 (. 7615اكتقبر  15المر  )حسي  الرمللي,مقلبل  اجرتهل البلحث  ,  352
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قموووووووووو  خووووووووووال  النظوووووووووور  ووووووووووي ( 353)المنتسووووووووووبي  األقائوووووووووو  أكثوووووووووور موووووووووو  خمسوووووووووو   قعشووووووووووري  منتسووووووووووب 

طلبووووووووووولت اإلنتسووووووووووولب للحركووووووووووو  الكشوووووووووووفي   نالحوووووووووووظ  أنوووووووووووه ال يوووووووووووتم قبوووووووووووق  المنتسوووووووووووب إال بمقا قوووووووووووو  

كمووووووووول أ  أغلوووووووووب المنتسوووووووووبي  حلصووووووووولي  علوووووووووي الشوووووووووهلدة اإلعداديووووووووو  , . خطيووووووووو  مووووووووو  قلوووووووووي أمووووووووور  

 .   (354)أنتسب للكشلف بع   الحر ي  قالتجلر قالمعلمي  قغيرهم كمل 

قموووووووووووو  النشوووووووووووولطلت التووووووووووووي قوووووووووووولم الكشوووووووووووولف   جموووووووووووو  التبرعوووووووووووولت لنصوووووووووووورة الشووووووووووووعب الجءائووووووووووووري , 

قالتشووووووووووووجي  علوووووووووووو  االلتووووووووووووءام بأسووووووووووووبقع النظل وووووووووووو  داخوووووووووووو  المدينوووووووووووو  قخلرجهوووووووووووول , كموووووووووووول يعوووووووووووود أحوووووووووووود 

لوووووووووووودعم الموووووووووووولدي المسوووووووووووولهمي   ووووووووووووي البحووووووووووووث قاإلنقوووووووووووول  جوووووووووووورا  كلرثوووووووووووو  الءلووووووووووووءا  , حيووووووووووووث قوووووووووووودم ا

قالمعنوووووووووووووقي للمنكوووووووووووووقبي    قالمشووووووووووووولرك    وووووووووووووي المخيمووووووووووووولت سوووووووووووووقا  علووووووووووووو  المسوووووووووووووتقى المحلوووووووووووووي أق 

 .( 355)الدقلي 

قهكوووووووووووووو ا عر ووووووووووووووت المدينوووووووووووووو  النشوووووووووووووولط الكشووووووووووووووفي , كنشوووووووووووووولط اجتموووووووووووووولعي ثقوووووووووووووول ي , قتووووووووووووووءام       

قلوووووووووو ا يمكوووووووووو  القووووووووووق  أ  . قجووووووووووقد   ووووووووووي المدينوووووووووو  موووووووووو  ظهووووووووووقر   ووووووووووي موووووووووودينتي بنغوووووووووولءي قدرنوووووووووو  

ق  بمسوووووووووتقاهل االجتمووووووووولعي قالفكوووووووووري مووووووووو  نهليووووووووو  الحووووووووورب   قكلنوووووووووت المدينووووووووو  بووووووووودأت  وووووووووي النهووووووووو

إال أ  موووووووووووول تعر ووووووووووووت لووووووووووووه موووووووووووو  ظوووووووووووورقف طبيعيوووووووووووو   بيئوووووووووووو  صووووووووووووللح  للعديوووووووووووود موووووووووووو  النشوووووووووووولطلت

 .ع  مثيالتهل -إل  حد مل  -مأسلقي    أدى إل  انتكلس ه   النشلطلت قتأخرهل 

 

                                                           
 (.79 -1.)1951-1956طلبلت أنتسلب الحرك  الكشفي   353

354
 .رقاي  ,حسي  الرمللي 
355
 .مرج  نفسه 
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 :الفن التشكيلي والمسرحي 

ي  التشوووووووووووكيليي  قالمسووووووووووورحيي  , مووووووووووونهم تميوووووووووووءت المدينووووووووووو  بقجوووووووووووقد بعووووووووووو  الرسووووووووووولمي  قالفنووووووووووولن

الوووووووووو ي تعلووووووووووم الرسووووووووووم منوووووووووو  طفقلتووووووووووه  علوووووووووو  سووووووووووبي  المثوووووووووول  الرسوووووووووولم علووووووووووي موووووووووولدي الشووووووووووقيهدي 

 كلنووووووووت البدايوووووووو   ووووووووي سوووووووو  الثلنيوووووووو  عشوووووووورة   حيووووووووث رسووووووووم علوووووووو  جوووووووودار بيووووووووتهم بللفرشوووووووو  قالطووووووووال  

قموووووووووولرس .  (356), جنووووووووووقداك قسوووووووووويلرات قدبلبوووووووووولت , قموووووووووول ظوووووووووو   ووووووووووي  اكرتووووووووووه موووووووووو  آثوووووووووولر للحوووووووووورب 

كهقايوووووووووو  ,  رسووووووووووم الكثيوووووووووور موووووووووو  اللقحوووووووووولت منوووووووووو  مطلوووووووووو  الخمسووووووووووينيلت قاسووووووووووتمر   موووووووووولدي الرسووووووووووم

لقحوووووووووووولت قعبوووووووووووورت . م   حيووووووووووووث تققووووووووووووف عوووووووووووو  الرسووووووووووووم ألسووووووووووووبلب صووووووووووووحي  1994حتوووووووووووو  عوووووووووووولم 

لقحلتووووووووووه عوووووووووو  التووووووووووراث الشووووووووووعبي , قالحيوووووووووولة االجتملعيوووووووووو   قاالقتصوووووووووولدي   المسووووووووووتمدة موووووووووو  الحيوووووووووولة 

نمووووووووول ج. الريفيووووووووو   سووووووووود القاقووووووووو  بكلمووووووووو  قلوووووووووم تقتصووووووووور لقحلتوووووووووه علووووووووو  شخصوووووووووي  أق  ئووووووووو  معينووووووووو  قا 

قمووووووووووو  أشوووووووووووهر لقحلتوووووووووووه  تلوووووووووووك التوووووووووووي جسووووووووووود  يهووووووووووول مقسوووووووووووم . مكقنلتوووووووووووه ق وووووووووووي كل ووووووووووو  النوووووووووووقاحي 

. الحصووووووووولد   ق تعووووووووود تلوووووووووك اللقحووووووووو  تووووووووودقينلك  للنشووووووووولط االقتصووووووووولدي لكثيووووووووور مووووووووو  أهوووووووووللي المدينووووووووو  

كمووووووووول أ  لوووووووووه لقحووووووووو  تبووووووووورء حوووووووووداداك يصووووووووون  نعوووووووووالك لحصووووووووول  ,  وووووووووي إشووووووووولرة إلووووووووو  المهنووووووووو  قأهميووووووووو  

ق موووووووووو  لقحلتووووووووووه موووووووووول جسووووووووود  يهوووووووووول شخصووووووووووي  المووووووووووؤر  محموووووووووود عبوووووووووود الخيووووووووو  لمجتموووووووووو  المدينوووووووووو  , 

