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 األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة فً إقلٌم برقة

 م(2242 - 2233)

 مقدمة من الطالبة:

 نعٌمة مصطفى السعٌطً

 تحت إشراف:

 أ.د. عطٌة مخزوم الفٌتوري

 

 ملخص الدراسة

والتي  1931-1922تتناوؿ ىذه الدراسة األوضاع األقتصادية واالجتماعية في برقة 
الفاشيستي لكونو جدثا سياسيا لو تأثير واضح عمى المستعمرات اإليطالية  كانت بداية الحكـ

 ومنيا ليبيا.
المسمحة بإعداـ المجاىد عمر حيث استطاعت إيطاليا الفاشية القضاء عمى حركة المقاومة 

إف ىذه الدراسة مكممة لمدراسات السابقة التي تناولت ما قاـ بو ، 1931سبتمبر  16المختار في 
وتركز عمى دراسة وتحميؿ جانب مف  .ـ 1943- 1911األستعمار اإليطالي في ليبيا منذ 

ماؿ إيطاليا الفاشية أع التاريخ االقتصادي واالجتماعي إباف العيد اإليطالي وتيدؼ الى عرض
في برقة وربط ذلؾ بفمسفتيا السياسية وتأثيرىا عمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية لمسكاف 
 الوطنييف باستخداـ المنيج السردي والتحميمي وتـ استيفاء الموضوع باالعتماد عمى الوثائؽ

ب العربية والمعربة وتشتمؿ اإليطالية الغير منشورة والمنشورة والرواية الشفوية والمخطوطات والكت
ىذه الدراسة عمى تمييد وأربعة فصوؿ وخاتمة وبياف بالوثائؽ والمراجع وكشؼ بالمبلحؽ 

إنو رغـ إستمرار المعارؾ الحربية استطاعت ، الى عدة نتائج منيا  وتوصمت ىذه الدراسة
مينة وترسيخ تيدؼ الى تطبيؽ سياسية الط الحكومة الفاشية تأسيس إدارة استعمارية في برقة

العنصري الى إقصاء السكاف  التمييزالدولة وسمطتيا عمى السكاف الوطنييف وأدت سياسة 
قتصاره عمى  والوطنييف وحرمانيـ مف تولى المناصب اإلدارية العميا والمتوسطة والتعميـ العالي وا 

المجاؿ  التعميـ االبتدائي وتعمـ بعض الحرؼ وخصصت ليـ أماكف مف الدرجة الثانية في
رتياد األماكف العامة وأنجزت العديد مف الخدمات التي تمثؿ البنية التحتية ، الصحي والنقؿ وا 

الى ممكية الدولة وخصصتيا لممزارعيف  إلستيطاف الزراعي وضمت مساحات كبيرة مف األراضي 
كار النشاط لمتدمير والنيب وتـ إحت اإليطالييف وأىممت الزراعة المحمية وتعرضت الثروة الحيوانية



 ط
 

التي استخدمتيا الفاشية  التجاري والصناعي لصالح رأس الماؿ اإليطالي ونتيجة لمسياسة القمعية
ضد السكاف الوطنييف أدت الى حدوث تغييرات ديموغرافية حيث تناقص بشكؿ كبير عدد السكاف 

ممحوظػػا  االوطنييف كما برزت عدة ظواىر سيئة في المجتمع بينما شيدت األحواؿ الصحية تحسػن
نتيجة حرص الحكومة الفاشية عمى خمؽ بيئة صحية خالية مف األمراض المعدية لصالح 

.اإليطالي المستوطف



1 
 

 المقدمة

الحمد هلل عمي جميع نعمة كميا ما عممت منيا وما لـ أعمـ وصمي اهلل عمي سيدنا محمد 

ما لـ أعمـ وصمى اهلل وعمي آلو وصحبو وسمـ. الحمد هلل عمي جميع نعمو كميا ما عممت منيا و 

 عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمـ تسميما كثيرا.

ـ تعرضت كؿ مف والية طرابمس الغرب ومتصرفية بنغازي لغزو 1911فى أكتوبر 

ـ بيدؼ جعميا شاطئًا رابعًا، ويمكننا  1943ـ وحتى 1911استعماري إيطالي استمر مف سنة 

 راحؿ متميزة .      تقسيـ فترة الوجود االيطالي إلي ثبلث م

ـ 1911المرحمة األولي وتميزت في مجمميا بطابع الصراع والمعارؾ منذ بداية الغزو 

ـ بعد عقد معاىدات الزويتينة وعكرمة  1921 – 1917ـ وتخمميا فترة ىدوء مف 1922حتى 

نشاء حكومة  وقياـ حكومة استعمارية مدنية وتأسيس برلماف برقة وظيور القانوف األساسى وا 

 وطنية في دواخؿ برقة تحت إمارة السيد إدريس السنوسي.

المرحمة الثانية وىى تبدأ مف ظيور الفاشست عمي المسرح السياسيى في روما وتولييـ 

ـ، واتسـ الحكـ الفاشستي بجبروتو وطغيانو 1922الحكـ في المممكة اإليطالية أكتوبر عاـ 

صراره عمي إخضاع كؿ السكاف الوطنييف لمحكـ اال ستعماري وتصدى المجاىدوف ببسالة لمقوات وا 

 . 1932اإليطالية وشيدت ىذه المرحمة نياية المقاومة الوطنية المسمحة يناير 

إف كؿ مرحمة مف تمؾ المراحؿ ليا مميزاتيا وخصائصيا حسب ظروؼ وطبيعة كؿ منيا، 

ستكماؿ حيث اتسمت المرحمة األولى بسمات سياسية وعسكرية تمثمت في حرص إيطاليا عمي ا

سيطرتيا بشكؿ كامؿ عمي التراب الميبيى مستخدمة في ذلؾ كؿ األدوات السياسية والعسكرية 

وصاحب ذلؾ قياـ مقاومة مستميتة ردًا عمي تمؾ السياسة، األمر الذي أدى إلي اندالع الكثير 

مف المعارؾ عمي كافة األراضي الميبى اتسمت بالمد والجزر بيف الطرفيف، فايطاليا انحصر 
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وجودىا فى المنطقة الساحمية فقط وأصبحت حبيسة وضع سئ جعميا في موقؼ ال تحسد عميو 

عمى المستوى اإليطالى أو الدولى وىذا ما شجع حركة الجياد عمى االستمرار في التصدى ليا 

بصبلبة، كما ارتبطت ىذه المرحمة بظيور الفاشست عمي المسرح السياسى في إيطاليا وبدأت 

رات سياسية وعسكرية أشد ضراوة وقسوة، حيث أقر الفاشست مجموعة مف األسس ليبيا تشيد تطو 

والمبادئ التي تقوـ عمييا سياستيـ االستعمارية واتبعوا العديد مف النظريات الفمسفية ومف أىميا 

لغاء كؿ المعاىدات التي عقدتيا  )الغاية تبرر الوسيمة(، وارتكزت سياستيـ عمي السيادة المطمقة وا 

ة السابقة مع القيادات الوطنية، وكذلؾ حؿ البرلماف الوطنى وعدـ االعتراؼ بالقانوف الحكوم

األساسى وعمموا عمي تنفيذ مخطط ما يعرؼ بحرب االسترداد في طرابمس وحرب االحتبلؿ الكمى 

ـ واستمرت حتى 1922في مصراتة عاـ  volpiفي برقة وىي العممية التي دشنيا الكونت فولبي

في القضاء عمى  المقاومة المسمحة وتفريغ االرض مف سكانيا بأساليب وحشية ـ.وشرعوا 1932

فناء الثروة  ،قامت عمى النفى والتيجير الداخمى والخارجى ثـ االعتقاؿ وحرؽ المزروعات وا 

الحيوانية ومصادرة األمبلؾ الخاصة بالمواطنيف، وىى فى مجمميا إجراءات أدت إلى نزوح وىجرة 

التي كاف الجنراؿ غراتسياني  –لى داخؿ وخارج ليبيا وطبقت ىذه السياسة الكثير مف السكاف إ

بشراسة بالغة فى منطقة برقة والتى استمرت فييا المقاومة حتى بعد اعداـ عمر  –أحد منفذييا 

ـ لتبدأ 1932المختار لفترة وجيزة وانتيت ىذه المرحمة بإعبلف بادوليو نياية المقاومة في مطمع 

تمرت حتى قياـ الحرب العالمية الثانية، تميزت باستقرار الوجود اإليطالى في مرحمة جديدة اس

ليبيا وتغيير مسار سياستو مف سياسة عسكرية صارمة إلى سياسة عسكرية مدنيو وشرع 

مكانات  اإليطاليوف في تنفيذ مشاريعيـ االستيطانية بشكؿ مكثؼ مف أجؿ االستفادة مف موارد وا 

حبلؿ المستوطنيف محؿ السكاف المحمييف في المناطؽ الببلد لصالح  االىداؼ ا الستعمارية وا 

الزراعية الخصبة وربط الببلد باالقتصاد اإليطالى والعممة اإليطالية وفرض المغة اإليطالية في 
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المؤسسات التعميمية وصدور قانوف الجنسية اإليطالية وتسخير أبناء الببلد لتنفيذ مشاريعيـ 

أنيـ عمالة رخيصة وجنود يدافعوف عف العمـ اإليطالى في الحروب التي االقتصادية عمي اعتبار 

 خاضتيا إيطاليا سواء في الحبشة أو ضد الحمفاء في الحرب العالمية الثانية.

لقد كانت رغبتى منذ كنت في مرحمة الميسانس باستكماؿ دراستى العميا والمساىمة في 

احثة فى مركز جياد الميبييف لمدراسات كتابة تاريخ ببلدى بمنظور وطني ومكننى عممى كب

المركز الوطنى لممحفوظات التاريخية حاليا مف التعرؼ عف قرب عمي أساتذة تميزوا ‘التاريخية

بأعماليـ العممية القيمة في مجاؿ التاريخ الحديث زرعوا في داخمى بذرة البحث وشجعونى عمي 

عادة كتابتو وتن قيتو مف الشوائب العالقة بو، والتركيز خوض غمار البحث في تاريخنا الوطنى وا 

عمي البحث في الجوانب االقتصادية واالجتماعية وتوجيو جيود الباحثيف إلييا حتى نتمكف مف 

الوقوؼ عمي دراسة الجوانب التاريخية والحضارية ليذا البمد، ألف اتجاىات غالبية باحثينا أنصبت 

ىذه الجيود ميمة إال أنيا تظؿ ناقصة ما لـ  عمي دراسة الجوانب السياسية والعسكرية وأف كانت

يتـ استكماؿ البحث في بقية الجوانب األخرى  االمر الذى دفعنى لمحاولة نبش تمؾ الجوانب 

،وبعد طرح األمر عمى أساتذتى شجعوني عمي اختيار موضوع )األوضاع االقتصادية 

رسالة لمماجستير ورأيت أف ـ( 1931-1922واالجتماعية في إقميـ برقة خبلؿ المرحمة الزمنية 

 -تقتصر الدراسة عمي إقميـ برقة لعدة أسباب أىميا:

جراء بعض المقاببلت  - أف البحث في مثؿ ىذا الموضوع يتطمب عمبًل ميدانيًا لتجميع الوثائؽ وا 

الشخصية مع األشخاص الذيف عاصروا أحداث تمؾ الحقبة أو عاشوا في فترة قريبة منيا _إف 

ـ ارتكز عمي تقسيـ الببلد إلى واليتيف منفصمتيف 1911طالى فى ليبيا منذ عاـ نظاـ الحكـ اإلي

االولى والية طرابمس وعاصمتيا مدينة طرابمس والثانية والية برقة وعاصمتيا مدينة بنغازي ولكؿ 

منيما واؿ يشرؼ عمى األمور العسكرية والمدنية ولديو الصبلحيات في إصدار القوانيف 
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بكؿ والية، وظمت تمؾ التشريعات سارية المفعوؿ حتى بعد صدور القانوف  والتشريعات الخاصة

ـ، الذي نص عمى توحيد الواليتيف في مستعمرة واحدة تسمى ليبيا  1934األساسي في ديسمبر 

يشرؼ عمييا واؿ عاـ مقره الرئيسى فى مدينة طرابمس ورأيت أف يكوف إقميـ برقة وليس والية ألف 

لمسيطرة االستعمارية االيطالية إال بعد القضاء عمى المقاومة نياية عاـ  برقة بالكامؿ لـ تخضع

 ـ. 1931

ـ، أنبعت الحكومة 1932نظرًا لضراوة واستمرار حركة الجياد في برقة حتى مطمع عاـ  -

اإليطالية أساليب استعمارية تتنافى مع ابسط قواعد التعامؿ اإلنسانى وكاف مف أىميا المعتقبلت 

يداعيـ فى  كراىيـ عمى اليجرة إلى خارج الوطف ونفى المئات وا  الجماعية لمسكاف الوطنييف ،وا 

الجزر اإليطالية وتركت تمؾ االجراءات اثارا واضحة عمي البنية االجتماعية  سجوف

واالقتصادية.وأما فيما يتعمؽ بالفترة الزمنية التى تناولتيا الدراسة فإنى اخترت بداية الحكـ 

الفاشستى كبداية ليا بالنظر إلي كونو حدثًا سياسيًا كاف لو تأثيرات عمى المستوى اإليطالى 

ؿ واضح وممموس عمى المستعمرات اإليطالية خاصة ليبيا وتنتيي فترة الدراسة عند انعكست بشك

سبتمبر  16النياية الفعمية لحركة المقاومة المسمحة، حيث أعدـ المجاىد عمر المختار في 

ـ، وتكمف أىمية 1931ـ وأستمر رفاقو في مواصمة المقاومة المسمحة حتى أواخر عاـ 1931

ة مكممة لمدراسات التى تناولت االستعمار اإليطالى وخصائصو في ليبيا الدراسة في كونيا دراس

والتي ركزت معظميا عمي الجانب العسكرى والسياسي إضافة إلي أنيا تركز عمي دراسة وتحميؿ 

الجوانب المجيولة مف تاريخنا االقتصادى واالجتماعى في مرحمة الغزو االستعمارى اإليطالى 

وانب العسكرية والدور السياسى والحربى لمقادة والزعماء ،كما تيدؼ إلي بداًل مف التركيز عمى الج

معرفة التأثيرات اإليجابية والسمبية لمسياسة اإليطالية عمى تمؾ الجوانب وىى إشكالية يحتاج 

طرحيا بشكؿ موضوعى إلي جيد كبير مف أجؿ تجميع المعمومات سواء عف طريؽ الوثائؽ أو 
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المدونات التاريخية المتعمقة بتاريخ ليبيا الحديث والمعاصر ال تفى الرواية الشفوية، حيث أف 

 بالغرض المطموب.

تعريف قسـ ىذا البحث إلي اربعة فصوؿ فضبًل عف المقدمة والتمييد والخاتمة، تناوؿ التمييد 

 جغرافى إلقميم برقة من ناحية الموقع المناخ التضاريس، السكان .