الكوووووووووريم الوووووووووقا ي , أحووووووووود أبنووووووووول  هووووووووو   المدينووووووووو  , قالووووووووو ي ارتقووووووووو   وووووووووي السووووووووولم التعليموووووووووي قالوووووووووقظيفي 

قشووووووووولرك محمووووووووود مووووووووولدي بإنتلجوووووووووه الفنوووووووووي  وووووووووي الكثيووووووووور مووووووووو  . مووووووووول جعووووووووو  هووووووووو ا الرسووووووووولم يفتخووووووووور 

شوووووووووووولرك المعوووووووووووولر  , داخوووووووووووو  المدينوووووووووووو  قخلرجهوووووووووووول  ووووووووووووي موووووووووووودينتي بنغوووووووووووولءي قطوووووووووووورابلس , حيووووووووووووث 

                                                           
  بدأ تعليمه  ي الكتلب قاتم المرحل  االبتدائي   ي مدرس  الميدا  ثم انتق  إل  بنغلءي  1912علي ملدي علي بقشحم  الشقيهدي مقاليد

 .عم  مقظف  ي بنغلءي ثم علد للمر  ليعم  مقظف إداري  ي المتصر ي .لمقاصل  التعليم الثلنقي 
 . 121محمد محمد المفتي ,ص  356
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بوووووووووأرب  قسوووووووووتي  لقحووووووووو   نيووووووووو  , نللوووووووووت إعجووووووووولب الكثيووووووووور قأ هووووووووودى معظمهووووووووول إلووووووووو  رؤسووووووووول  الق وووووووووقد 

 . (357)الءائرة م  ق،ب  لجن  المعر  

قنتيجووووووووووووووو  الهتمووووووووووووووولم المووووووووووووووودارس بللكشوووووووووووووووف عووووووووووووووو  المقاهوووووووووووووووب قتنميتهووووووووووووووول , بووووووووووووووورءت عووووووووووووووودة 

, الوووووووو ي ات ووووووووحت  شخصوووووووويلت  ووووووووي هوووووووو ا المجوووووووول    موووووووو  بينهوووووووول الفنوووووووول  صوووووووولد  عبوووووووود الغنوووووووو  

منووووووووووو  مرحلووووووووووو  الدراسووووووووووو  االبتدائيووووووووووو  مووووووووووو  خوووووووووووال  المشووووووووووولرك   وووووووووووي المعووووووووووولر  , مقهبتوووووووووووه الفنيووووووووووو  

التووووووووووي نظمتهوووووووووول موووووووووودارس المدينوووووووووو  ,  أخوووووووووو ت لقحلتووووووووووه الترتيووووووووووب األق  علوووووووووو  مسووووووووووتقى المدينوووووووووو  , 

كموووووووووول . ( 358)م 1954قتحصوووووووووو  علوووووووووو  الترتيووووووووووب الثوووووووووولني علوووووووووو  مسووووووووووتقى المملكوووووووووو  الليبيوووووووووو  عوووووووووولم 

اخووووووووو  المدينووووووووو  قخلرجهووووووووول , مشووووووووولركلت  نيووووووووو   وووووووووي المعووووووووولر  د كووووووووول  للسووووووووويد  صووووووووولل  أمطوووووووووق  

 . (359)قنللت لقحلته نجلحلك كبيراك 

م , حيووووووووووث قوووووووووودم كوووووووووو  1945أموووووووووول النشوووووووووولط المسوووووووووورحي   قوووووووووود عر تووووووووووه المدينوووووووووو  قبيوووووووووو  عوووووووووولم 

بوووووووووووووراهيم الققارشووووووووووووو  قعبووووووووووووود القووووووووووووولدر الشوووووووووووووريف , عرق ووووووووووووولك  مووووووووووووو  السووووووووووووولدة المهووووووووووووودي الهوووووووووووووقني قا 

,  (360)قعنووووووووووودمل تأسوووووووووووس نووووووووووولدي الشوووووووووووعل  أصوووووووووووبحت العووووووووووورق  تقووووووووووودم مووووووووووو  خاللوووووووووووه . مسووووووووووورحي  

كوووووووووول  هوووووووووو ا النشوووووووووولط مقسووووووووووميلك ق ق طوووووووووولب  تر يهووووووووووي , يشووووووووووم  األغوووووووووولني قالمسوووووووووولبقلت , قعوووووووووولدة ق 

                                                           
 (.7611نق مبر 16)المر  ,( 1. )ع,المرق  357

 ثم انتق  إل  ,درس بداي  االبتدائي   ي شحلت .م 1942ي يلسي  اءهل  لعبيدي مقاليد  بلدة أم الرءم ب قاحي درن  علم صلد  عبد الغن
قعي   معلمل  ي مدرس  , قعقب الءلءا  انتق  إل  مدين  درن  لدراس  الشهلدة االعدادي  . المر  بحكم عم  قالد  ق يهل أتم الدراس  االبتدائي  

 الشليقني  
 (.7614ينلير  79) ,  , المر  76. المرق  ,ع               358

  اشترك بمسلبق  النشلط . درس االبتدائي  قاإلعدادي  بطبر  درن  بنغلءي بحكم عم  قالد   1944صلل  مطق  سليمل  الدرسي مقاليد بنغلءي
  م  خال  نلدي المرق  قتحص  علي الترتيب األق  1955-1956المتكلم  خال  المقسم 

 (.7614ملرس  79),, المر    77. المرق ,ع         359
 (.7611اكتقبر   79) , ,المر  12. المرق   , ع  360
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كمووووووووول كلنووووووووت  تقووووووووودم العوووووووورق   وووووووووي سووووووووينمل الءنوووووووووي , قسوووووووووينمل . موووووووول يقووووووووودم  ووووووووي شوووووووووهر رم وووووووول  

الثوووووووورم  للسووووووووينمل  ووووووووي كثيوووووووور موووووووو  األحيوووووووول  دار عوووووووور  للفوووووووو  المسوووووووورحي , لعوووووووودم قجووووووووقد مسوووووووورم 

حي  لمووووووووووووودينتي بنغووووووووووووولءي قدرنووووووووووووو    قا  ووووووووووووول   إلووووووووووووو   لوووووووووووووك كلنوووووووووووووت الفووووووووووووور  المسووووووووووووور . بللمدينووووووووووووو  

تتقاصوووووووو  موووووووو  هووووووووقاة هوووووووو ا الفوووووووو  موووووووو  أبنوووووووول  الموووووووور  قتقوووووووودم عرق ووووووووهل المسوووووووورحي   ووووووووي المدينوووووووو  , 

قأشوووووووووووهر تلوووووووووووك العووووووووووورق  مسووووووووووورحي  بعنوووووووووووقا  جميلووووووووووو  بقحريووووووووووود , التوووووووووووي قووووووووووودمتهل  رقووووووووووو  أنصووووووووووولر 

م , بهووووووووووودف جمووووووووووو  التبرعووووووووووولت لصووووووووووولل  الثوووووووووووقرة الجءائريووووووووووو  , كمووووووووووول 1969التمثيووووووووووو  بدرنووووووووووو  عووووووووووولم 

نغووووووووووولءي عووووووووووورق  مسووووووووووورحي   وووووووووووي السووووووووووولحلت  العلمووووووووووو  بللمدينووووووووووو  أشوووووووووووهرهل قووووووووووودمت  ووووووووووور  مووووووووووو  ب

كمووووووووووول ق ووووووووووودمت  رقووووووووووو  عربيووووووووووو    لسوووووووووووطين  مسووووووووووورحي  " عنووووووووووودي عشووووووووووور قووووووووووورق  يووووووووووورن "مسووووووووووورحي  

بووووووووووووللرغم موووووووووووو  أ  المدينوووووووووووو  أ تقوووووووووووورت إلوووووووووووو  قسوووووووووووولئ  اإلعووووووووووووالم  "شووووووووووووعبي لوووووووووووو  يمووووووووووووقت" بعنووووووووووووقا  

كلإل اعوووووووووووووو  قالصووووووووووووووحل   , قأقتصوووووووووووووورت مسوووووووووووووولهمتهل الصووووووووووووووحفي  علوووووووووووووو  موووووووووووووول تنشوووووووووووووور  الموووووووووووووودارس 

نووووووووووقادي الريل ووووووووووي   ووووووووووي صووووووووووحفهل الحلئطيوووووووووو  إال أ  ألبنوووووووووول  المدينوووووووووو  اسووووووووووهلملت  ووووووووووي مجوووووووووول  قال

, المراسوووووووووووووو   الصووووووووووووووحل   قاإلعووووووووووووووالم   قموووووووووووووو  هووووووووووووووؤال  الصووووووووووووووحفي حسووووووووووووووي  صوووووووووووووولل  الجربوووووووووووووو  

الصووووووووووووحل ي لصووووووووووووحيف  برقوووووووووووو  الجديوووووووووووودة , الوووووووووووو ي سوووووووووووولهم بمقوووووووووووولالت قمق ووووووووووووقعلت قيموووووووووووو   ووووووووووووي 

  . (362)لعي  قالمراس  السيد عبد القلدر ا. ( 361)صحيفتي الءمل  قالرقيب 

 

                                                           
   تلقي تعليمه االبتدائ   ي المدارس االيطللي   كل  يتق  اللغ  االيطللي  بطالق  نل  شهلدة أهلي   1911حسي  صلل  الجرب  مقاليد المر

سبتمبر  77كلفل مفتشل لقطلع التربي  قالتعليم لمتصر ي  المر  تق ي  1954الي لبنل  قأجتلءهل بتفق  علم  علم  التعليم قا د  ي دقرة تدريبي 
1947. 

 (. 1615نينلير  5المر  ,  )  ,  166. برق  , ع  361
362
 .رقاي  , سليم  العي   
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 :األد  

اتسوووووووووووومت مدينوووووووووووو  الموووووووووووور  بقجووووووووووووقد العديوووووووووووود موووووووووووو  شووووووووووووعرا  الفصووووووووووووح  قالعلميوووووووووووو  ,  كلنووووووووووووت 

قصووووووووولئدهم تعكوووووووووس صوووووووووقرة مجتمووووووووو  المدينووووووووو  , قتعطوووووووووي صوووووووووقرة قا وووووووووح  عووووووووو  الحيووووووووولة  يهووووووووول   

قمووووووووو  هوووووووووؤال  الشوووووووووعرا  السووووووووويد صووووووووولل  الجربوووووووووي  وووووووووإل  جلنوووووووووب كقنوووووووووه صوووووووووحفيلك , كووووووووول  متعمقووووووووولك 

غرا ووووووووووه قعصووووووووووقر  قمدارسووووووووووه الحديثوووووووووو  , قهووووووووووق موووووووووو   ووووووووووي دراسوووووووووو  الشووووووووووعر العربووووووووووي الفصووووووووووي  بأ

أبوووووووووورء شووووووووووعرا  الفصووووووووووح  , لووووووووووه العديوووووووووود موووووووووو  القصوووووووووولئد , التووووووووووي قثقووووووووووت أحووووووووووداث مهموووووووووو  لليبيوووووووووول 

- :قممل قلله  ي قصف المر . علم  قالمر  خلص  

 مدينووووووووووووو  المووووووووووووور   وووووووووووووي إبووووووووووووول  نشووووووووووووووأتهل
 

 يعلووووووووووووووووووق ثنلهووووووووووووووووووول قتوووووووووووووووووودنق ل قلصووووووووووووووووووويد 
 

 ءهووووووووووووووورة بلسوووووووووووووووم  مووووووووووووووول مسوووووووووووووووهل حوووووووووووووووء 
 

 لقيوووووووووووووووووودكأنهوووووووووووووووووول الوووووووووووووووووورق  ميوووووووووووووووووول  العن 
 

 الطيووووووووور يشووووووووودق علووووووووو  أغصووووووووولنهل طربووووووووولك 
 

 يحووووووووووووورك القجووووووووووووود  وووووووووووووي شووووووووووووودق قتغريووووووووووووود 
 

 حووووووووووووووووووووووووووووووودائ   قبسووووووووووووووووووووووووووووووولتي  يءينهووووووووووووووووووووووووووووووول
 

 ءهووووووووور الوووووووووقرد قعطووووووووور  ووووووووولم  وووووووووي العوووووووووقد 
 

 سوووووووووووووووهقلهل بنبوووووووووووووووولت القمووووووووووووووو  مخصووووووووووووووووب 
 

 خ وووووووووووووورا  للعووووووووووووووي  تنمووووووووووووووق بللمحلصوووووووووووووويد 
 

 إ ا  كوووووووووووووورت النوووووووووووووودى  ووووووووووووووللمر  مقطنووووووووووووووه
 

 (363)إ  تسوووووووووووووووووووم  أ نووووووووووووووووووولس بلألجلقيووووووووووووووووووود  
 

ي خليفوووووووووووو   وووووووووووور  عوووووووووووودة قصوووووووووووولئد بللفصووووووووووووح  , أشووووووووووووهرهل تلووووووووووووك كموووووووووووول أ   للشوووووووووووولعر الفكووووووووووووله

التوووووووي  يصوووووووف  يهووووووول حيووووووولة علمووووووو  موووووووقاطني   ق كريلتوووووووه  وووووووي مقهووووووو  صووووووولل  دقيوووووووك حيوووووووث يقوووووووق  

- : يهل

                                                           
 (.7615ينلير  5) , , المر  166.  برق  ع 363
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  وووووووووي الغسووووووووو  قالشووووووووومس قدعوووووووووت األ ووووووووو 
 