العامة لمسياسة اإليطالية في برقة منذ بداية الغزو سأتناوؿ فى الفصؿ االوؿ السمات 

وحتى وصوؿ الفاشست لمسمطة في إيطاليا اذ لـ يكف لمبحث اف يكتمؿ إال بدراسة ىذه الحقبة 

وتسميط األضواء عمي السمات العامة في الجوانب السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية 

ة تجاه سكاف برقة ثـ وصوؿ الفاشست لمحكـ وتغير مسار لمسياسة التي اتبعتيا الحكومة اإليطالي

السياسة االيطالية في برقة وأىـ المتغيرات التى شيدتيا في ظؿ السياسة الفاشستية، وسأفرد 

الفصؿ الثانى لدراسة مرتكزات السياسة االقتصادية اإليطالية في المنطقة، وىو مقسـ إلي 

تنفيذ مشروعيا االستيطاني مثؿ شؽ الطرؽ ومد عنصريف األوؿ التوسع في الخدمات العامة ل

خطوط السكة الحديد ومشاريع الري كإصبلح وترميـ اآلبار القديمة وحفر آبار جديدة باستخداـ 

عداد و رصد ميزانية مشروع ميناء بنغازى البحرى.  التقنية الحديثة والعمؿ عمي إصبلح المواني وا 

االقتصادى في إقميـ برقة وتسميط االضواء عمى وسأطرح فى الفصؿ الثالث أوجو النشاط 

بنية االقتصاد التقميدى المتمثمة في الزراعة والثروة الحيوانية، التجارة والمعامبلت المالية، 

الصناعة وتأثير السيطرة االستعمارية عمييا مف خبلؿ التشريعات والقرارات الصادرة بالخصوص 

ب القمعية التي اتخذتيا السمطة االيطالية كوسيمة لفرض واإلجراءات المنفذة ليا، و كذلؾ األسالي

 سيطرتيا عمي المنطقة

وسأفرد الفصؿ الرابع لدراسة األحواؿ االجتماعية لمسكاف الوطنييف ويحتوى عمى عنصريف  

األوؿ االجراءات السياسية التي اتخذتيا الحكومة االيطالية مف أجؿ القضاء عمى حركة المقاومة 
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األرض مف سكانيا لتطبيؽ السياسة االستيطانية الزراعية والديموغرافية موضحة المسمحة وتفريغ 

بالتحميؿ أثرىا عمي االحواؿ االجتماعية ورصد التغيرات الديموغرافية وابرز الظواىر واالجتماعية 

، والثانى سأتعرض فيو لؤلحواؿ الصحية والتعميمية لمسكاف الوطنييف في ظؿ السيطرة 

 طالية.االستعمارية االي

 وتضمنت الخاتمة أىم االستنتاجات التي توصل إلييا البحث.

أما المنيج العممى استنادا عمي أف أىـ سمات التفكير العممي المعرفة التى تتبع منيجًا عمميًا 

لتنظيميا،ونظرا لوجود عدة مناىج متصمة بالدراسات التاريخية اخترت منيا وفؽ ما تقتضيو 

الوصفى القائـ عمي جمع المعمومات والحقائؽ والعمؿ عمي دراستيا  طبيعة ىذه الدراسة المنيج

 ونقدىا دراسة تقـو عمي االستنباط والتحميؿ مف أجؿ الوصوؿ إلي نتائج وأحكاـ عامة.

      

 أما مصادر الدراسة يمكن تقسيميا إلي ما يمي:

 أواًل: الدراسات السابقة:

 بيا:دراسة تاريخية عن المعتقالت الفاشستية بمي -1

قدميا الباحث يوسؼ سالـ البرغثي في اطروحة رسالة ماجستير وتعميمًا لمفائدة قاـ مركز الجياد 

ـ وتتبع فييا الباحث الجذور التاريخية لفكرة المعتقبلت والظروؼ التي أدت 1993بنشرىا سنة 

الجماعي إلي انتياج ىذه السياسة مف قبؿ الحكومة اإليطالية والطريقة التي تـ بيا االعتقاؿ 

والحياة اليومية لممعتقميف ويمكننا االستفادة مف ىذه الدراسة في استنباط اثر ذلؾ االجراء القمعي 

 عمي البنية االجتماعية واالقتصادية في شرؽ ليبيا.

 :1941-1911دراسة تاريخية عن االستيطان االيطالي في شرق ليبيا  -2
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عبد الرحمف المريمي تحت عنواف  وىي رسالة ماجستير تقدـ بيا الباحث مصطفي محمد

"االستيطاف كفكرة استعمارية ومدي تطبيقيا عمي مناطؽ شرؽ ليبيا في فترة االحتبلؿ االيطالي 

ـ"، وتناوؿ الباحث االستيطاف كفكرة وتطورىا مع التمثيؿ لبعض االنماط 1911-1940

ركائز السياسة االستيطانية االستعمارية االستيطانية ثـ مراحؿ االستيطاف االيطالي في برقة واىـ 

االيطالية ويفرد الفصؿ االخير لدراسة االثار المترتبة عف اتباع تمؾ السياسة عمي الجوانب 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية في برقة ، ويفيد ىذا الفصؿ كونو يسمط الضوء عمي بعض تمؾ 

 االثار ونتائجيا عمي السكاف في شرؽ ليبيا.

ـ كتاب بعنواف االستعمار االستيطاني االيطالي في  1984الميبييف في نشر مركز جياد  -3

ـ وىو يتضمف اعماؿ الندوة العممية التي عقدىا المركز بمناسبة عيد الثأر  1970-1911ليبيا 

ـ، ويحتوي الكتاب عمى خمسة بحوث تقدـ بيا مجموعة مف 1983في السابع مف اكتوبر 

رجت حسب التسمسؿ الزمني وتناولت البحوث االستعمار االساتذة حدد لكؿ بحث فصؿ مستقؿ اد

ـ ثـ تتبع اآلثار االقتصادية  1970-1939ومف  1939-1911االستيطاني عمي مرحمتيف مف 

 واالجتماعية إلجراءات االستيطاف االيطالية عمي حركة الجياد وعمي المجتمع الميبي.

 ثانيا المصادر 

متنوعة كما وكيفا وتختمؼ في اىميتيا وتتفاوت في أف مصادر ىذه الدراسة ومراجعيا كثيرة و 

غزارة مادتيا ومتناثرة في عدة أماكف قمت بزيارة ميدانية ليا مف بينيا مكتبة مركز جياد الميبييف 

بطرابمس بقسمييا العربي واألجنبي وكذلؾ شعبة الوثائؽ والمحفوظات وشعبة الراوية الشفوية 

ية بجامعة قار يونس ودار الكتب الوطنية في بنغازي مكتبة والوثائؽ المعاصرة، والمكتبة المركز 

الكفيؼ ومكتبة األكاديمية الميبية كما أطمعت عمي الكثير مف السجبلت الموجودة في محكمة 

 شماؿ بنغازى االبتدائي
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المصادر وىي تشمؿ الوثائؽ العربية واألجنبية وكذلؾ الكتب المطبوعة العربية والكتب المترجمة 

 رجمة.وغير المت

 الوثائق العربية: -1

الرواية الشفوية: تعتبر الراوية الشفوية مف ضمف المصادر الميمة في الدراسات التاريخية  -أ

 ويعوؿ عمييا كثيرًا خاصة في استكماؿ التفصيبلت التى ال توجد في المصادر المكتوبة.

ادة المتعمقة بتاريخ وقاـ مركز جياد الميبييف في إطار خطة منيجية عممية بمشروع تجميع الم

شريط مسموع تـ تصنيفيا وتفريعيا  3000حركة الجياد وفي ىذا االطار تـ تسجيؿ اكثر مف 

وفقًا ألسماء الرواة والمعارؾ واألماكف وتـ نشر أغمبيا تحت اسـ موسوعة الروايات الشفوية 

تحمؿ أرقاـ  وىناؾ الكثير منيا مفرغ ولـ ينشر وأطمعت عمي عدد منيا خاص بمنطقة برقة وىى

غير أنيا ال تغطى موضوع الدراسة اذ تـ التركيز فييا عمي حركة الجياد واألمور  13-14

 المتعمقة بيا مف إمداد وتمويف ....الخ.

ولـ اتمكف مف الحصوؿ عمي روايات شفوية كثيرة تفيد موضوع الدراسة حتى يتـ مقارنتيا 

ت شخصية عاصروا احداث المرحمة الثانية وتمحيصيا اذ أغمب الرواة الذيف اجريت معيـ مقاببل

 ـ. 1942-1932مف االستعمار اإليطالي مف 

 المخطوطات تحصمت عمي ثبلث مخطوطات نسخ عف االصؿ وىي -2

. حكايتي في قمب ما جري لمشيخ السنوسي الغزالى والنسخة االصمية منو  محفوظة لدى أسرتو 1

 فى مدينة بنغازي.

دوتش، ترجمة محمد مصطفى الشركسى موجود بشعبة الوثائؽ . استعمار برقو جوليانو نار 2

 والمخطوطات بمركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية.

 سجالت محكمة بنغازي الشرعية: -ب



8 
 

تمثؿ ىذه السجبلت أىمية ال يستياف بيا في كونيا مصدرًا تاريخيًا لمتاريخ االقتصادي  -1

األفراد العادييف مثؿ ما تعكس حياة األعياف واالجتماعي وكذلؾ الثقافي اذ تعكس حياة 

والشخصيات البارزة فى المجتمع ، وتسجؿ انماط العبلقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

 وىو االمر الذي ال نجده في الوثائؽ الرسمية والكتب المطبوعة .

نسبة كبيرة مف  الوثائؽ األجنبية وتأتى في مقدمتيا الوثائؽ الرسمية االيطالية التي تكوف -2

المصادر االولية ذات العبلقة بالموضوع، واف كاف أغمبيا يوجد في ارشيؼ وزارة المستعمرات 

الخارجية االيطالية إال أف الكثير منيا مودع  بشعبة الوثائؽ فى مركز الجياد وكذلؾ بالمكتبة 

اغمبيا تمت  المركزية لجامعة قار يونس. وتتميز الوثائؽ الموجودة في مركز الجياد بأف 

ترجمتيا ضمف سمسمة الوثائؽ االيطالية اضافة إلي انيا مصنفة ومصورة عمي ميكروفيمـ 

ومنيا الجريدة الرسمية االيطالية الخاصة ببرقو، وىي تضـ القرارات والقوانيف التي اصدرتيا 

التي الحكومة اإليطالية كذلؾ النشرات االقتصادية الصادرة عف وزارة المستعمرات االيطالية 

ـ وىي تتيح لنا فرصة 1940تتناوؿ اوجو النشاط الزراعي والتجاري والصناعي ببرقو إلي سنة 

تبيف الوضع االقتصادي في المنطقة مف خبلؿ تتبع االحصائيات الواردات والصادرات 

 والمنتجات الزراعية والصناعية.

ف الكتب العربية كتاب الكتب وقد تـ تصنيفيا إلي الكتب العربية والمترجمة إلي العربية وم -3

برقو العربية بيف األمس واليوـ لمؤلفو محمد الطيب األشيب وكتاب السنوسية ديف ودولة 

لممؤلؼ محمد فؤاد شكرى وىى وأف كانت تناولت في جزئية صغيرة منيا السياسة االستعمارية 

 ـ إال اف أىميتيا تكمف في كونيا دراسات ظيرت في فترة 1943-1922في برقة خبلؿ 

قريبة مف فترة موضوع الدراسة. اما الكتب المترجمة إلى العربية منيا كتاب االستعمار 

ديبوا وترجمة ىاشـ حيدر ويتناوؿ  –االيطالي طرقو ومشاكمو لممؤلؼ الفرنسى جوف 
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االستعمار االستيطاني اإليطالى بنوعيو والكيفية التي تـ بيا والقوانيف والتشريعات االيطالية 

ستيطاف الزراعي والبشري والمشاكؿ التي واجيت تنفيذ تمؾ المشاريع والسياسة التي تخص اال

التي اتخذتيا الحكومة االيطالية في استبعاد السكاف المحمييف مف المناطؽ الصالحة لمزراعة 

 وبناء بعض القرى الزراعية كمحاولة المتصاص غضبيـ واستيائيـ.

نجيموا ديؿ بوكا، وترجـ الجزء الثانى منو كذلؾ اإليطاليوف في ليبيا لمؤلفو اإليطالى ا

الدكتور محمود عمى التائب ،وتعتبر مف الدراسات االيطالية الحديثة التي تناولت تاريخ 

االستعمار االيطالي في ليبيا مقتصرًا عمي فترة الحكـ الفاشستي في ايطاليا وما نتج عنو مف 

عتمد المؤلؼ عمي عدد كبير مف الوثائؽ تغيرات طرأت عمي السياسة االيطالية في ليبيا ولقد ا

ـ حيث سجؿ عددًا مف الروايات الشفوية. كما اف مصادره 1987اإليطالية وقاـ بزيارة ليبيا سنة 

تضمنت دراسات إيطالية حديثة ذات أىمية بالنسبة لموضوع الدراسة االمر الذي يمكف االستفادة 

 منو.

استكماؿ دراستي العميا والمساىمة في لقد كانت رغبتي منذ كنت في مرحمة الميسانس ب

كتابة تاريخ ببلدي بمنظور وطني، ومكنني عممي كباحثة بمركز جياد الميبييف لمدراسات 

التاريخية مف التعرؼ عف قرب عمي أساتذة تميزوا بأعماليـ العممية القيمة في مجاؿ التاريخ 

حث في تاريخنا الوطني الحديث زرعوا في داخمي بذرة البحث وشجعوني عمي خوض غمار الب

عادة كتابتو وتنقيتو مف الشوائب العالقة بو، والتركيز عمي البحث في الجوانب األقتصادية  وا 

واإلجتماعية وتوجيو جيود الباحثيف إلييا حتى تتمكف مف الوقوؼ عمي دراسة الجوانب التاريخية 

سة الجوانب السياسية والحضارية ليذا البمد، ألف إتجاىات غالبية باحثينا أنصبت عمي درا

والعسكرية وأف كانت ىذه الجيود ميمة إال أنيا تظؿ ناقصة ما لـ يتـ إستكماؿ البحث في بقية 

الجوانب األخري وىو مف األمور التي دفعتني لمحاولة نبش تمؾ الجوانب وبعد المداولة مع 
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أقميـ برقة أساتذتي شجعوني عمي اختبار موضوع ))األوضاع االقتصادية واالجتماعية في 

" كرسالة لمماجستير((، ورأيت أف تقتصر الدراسة عمي أقميـ برقة لعدة أسباب 1922-1931"

 -أىميا:

جراء بعض المقاببلت  - أف البحث في مثؿ ىذا الموضوع يتطمب عمبًل ميدانيًا لتجميع الوثائؽ وا 

 قريبة منيا.الشخصية مع األشخاص الذيف عاصروا أحداث تمؾ الحقبة أو عاشوا في فترة 

ـ ارتكز عمي تقسيـ الببلد إلي واليتيف 1911إف نظاـ الحكـ اإليطالي في ليبيا منذ عاـ  -

منفصمتيف االولي والية طرابمس وعاصمتيا مدينة طرابمس والثانية والية برقة وعاصمتيا مدينة 

إصدار بنغازي، ولكؿ منيا واؿ يشرؼ عمي األمور العسكرية والمدنية ولديو الصبلحيات في 

القوانيف والتشريعات الخاصة بكؿ والية، وظمت تمؾ التشريعات سارية المفعوؿ حتى بعد صدور 

ـ الذي نص عمي توحيد الواليتيف في مستعمرة واحدة تسمي  1934القانوف األساسي في ديسمبر 

والية ليبيا يشرؼ عمييا واؿ عاـ مقره الرئيسي بمدينة طرابمس، ورأيت أف يكوف أقميـ برقة وليس 

 ـ. 1931ألف برقة بالكامؿ لـ تخضع لمسيطرة االستعمارية االيطالية اال بعد نياية عاـ 

ـ، أتبعت الحكومة 1932نظرًا لضرواة واستمرار حركة الجياد في برقة حتى مطمع عاـ  -

اإليطالية أساليب إستعمارية تتنافي مع ابسط قواعد التعامؿ اإلنساني والتى مف أىميا المعتقبلت 

كراه السكاف الوطنييف عمي اليجرة خارج الوطف ونفى المئات الي سجوف الجزر ا لجماعية وا 

اإليطالية وترؾ ىذا االجراء أثارًا واضحة عمي البنية االجتماعية واالقتصادية، واما فيما يتعمؽ 

ظر إلي بالفترة الزمنية التي تناولتيا الدراسة فإنى أخترت بداية الحكـ الفاشستي كبداية ليا بالن

كونو حدثًا سياسيًا كاف لو تأثيرات عمي المستوى اإليطالي أنعكست بشكؿ واضح وممموس عمي 

المستعمرات اإليطالية خاصة ليبيا، وتنتيي فترة الدراسة عند النياية الفعمية لحركة المقاومة 

 وأستمر رفاقو في مواصمة 1931سبتمبر  16المسمحة، حيث أعدـ المجاىد عمر المختار في 
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ـ، وتمكف أىمية الدراسة في كونيا دراسة مكممة 1931المقاومة المسمحة حتى أواخر عاـ 

لمدراسات التي تناولت االستعمار اإليطالي وخصائصو في ليبيا والتي ركزت معظميا عمي 

الجانب والسياسى، إضافة إلي أنيا تركز عمي دراسة وتحميؿ الجوانب المجيولة مف تاريخنا 

تماعي في مرحمة الغزو االستعمارى االيطالى بداًل مف التركيز عمي الجوانب االقتصادي واالج

العسكرية والدور السياسي والحربى لمقادة والزعماء، كما تيدؼ إلي معرفة التأثيرات اإليجابية 

والسمبية لمسياسة اإليطالية عمي تمؾ الجوانب وىي إشكالية يحتاج طرحيا بشكؿ موضوعي إلي 

تجميع المعمومات سواء عف طريؽ الوثائؽ أو الرواية الشفوية حيث أف  جيد كبير مف أجؿ

 المدونات التاريخية المتعمقة بتاريخ ليبيا الحديث والمعاصر ال تفي بالغرض المطموب.