 تكووووووووووووووووووووووووووووووووووووتظ بللبشوووووووووووووووووووووووووووووووووووور الطريوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  
 

 قيسووووووووووتقي  يهوووووووووول البسوووووووووويط موووووووووو  الحنوووووووووووووووو 
 

  ي حينهل ينتلبني شق  ال  المر  القديم 

  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي الغسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ق 
 

 ينتووووووووووووولبني شوووووووووووووق  إلووووووووووووو  لعوووووووووووووب الوووووووووووووووووووووووووووووووقر  
 

  وووووووووووووووووووي قهوووووووووووووووووووقة ادقيوووووووووووووووووووك العتيقوووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
 

 أيووووووووووووووووه يوووووووووووووووول قهووووووووووووووووقة أدقيووووووووووووووووك العتيقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  
 

 كووووووووووووووووووم خرجووووووووووووووووووت شوووووووووووووووووويخ طريقووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
 

 (364) قكوووووووووووووووووم ءيفوووووووووووووووووت  يوووووووووووووووووك الحقيقووووووووووووووووووووووووووووووووو  
 

 

 وووووووووووم  شوووووووووووعرا  هووووووووووو   المدينووووووووووو  , حيوووووووووووث ق ووووووووووو  بهووووووووووول   قيعتبووووووووووور الشووووووووووولعر راشووووووووووود الءبيووووووووووور

- :جء اك م  حيلته , ققصفهل  ي قصيدته قص  المر  بققله 

 أر  تأصووووووووووووووووووووووووووووووو  جووووووووووووووووووووووووووووووو رهل
 

 قبووووووووووووووووودت لووووووووووووووووو ي العينوووووووووووووووووي  قووووووووووووووووورة 
 

 موووووووووووووووووووووووول بووووووووووووووووووووووووي  ظوووووووووووووووووووووووو   قارف  
 

 قخريووووووووووووووووووووووور أموووووووووووووووووووووووقا  , قخ ووووووووووووووووووووووورة 
 

 تلوووووووووووووووووووووووووك الموووووووووووووووووووووووووءارع قاحووووووووووووووووووووووووو 
 

 (365)ألصوووووووووووووووويل  األبووووووووووووووووقي  مهوووووووووووووووورة  
 

معلموووووووولك بموووووووودارس المدينوووووووو  كوووووووول  شوووووووولعراك ,   ووووووووإل  جلنووووووووب كقنووووووووه أموووووووول السوووووووويد أنووووووووقر الهووووووووقني 

حيوووووووووث أ  الشوووووووووعرم  أسلسووووووووويلت حيلتوووووووووه ,  ووووووووولهتم بمتلبعووووووووو  التوووووووووراث الشوووووووووعبي بحكوووووووووم نشوووووووووأته  وووووووووي 

الجبووووووووو  األخ ووووووووور , قطلووووووووو  علووووووووو  قصووووووووولئد الشعرالشوووووووووعبي , قتعووووووووورف علووووووووو  الكثيووووووووور مووووووووو   حوووووووووق  

الشوووووووووووعرا  , قشوووووووووووت  ألوووووووووووقا  التوووووووووووراث بلإل ووووووووووول   إلووووووووووو  مووووووووووول يملكوووووووووووه مووووووووووو  مقاهوووووووووووب البحوووووووووووث  وووووووووووي 
                                                           

 (7611نق مبر 16), المر , 1.ع,المرق   364
  علد بأسرته إل   1944قعل  معظم حيلت   ي مدين  المر  ق ي علم  1951بنغلءي تخر  م  كلي  اآلداب علم   1914راشد الءبير مقاليد

 .بنغلءي
 (. 7614ملرس   79المر  ),   77. المرق  , ع   365

  ن  المر  تلقي دراسته االبتدائي  ثم أنتق  لمدين  بنغلءي بق لة قلديهل انتقت علئلته لمدي  1916, م1916م  مقاليد طلميث  -انقر الهقني
 . 7669-5-77رجعل للمر  تق ي بتلريخ .معلم للغ  العربي   1942تخر  علم  1942-1945التح  بمعهد المعلمي  علم 



154 

 

غووووووووووو  قالبالغووووووووووو  قالنحوووووووووووق قالثقل ووووووووووو      حفوووووووووووظ القصووووووووووولئد الشوووووووووووعري  بلللغووووووووووو  العربيوووووووووووو  مجووووووووووولالت الل

 وووووووووووووونظم القصوووووووووووووولئد  ووووووووووووووي مختلوووووووووووووووف . الفصووووووووووووووح  قاللهجوووووووووووووو  العلميوووووووووووووو  قأدراك العالقوووووووووووووو  بينهمووووووووووووووول 

األغووووووووورا  الشوووووووووعري  , قأبووووووووودع  وووووووووي أشوووووووووعلر الوووووووووقط   ووووووووونظم قصووووووووولئد تنلقلوووووووووت أق ووووووووولع المجتمووووووووو  

موووووووورأة قالوووووووودعقة إلوووووووو  إعطلئهوووووووول الليبوووووووو  عقووووووووب االسووووووووتقال  , منهوووووووول قصوووووووولئد تحووووووووث علوووووووو  تحوووووووورر ال

م اتجوووووووووه لكتلبووووووووو  األغووووووووولني الشوووووووووعبي  التوووووووووي حظيوووووووووت بوووووووووللكثير مووووووووو  1965قمنووووووووو  عووووووووولم . حقققهووووووووول 

 . (366)اإلعجلب قاالستحسل   قالنجلم 

قتجوووووووودر اإلشوووووووولرة إلوووووووو  ا  هنوووووووولك عنلصوووووووور موووووووو  اليهووووووووقد , الوووووووو ي  بقووووووووقا  ووووووووي المدينوووووووو  برعووووووووقا 

قأشووووووووووهر قصوووووووووولئد  تلووووووووووك .  ووووووووووي الشووووووووووعر العوووووووووولمي , أمثوووووووووول  الشوووووووووولعر أربيووووووووووب الملقووووووووووب بقحليقوووووووووو  

التوووووووووي يووووووووورقي  يهووووووووول قصووووووووو  خطبتووووووووو  لفتووووووووولة مسووووووووولم  مووووووووو  المدينووووووووو  قر ووووووووو  طلبوووووووووه ألنوووووووووه مخوووووووووللف 

 . (367) للشريع  اإلسالمي 

بلإل ووووووووول   إلووووووووو  مووووووووول سوووووووووب  نجووووووووود أ  هنووووووووولك شوووووووووعرا  مووووووووو  خووووووووولر  المدينووووووووو  , تعلقوووووووووقا بهووووووووول , 

الشوووووووووولعر حسوووووووووو   -علووووووووووي سووووووووووبي  المثوووووووووول   -قنظمووووووووووقا قصوووووووووولئد كثيوووووووووورة  ووووووووووي حووووووووووبهم لهوووووووووول موووووووووونهم 

التوووووووووي يووووووووو كر  يهووووووووول قصووووووووو  " هوووووووووقام  علوووووووووي د تووووووووور العشووووووووو "قمووووووووو  أشوووووووووهر قصووووووووولئد   السقسوووووووووي 

- :أق  ءيلرة إل  المر   قم  أبيلتهل 

 

                                                           
 ( .7615ينلير  5),المر  , 7.ع,المرق   366
367
 .116محمد  محمد المفتي, ص 

 هلجرت أسرته إل  مصر قالتح  بلألءهر ليتم تعليمه قعلد بعد الحرب قعي  مدرسلك بمدرس  االبيلر  م 1974حس  السقسي مقاليد الكفرة
 .الداخلي  
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 بلوووووووووووووووووود المحبوووووووووووووووووو   تشوووووووووووووووووود مشوووووووووووووووووووووولعري   
 

 قهووووووووووووووووقا  يسووووووووووووووووري  ووووووووووووووووي دمووووووووووووووووي قكيوووووووووووووووووولني 
 

 لوووووووووووووووم أنوووووووووووووووس أق   ملهبطوووووووووووووووت درقبووووووووووووووووه
 

 أختووووووووووووووول   وووووووووووووووي ثوووووووووووووووقب الصوووووووووووووووبل النديوووووووووووووووووووول  
 

 قدخلووووووووووووت قلعتوووووووووووووه أ ووووووووووووت  عووووووووووووو   وووووووووووووووتي
 

 هووووووووووووووووق لوووووووووووووووويس كللفتيوووووووووووووووووووول قصووووووووووووووووفق  لووووووووووووووووي  
 

 بووووووووووووووووووي حلجوووووووووووووووووو  لمسوووووووووووووووووولعد قمسووووووووووووووووووووولند
 

 قهووووووووووووووووووووووق الكفيوووووووووووووووووووووو  بحلجوووووووووووووووووووووو  اللهفووووووووووووووووووووووووووووول  
 

 قالموووووووووووووووووور  يقمئوووووووووووووووووو  منوووووووووووووووووولط رغوووووووووووووووووووولئب
 

 (368) قالمووووووووووووووووور  يقمئووووووووووووووووو  محوووووووووووووووووط أموووووووووووووووووووووووووول  
 

          

 مل قي   ي الءلءا  للشلعر محمد بلحمد  

                                                           
 (.7614 براير 72), المر ,72. ع,المرق  368

 ملءلووووووووت نوووووووو كرهل ليلوووووووو  أشووووووووتل  قلطووووووووب قووووووووقي مقعرهوووووووول
 

 ءلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووء  مرجنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
 

 صووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفللوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك نق 
 

 قمرهووووووووووووووووووووووووووووووووول توووووووووووووووووووووووووووووووووقخر  وووووووووووووووووووووووووووووووووللطلقع تخفووووووووووووووووووووووووووووووووو 
 

 قالنوووووووووووووووووووووووووقر انقطووووووووووووووووووووووووو  تمووووووووووووووووووووووووول ظوووووووووووووووووووووووووالم سوووووووووووووووووووووووووقفل
 

 قانهللووووووووووووووووووووووووووووووت غءيوووووووووووووووووووووووووووووورة بووووووووووووووووووووووووووووووللرعقد مطرهوووووووووووووووووووووووووووووول
 

 موووووووووووووووووووول موووووووووووووووووووو  اللووووووووووووووووووووي تحووووووووووووووووووووت الوووووووووووووووووووورديم تووووووووووووووووووووق  
 

 قمووووووووووووووووووووووولم  الوووووووووووووووووووووووي عووووووووووووووووووووووولن  اثووووووووووووووووووووووولر  وووووووووووووووووووووووررهل
 

 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووقرة امطووووووووووووووووووووووووووووووووووولر قريحووووووووووووووووووووووووووووووووووول تسوووووووووووووووووووووووووووووووووووف 
 

 النووووووووووووووووووووووووووولس  ووووووووووووووووووووووووووووللخال  بلتووووووووووووووووووووووووووووت اي صووووووووووووووووووووووووووووبرهل
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 "المر  انكل  عليه تسل  "ققصيد  للشلعر عبد اي سليمل  الدرسي بعنقا   

 الموووووووور  انكووووووووول  عليوووووووووه تسووووووووول 
 

 اللوووووووووووووووووووووووووووووووووي ع البووووووووووووووووووووووووووووووووول  

      
   وووووووووووووويح  خووووووووووووووال  الءلووووووووووووووء   

 

 الموووووووووووووووور  بووووووووووووووووالدي يوووووووووووووووولحيي 
 

 اق حوووووووووووووووووووووووووووووووو  الوووووووووووووووووووووووووووووووودي  
 

 اهووووووودم ليلووووووو  سوووووووبع  قعشوووووووري  
 

 اق يووووووه طوووووولح  ريووووووت دكوووووولكي 
 

 قيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووولبق خوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  
 

 اهووووووودم  ووووووووي سوووووووولع   ملتنقوووووووول  
 

 المووووووووور  اللوووووووووي كووووووووول  يعجوووووووووب
 

  نووووووووووووووووووووووووووووووووووووي قخوووووووووووووووووووووووووووووووووووورب 
 

 مدينوووووو   وووووولعت  ووووووي مغووووووورب 
 

 اق موووووووولمللي كيووووووووف  الكقكووووووووب
 

 اتخووووف البوووول  اتقووووق  غووووءا  

    
 (370)عليهوووول عوووورم حوووويط اثقوووول   

 

 

 

                  

                                                           
 . 76, ص   7615محمد عبد السالم غريدة , اعالم م  المر  , بحث لدي مفق ي  الكشل   المر  ,  369
 . 19. المرج  نفسه , ص 370

 عليهوووووووووووووووووووووووووول بكوووووووووووووووووووووووووو  قاجوووووووووووووووووووووووووود اللووووووووووووووووووووووووووي قالفهوووووووووووووووووووووووووول
 

 مرهووووووووووووووووووووووووووولاق يعووووووووووووووووووووووووووورف شوووووووووووووووووووووووووووقارعهل اقطيوووووووووووووووووووووووووووب ث
 

 مدينووووووووووووووووووووووووووووووو  دق  الموووووووووووووووووووووووووووووووداي  ربنووووووووووووووووووووووووووووووول شووووووووووووووووووووووووووووووور ل
 

 تعجوووووووووووووووووووووووووووووووووب طبيعتووووووووووووووووووووووووووووووووول اللوووووووووووووووووووووووووووووووووي ينظرهووووووووووووووووووووووووووووووووول
 

 كلنوووووووووووووووووووووووووووووووووووت جميلووووووووووووووووووووووووووووووووووو  قبووووووووووووووووووووووووووووووووووو  الينسوووووووووووووووووووووووووووووووووووفل
 

 (369)ءلءالهووووووووووووووووووووول اللوووووووووووووووووووووي بققووووووووووووووووووووو  لفوووووووووووووووووووووي دمرهووووووووووووووووووووول 
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 الخاتمة