قسـ ىذا البحث إلي اربعة فصوؿ، فضبًل عف المقدمة والتمييد والخاتمة، تناوؿ التمييد 

 ة الموقع، المناخ، التضاريس، السكاف.تعريؼ جغرافي ألقميـ برقة مف ناحي

أىتـ الفصؿ االوؿ بالسمات العامة لمسياسة اإليطالية في برقة منذ بداية الغزو وحتى 

وصوؿ الفاشست لمسمطة في إيطاليا اذ لـ يكف لمبحث اف يكتمؿ إال بدراسة ىذه الحقبة وتسميط 

مسياسة التي انبعثيا الحكومة األضواء عمي السمات العامة في الجوانب العسكرية السياسية ل

اإليطالية تجاه سكاف برقة ، ثـ وصوؿ الفاشست لمحكـ وتغير مسار السياسة االيطالية في برقة 

وأىـ المتغيرات التي شيدتيا في ظؿ السياسة الفاشستية وأشتمؿ الفصؿ الثاني عمي دراسة 

عنصريف األوؿ التوسع في  مرتكزات السياسة االقتصادية اإليطالية في المنطقة، وىو مقسـ إلي

الخدمات العامة لتنفيذ مشروعيا االستيطاني مثؿ شؽ الطرؽ ومد خطوط السكة الحديد ومشاريع 

الري و اصبلح وترميـ اآلبار القديمة وحفر آبار جديدة باستخداـ التقنية الحديثة والعمؿ عمي 

عداد رصد ميزانية لمشروع ميناء بنغازي.  إصبلح المواني وا 
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فصؿ الثالث دراسة اوجو النشاط االقتصادي في اقميـ برقة وتسميط االضواء عمى وحوي ال

بنية االقتصاد والمتمثمة في الزراعة والثروة الحيوانية، التجارة والمعامبلت المالية، الصناعة وتأثير 

سمطة السيطرة االستعمارية عمييا مف خبلؿ التشريعات والقرارات واألساليب القمعية التي أتحدتيا ال

االيطالية كوسيمة لغرض سيطرتيا عمي المنطقة وأفردت الفصؿ الرابع لدراسة األحواؿ االجتماعية 

لمسكاف الوطنييف وىي تحتوي عمي ثبلث عناصر األوؿ وتعرضت فيو ألىـ االجراءات السياسية 

رض التي أتخذتيا الحكومة االيطالية مف أجؿ القضاء عمي حركة المقاومة المسمحة وتفريغ األ

مف سكانيا لتطبيؽ السياسة االستيطانية الزراعية موضحة بالتحميؿ أثرىا عمي االحواؿ 

االجتماعية والثاني تناولت فيو التغيرات الديموغرافية والظواىر اإلجتماعية أما العنصر الثالث 

 .أفردتو لؤلحواؿ الصحية والتعميمية لمسكاف الوطنييف في ظؿ السيطرة االستعمارية االيطالية

 وضمت الخاتمة أىم االستنتاجات التي توصل إلييا البحث.

أما المنيج العممي واستنادًا عمي أف أىـ سمات التفكير العممي المعرفة التي تتبع منيجًا 

عمميًا لتنظيميا، وىناؾ عدة مناىج متصمة بالدراسات التاريخية أخترت منيا وفؽ ما تقتضيو 

قائـ عمي جمع المعمومات والحقائؽ والعمؿ عمي دراستيا طبيعة ىذه الدراسة المنيج الوصفي ال

 ونقدىا دراسة تقـو عمي االستنباط والتحميؿ مف أجؿ الوصوؿ إلي نتائج وأحكاـ عامة.

ـ تعرضت كؿ مف والية طرابمس الغرب ومتصرفية بنغازي لغزو 1911فى أكتوبر 

اطئًا رابعًا، ويمكننا ـ بيدؼ جعميا ش 1943ـ وحتى 1911استعماري إيطالي استمر مف سنة 

 تقسيـ فترة الوجود االيطالي إلي ثبلث مراحؿ متميزة.

ـ 1911المرحمة األولي وتميزت في مجمميا بطابع الصراع والمعارؾ منذ بداية الغزو 

ـ بعد عقده معاىدات الزويتينة وعكرمة  1921 – 1917ـ وتخمميا فترة ىدوء مف 1922حتى 
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نشاء حكومة وقياـ حكومة استعمارية مدنية و  تأسيس برلماف برقة وظيور القانوف األساسي وا 

 وطنية في دواخؿ برقة تحت إمارة السيد إدريس السنوسي.

المرحمة الثانية وىي تبدأ مف ظيور الفاشيست عمي المسرح السياسي في روما وتولييـ 

روتو وطغيانو ، واتسـ الحكـ الفاشيستي بجب1922سيادة الحكـ في المممكة اإليطالية أكتوبر عاـ 

صراره عمي إخضاع كؿ السكاف الوطنييف لمحكـ االستعماري وتصدي المجاىدوف ببسالة لمقوات  وا 

 . 1932اإليطالية وشيدت ىذه المرحمة نياية المقاومة الوطنية المسمحة يناير 

إف كؿ مرحمة مف تمؾ المراحؿ ليا مميزاتيا وخصائصيا حسب ظروؼ وطبيعة كؿ منيا، 

رحمة األولي بسمات سياسية وعسكرية تمثمت في حرص إيطاليا عمي استكماؿ حيث اتسمت الم

سيطرتيا بشكؿ كامؿ عمي التراب الميبي مستخدمة في ذلؾ كؿ األدوات السياسية والعسكرية 

وصاحب ذلؾ قياـ مقاومة مستميتة ردًا عمي تمؾ السياسة، األمر الذي أدي إلي إندالع الكثير 

اضي الميبي اتسمت بالمد والجزر بيف الطرفيف فإيطاليا انحصر مف المعارؾ عمي كافة األر 

وجودىا في المنطقة الساحمية فقط واصبحت حبيسة وضع سئ جعميا في موقؼ ال تحسد عميو 

عمي المستوى اإليطالي أو الدولي وىذا ما شجع حركة الجياد عمي االستمرار في التصدي ليا 

لفاشست عمي المسرح السياسي في إيطاليا وبدأت بصبلبة، كما ارتبطت ىذه المرحمة بظيور ا

ليبيا تشيد تطورات سياسية وعسكرية أشد ضراوة وقساوة، حيث أقر الفاشست مجموعة مف 

األسس والمبادئ التي تقوـ عمييا سياستيـ االستعمارية، واتبعوا العديد مف النظريات الفمسفية ومف 

لغاء كؿ المعاىدات التي  أىميا )الغاية تبرر الوسيمة(، وارتكزت سياستيـ عمي السيادة المطمقة وا 

عقدتيا الحكومة السابقة مع القيادات الوطنية، وكذلؾ حؿ البرلماف الوطنى وعدـ االعتراؼ 

بالقانوف األساسى، وعمموا عمي تنفيذ مخطط ما يعرؼ بحرب االسترداد في طرابمس وحرب 

ـ 1922ونت فولبي في مصراتة عاـ االحتبلؿ الكمي في برقة وىي العممية التي دشنيا الك
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ـ. و شرعوا في القضاء عمى المقاومة المسمحة و وتفريغ االراضي مف 1932واستمرت حتى 

سكانيا بأساليب وحشية قامت عمي النفي والتيجير الداخمي والخارجي ثـ االعتقاؿ وحرؽ 

فناء الثروة الحيوانية ومصادرة األمبلؾ الخاصة بالمواطنيف،  وىي في مجمميا المزروعات وا 

 –إجراءات أدت إلي نزوح وىجرة الكثير مف السكاف إلي دواخؿ وخارج ليبيا وطبقت ىذه السياسة 

بشراسة بالغة في منطقة برقة والتي استمرت فييا  –التي كاف الجنراؿ غراسياني أحد منفذييا 

ف بادليو نياية المقاومة حتى بعد اعداـ عمر المختار لفترة وجيزة وانتيت ىذه المرحمة بإعبل

ـ ولتبدأ مرحمة جديدة استمرت حتى قياـ الحرب العالمية الثانية، 1932المقاومة في مطمع 

تميزت باستقرار الوجود اإليطالي في ليبيا وتغيير مسار سياستو مف سياسة عسكرية صارمة إلي 

ؼ مف أجؿ سياسة عسكرية مدنية، وشرع اإليطاليوف في تنفيذ مشاريعيـ االستيطانية بشكؿ مكث

حبلؿ المستوطنيف محؿ السكاف المحمييف في  مكانيات الببلد لصالحيـ، وا  االستفادة مف موارد وا 

المناطؽ الزراعية الخصبة وربط الببلد باالقتصاد اإليطالي والعممة اإليطالية، وفرض المغة 

لببلد لتنفيذ اإليطالية في المؤسسات التعميمية وصدور قانوف الجنسية اإليطالية وتسخير أبناء ا

مشاريعيـ االقتصادية عمي اعتبار أنيـ عمالة رخيصة وجنود يدافعوف عف العمـ اإليطالي في 

 الحروب التي خاضتيا إيطاليا في الحبشة أو ضد الحمفاء في الحرب العالمية الثانية.

 أما مصادر الدراسة يمكن تقسيميا إلي ما يمي:

 أواًل: الدراسات السابقة:

 ية عن المعتقالت الفاشستية بميبيا:دراسة تاريخ -1

قدميا الباحث يوسؼ سالـ البرغثي في اطروحة رسالة ماجستير وتعميمًا لمفائدة قاـ مركز 

ـ وتتبع فييا الباحث الجذور التاريخية لفكرة المعتقبلت والظروؼ التي 1993الجياد بنشرىا سنة 

عي أدت إلي إبتياج ىذه السياسة مف قبؿ الحكومة اإليطالية والطريقة التي تـ بيا االعتقاؿ الجما
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والحياة اليومية لممعتقميف ويمكننا االستفادة مف ىذه الدراسة في استنباط اثر ذلؾ االجراء القمعي 

 عمي البنية االجتماعية واالقتصادية في شرؽ ليبيا.

 :1941-1911دراسة تاريخية عن االستيطان االيطالي في شرق ليبيا  -2

الرحمف المريمي تحت عنواف وىي رسالة ماجستير تقدـ بيا الباحث مصطفي محمد عبد 

"االستيطاف كفكرة استعمارية ومدي تطبيقيا عمي مناطؽ شرؽ ليبيا في فترة االحتبلؿ االيطالي 

ـ"، وتناوؿ الباحث االستيطاف كفكرة وتطورىا مع التمثيؿ لبعض االنماط 1911-1940

الساسة االستيطانية  االستعمارية االستيطانية ثـ مراحؿ االستيطاف االيطالي في برقة واىـ ركائز

االيطالية ويفرد الفصؿ االخير لدراسة االثار المترتبة عف اتباع تمؾ السياسة عمي الجوانب 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية في برقة ، ويفيد ىذا الفصؿ كونو يسمط الضوء عمي بعض تمؾ 

 االثار ونتائجيا عمي السكاف في شرؽ ليبيا.

كتاب بعنواف االستعمار االستيطاني االيطالي في  م 1984ين في نشر مركز جياد الميبي -3

ـ وىو يتضمف اعماؿ الندوة العممية التي عقدىا المركز بمناسبة عيد الثأر  1970-1911ليبيا 

ـ، ويحتوي الكتاب عمي خمسة بحوث تقدـ بيا مجموعة مف 1983في السابع مف اكتوبر 

ب التسمسؿ الزمني وتناولت البحوث االستعمار االساتذة حدد لكؿ بحث فصؿ مستقؿ ادرجت حس

ـ ثـ تتبع اآلثار االقتصادية  1970-1939ومف  1939-1911االستيطاني عمي مرحمتيف مف 

 واالجتماعية الجراءات االستيطاف االيطالية عمي حركة الجياد وعمي المجتمع الميبي.

 ثانيًا: المصادر 

عة كما وكيفا وتختمؼ في اىميتيا وتتفاوت في أف مصادر ىذه الدراسة ومراجعيا كثيرة ومتنو 

غزارة مادتيا ومتناثرة في عدة أماكف قمت بزيارة ميدانية ليا مف بينيا مكتبة مركز جياد الميبيف 

بطرابمس بقسمييا العربي واالجنبي وكذلؾ شعبة الوثائؽ والمحفوظات وشعبة الراوية الشفوية 



11 
 

امعة قاريونس ودار الكتب الوطنية في بنغازي مكتبة والوثائؽ المعاصرة، والمكتبة المركزية بج

الكفيؼ ومكتبة األكاديمية الميبية، كما أطمعت عمي الكثير مف السجبلت الموجودة في محكمة 

 شماؿ بنغازى االبتدائية

المصادر وىي تشمؿ الوثائؽ العربية واألجنبية وكذلؾ الكتب المطبوعة العربية والكتب المترجمة 

 .وغير المترجمة

 الوثائق العربية: -1

الرواية الشفوية: تعتبر الراوية الشفوية مف ضمف المصادر الميمة في الدراسات التاريخية  -أ

 ويعوؿ عمييا كثيرًا خاصة في استكماؿ التفصيبلت التي ال توجد في المصادر المكتوبة.