داريوووووو  قالثقل يوووووو  لمدينوووووو  الموووووور  خووووووال  ق وووووولع االقتصوووووولدي  قاالجتملعيوووووو  قاإلتنلقلووووووت الدراسوووووو  األ

 :قخرجت بجمل  م  النتلئم منهل مليلي  1951-1941الفترة الممتدة م  سنتي 

 قووووووووود اتخووووووووو تهل  لمققووووووووو  المدينووووووووو  المتميوووووووووء قمنلخهووووووووول المعتووووووووود  قتربتهووووووووول الخصوووووووووب    نظوووووووووراك  -1

قترتووووووووووووب علوووووووووووو   لووووووووووووك إنشوووووووووووول   .يطووووووووووووللي ل  اإللت اإليطلليوووووووووووو  مركووووووووووووءاك لالسووووووووووووتيطالسوووووووووووولط

هووووووووول العديووووووووود مووووووووو  المرا ووووووووو  العلمووووووووو  كللسوووووووووك  الحديديووووووووو  قالطووووووووور  المعبووووووووودة قاألسوووووووووقا  قغير 

قموووووووووو  أ  الهووووووووووودف خدموووووووووو  المشوووووووووورقع االسوووووووووووتيطلني  .موووووووووو  المبوووووووووولني الخدميووووووووووو  قالسووووووووووكني  

صوووووووووو  بعوووووووووود إال أ   السووووووووووكل  اسووووووووووتفلدقا بشووووووووووك  غيوووووووووور مبلشوووووووووور موووووووووو  هوووووووووو   الخوووووووووودملت خل

أثنوووووووووول  الحوووووووووورب لصوووووووووولل   يطوووووووووولليق  قاسووووووووووتغلت هوووووووووو   المبوووووووووولنيحيووووووووووث خوووووووووور  اإل ,الحوووووووووورب 

 .قبعد الحرب ظلت تؤدي خدملتهل للمقاطني , الققى المتصلرع 

بشوووووووووووري  تمثلوووووووووووت  وووووووووووي مووووووووووول أدى  حووووووووووودقث خسووووووووووولئر إلووووووووووو الثلنيووووووووووو  دت الحووووووووووورب العللميووووووووووو  أ -7

  إ ووووووووووول   إلوووووووووووو, إليوووووووووووه الصوووووووووووراع المسووووووووووول  مووووووووووو   قوووووووووووودا  ل هوووووووووووللي قالمجنووووووووووودي  الليبيوووووووووووي 

  كموووووووووووول تققفووووووووووووت يملكووووووووووووق  موووووووووووول  لووووووووووووإهووووووووووووللي  قوووووووووووود األ  ووووووووووووي  متمثلووووووووووووالخسوووووووووووولئر الملديوووووووووووو  ال

نتيجوووووووووو  خووووووووووورق   د  وووووووووووي مقظفيهووووووووووللصوووووووووووح  ق لووووووووووك لوووووووووونقص حووووووووووالخوووووووووودملت موووووووووو  تعلوووووووووويم ق 

قتققفوووووووووووت  .الكوووووووووووقادر االيطلليووووووووووو  قعووووووووووودم توووووووووووق ر بووووووووووودي  عنهووووووووووول مووووووووووو  العنلصووووووووووور المحليووووووووووو 

قبللتووووووووووووووللي . ققفووووووووووووووت المشوووووووووووووولري  الءراعيوووووووووووووو تعمللهوووووووووووووول كموووووووووووووول أت عوووووووووووووو  آعوووووووووووووو  المنشووووووووووووووب

الوووووووورغم   علوووووووو المدينوووووووو   ووووووووي إطوووووووولر األ وووووووورار التووووووووي لحقووووووووت بووووووووإقليم برقوووووووو  علموووووووو ت ووووووووررت 

 .للحرب نطلقلك مبلشراك لم تك  م البالد  م  أ
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لوووووووو  المدينوووووووو  حوووووووودقث تغيوووووووور ديمووووووووقغرا ي  ووووووووي المدينوووووووو  نتيجوووووووو   -1 , لحوووووووولالت النووووووووءقم موووووووو  قا 

ق النوووووووولجم عوووووووو  كلرثوووووووو  , أالتلليوووووووو  لهوووووووول  أق الفتوووووووورة ,العللميوووووووو  الثلنيوووووووو  سووووووووقا   توووووووورة الحوووووووورب 

قهوووووووووووو ا التغيوووووووووووور انعكووووووووووووس علوووووووووووو  المدينوووووووووووو  حيووووووووووووث شووووووووووووهدت المدينوووووووووووو  نشوووووووووووولطلك  .ء الووووووووووووءال

ملحقظوووووووووولك  ووووووووووي مختلووووووووووف النووووووووووقاحي االقتصوووووووووولدي  قالثقل يوووووووووو  قالريل ووووووووووي   ووووووووووي الفتوووووووووورة التووووووووووي 

نسوووووووويم موووووووو  مختلووووووووف القبلئوووووووو  الليبيووووووووو  مجتموووووووو  المدينوووووووو  مووووووووو   . سووووووووبقت حوووووووودقث الءلووووووووءا  

تووووووووي بقيووووووووت موووووووو  العنلصوووووووور ال إ وووووووول   إلوووووووو  قجووووووووقد بعوووووووو  األقليوووووووولت كوووووووولليهقد قغيوووووووورهم  

قموووووووووو   لووووووووووك   للطوووووووووولب  العوووووووووولم الوووووووووو ي يميووووووووووء هوووووووووو ا المووووووووووءيم هووووووووووق األلفوووووووووو    بعوووووووووود الحوووووووووورب

 .قالتآخي 

 قجوووووووووقد الشووووووووومس المشووووووووورق   .قووووووووو  المووووووووود  عر ووووووووو ك ل قبئووووووووو  قاألمووووووووورا أتعتبووووووووور المدينووووووووو    -4

مصووووووووووووووووووولن  ق  ,جوووووووووووووووووووقد البووووووووووووووووووورك قالمسوووووووووووووووووووتنقعلتقعووووووووووووووووووودم ق  ,قالمسووووووووووووووووووولحلت الخ ووووووووووووووووووورا  ,

قمعظوووووووووووم األمووووووووووورا   .طن  للكيملقيووووووووووولت جعلهووووووووووول تخلوووووووووووق تقريبووووووووووولك مووووووووووو  األمووووووووووورا  المسوووووووووووتق 

 .التي تمت اإلشلرة إليهل هي أمرا  علر   علدة مل تتم مقلقمتهل

تحظوووووووووو  كلنووووووووووت  عقووووووووووب الحوووووووووورب العللميوووووووووو  الثلنيوووووووووو  ثقل يوووووووووو  ريل ووووووووووي  ظهووووووووووقر نشوووووووووولطلت -6