المتعمقة بتاريخ وقاـ مركز جياد الميبييف في إطار خطة منيجية عممية بمشروع تجميع المادة 

شريط مسموع تـ تصنيفيا وتفريعيا  3000حركة الجياد وفي ىذا االطار تـ تسجيؿ اكثر مف 

وفقًا ألسماء الرواة والمعارؾ واألماكف وتـ نشر أغمبيا تحت اسـ موسوعة الروايات الشفوية 

ؿ أرقاـ وىناؾ الكثير منيا مفرغ ولـ ينشر وأطمعت عمي عدد منيا خاص بمنطقة برقة وىي تحم

إال أنيا ال تغطي موضوع الدراسة اذ تـ التركيز فييا عمي حركة الجياد واالمور المتعمقة 13-14

 بيا مف إمداد وتمويف ....الخ.

ولـ اتمكف مف الحصوؿ عمي روايات شفوية كثيرة تفيد موضوع الدراسة حتى يتـ مقارنتيا 

ية عاصروا احداث المرحمة الثانية وتمحيصيا اذ أغمب الرواة الذيف أجريت معيـ مقاببلت شخص

 ـ. 1942-1932مف االستعمار اإليطالي مف 

 المخطوطات تحصمت عمي ثبلث مخطوطات نسخ عف االصؿ وىي  -2

 -كالتالي :
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. حكايتي في قمب ما جري لمشيخ السنوسي الغزالي والنسخة االصمية منو مودعة لدي اسرتو 1

 في مدينة بنغازي.

جوليانوتاردوتش، ترجمة محمد مصطفي الشركسي موجود بشعبة الوثائؽ . استعمار برقة، 2

 والمخطوطات بمركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية .

 . وىي أحمد البروى ، مجتمع بنغازى في عيد بالبو نسخة عناألصؿ بحوزة الباحثو.3

 سجبلت محكمة بنغازي الشرعية: -ب

بيا في كونيا مصدرًا تاريخيًا لمتاريخ االقتصادي وتمثؿ ىذه السجبلت أىمية ال يستياف  -1

واالجتماعي وكذلؾ الثقافي، اذ تعكس حياة األفراد العادييف مثؿ ما تعكس حياة االعياف، وتسجؿ 

انماط العبلقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية وىو االمر الذي ال نجده في الوثائؽ الرسمية 

 والكتب المطبوعة .

جنبية: وتأتي في مقدمتيا الوثائؽ الرسمية االيطالية التي تكوف نسبة كبيرة مف الوثائؽ اال -2

المصادر االولية ذات العبلقة بالموضوع، واف كاف أغمبيا يوجد في ارشيؼ وزارة المستعمرات 

الخارجية االيطالية اال أف الكثير منيا موجود في شعبة الوثائؽ بمركز الجياد، وكذلؾ بالمكتبة 

لجامعة قاريونس. وتتميز الوثائؽ الموجودة في مركز الجياد في اف اغمبيا قد تـ  المركزية

ترجمتيا ضمف سمسمة الوثائؽ االيطالية اضافة إلي انيا مصنفة ومصورة عمي ميكروفيمـ ومنيا 

الجريدة الرسمية االيطالية الخاصة ببرقة وىي تضـ القرارات والقوانيف التي اصدرتيا الحكومة 

كذلؾ النشرات االقتصادية الصادرة عف وزارة المستعمرات االيطالية التي تتناوؿ اوجو  االيطالية،

ـ وىي تتيح لنا فرصة تبيف الوضع 1940النشاط الزراعي والتجاري والصناعي ببرقة إلي سنة 

االقتصادي في المنطقة مف خبلؿ تتبع االحصائيات الواردات والصادرات والمنتجات الزراعية 

 والصناعية.
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الكتب وقد تـ تصنيفيا إلي الكتب العربية والمترجمة إلي العربية ومف الكتب العربية كتابة  -3

برقة العربية بيف االمس واليـو لمؤلفو/ محمد الطيب االشيب وكتاب السنوسية ديف ودولة لممؤلؼ 

رقة محمد فؤاد شكري، وىي وأف كانت تناولت في جزئية صغيرة منيا السياسة االستعمارية في ب

ـ اال اف أىميتيا تكمف في كونيا دراسات ظيرت في فترة قريبة مف فترة  1943-931خبلؿ ذ

موضوع الدراسة. اما الكتب المترجمة إلي العربية منيا كتاب االستعمار االيطالي طرقو ومشاكمو 

ديبواه وترجمة ىاشـ حيدر، ويتناوؿ االستعمار االستيطاني االيطالي  –لممؤلؼ الفرنسي جوف 

بنوعيو والكيفية التي تـ بيا والقوانيف والتشريعات االيطالية التي تخص االستيطاف الزراعي 

والبشري والمشاكؿ التي واجيت تنفيذ تمؾ المشاريع، والسياسة التي اتخذتيا الحكومة االيطالية في 

اولة استبعاد السكاف المحمييف مف المناطؽ الصالحة لمزراعة وبناء بعض القرى الزراعية كمح

 المتصاص غضبيـ واستيائيـ.

كذلؾ االيطاليوف في ليبيا لمؤلفو االيطالي/ انجيموا ديؿ يوكا وترجـ الجزء الثاني منو 

الدكتور محمود عمي التائب، وىي تعتبر مف الدراسات االسطالية الحديثة التي تناولت تاريخ 

في ايطاليا وما نتج عنو مف  االستعمار االيطالي في ليبيا. مقتصرًا عمي فترة الحكـ الفاشستي

تغيرات طرأت عمي السياسة االيطالية في ليبيا ولقد اعتمد المؤلؼ عمي عدد كبير مف الوثائؽ 

ـ حيث سجؿ عددًا كبيرًا مف الروايات الشفوية. كما اف 1987اإليطالية وقاـ بزيارة ليبيا سنة 

ع الدراسة االمر الذي يمكف مصادره تضمنت دراسات إيطالية حديثة ذات أىمية بالنسبة لموضو 

 االستفادة منو.
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يطمؽ اسـ َبٌرَقة بفتح الباء وسكوف الراء وفتح القاؼ عمي شبو الجزيرة المحصورة بيف عقبة 

الشماؿ والحدود الشمالية الغربية  السموـ شرقًا وخميج سرت غربًا ويحدىا البحر المتوسط في

ويحيط البحر بأكثر مف نصؼ مساحتيا بينما يتـ االنتقاؿ تدريجيًا الي  (1)لمسوداف مف الجنوب

-18وتنحصر جغرافيًا بيف خطي طوؿ ثمانية عشر وخمسة وعشروف ) (2)الصحراء عبراليضاب

، وتبمغ مساحتيا حوالي (3) (0 33-20ثبلثة وثبلثيف ) –( وخط عرض عشريف 0 25

% مف إجمالي مساحة ليبيا، التي تقدر بنحو مميوف وسبعمائة 49أي ما يعادؿ  2كـ 760.000

، وتمتد حدودىا الغربية إلي أقميـ طرابمس عند (4) 2كـ 1.755.000وخمسة وخمسوف ألؼ 

يميا سوى في ، أما حدودىا الشرقية لـ ترد أي إشارة عمي ترس(5)منطقة يطمؽ عمييا اسـ المقطاع

العيد العثماني الثاني حيث كانت  حدودىا مع مصر عند منطقة رأس الكنائس راس الحكمة 

حاليا التي تقع إلى الشرؽ مف مرسى مطروح  حسبما جاء فى الفرماف  الذى أصدره السمطاف 

 وفى العيد العثماني الثاني أضيفت إلييا واحات الجنوب (6)ـ1841فبراير عاـ  13المجيد  فى 

اجخرة ثـ الكفرة وىى واحات ذات قيمة اقتصادية كبيرة نظرًا لوفرة المياه  –أوجمة  –الشرقي جالو 

العذبة بيا   ووقوعيا عمى طرؽ القوافؿ التجارية المتجية نحو وسط وغرب أفريقيا ، واعتبرت كؿ 

المناطؽ التي تمتد مف جنوب الواحات حتى منطقة الحدود مع السوداف وتشاد، مف ضمف 

 (20( إلي تشاد والسوداف عند خط )0 32، وكاف ألمتداد برقة مف خط عرض )(7)أراضى األقميـ

                                                           
1
41._42،صص1828،طرابلس،مكتبةالنور،معجم البلدان اللٌبٌةالطاهرأحمدالزاوي،-
2
،تعمادالدٌنحاتم،طرابلسمركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،رحلة من طرابلس إلً اإلسكندرٌةؼٌرهاردرولفس،-
3
.1م،ص1841،عالسادس،السنةاالولًٌونٌةمجلة لٌبٌا "،محمدمصطفًبازامه،"برقةبلدوشعب-
4
.18،ص1822تقرٌرالبنكالدولًلئلنشاءوالتعمٌدوالتنمٌةاالقتصادٌةفًلٌبٌاأبرٌل-
5
قواستمرتحتىالرحلةالرومانٌةالتً،وهًحدودهامنذاٌاماألؼر1808ٌالمقطاعٌوجدبهالقوسالذيبناهاإلٌطالٌونعام-

م.82بدأتعام
6
101_102صص‘م1814‘تونس،الدارالعربٌةللكتاب-،لٌبٌا0مصطفًعبدهللابعٌو،المختارفًمراجعتارٌخلٌبٌا،جـ-
7
اداللٌبٌٌنللدراساتصادقمإٌدالعظم،رحلةفًالصحراءالكبريبؤفرٌقٌا،تعبدالكرٌمابوشوٌرب،طرابلس،مركزجه-

21،11‘م،صص1888التارٌخٌة،
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وجود بعض نواحي االختبلؼ في السطح والمناخ ونوع التربة والنبات، وتميزت برقة بعدة مظاىر 

  -تضاريسية ىي كالتالي:

 -أواًل السيول:

الغربية لمجبؿ األخضر والساحؿ وأىميا سيؿ بنغازي الذي ينحصر فيما بيف المرتفعات 

الشرقى لخميج سرت عمي شكؿ مثمث رأسو في الشماؿ  الشرقى عند منطقة طمميثة وقاعدتو في 

كـ، ويضيؽ السيؿ في 240الجنوب الغربى بيف منطقتي الزويتينة وأنتبلت  بمسافة تقدر بحوالى

الساحؿ ،وما يمبث اف يتسع ناحية الشماؿ نظرًا ألقتراب حافة اليضبة األولى لمجبؿ األخضر مف 

باإلتجاه جنوبًا نتيجة إبتعاد الحافة الجبمية عف الساحؿ بالتدريج  ويأخذ السيؿ فى األتساع 

كـ بالقرب مف بنغازى 34كـ عند طمميثة فى أقصى الشماؿ الشرقى إلى  1/2التدريجى مف 

ي خميج سرت وحدوده مف الناحية الجنوبية غير واضحة لتداخمو مع االراضي المشرفة عم

أماالقسـ الشمالي الشرقي منو محددًا تحديدًا واضحًا بواسطة حافة الجبؿ األخضر التي تشرؼ 

وتغطى الجزء الجنوبى مف السيؿ تربة طينية  (8)عميو في كؿ المواضع بجروؼ شديدة االنحدار

يج سرت حمراء حممتيا األودية التي تنحدر صوبو مف الجبؿ األخضر، بينما الجزء المجاور لخم

، ومف مميزات ظواىر السيؿ الكثباف الرممية التي (9)تغطيو التربة الرممية ويميؿ لونيا إلي البياض

تمتد محاذية مباشرة لمساحؿ في ىيئة سمسمة تمتد عمي خط الشاطئ مف الزويتينة وحتى بمدة 

، ويبمغ أعمي ارتفاع ليا في منطقة شط البديف وتتبلشى 10-5دريانة وتتفاوت في ارتفاعيا بيف 

دة سبخات مالحة مثؿ سبخة بوجرار، عند منطقة برسس جنوب توكرة ويوجد في السيؿ ع

برسس، في الشماؿ وسبخة القطيفة في الجنوب، كما توجد بو بعض البحيرات الساحمية الصغيرة 

التي تغذييا المياه الجوفية ومف أشيرىا بحيرات عيف زيانة وىى تقع في شماؿ شرؽ مدينة بنغازي 
                                                           

8
28_21م،صص0220محمدعبدهللاالمه،سهلبنؽازي،دراسةفًالجؽرافٌاالطبٌعٌة،بنؽازي،جامعةقارٌونس،-
9
.12م،ص1810جودةحسنٌنجودة،ابحاثفًجٌومورفولوجٌةاألراضًاللٌبٌة،بنؽازي،منشوراتالجامعةاللٌبٌة،-
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ع بالقرب مف األولى، ومياىا تميؿ وتتصؿ بالبحر عف طريؽ منفذ ضيؽ، كذلؾ بحيرة بودزيرة وتق

إلي المموحة إضافة سبخات قاريونس، قنفودة والسممانى ،والسيؿ الثاني شريط ساحمى ضيؽ 

ابتداًء مف الشرؽ مف منطقة توكرة ويمتد إلي مدينة درنة ويظير عمي شكؿ سيوؿ ساحمية  

المواقع عمي مياه متفرقة في كثير مف المواضع نتيجة إلشراؼ حافة الجبؿ االخضر في بعض 

البحر بجروؼ شديدة اإلنحدار ويختفى السيؿ بعد طمميثة إلي منطقة رأس عامر، ويبدأ السيؿ 

في الظيور مرة أخري عمى شكؿ شريط ضيؽ يستمر حتى درنة، وأخيرًا سيؿ البطناف وىو عبارة 

عف شريط ساحمي ضيؽ يفصؿ ىضبة البطناف عف البحر ويمتد مف شرؽ درنة حتى الحدود 

لي الشرؽ مف درنة يختفى السيؿ تحت مياه البحر ويظير عند منطقة رأس التيف  المصرية، وا 

ويزداد في اإلتساع إلي أف يصؿ منطقة خميج البمبا ويأخذ السيؿ في الضيؽ كمما أتجينا شرقًا 

، وتكثر بو الكثباف الرممية ويمتاز بوجود بعض الموانئ (10)حتى يكاد يختفي عند عقبة السموـ

 .(11)يعية مثؿ ميناء طبرؽالطب

 -ثانيًا: الجبال )الجبل األخضر وىضبة البطنان(:

يعتبر الجبؿ األخضر مف أىـ المظاىر التضاريسية في برقة وىو كتمة جبمية تنحدر نحو 

الشماؿ بشكؿ جروؼ شديدة االنحدار بينما تنحدر تدريجيًا نحو الجنوب ويتكوف مف ثبلث 

-250بنغازي مف ناحية الشرؽ ويتراوح ارتفاعيا ما بيف ) ىضاب األولي تبدأ مف نياية سيؿ

( ـ وتقع فييا مناطؽ األبيار وسيؿ المرج الذي يعد أىـ المناطؽ الزراعية في األقميـ، 300

ويتخمؿ ىذه الحافة العديد مف األودية وأثنيف منيا فقط تتصؿ بالبحر وىما وادي القطارة ويبمغ 

نتيي إلي الجنوب مف بنغازي، واآلخر وادي زانا وينتيي ( كـ وي52طولو نحو اثناف وخمسيف )

                                                           
10
.50_50م،صص1811،اإلسكندرٌة،منشؤةالمعارؾ،0عبدالعزٌزطرٌحشرؾ،جؽرافٌالٌبٌا،ط-

11
،04صم1888محمدالمبروكالمهدوي،جؽرافٌالٌبٌاالبشرٌة،بنؽازي،منشوراتجامعةقارٌونس،-
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إلي الجنوب مف منطقة توكرة، أما اليضبة الثانية يبمغ أقصى ارتفاع ليا عند مدينة البيضاء 

( ـ فوؽ مستوي سطح البحر، ويستمر في االرتفاع والقرب 600وشحات ويصؿ ارتفاعو إلي )

لكوؼ، أما الحافة األخيرة تمثؿ أقصى ارتفاع مف البحر باتجاه الشماؿ، وينحدر معيا وادى ا

ـ( عند منطقة سيدي الحمري وتخترقيا عدة أودية 880لمجبؿ األخضر يصؿ إرتفاعيا إلي )

، أما ىضبة البطناف ىي عبارة (12)2( كـ75أىميا وادي درنة الذي يبمغ طولو خمسة وسبعوف )

وتمتد مف جنوب شرؽ خميج  ـ فوؽ سطح البحر 200عف ىضبة منخفضة ال يزيد ارتفاعيا عف 

البمبا حتى الحدود المصرية ويعرؼ الجزء الشرقى منيا بيضبة البطناف، اما جزؤىا الغربي 

 يعرؼ بالدفنة. 