هوووووووووول تحسوووووووووووي  ق وووووووووو  الموووووووووووقاط  بصوووووووووووف  الهووووووووووودف من  أمموووووووووول يشوووووووووووير , بوووووووووودعم اجتمووووووووووولعي

 .الر   م  مستقا  الفكري  ق ,  علم 

نوووووووووه يغلووووووووووب عليهوووووووووول أ بووووووووووللرغم  المعيشووووووووووي  للسوووووووووكل  ,نمووووووووووط الحيووووووووولة التشووووووووولبه الكبيوووووووووور  وووووووووي   -5

إال أنهووووووووووووول اكتسوووووووووووووبت بعووووووووووووو  مظووووووووووووولهر التمووووووووووووود  نتيجووووووووووووو  للتغيووووووووووووورات  .الطووووووووووووولب  الريفوووووووووووووي 

 . قالتقاص  الثقل ي , الديمقغرا ي 
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نجليوووووووووووووء قبعووووووووووووو  كلنوووووووووووووت بأيووووووووووووودي اإل, نجليءيووووووووووووو  إلإ  القظووووووووووووولئف المهمووووووووووووو   وووووووووووووي اإلدارة ا  -2

عنلصووووووووووووور المحليووووووووووووو  لووووووووووووويس لوووووووووووووديهل قسوووووووووووووبب  لوووووووووووووك أ   معظوووووووووووووم ال, العنلصووووووووووووور العربيووووووووووووو  

قلووووووووو ا أسوووووووووندت لهووووووووول بعووووووووو  األعمووووووووول   .الكفووووووووول ة قالخبووووووووورة الالءمووووووووو  للقيووووووووولم بهووووووووو   األعبووووووووول 

قلووووووووو ا أقيموووووووووت العديووووووووود مووووووووو  الووووووووودقرات للر ووووووووو  مووووووووو   .البسووووووووويط  التوووووووووي ال تحتووووووووول  إلووووووووو  خبووووووووورة

 .كفل ة العنلصر المحلي  لتأهيلهل لتقلي القظلئف الشلغرة 

هوووووووووووول الءراعيوووووووووووو  طبيعت إلوووووووووووو دي  بلإل وووووووووووول   ء المدينوووووووووووو  بتنووووووووووووقع النشوووووووووووولط االقتصووووووووووووللتمتوووووووووووو  -4

 ت وووووووووووم , كبووووووووووور تجمووووووووووو  تجووووووووووولري لمنطقووووووووووو  الجبووووووووووو  األخ ووووووووووورأقالرعقيووووووووووو     هوووووووووووي ت وووووووووووم 

يطلليي   .العديد م  التجلر قالصنلع قالحر يي  م  مسلمي  قيهقد قا 

المعيشوووووووووي موووووووووو    وووووووووعف القوووووووووقة الشووووووووورائي  قمحدقديووووووووو  التعلموووووووووو   ىالمسوووووووووتق  التفووووووووولقت  وووووووووي  -9

 . ي  تتم ع  طري  المقلي  غلب المعلمالت التجلر أق  ,النقدي 

ء المدينوووووووووو  بقجووووووووووقد العديوووووووووود موووووووووو  المعووووووووووللم التلريخيوووووووووو   ات المووووووووووقرقث الح وووووووووولري لتمتوووووووووو  -16

 .قل ا  هي علم  ج ب للسيلم 

 -:توصيات البحث  

قلووووووووووو ا مووووووووووو  األجووووووووووودى توووووووووووق ير ,بمدينووووووووووو  المووووووووووور  الكثيووووووووووور مووووووووووو  المقاقووووووووووو  األثريووووووووووو  .1
 .االمكلنيلت للكشف ع   ه   المقاق  

يمكووووووووووو  االسوووووووووووتفلدة منهووووووووووول ,حووووووووووولكم تحوووووووووووقي قثووووووووووولئ  إ  الكثيووووووووووور مووووووووووو  سوووووووووووجالت الم .7
 . ي كتلب  تلريخ المدين 

 .تقصي البلحث  بإنشل  أرشيف للمحل ظ  عل  تلريخ المنطق   .1
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 قائمة المصادر والمراجع

 الوثائق: أواًل 

 الوثائق  ير المنشورة -3

 :وثائق خاصة  -أ

 1962 حكقم  قالي  برق  , الءراع  قالغلبلت مصلح  البيطرة , المر  -1

 1956حكقم  قالي  برق  , الءراع  قالغلبلت مصلح  الطب البيطري , المر   -7

 1966خريط  تق   مقق  سلني  حفتر ,  -1

 1969-5- 72دعقة ل شتراك  ي الدقرة الصيفي   -4

 1962 -17 -11رخص  جهلء السلكي ل  استقبل  بلسم المبرقك الجيالني  -6

لم لالنتخلبلت بللمملك  الليبي  المتحدة للمشر ي  علي سير رسلل  شكر م  السيد مراقب ع -5

 1951 -2- 16االنتخلبلت  

رسلل  شكر م  السيد يقسف يلسي  مقدم للسيد متصرف منطق  بنغلءي محمد الشريف الشيبلني   -2

 1956بخصقص مق قع حقداث شغب طلب  مدرس  االبيلر 

الثلني محمد الشريف الشيبلني بخصقص نءاع رسلل  شكر م  المحلمي سللم االطرا  للمتصرف  -4

 1957 -6-6متعل  بق ي  الكقاديك 

, 1,1سج  تعداد مخيملت الشليقني التي اعداهل رئيس عر ل  رم ل  حمد حس  المسملري  -9

1951 

 1957- 1951شهلدة اجتيلء برنلمم تلهي  المعلمي  لعلم  -16
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 1921مبرقك  , شهلدة إنهل  الخدم  م  الشرط  , بشير حملد ال-11

 1921شهلدة انهل  الخدم  م  الشرط  ,  ر  منصقر القطعلني ,  -17

 1951 -2-4شهلدة نق  الطللب  ر  منصقر عبد المقالي القطعلني  الفرق  الخلمس   -11

إلي مراقب شؤق  المقظفي  بنظلرة  1969نق مبر  9طلب تقدم به السيد ارحيم الكليلي  ي  -14

 ق عه الملليالمعلرف بشل  تسقي  

 (79-1) 1951- 1956طلبلت أنتسلب للحرك  الكشفي  – 16

 1966عقد بي  ار  ءراعي  م  م  ايطللي إلي ابنل  عبد الهلدي حفتر   -15

 1944عقد بي  ار  ءراعي  م  مستقط  إيطللي الي مقاط  ليبي علم  -12

 1949عقد بي  محراث قاالت لكسر الطقب -14

 1954التلجرة مقبقل  المسملري قالسيدة حقا  الءقاي  عقد بي  مجقهرات بي  -19

 1964-16-76قرار تعي  سليم  محمد محمقد العي  -76

 1945اكتقبر  -12قرار تعي  عطي  ليلس بمدرس  المر  االبتدائي  -71

 ققائم بأسمل  المدرسي  للتدريس م  خلر  مدين  المر  قأع ل  البعث  المصري  -77

 1956دم  م  طالب مدرس  المر  االعدادي  قالثلنقي  ل نتسلب للكشل   مجمقع الطلبلت مق -71