-21كما توجد مجموعة مف الجباؿ الصحراوية وىي تمتد بدوف إنتظاـ خاصة بيف خطي عرض 

االرض وجبؿ العوينات ـ فوؽ سطح  1435و تشمؿ جبؿ اركنو الذي  يبمغ ارتفاعو  23، 20

ـ فوؽ سطح االرض وتقع جنوب شرؽ واحة الكفرة، كما توجد بجانبيا تبلؿ 988ويبمغ ارتفاعو 

صغيرة برزت فوؽ الصحراء وتأخذ أشكااًل متتالية ويطؿ عمي كؿ منيا أسـ قارة وجمعيا قور 

منخفض واحة  وىناؾ العديد منيا حوؿ األودية مثؿ الوادي الفارغ وحوؿ المنخفضات كالتى حوؿ

 .(13)مرادة وواحة الجغبوب وعمى الطريؽ الواقع بيف اجدابيا وواحة أوجمة

 ثالثًا: األراضي شبو الصحراوية والصحراوية:

األراضي الشبيية بالصحراء تقع جنوب الجبؿ والسيؿ وىي بمثابة مناطؽ أنتقالية بيف 

والحياة النباتية والحيوانية  الجباؿ مف جية والصحراء مف جية أخرى ، ومف حيث السطح والمناخ

تعتبر منطقة شبو صحراوية وتنتيي مف ناحية الجنوب في الصحراء وتعرؼ محميًا بأسـ الجشة 

بينما يطمؽ اسـ السرواؿ عمي األراضي المنبسطة مف اجدابيا غربًا إلي جنوب طبرؽ شرقًا ، 
                                                           

12
05-02م،صص‘1884بنؽازى،جامعةقارٌونس،سالممحمدالزوام،الجبلاألخضر،دراسةفًالجؽرافٌاالطبٌعٌة،-
13
.11_14شرؾ،المرجعالسابق،صص-
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وىى تمتد مف الشرؽ وتشكؿ األراضي شبو الصحراوية معظـ مساحة برقة وتوجد بيا الواحات 

،ويوجد  (14)شمااًل وتبدأ بواحة الجغبوب، جالو، أوجمة ومرادة 0 29نحو الغرب عمي خط عرض 

فى منطقة المنخفضات الشمالية بعض األودية التي كانت قديمًا أودية دائمة الجرياف ومنيا 

ميج سرت الوادى الفارغ الذي يمتد مف الشرؽ إلى الغرب جنوب الجبؿ األخضر وينتيي فى خ

قرب العقيمة، اما المناطؽ الصحراوية تشمؿ منطقة المنخفضات الجنوبية التى تقع بيف خطى 

وتوجد بيا واحة الكفرة، وربيانة وتازربو، وىناؾ ايضًا المناطؽ ذات  0 26 –0 23عرض 

التكوينات السطحية الخاصة التي تغطى فييا الصحراء بطبقة مف الرماؿ تنتشر في مساحات 

تخمميا سبلسؿ مف الكثباف تظير بشكؿ تبلؿ قميمة اإلرتفاع مثؿ المنطقة التى تمتد عمي واسعة ت

طوؿ الحدود الميبية المصرية إلى الجنوب مف واحة الجغبوب وتشتير باسـ بحر الرماؿ العظيـ، 

 2كـ 400إلى جانب منطقة السرير التى تكسوىا طبقة مف الحصى ، وىي والزلط وتمتد لمساحة 

ة جالو في الشماؿ وتازربو في الجنوب وتمتد مف الحدود المصرية في الشرؽ لمساحة مابيف واح

شمااًل  0 33-27كما أنو لوقوع برقة بيف خطي عرض  (15)داخؿ االراضي الميبية 2كـ 600

تأثيرًا عمى مناطؽ سقوط األمطار وتفاوت كمياتيا، حيث تسقط معظميا فيما بيف شيرى أكتوبر 

 600-500ة ليا في اإلجزاء المرتفعة مف الجبؿ األخضر أذ تصؿ إلي ومارس وتصؿ أكبر كمي

مـ فى منطقة السيوؿ وتأخذ في التناقص جنوبًا حتى تصبح دوف  300-200مـ وتتراوح ما بيف 

وأشتير إقميـ برقة بوجود عيوف المياه  (16)مـ، اما الصحراء فنادرًا ما تتساقط فييا األمطار 100

وأشيرىا عيف درنة، عيف مارة، عيف الدبوسية ، عيوف وادى األثروف، عيف الغزالة قرب طبرؽ، 

عيف السمماني في بنغازي أضافة إلى عيف الجغبوب وعيف مرادة إلي جانب اآلبار التي تغذييا 

                                                           
14
.0بازامة،مجلةلٌبٌا،ص-
15
.420محمدمسعودي،الوطنالعربًدراسةلمبلمحهالجؽرافٌة،بٌروت،دارالنهضةالعربٌة،د.ت،ص-
16
.5-0بازامه،مجلةلٌبٌا،صص-
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(،ويتألؼ السكاف  184_180ؽ،ص ص(شرؼ ، المرجع الساب4مياه األمطار أو المياه الجوفية)

في أقميـ برقة مف تركيبة إجتماعية متجانسة مف القبائؿ التي تنتمى في األصؿ إلي العنصر 

العربي والعنصر العربى األمازيغى الناتج عف األمتزاج بيف العرب واألمازيغ عقب األحقاب 

بارنة ومف قبائؿ المرابطيف وتعرؼ بقبائؿ السعادى والتى تتكوف مف الحرابى والج (17)المتتالية

وىى، نوعاف األوؿ يرجع المؤرخوف نسبو إلى سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ ويتمتعوف بمركز 

دينى وروحى قوي مف القبائؿ والنوع اآلخر طائفة ال ينتمى أفرادىا إلي عنصر واحد بؿ ىـ عبارة 

بعضيـ فى قبائؿ السعادى عف خميط ينتسب أغمبو إلى أصوؿ أمازيغية وبعضو عربية وأندمج 

وصاروا جزًء منيا وتعتبر قبائؿ الفواخر، المنفو ، الشواعر والقطعاف مف أىـ قبائؿ المرابطيف في 

برقة، وتمؾ القبائؿ موزعة عمي مناطقيا، حيث تعيش قبائؿ العواقير فى منطقة سيؿ بنغازي 

غازي وحتى خميج سرت، ويوجد المغاربة والفواخر فى المنطقة شبو الصحراوية جنوب سيؿ بن

وفى منطقة الجبؿ األخضر تعيش قبيمة الدرسة فى المنطقة الممتدة مف طمميثة حتى رأس اليبلؿ 

وتعيش قبيمة فائد إلى الشرؽ منيا، وتقطف قبائؿ العرفة منطقة الشماؿ الغربى مف الجبؿ 

طقة الوسطي مف األخضر والعبيد والمسامير إلى الجنوب منيـ، وتوجد قبيمة البراعصة فى المن

الجبؿ األخضر وتتركز قبيمة الحاسة فى شحات وسوسة، ويقطف فى المنطقة الممتدة مف نياية 

 (18)الحافة األخيرة مف الجبؿ األخضر وحتى طبرؽ قبائؿ العبيدات والقطعاف والمنفو والشييبات

ـ برقة إلي ويتكوف سكاف المدف فى  إقميـ برقة ، بنغازي ودرنة مف عدة قبائؿ عربية مف أقمي

جانب بعض العناصر النازحة مف أقاليـ ليبيا األخرى كطرابمس وفزاف، وبعض العائبلت النازحة 

مف منطقة المغرب العربى ومصر والشاـ، وبعض البيوت األندلسية التى ىاجرت إلي المغرب 

ولوغية( العربي في بداية القرف السادس عشر لمميبلد، إضافة إلى عناصر قميمة مف الكراغمة )الق
                                                           

17
118ـ112م،صص1828،بنؽازي،دارالكتاباللٌبً،1العربفًلٌبٌا،جمحمدرجبالزابدي،قبابل-
18
.08-01م،صص1858آ.إٌفانزبرٌتشارد،السنوسٌونفًبرقة،تعمرالدٌراويأبوحجلة،طرابلس،مكتبةالفرجانً،-
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(  3وينحدروف مف أصوؿ أنكشارية مف رعايا األمبراطورية العثمانية وتحوى التركيبة السكانية)

كذلؾ الطائفة الييودية التى ترجع أصوليا إلى اليجرات الييودية في القرف األوؿ لمميبلد بعد 

( وبعضيـ جاء مف األندلس فى القرف السادس عشر لمميبلد،( وتضـ 4ـ)60سقوط القدس

( وىـ 5لتركيبة السكانية ايضًا الكريتيوف نسبة إلى جزيرة كريت ويطمؽ عمييـ أىؿ برقة القريتيمية)ا

رعايا الدولة العثمانية مف المسمميف جمبتيـ إلى برقة ووطنتيـ في مناطؽ شحات وسوسة بعد 

ف ـ نتيجة لئلضطياد الذي تعرضوا لو عمي يد اليونانيي1897إجبلءىـ عف جزيرة كريت في عاـ 

، ويمثؿ أفراد الجاليات االجنبية جزء مف التركيبة السكانية في المدف (19)المسيحييف واألرثوذكس

وأكبرىا الجالية اإليطالية التى يبمغ عدد أفرادىا نحو مائة شخص موزعيف بيف مدينتي بنغازي ، 

المالطييف، اما درنة ومنطقة المرج، ويمييا في العدد الجالية اإلنجميزية ويتكوف معظـ أفرادىا مف 

الجالية الفرنسية فيي تضـ عناصر مف تونس والجزائر، والجالية اإلسبانية يتكوف افرادىا الييود 

والمغاربة، وأخيرًا الجالية اليونانية وتتألؼ فى معظميا مف البحارة اليونانييف.وسكاف الواحات 

ض منيـ مجموعات  مف الجنوبية ينتمى أغمبيـ إلي قبائؿ المجابرة واألوجمة والزوية، وبع

األمازيغ يقطنوف واحة اوجمة كما تعيش مجموعات مف التبو في واحة الكفرة وربيانة وترجع 

أصوليـ إلي منطقة التبيستى، وأخيرا الزنوج ومنيـ سبلسمة الرقيؽ المجموبيف مف مناطؽ السوداف 

مدينة بنغازي وتحديدًا األوسط ثـ تحرروا  ويقيموف بمعظـ أعماؿ الزراعة في الحقوؿ القريية مف 

وبمغ عدد سكاف برقة وفقًا لبلحصاء  (20)في منطقة الصابرى والمثامة وكذلؾ في منطقة الواحات

% منيـ مسمميف 95و (21)ألؼ نسمة 198نحو  1911الرسمي الذي أجرتو اإلدارة العثمانية في 

كاف لمطبيعة  (4وىناؾ بضعة اآلالؼ مف الييود الذيف تركزوا بشكؿ خاص في بنغازي ودرنة)

                                                           
19
10_10تقرٌرالبنكالدولىصص -
20
-
21
.151م،ص1814عةشروالتوزٌع،بنؽازي،مكتبةقورٌناللن،0مصطفًالهاديأبولقمة،دراساتلٌبٌة،ط-
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الجغرافيا  إلقميـ برقو وموارده المائية تأثيرًا عمي التوزيع الجغرافى لمسكاف إذ تنحصر منطقة 

التركيز السكاني فى منطقة بنغازى وسيميا الساحمي يضاؼ إلييا المنطقة الشمالية مف الجبؿ 

ة يظير التوزيع األخضر عمى شكؿ شريط جبمي يمتد شرقًا حتى مدينة درنة اما عدا تمؾ المنطق

المشتت ضعؼ التركيز السكاني فى أغمب المناطؽ الجنوبية مف أجدابيا حتى الواحات الواقعة 

شمااًل وفى الجنوب ال يظير التركيز السكانى االعمي مساحات بعيدة عمي شكؿ  29عمى خط 

طبيعة ، كما أثرت تمؾ ال(22)مستوطنات صغيرة مبعثرة فى الصحراء مثؿ واحات الجغبوب والكفرة

عمى نمط حياة السكاف وانشطتيـ االقتصادية، وعمى وجو العموـ فإنو يمكف تقسيـ سكاف برقة 

ـ، الفئة االولى وتتألؼ أغمبيا 1911-1835إلى ثبلثة فئات في مرحمة الحكـ العثماني الثاني 

ة، مف المستقروف وىـ يعيشوف في المدف الساحمية بنغازي درنة ومنطقة طبرؽ، والسيوؿ المجاور 

ونشاطيـ االقتصادى يرتكز عمي الزراعة المروية والبعمية في بساتيف وحقوؿ بالقرب مف مصادر 

  (23)المياه  نمط الممكية السائد الممكية الفردية، ثـ تأتى التجارة والميف والحرؼ اليدوية

ويضاؼ إلى ىذه الفئة سكاف الواحات الجنوبية وكذلؾ السكاف القاطنيف الجبؿ األخضر 

 .(24)زوف عنيـ بالحركة االنتقاؿ لغنى المنطقة بالحياة النباتيةويتمي

الفئة الثانية شبو الرحؿ الذيف يقيموف فى مواطنيـ جنوب إجدابيا والبطناف لشيور عديدة 

مف السنة ويرتحموف في بعضيا وخاصة فى فصؿ الشتاء نحو السيوب الجنوبية بحثًا عف الدؼء 

سمية والرعى أما الفئة الثالثة ىـ الرحؿ ويقوموف برعاية االبؿ والكؤل ويعتمدوف عمى الزراعة المو 

ويرحموف لفترات طويمة ولمساحات بعيدة فى الجيات المتاخمة لمصحراء مثؿ قبائؿ الشييبات 

ونمط الممكية السائد لمعظـ االراضى الزراعية فى  والفواخر وبعض البيوت مف قبيمة العبيدات
                                                           

22
إ.ن،بروشٌن،تارٌخلٌبٌافًالعصرالحدٌثمنذمنتصؾالقرنالسادسعشرإلًمطلعالقرنالعشرٌن،تعمادالدٌنحاتم،-

008م،ص1881مركزجهاداللٌبٌنللدراساتالتارٌخٌة،طرابلس،
23
م،ص1824ءالكربعنطرابلسالؽرب،تحعلًمصطفًالمصراتً،بٌروت،دارلٌبٌا،محمدبنعثمانالحشابش،جبل-

42.
24
.120م،ص1888طرابلس،جامعةالفاتح،سالمعلًالحجاجً،لٌبٌاالجدٌدة،-
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ـ االجتماعي القبمي، القائـ عمى الممكية الجماعية وفقًا النظمة اقميـ برقة خاضعة لتأثير النظا