 مجمقع  خرائط لبع  مقاق  السقاني بللمدين  -74

- 1944-1942مجمقع  قثلئ  نجلم م  المدرس  االبتدائي   قالمسلئي  ل عقام  -76

1951 - 1957 

 1قثيق  رقم  - 1941. ملف ال بط الق لئي , حرف أ - 75

 1956ة الءراع  قالغلبلت مصلح  الطب البيطري , المر  نظلر  -72
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 1946-75قثيق  اشتراك السيد خليف  عبد المللك ,رقم ت كرة  -74

 1944-74قثيق  اشتراك السيد مفتلم الملجري , رقم ت كرة  -79

 1964قثيق  نجلم , سليم  محمد العي  , -16

 1944قثيق  نجلم عبد القلدر محمد العي  لعلم -11

 1944-1942قثيق  نجلم مصطفي بقبكر العي  م  الصف االق  الي الصف الثلني  - 17

 57,قثيق  رقم  1954قءارة الءراع   قالثرقة الحيقاني  مدين  المر    - 11

 

 وثائق  ير منشورة -المرج -وثائق سجًلت المحكمة الشرعية  - 

 ف  1944-1941ملف المعلمالت  

 .تجلري   للمقاطني   ,تبي   معلمالت 41,  4 –قثلئ  

 . ,تبي  معلمالت تجلري  للمقطني     94,  64قثلئ  

 , تبي  معلمالت تجلري  بي  مستقاطنين  ايطلليي   قمقاطني  ليبيي   71,   74قثيق  

 . , تبي  مصن  لبي  النبي  لليهقدي دقخ  جيعل   14قثيق  

 

 ف 3491- 3499-3499ملف المعامًلت     

 تبي  معلمالت تجلري  لمستقاطنيي  إيطلليي   مجمقع  قثلئ   -

 . تبي  معلمالت تجلري  بي  تلجر يهقدي قمقاطني  ليبي   161قثيق  - 

 .تبي  عم  شرك  تجلري  لصنلع  النبي  بي  تجلر يهقد .  49- 45-75قثلئ  - 

 .تبي  التجل سيدة يهقدي  للمحكم  الشرعي  الثبلت القراث    27-21قثلئ   - 
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 , بشل  عم  شرك  ءراعي  بي  المقاطني   16ثيق  ق  -  

, تبي  معلمالت تجلري  لتجلر  45 164 -14 -45 -22-66-41-16-94-177-59قثلئ   -

 المدين  

 ., بشل  معلمالت تجلري  لتجلر يهقد  164قثيق  -

 .تبي  معلمالت تجلري  لتجلر المدين   -21قثيق   -  

 .لع المعيشي   ي المدين  مجمقع  قثلئ  تجلري  تبي  االق -

 . , تبي  متعهد بنق  االخشلب م  قالي مدين  المر   79 -74قثلئ  

 ., تبي  مقق  لمصن  النبي   164قثيق  

 تبي  مصن  اح ي  خشبي   14قثيق   -

 .تبي  معلمالت تجلري  لتجلر إطلليي   14 -74قثلئ   -

 

 3499- 3491ملف عقود الزواج      

 .تببي  مختلر محل  كشهقد  ي عققد الءقا   69-1ئ  م  مجمقع  قثل -  

 .  تبي  ق لة المحكم  الشرعي   116الي  1قثيق  م    -

 , تبي  حرف قمه  الءقا   ي عققد الءقا   152-154-114قثلئ  
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 3491سجل قيد قضايا الجنح والجنايات عام -

 .سكر  ,تبي  مخللفلت بح  مقاط  مسلم  بط  ي حلله 16- 4قثلئ  -

 تبي  مخللفلت بح  مقاط  لعدم تقيدهل ب قابط حر   الرعي 5-7قثلئ   -

 مجمقع  قثلئ  بشل  عققبلت لمتعلطي الخمقر م  المسلمي   

 

 3498سجل قيد قضايا الجنح والجنايات عام -

 ., تبي  مخللف  لمقاط  لعدم تقيد بققاني  السير  7قثيق   -

 .اط  لمخللفتهم  قابط حر   الرعي تبي  مخللفلت بح  مق  11-4قثيق   -

 

 3490سجل قضايا المخالفات -

 .تبي  مخللفلت بح  مقاط  كقنه يققد دراجه دق  رخص   5قثيق  

 

 .3491عقود زواج لدي مختار المحلة -

 .تبي  عققد ءقا  عقدهل مختلر المحل   46-1مجمقع  قثلئ  م   -
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 :الوثائق المنشورة  -1

تسلم لصلحب الف يل  )  , رسلل  الي ح رات قاعيل  ققجهل  مدين  المر  حكقم  قالي  برق -1

 االستل  الشيخ عبد السالم ب  عمرا   بشل  قف  خملرات  ي المدين 

 1961 -1 -71رسلل  م  التلجر جبري  النقا  الي السيد عبد القلدر العي  بتلريخ - -7

 :-بنغلءي  –قثلئ  دار الكتب القطني   -ب

,ملف الصح   قثيق   1966-1- 16خصقص ابني  قمهملت طبي  ,مستشفيلت برق  تقرير ب -1

 .غير مصنف  

رسلل  إلي رئيس القءرا  م  مدير دائرة الصح  العمقمي  بشل  اعتملدات  مللي  , ملف الصح  ,  -7

 قثيق  غير مصنف 

مليق -17فقس رسلل  م  رئيس القءرا  إلي قكي  الديقا  االميري بخصقص مكل ح   مر  التي-1

 , ملف  الصح  ,قثيق  غير مصنف  1966
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 1969 عبد الحميد رم ل  الطيلر 4
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Abstract 

     The study deals with economic social administrative and 

cultural situation in the city of Almarag in perliay between 

(1943-1963) and here are the conclusions .  

     - due to it is excellent location and mild climate the Italian 

authorities made the city f their power as result many modern public 

facilities such as : houses , schools , hospitals , markets , and son . 

     - due to the war many inhabitance lostthein lives and 

positions and the public services collapsed for apter their defeat in 

the war the Italian had left the city reaving the city services without 

no one to run them . 

     - demo graphical changes accrued apten the war and great 

earth awake many people were displaced t and prom the city is 

result the social fabric f the city was made up of different tribes and 

minorities . 

     - the city rarity suffered from epidemic thanks to alack of 

bond and swamps . 

     - economic and other activities emerged in the city . 

6.the style of life people lead was almost these are it was 

largely arbor town it had gained sore civic feature . 

     - the admin sterative posts were held by the British during 

the British admin stations area as reswt locals lacked competence 

and the experience to run their city .                                - The city 
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had the largest community of trades and crafts meninall the east of 

the country .  

   - The city contains many hostelvical sites . 
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