وقواعد تقميدية، وتعتبر ارض كؿ قبيمة ممكًا مشاعًا بيف عائبلتيا، تمارس فييا الزراعة ورعى 

الحيوانات وتحدد االجزاء الخاصة بكؿ عائ لة بظواىر طوغرافية ،كاألشجار والصخور والودياف 

والمنازعات التى تنشب بسبب بعض االراضي ينظر فييا وفقًا لمعرؼ ، (25)أو أضرحة المرابطيف

السائد وكثيرًا ما ينتيي بمنح القطعة محؿ النزاع كوقؼ وانتشرت ظاىرة الوقؼ فى أقميـ برقة بعد 

ظيور الحركة السنوسية فى منتصؼ القرف التاسع عشر وتنتفع بريعيا المؤسسات الدينية 

دة ما تكوف ممكية مصادر المياه كاآلبار ممكًا مشاعًا بيف أفراد والخيرية الموقوفة عمييا، وعا

القبيمة الواحدة ،أو بيف قبيمتيف وحاولت السمطة العثمانية إخضاع انماط ممكية االرض في برقة 

إلى سيادتيا مف خبلؿ تطبيؽ االجراءات الخاصة بقانوف االراضي العثمانية الصادرة في 

شديدة أتخذت طابعًا مسمحًا  فى بعض األحياف مف قبؿ  ـ، إال أنيا واجيت معارضة1858

بعض القبائؿ حالت دوف تطبيقيا ، ولـ تفض األعماؿ العقارية التى قامت بيا المكاتب العقارية 

ـ فى المناطؽ القريية مف مراكز السمطة سوى ضـ 1911 – 1907العثمانية فى برقة خبلؿ عاـ 

ضفاء   .(26)صفة الميري عمييامساحات صغيرة إلى ممكية الدولة وا 

 

 

 

 

 

 
                                                           

25
05_00بريتشارد ف المرجع السابؽ ،ص ص -
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 أواًل : السمات العسكرية

ـ في اإلعداد العسكري كوسيمة لتحقيؽ  1911شرعت الحكومة اإليطالية منذ صيؼ 

أىدافيا التوسعية االستعمارية في والية طرابمس الغرب ومتصرفيو بنغازي، آخر الممتمكات الباقية 

مف أجؿ إقناع الرأي  لمدولة العثمانية في الشماؿ األفريقي، وقدمت عددًا مف المبررات والذرائع

العاـ اإليطالي ، والحصوؿ عمى تأييده لمحممة مف خبلؿ الصحؼ اإليطالية ، وخاصة ذات 

 –( latribuna)التربيونا –(Lastampaالتوجو الميبرالي واالشتراكي مثؿ صحؼ )الستامبا

( وخصصت مقاالت وتقارير تتضمف اإلشادة  diltalla )ديتاليا -(cioranle)الجورنالي 

ظيار العبلقة بيف السكاف (27)بالثروات الطبيعية لكؿ مف والية طرابمس ومتصرفية بنغازي ، وا 

الوطنييف والحكومة العثمانية بمظير العداء والنفور مف اإلدارة العثمانية كما بذؿ ممثموىا في 

مناطؽ السفارات والقنصميات جيودًا ألجؿ حشد التأييد الدولي لمعممية العسكرية  إلحتبلؿ تمؾ ال

واعتمدوا عمى مجموعة مف المبررات أبرزىا المسؤولية األخبلقية التي تقع عمى كاىؿ الدوؿ 

الكبرى تجاه الشعوب األفريقية وشعوب جنوب البحر المتوسط وىي ما عرفت في األدبيات 

االستعمارية بالرسالة الحضارية التي تحتـ عمي الدوؿ الكبرى واجب نقؿ المدنية األوروبية إلى 

مؾ األصقاع  ، ووقفت السمطات العثمانية في كؿ مف والية طرابمس الغرب ومتصرفيو بنغازي ت

فى وجو األطماع اإليطالية والتي انعكست في تزايد نشاطيا االقتصادي والحصوؿ عمى مزيد مف 

االمتيازات التجارية ؛ وسعييا الدؤوب مف خبلؿ مصرؼ روما في طرابمس وفروعو في بنغازي 

االستحواذ عمى الموارد االقتصادية في مجاالت الزراعة والتجارة والصناعة، ومف  ودرنة إلي

المبررات األخرى ، تقصير اإلدارة العثمانية في حماية الجاليات األوروبية وخاصة اإليطالية مع 

رئيس البعثة  Giustionتزايد تعرضيا لمخطر ، واستدلت عمى ذلؾ باغتياؿ القسيس جوستيوف 
                                                           

العجٌ-27 سالم الرحمن تعبد أرضالمٌعاد، لٌبٌا مالنٌزي، جـباولو اللٌبٌٌن0لً جهاد مركز طرابلس، ،

.82،84،110م،ص1880للدراساتالتارٌخٌة،
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ونجحت DE-K0n (28) في درنة، وكذلؾ مقتؿ عضو بعثة اآلثار األمريكية دي كوف الكاثوليكية

ـ نالت  1907 – 1898الدبموماسية اإليطالية في عقد عدة اتفاقيات دولية في الفترة مف 

بموجبيا االعتراؼ الدولي بأحقيتيا في والية طرابمس الغرب ومتصرفية بنغازي بشرط أف يقتصر 

، كما قامت الحكومة اإليطالية بنشاط (29)ثماني عمى تمؾ المنطقة فقطالع –الصراع االيطالي 

آخر مواٍز لجيودىا تمؾ ارتكز عمى سياسة التغمغؿ السممي داخؿ والية طرابمس ومتصرفية 

بنغازي لتعزيز نفوذىا اقتصاديًا وثقافيًا وكاف القناصؿ ورجاؿ البعثات الدينية والرحبلت 

عد طبلئع تمؾ السياسة وأدوا دورًا بارزًا في تنفيذ ما تيسر ليـ االستكشافية ومصرؼ روما فيما ب

نظرًا لما واجيتو مف معارضة شعبية ورسمية لمقاومة ىذا التغمغؿ الذي بررت الغاية منو 

، وأضطمع القضاة والمثقفوف واألعياف وشيوخ الطرؽ الصوفية وشيوخ القبائؿ ، بدورىـ (30)لمعياف

ـ عقد مؤتمر  1910قوؼ في وجو النفوذ اإليطالي ؛ وفي صيؼ في توعية القوى الوطنية والو 

وطني في الزاوية البيضاء ضـ القوى الوطنية في إقميـ برقو ؛ وطالبوا فيو اإلدارة المحمية 

العثمانية بتحسيف األوضاع االقتصادية وتحديث  الجياز العسكري واألمني، ودعـ الحاميات 

عمى حمؿ السبلح وحظيت تمؾ المطالب بإستجابة مف بالمعدات العسكرية وتدريب المواطنيف 

قبؿ السمطة العثمانية فى المتصرفية  وتـ افتتاح معسكرات لتدريب المواطنيف عمى حمؿ السبلح 

وقاـ األىالي بشراء بنادؽ الفرا "الدقرة" التى تـ تيريبيا  (31)بإشراؼ ضباط أتراؾ وضباط انجميز

                                                           
،521،صص1885محمدمصطفًبازامة،تارٌخبرقةفًالعهدالعثمانًالثانً،بٌروت،دارالحوار-28

528،582.
.002-004أحمدصدقًالدجانً،لٌبٌاقبلاالحتبللاالٌطالً،د.م،د.د،دت،صص-29
عقٌلمحمدالبربار،"مصرؾروماودورالسلطاتالعثمانٌةفىالوقوؾضدالتسللاألقتصادىاإلٌطالى-30

إلىلٌبٌا"،مجلةالبحوثالتارٌخٌة،عالثانً،السنةالرابعة،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌنللدراسات

.008،ص1880التارٌخبة،
.511_512الثانً،صصبازامة،تارٌخبرقةفًالعهدالعثمانً-31
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ووجدت ايطاليا  (32)فى األضرحة والكيوؼ والزوايا السنوسيةعف طريؽ البحارة اليونانييف وأخفوىا 

في توتر الوضع الدولي الذي ترتب عمى إندالع األزمة المراكشية بيف فرنسا وألمانيا وأسبانيا حوؿ 

المغرب األقصى فرصة سانحة إلرساؿ أسطوليا البحري لغزو كؿ مف والية طرابمس الغرب 

ـ، حاصر األسطوؿ العسكري اإليطالي سواحؿ تمؾ 1911ومتصرفية  بنغازي، وفي سبتمبر عاـ 

، وتقدـ القائـ باألعماؿ في السفارة اإليطالية لدى اسطنبوؿ بإنذار رسمي إلي (33)المناطؽ

".... قررت الحكومة اإليطالية  -ـ تضمف التالي:1911سبتمبر  26الحكومة العثمانية يوـ 

و الحؿ الوحيد الذي يمكف إيطاليا قبولو اإلقداـ عمى احتبلؿ طرابمس وبرقة عسكريًا وىذا ى

وتنتظر الحكومة اإليطالية مف حكومة اإلمبراطورية العثمانية إعطاء األوامر البلزمة حتى ال 

. وأىـ ما يبلحظ عمى مضموف اإلنذار عدـ (34) تواجييا أية مقاومة مف الممثميف العثمانييف ..."

مسألة االحتبلؿ باعتبارىـ غير معارضيف ليا  اإلشارة إلي السكاف الوطنييف وتحييد موقفيـ مف

وفقًا لمتصور االستعماري اإليطالي، وفقًا لممعمومات التي رشحت عف العمؿ السياسي 

واألستخباراتي  التي اضطمع بيا لعدة سنوات عدد مف القناصؿ إضافة إلى شخصيات مدنية 

صورت ترحيب السكاف وعسكرية إيطالية  بيدؼ جمع المعمومات عف الببلد وشعبيا التي 

وىو رأي مخالؼ لمواقع  (35)الوطنييف لبلحتبلؿ باعتباره تحررًا وخبلصًا مف االستبداد العثماني

وعكس ما برىنت عميو الوقائع البلحقة لعممية الغزو العسكري ومف منطمؽ تمؾ التقارير وجيت 

ميًا عمى الدولة العثمانية الحكومة اإليطالية منشورًا إلى السكاف الوطنييف عقب إعبلنيا الحرب رس

ـ رغـ أف الحكومة العثمانية حاولت ثنييا عف عزميا بتقديـ عدد مف 1911سبتمبر  29يوـ 
                                                           

الوثابقالعثمانٌة،المجموعةاألولى،تمحمداألسطى،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة-32

.025م،ص1882،
114،180،صص1858محمدفإادشكري،السنوسٌةدٌنودولة،القاهرة،دارالفكرالعربً،-33
.40-42،صص1821المطبعةاألهلٌة،بازامة،بداٌةالمؤساة،بنؽازي،-34
عمادالدٌنؼانم،"الؽزواالستعماريومقاومتهمنجماهٌرالشعباللٌبًعلىضوءالتقارٌرالقنصلٌة-35

والصحؾاأللمانٌة،البحوثالتارٌخٌة،عالثانً،السنةالسادسة،طرابلس،مركزالجهازاللٌبًللدراسات

.054_055م،ص18585التارٌخٌة،
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التنازالت مف ضمنيا منحيا  الحكومة اإليطالية امتيازات اقتصادية وتعيدىا بعدـ إدخاؿ أى 

، وتضمف (36)ؽتطوير مف شأنو أف يؤدى إلى تحسف وضع الحاميات العسكرية في تمؾ المناط

المنشور األتى  " يا أىالي طرابمس الغرب ... عندما تطأ قدـ إيطاليا ىذه الببلد التي تتبعيا 

جغرافيًا ويربطيا بيا تاريخ مشترؾ بذلؾ فيى تمبي رغبة أبنائيا الذيف يعانوف منذ مئات السنيف 

ور الحرية والتقدـ ... مف نير الحكـ التركي المتمثؿ في القير واالستعباد وتؤمف لفئات الشعب ن

فإف جميع أىالي طرابمس الغرب ميما كاف جنسيـ ودينيـ ىـ أبناء الوطف اإليطالي الكبير وأف 

الحكومة اإليطالية تمتمؾ ىذه الببلد باسميـ وتضمف لكؿ ذي حؽ حقو وممتمكاتو وحريتو ودينو ؛ 

ولما كانت ايطاليا  ،(37) إال أنيا لف تتوانى عف معاقبة كؿ مف يعرض النظاـ لمخطر ..."

مصممة عمى احتبلؿ طرابمس وبنغازي ولدييا نوايا مبيتة  لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ تجاىمت 

المقترحات العثمانية ،وأعمنت الحرب  وبدأت  البوارج اإليطالية، بقصؼ مدف طرابمس وطبرؽ فى 

سائؿ الدفاعية وتـ إنزاؿ القوات البرية عمى ترابيا، ونتيجة لعجز الو ‘ ـ1911الرابع مف أكتوبر 

العثمانية عف صد ىجمات األسطوؿ اإليطالي المزود بأحدث األسمحة آنذاؾ ومنيا المدفعية 

أكتوبر تمكنت  21بعيدة المدى توالت عمميات الغزو العسكري لباقي المدف الساحمية وبحموؿ يـو 

و وتعد عممية القوات العسكرية اإليطالية مف احتبلؿ المراكز الساحمية الميمة في طرابمس وبرق

احتبلؿ مدينة بنغازي أصعب العمميات العسكرية، لما واجيتو الحممة االستعمارية مف مقاومة 

عنيفة مف قبؿ القوات العثمانية المدعومة بالمقاومة الشعبية، وقد بدأت عممية الغزو مف الساعات 

واستخدـ فييا  أكتوبر 20ـ واستمرت إلي اليوـ التالي 1911أكتوبر  19األولي مف صباح يوـ 

السكاف الوطنيوف السبلح األبيض بعد نفاذ ذخيرتيـ، وأماـ التفاوت في ميزاف القوى وكثافة 

القصؼ المدفعي عمى السكاف الوطنييف والممتمكات اضطرت الحامية التركية إلى االنسحاب 
                                                           

.54-55م،صص1812مفتاحالسٌدالشرٌؾ،االستعماراالٌطالًللٌبٌا،طرابلس،دارالنشراللٌبٌة،-36
.04الحشابشىالمرجعالسابق،ص-37
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طبرؽ( في  –درنة  –، وأسست معسكرات الجياد حوؿ مدف) بنغازي (38)خارج مدينة بنغازي

الناظورة ورفعت عمييا الراية العثمانية وتدفؽ إلييا المتطوعوف مف  –بومنصور –ناطؽ الرجمة م

المدف والقرى والنجوع تمبية لدعوة الجياد في سبيؿ الديف والوطف وشارؾ العديد مف مشايخ القبائؿ 

يخ سميماف ومشايخ الزوايا السنوسية أمثاؿ الشيخ عبد الحميد العبار والشيخ عمراف السكوري والش

مدادىا  رقرؽ وآخروف ، في تنظيـ تمؾ المعسكرات التي يشرؼ عمييا قادة الحاميات العثمانية وا 

وازداد عدد  (39)بالمؤف وشجعت القبائؿ عمى إرساؿ أبنائيا إلى صفوؼ المقاومة الوطنية العثمانية

مانية تياجـ المتطوعيف الذيف انضموا إلى معسكرات الجياد وانطمقت المقاومة الوطنية العث

االستحكامات اإليطالية ونفذت عدة غارات ليمية ونجحت مف خبلليا، في التسمؿ إلى مخازف 

األسمحة واغتناميا وتدمير خطوط االتصاالت؛ وكاف ليا تأثير سيئ عمى معنويات الجنود 

اإليطالييف كما صّعد المجاىدوف مف ىجماتيـ عمى مختمؼ الجيات واخترقوا صفوؼ الوحدات 

طالية وجرت عدة معارؾ في شير أكتوبر حوؿ بنغازي ودرنة وطبرؽ، نتج عنيا أجبار القوات اإلي

اإليطالية عمى البقاء داخؿ تحصيناتيا وتحت حماية مدفعية األسطوؿ ونجح المجاىدوف في 

، ولفشؿ العمميات الحربية اإليطالية في مواجية حركة (40)إقامة مراكز دفاعية متقدمة حوؿ المدف

وتحقيؽ أى مكاسب جديدة عمى األرض سارعت الحكومة اإليطالية إلى إصدار مرسـو الجياد 

ـ أعمنت فيو ضـ طرابمس وبرقة  تحت السيادة الممكية لممؾ 1911نوفمبر  5ممكي بتاريخ 

وجاء فيو إعطاء كامؿ الحؽ القانوني في بسط سيادة إيطالية عمى ىذا الجزء مف  (41)أيطاليا

امبلؾ الدولة العثمانية كمقاطعتيف إيطاليتيف ومواطنوىا رعايا إيطاليوف، وتتـ إدارة شؤونيا 

                                                           
،تعمرالطاهر،طرابلس،مركزالجهاد0محمودالعرفاوي،مخاضاإلمبرٌالٌةاإلٌطالٌةفًلٌبٌا،جـ-38

.02-12،صصم1881اللٌبٌنللدراساتالتارٌخٌة،
008،010.‘028رٌمون،المرجعالسابق،صص-39
مصطفًحامدرحومة،المقاومةالوطنٌةالتركٌةضدالؽزواالٌطالً،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن-40

.112،ص1888للدراساتالتارٌخٌة،
41-
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رغـ أف  (42)بموجب مراسيـ ممكيو حتى صدور قانوف يحدد األحكاـ والقواعد العامة إلدارتيا

غير أف الحكومة  (43)مف مساحة الببلد مازالت تحت سيطرة السيادة العثمانيةبالمائة( 99.9)

اإليطالية رأت فيو حبًل ناجحًا أماـ فشميا العسكري لقطع الطريؽ أماـ أطماع الدوؿ األوربية 

وخاصة ألمانيا التي تسعى ألف تحؿ محؿ الدولة العثمانية في طرابمس وبرقة وبدأت تتصرؼ 

كاممة وعمى المستوى العسكري اتخذت عدة خطوات تيدؼ إلي تحقيؽ عمى أساس السيادة ال

مكاسب عمى األرض وتناؿ االعتراؼ دوليًا بمرسـو السيادة ، ومف أجؿ تطبيؽ مخططيا 

التوسعي دعمت قواتيا بالجنود والعتاد حتى وصؿ عدد جنودىا مف اإليطالييف والمجنديف 

ـ لـ تحرز القوات العسكرية 1911حتى نياية عاـ ، و (44)ألفًا في إقميـ برقة 24اإلريترييف إلى 

االيطالية إال مكاسب محدودة في جبية طبرؽ باحتبلؿ منطقة الناظورة عقب معركة دامية انتيت 

بانسحاب المجاىديف نحو المدور أما في جبية بنغازي نجح المجاىدوف في إحباط محاوالت 

ـ، كما 1911ة والسبلوي في نوفمبر التوغؿ العسكري االيطالي عمى أثر معارؾ ىواء الزرد

فشمت القوات اإليطالية التوسع صوب درنة والسيطرة عمى وادي درنة وتعرضت ليزيمة عمى 

ـ، وفي مطمع يناير 1911ديسمبر  31العثمانية في معركة الزبط في  –أيدي المقاومة الوطنية 

عمى فعالية المقاومة حيث  ـ برز متغير عمى القوة العسكرية لممقاومة كاف لو أثر إيجابي1912

العثمانية نتيجة لوصوؿ عدد مف الضباط العثمانييف إلى معسكرات  –تعززت قوة القوات الوطنية 

الجياد أرسمتيـ الحكومة العثمانية لدعـ معسكرات الجياد بيدؼ أف تخرج مف ىذه الحرب بصمح 

ية في معسكرات الجياد في ، وتولي أولئؾ الضباط القيادة السياسية والعسكر (45)يوافؽ مصالحيا

                                                           
42-
43-
طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،للدراساتالوثابقاألمرٌكٌة،المجموعةالثانٌة،تشمسالدٌنعرابً،-44

.122،ص1888التارٌخٌة،
،تمحمداألسطى،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌن1810-1811تارٌخالقواتالمسلحةالتركٌة‘دونمإلؾ-45

085،028،.085م،صص1888للدراساتالتارٌخٌة،
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برقو وأشرفوا عمى تنظيميا ودعميا، وتقمد الرائد أنور باشا القيادة العسكرية والسياسية واإلدارية 

لمعسكرات الجياد واتخذ مف معسكر بومنصور في درنة مقرًا لقيادتو بمساعدة الضابط كماؿ 

بينما تولى الضابط أدىـ الحمبي أتاتورؾ كما ُعيف الضابط عزيز المصري قائدًا لمعسكر بنينا ؛ 

، وشيدت تمؾ المعسكرات تزايد أعداد المتطوعيف مف أبناء القرى والقبائؿ (46)قيادة معسكر طبرؽ

المجاورة ليا تمبية لمدعوة التي وجييا السيد أحمد الشريؼ السنوسي إلى القبائؿ بااللتحاـ مع 

مى تأميف وصوؿ اإلمدادات إلى القيادات العثمانية والعمؿ تحت إمرتيا وأشرؼ شخصيًا ع

، وخضع المتطوعوف لتدريبات عسكرية نظامية (47)معسكرات الجياد عبر واحتى الجغبوب والكفرة

عمى يد ضباط عرب وأتراؾ وألماف وانخرطوا في فرؽ عسكرية منيا فرؽ الفرساف وفرؽ المشاة، 

ة مف قبؿ خزانة الدولة وتدربوا عمى استخداـ األسمحة الحديثة آنذاؾ ومنحت ليـ رواتب شيري

العثمانية، ولضماف استمرار المقاومة أرسؿ أنور باشا عددَا مف أبناء القبائؿ والمدف في برقة إلى 

المدارس الحربية في اسطنبوؿ وارتكزت تمؾ المعسكرات عمى تنظيـ شعبى اتسـ بالمرونة ، حيث 

عيف بصورة تتفؽ والبناء انتظمت القبائؿ في تشكيبلت قتالية يساندىا احتياطي مف المتطو 

االجتماعي في برقو وتزود مقاتمييا بكؿ احتياجاتيـ وتولى شيوخيا رئاسة المقاتميف بالتعاوف مع 

الضباط العثمانييف،ولعبت المرأة الميبية دورًا ىامًا سواء بالمشاركة الفعمية في القتاؿ أو تحضير 

حة األرض ورعى المواشي ،واعتمدت القيادة الطعاـ ومداواة وسقاية الجرحى والعناية بالعائمة وفبل

العثمانية التكتيؾ الحربي الذي استخدمتو المقاومة منذ بداية الغزو، المرتكز عمى تشكيؿ فرؽ 

صغيرة وسريعة الحركة واستغبلؿ الطبيعة الجغرافية لممناطؽ وعدـ التفريط في السبلح استطبلع 

لية تغادر مواقعيا ومباغتتيا، والعمؿ عمى دحر تحركات العدو والتربص بأي تشكيمة أو فرقة إيطا
                                                           

توجديكرك،مركزجهاداللٌبٌٌنأورخانقولأوؼلو،مذكراتالضباطاألتراكحولمعركةلٌبٌا،-46

.50-51م،صص1815للدراساتالتارٌخٌة،
م،صص1848نقوالزٌادة،محاضراتفىتارٌخلٌبٌا،القاهرة،معهدالدراساتالعربٌةالعالٌة،-47

80،85
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القوات العسكرية اإليطالية عف المواقع القريبة مف تمؾ المعسكرات، ألنيا تشكؿ تيديدًا مباشرًا ليا 

حممة  Atfuvio Bricolaـ أعد الجنراؿ بريكوال 1912، وفي مارس (48)عمى خطوط اإلمداد

يطالية القابعة داخؿ االستحكامات في بنغازي عسكرية اليدؼ منيا فؾ الحصار عف القوات اإل

ومنع تسمؿ المجاىديف إلي مخازف األسمحة كذلؾ التوغؿ بيدؼ السيطرة عمى األراضي الزراعية 

الواقعة في الجنوب الغربي لمدينة بنغازي وواجيت تمؾ الحممة مقاومة عنيفة واشتبكت مع قوات 

ع النخمتيف ، سقط عمى أثرىا المئات مف المجاىديف المتواجدة في منطقة اليوارى عند موق

الشيداء والجرحى وأماـ ضراوة المقاومة الوطنية العثمانية اضطرت القوات اإليطالية لمتراجع نحو 

مدينة بنغازي، وفي جبية درنة فشمت القوات اإليطالية في السيطرة عمى موقع سيدي عبد اهلل 

ـ 1912اد اليدوء جبية طبرؽ وفي صيؼ االستراتيجي لمتصدي الباسؿ مف قبؿ المجاىديف وس

استأنفت ايطاليا نشاطيا العسكري بعد وصوؿ اإلمدادات العسكرية إلى بنغازي ولـ يسفر إال  –

وظمت فرؽ المجاىديف تعمؿ عمى محاور مختمفة  (49)عف احتبلؿ موقع قصر المبف بمدينة درنة

وجو تحقيؽ الطموحات وراء الخطوط الدفاعية لمقوات اإليطالية ووقفت حجر عثرة في 

االستعمارية إليطاليا وفي جبية بنغازي واجيت القوات اإليطالية ىزائـ متكررة في معارؾ قار 

ـ، وترتبت عمييا محاصرتيا لمدة ثمانية أشير داخؿ 1912يونس وسواني عصماف في يوليو 

المقاومة  السور الذي أنشئ حوؿ بنغازي المزود باألبراج والمدافع الفوالذية رغـ محاوالت

وجعميا ضعؼ موقفيا العسكري محؿ انتقاد داخؿ إيطاليا وخارجيا وأعمف  (50)الستدراجيا خارجو

قائد الحممة البرية والحاكـ العسكري لطرابمس وبرقو إيقاؼ  Carlo Canevaالجنراؿ كانيفا

كاف العمميات الحربية وأرسؿ تقريرًا إلى وزارة الحربية في روما أوضح فيو حقيقة موقؼ الس
                                                           

ٌخٌةمذكراتأنورباشا،تعبدالمولًصالحالحرٌر،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،للدراساتالتار-48

00_00م،صص1818
.21المرجعالسابق،صأرحومة،-49
.148-141م،صص1885بازامة،المدٌنةالباسلة،بٌروت،دارالحوار،-50
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الوطنييف الرافض لبلحتبلؿ االستعماري ومدى فعالية كفاحو المسمح الذي أدى إلى فشؿ القوات 

اإليطالية في إحراز مكاسب جديدة عدا المناطؽ الساحمية التي احتمتيا منذ األياـ األولى لعممية 

سي وتكثيؼ الغزو العسكري وطالب الوزارة يبذؿ الجيود لترسيخ السيادة واالحتبلؿ بالعمؿ السيا

عطاء الفرصة لمعمؿ السياسي  الدعاية التي تبرز دور إيطاليا في تأدية رسالتيا الحضارية وا 

باالختراؽ السممي الذي سيؤدي إلقناع السكاف الوطنييف بالخضوع لمسيادة االستعمارية 

ح ، وقررت الحكومة اإليطالية نقؿ المعركة إلى خارج طرابمس وبرقة بضرب المصال(51)اإليطالية

العثمانية في بحر إيجا والدردنيؿ وفي البحر األحمر كأداة ضغط عمى الدولة العثمانية مف أجؿ 

تسوية لمسبلـ يتـ بموجبيا التنازؿ عف السيادة العثمانية في طرابمس وبرقة ورضخت الدولة 

العثمانية لتمؾ الضغوط وجمس ممثموىا عمى طاولة المفاوضات مع  اإليطالييف في أوشي لوزاف 

حيث تـ اإلعبلف عف اتفاقية السبلـ بيف الطرفيف تنازلت  –ـ 1912اكتوبر 18بسويسرا وفي 

، وانتيت الحرب رسميًا (52)بموجبيا الدولة العثمانية عف طرابمس وبرقة لصالح السيادة اإليطالية

بيف الدولتيف وانسحبت القوات العثمانية مف جبيات القتاؿ في طرابمس وبرقة وكاف ليذا األمر 

والستغبلؿ تمؾ النتائج عسكريًا وضع الجنراؿ بريكوال  الذي  (53)تأثير سمبي عمى حركة الجياد

عيف حاكمًا لبرقو وقائدًا لمقوات االستعمارية فييا، بعد أف دعمت قواتو بالمحاربيف اإليطالييف 

والصومالييف واإلرترييف ، وبالعتاد الحربي كاآلليات والمدرعات وكمؼ الجنراؿ 

بقيادة الحممة التي انطمقت مف قواعدىا في بنغازي متجية صوب   G.Alessandroرواأليساند

ـ ، دارت عدة معارؾ بيف القوات اإليطالية والقوات الوطنية، 1913الجنوب الغربي في ابريؿ 

                                                           
م،تهاشمصالحالتكرٌتً،بنؽازي،1810-م1811االٌطالٌة–ز.بٌاخموفتسش،الحربالتركٌة-51

152_108م،صص1812الجامعةاللٌبٌة،
.020م،ص1811الكرٌمالوافً،الطرٌقإلًلوزان،طرابلس،دارالفرجانً،محمدعبد-52
عبدهللاعلىإبراهٌم،"أثارصلحلوزانعلىحركةالجهاد"،بحوثودراساتفًالتارٌخاللٌبً،أشراؾ-53

88م،ص،1885،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،0صبلحالدٌنالسوريحبٌبوداعةالحسناويجـ
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بقيادة الضابط عزيز المصري العربي األصؿ الذي بقي مع عدد مف الجنود العثمانييف في قار 

نقطة نجيب( ونجحت القوات اإليطالية في التوسع نحو معسكر بنينا والتحمت يونس والفعكات )

معيا في معركة حامية الوطيس تمخض عنيا سيطرة القوات اإليطالية نتيجة لتفوقيا العسكري 

الساحؽ  عمى معسكر بنينا وانسحاب المجاىديف إلى االبيار ، وأمر الجنراؿ أليساندروا جنوده 

تقاـ مف المنطقة وسكانيا لمساندتيـ المجاىديف بإضراـ النيراف في األكواخ بتدمير المعسكر واالن

والخياـ التي يقطنيا السكاف وبعد سقوط معسكر بنينا بدأ توسع القوات اإليطالية نحو منطقة 

، وىذا النجاح (54)الجبؿ األخضر اليدؼ األساسي لتنفيذ المشروع االستعماري االستيطاني

لعسكرية االستعمارية في برقة عمى إعداد حممة عسكرية لمتوسع شرؽ العسكري شجع القيادة ا

شراؾ القوات  بنغازي وغير الجنراؿ بريكوال مف التكتيؾ العسكري بالزحؼ مف عدة محاور وا 

البحري بفعالية مف أجؿ تشتيت جيود المقاومة الوطنية والقضاء عمييا ونفذ الخطة الجديدة ثبلث 

أوليـ الجنراؿ أليساندروا وميمتو اليجوـ مف بيننا باتجاه الشرؽ جنراالت مف الجيش اإليطالي 

نزاؿ فرقة عسكرية  G.Mamertiوقوة ثانية بقيادة الجنراؿ ماميرتي  تتجو مف درنة باتجاه الغرب وا 

إلي مرفأ طمميثة ميمتيا الزحؼ باتجاه المرج عزؿ معسكر  G.Lassoniبقيادة الجنراؿ تاسوني 

منطقة األبيار، وتمكنت القوات اإليطالية الثبلثة مف التوغؿ نحو الجنوب المجاىديف المتمركز في 

 –ابو مريـ –ـ تمثؿ في السيطرة عمى مناطؽ الرجمة 1913والشرؽ مف بنغازي خبلؿ ابريؿ 

مراوة –المرج  –الحنبة   –طمميثة  -زاوية القصور –جردس العبيد  –توكرة  –المبني  –االبيار 

زاوية العرقوب ، ونجح  –زاوية ترت  –مرتوبو  –زاوية الفائدية شحات وسوسة   –سمنطة  –

المجاىدوف المتمركزوف بمعسكر االبيار في اإلفبلت مف تطويؽ القوات اإليطالية ليـ وانسحبوا 

                                                           
.120زامة،المدٌنةالباسلة،صبا-54
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والتي اتخذا منيا  (55)إلي معسكرات الجياد في منطقتي الطبجي والظير الحمر، في جنوب درنة

دة حركة الجياد ضد الغزو اإليطالي التي تولي قيادتيا بعد انسحاب السيد أحمد الشريؼ مقرًا لقيا

القوات العثمانية بقيادة الرائد أنور باشا وأسس السيد أحمد الشريؼ الحكومة السنوسية وفقَا التفاقو 

مع أنور باشا وتولى دفو األمور المدنية والعسكرية وأصبح قائدًا لمحركة المقاومة بعد أف كاف 

ا، وعيف الضابط العربي عزيز المصري قائدًا تحت أمرتو وبيدؼ تعزيز االحتبلؿ مشاركًا فيي

العسكري والتوسع في المزيد مف األراضي أعدت القيادة العسكرية حممة أخري الغاية منيا القضاء 

عمى معسكر المجاىديف في الطبجي القريب مف درنة بمحاصرتو ثـ اليجوـ عميو والتحمت مع 

ـ، 1913مايو  16ي موقع سيدي كريـ القرباع وعرفت بمعركة يـو الجمعة قوات المجاىديف ف

أسفرت عف ىزيمة القوات اإليطالية ونظرًا لفعالية المقاومة وشدتيا فااليطالييف لـ يتمكنوا مف 

تحقيؽ أىدافيـ التوسعية والربط بيف الحاميات العسكرية وحامياتيا ، في المنطقة الواقعة ما بيف 

لمدة تناىز الشير ظمت القوات اإليطالية قابعة داخؿ تحصيناتيا مف جراء تصعيد درنة وطبرؽ، و 

المقاومة المسمحة لعممياتيا في المنطقة الواقعة ما بيف المخيمي شرقًا واجدابيا غربًا بقيادة السيد 

 أحمد الشريؼ الذي اتخذ مف قرية مسوس مركزا لمقيادة بيدؼ االبتعاد عف التيديد المباشر لمقوات

 (56) كـ( 50اإليطالية وحماية خطوط القوافؿ التجارية بعد أف توغمت في الداخؿ يقارب خمسيف )

وشيدت ىذه المرحمة متغيرا كاف لو اثر مباشر عمى الحالة العسكرية وأخر عمى الساحة العسكرية 

والسياسية معًا في برقة وتمثؿ واألوؿ في انسحاب الضابط عزيز المصري مف برقة الذي غادر 

، واألمر األخر استغبلؿ الحكومة (57)باتجاه مصر مصطحبَا القوة التابعة لو وبكافة عتادىا

نجميزية واألوضاع السياسية واألمنية في برقة وسمحت لقواتيا بتوغؿ القوات البريطانية إلي اإل
                                                           

41.ـ42مفتاحالسٌدالشرٌؾ،المرجعالسابق،صص-55
.48،ص1842نقوالةزٌادة،برقةالدولةالعربٌةالثامنة،بٌروت،دارالعلمللمبلٌٌن.،-56
جهادمصطفًعلىهوٌدي،الحركةالوطنٌةفًشرقلٌبٌاخبللالحربالعالمٌةاألولً،طرابلس،مركز-57

.55م،ص1888،‘اللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة
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ـ، األمر الذي 1911الغرب مف منطقة سيدي براني وضـ ميناء السموـ لسيادتيا في ديسمبر 

كاف لو تأثير عمى عممية تيريب األسمحة والذخائر إلى برقة، وأصبح ىذا الشرياف الحيوي في 

ولذلؾ اتسمت حركة المقاومة الوطنية بالطابع  (58)لسمطات االنجمو مصرية وتحت مراقبتياقبضة ا

المحمي في ىذه المرحمة في التنظيـ واإلعداد وفقًا إلمكانات المنطقة وأطرىا االجتماعية، وبالتالي 

 انعكس ىذا األمر عمى طبيعة حركة المقاومة الوطنية بالعمؿ وفؽ إستراتيجية حرب االستنزاؼ

التي تتسـ بالتحرؾ في فرؽ صغيرة وبالعمميات النوعية ذات األسموب الخاطؼ، وعنصر المباغتة 

مثؿ نصب الكمائف لمدوريات االستطبلعية لمجيش اإليطالي وقوافؿ اإلمداد والتمويف والفرؽ التي 

دة تقوـ بحراسة أعماؿ اإلنشاءات والخدمات، وتمخض عنيا االشتباؾ مع القوات اإليطالية في ع

ـ واندحرت، عمى إثرىا القوات اإليطالية 1913معارؾ كاف أوليا معركة الصفصاؼ في يوليو 

باتجاه شحات وأماـ ضراوة المقاومة وفعاليتيا اضطرت القيادة العسكرية اإليطالية في برقة مف 

مة، بفرؽ تغيير تكتيكيا ليتناسب مع اإلستراتيجية الوطنية، باستبداؿ قواتيا المدججة باألسمحة الثقي

،وقامت (59)عسكرية صغيرة سريعة الحركة والتنقؿ لتتمكف مف مبلحقة عناصر المقاومة المسمحة

اإلدارة االستعمارية اإليطالية بمحاوالت الختراؽ الصؼ الوطني بالسبؿ السياسية عف طريؽ فتح 

دية عميو باب التفاوض مع السيد أحمد الشريؼ ومحاولة استدراجو بعرض المزايا السياسية والما

واالعتراؼ بسمطانو عمى الدواخؿ تحت السيادة اإليطالية مف خبلؿ عدة شخصيات مف برقة 

أمثاؿ منصور الكيخيا وأخري مف مصر وىما محمد عموي بؾ وعباس حممي خديوي مصر حيث 

كاف ليذه الشخصيات عبلقات مع الدوائر اإليطالية ، كما قامت بابتزاز الدولة العثمانية بعرضيا 

نازؿ عف جزر الدودكانيز لمحكومة العثمانية، مقابؿ ضغط الدولة العثمانية عمى السيد أحمد الت

قناعو بقبوؿ الت سوية السياسية مع إيطاليا إال أف تمؾ المحاوالت باءت بالفشؿ  الشريؼ وا 
                                                           

.51المرجعنفسه،ص-58
.22مفتاحالسٌدالشرٌؾ،المرجعالسابق،ص-59
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لصبلبة موقؼ السيد أحمد الشريؼ المدعوـ مف القوة الشعبية والرافض لمسألة االحتبلؿ ؛ وتبني 

"أنني ار المقاومة المسمحة لدحر العدو عف أرضيـ وجاء رده عمى الوسطاء في األتي :  خي

وحياؿ ىذا الموقؼ كثفت "(60)أعمنت الحرب عمييم وسأستمر حتى نموت أو نحيا أحرارًا في بمدنا

القوات العسكرية اإليطالية مف ىجماتيا عمى مواقع المقاومة الوطنية المسمحة حيث انطمقت فرؽ 

ة باتجاه القطاعيف األوسط والشرقي مف الجبؿ األخضر نجحت في السيطرة عمى معسكر عسكري

المجاىديف في المدور وكذلؾ السيطرة عمى قاعدة التمويف الرئيسية ليـ في المخيمي، وىذا األمر 

نتيجة الحتبلؿ مدور الزيتوف شرؽ المرج واـ  (61)مكنيا مف ربط حامياتيا الواقعة بيف درنة وطبرؽ

وفي القطاع الغربي تحركت قوات عسكرية ىدفيا التوسع في المناطؽ الواقعة  (62)ـ شرؽ درنةالرز 

غرب وجنوب غربي مدينة بنغازي وشف ىجوـ عمى تمركزات المجاىديف فييا، وعمى الرغـ مف 

التصدي الباسؿ لممجاىديف والدفاع عف تمؾ المناطؽ إال أف القوات االستعمارية المدججة 

 –الزويتينة  –سموؽ  –مة استطاعت السيطرة عمى عدة مناطؽ منيا قمينس باألسمحة الثقي

ـ نجحت تمؾ القوات في احتبلؿ منطقة اجدابيا، وتعد ىذه العممية 1914الشميظمية، وفي ابريؿ 

ـ، نظرًا لما تتمتع بو مف أىمية إستراتيجية باعتبارىا 1913أىـ العمميات الحربية التي جرت منذ 

لتقاء طرؽ القوافؿ التجارية الرابطة بيف بنغازي وواحات جالو وأوجمى، إلى موقع ىاـ كمحطة ا

 –جانب كونيا البوابة التي ستنطمؽ منيا القوات العسكرية الحتبلؿ الواحات الجنوبية )جالو 

اجخرة( وكانت عممية إجدابيا أصعب العمميات التي جرت في ىذه المرحمة حيث لـ  -أوجمو 

ة مف احتبلليا إال بعد عمميتيف عسكريتيف، لضراوة المقاومة  وشدتيا تتمكف القوات اإليطالي

                                                           
السنوسٌون08مجموعةتقارٌرالمخابراتاإلنجلٌزٌة،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،التقرٌررقم-60

م.1810واالٌطالٌوننوفمبر
نذأقدمالعصور،تعبدالحفٌظالمٌاروأحمدالبارودي،طرابلس،مكتبةجونراٌت،تارٌخلٌبٌام-61

.101،ص1810الفرجانً،
.50هوٌدي،الحركةالوطنٌةفًشرقلٌبٌاخبللالحربالعالمٌةاألولً،،ص-62
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واضطر المجاىدوف إلى االنسحاب  (63)ونسفت المدفعية اغمب مباني المنطقة وسوتيا باألرض

جنوبًا وتمركزوا في منطقة الوادي الفارغ ومنيا انطمقت المقاومة في شف غاراتيا المتوالية عمى 

الذي عيف   G.Emelioمواقع التي احتمتيا حديثًا، وأدرؾ الجنراؿ اميميو الوحدات اإليطالية في ال

أنو ال يمكنو السيطرة الفعمية عمى تمؾ المناطؽ ما لـ يتـ  –حاكمًا لمستعمرة برقة خمفًا لبريكوال 

القضاء عمى المقاومة الوطنية المتمركزة في الوادي الفارغ والتي قوى مركزىا أثناء موسـ الحصاد 

، لذا دفعت الحكومة اإليطالية بناًء (64)اإلمدادات القتالية المتطوعوف والتمويف والسبلحووصوؿ 

عمى طمب تقدـ بو الجنراؿ اميميو بتعزيزات عسكرية مف الجنود االرترييف لتأميف الوجود اإليطالي 

في المناطؽ السالفة الذكر، وتوجو الجنراؿ اميميو عمى رأس حممة عسكرية نحو معسكر 

ديف بالوادي الفارغ، وواجو مقاومة عنيفة مف قبؿ المجاىديف والتحمت قواتو مع فرؽ المجاى

 -بيضا فـ  -الحسيف  –المجاىديف في عدة مواقع منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، الكيروانة 

ـ 1914ساونو، ترتب عمييا دحر القوات اإليطالية عف المواقع التي احتمتيا في برقة الغربية عاـ 

، وكاف ليذه األحداث أثرىا وخاصة عمى الوضع العسكري (65)رىا نحو المراكز الساحميةوتقيق

االيطالي في باقي مناطؽ برقة حيث نتيجة لضعؼ الموقؼ العسكري وعدـ قدرة القوات اإليطالية 

انسحبت مف أغمب األراضي التي سيطرت عمييا بعد  –وحماية قوافؿ التمويف ودعـ الحاميات

زاف، وتوقفت األعماؿ الحربية مع نشوب الحرب العالمية األولي و مشاركة معاىدة أوشي لو 

عبلف الخميفة  إيطاليا مع دوؿ الوسط، وكاف النضماـ الدولة العثمانية إلي دوؿ المحور وا 

العثماني الجياد ضد دوؿ الحمفاء اثر عمى حركة المقاومة الوطنية في برقة، نتيجة لتكميؼ 

اد السيد أحمد الشريؼ نائبًا عنو في شماؿ أفريقيا واإلنعاـ عميو برتبة السمطاف العثماني محمد رش
                                                           

.080_082،صص1858محمدالطٌباألشهب،برقةالعربٌةأمسوالٌوم،بٌروت،دارالفكرالعربً،-63
لوثابقاالٌطالٌة،المجموعةالسادسةوالعشرون،المجلدالرابع،تعمرالمهديالترٌكً،طرابلس،مركزا-64

.125-120م،ص1888جهاداللٌبٌٌن،
.008_008شكري،السنوسٌةدٌنودولة،صص-65
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الوزارة األولي ومنحو حؽ إعطاء الرتب والنياشيف بيدؼ اتخاذ برقة قاعدة لضرب األىداؼ 

االنجميزية في مصر وتـ الجز بالمقاومة الوطنية المسمحة في الصراع الدولي وصارت طرؼ فيو 

ؼ بقواتو إلي الحدود المصرية الغربية ودارت عدة معارؾ بيف قواتو وبيف وانتقؿ السيد أحمد الشري

ـ كانت نتيجتيا ىزيمة قواتو وتقيقرىا  1916مارس  -1915القوات االنجميزية ابتداًء مف نوفمبر 

ثـ انسحابيا إلي واحات جالو وأوجمو ثـ مراده ، وتعرض موانئ  (66)نحو واحتي سيوه والجغبوب

وكاف لتمؾ  (67)ـ1917-16أ سوسو لقصؼ الغواصات األلمانية سنتي بنغازي ودرنة ومرف

األحداث الحربية أبعاد سياسية واقتصادية انعكست عمى العبلقة بيف السمطة اإليطالية والمقاومة 

الوطنية المسمحة وسمكت القيادة الوطنية بزعامة السيد إدريس السنوسي الخيار السممي في 

 .(68)لي عقب الحرب العالمية األوليعبلقتيا مع االستعمار االيطا

 ثانيًا: السمات السياسية

عقب عممية الغزو مباشرة شرعت الحكومة اإليطالية في بناء القاعدة المادية لبلستعمار 

وأوؿ دعائمو النظاـ السياسي واإلداري لتأكيد السيطرة وبسط النفوذ اإليطالي وجاء النظاـ 

السياسي مستميت مع المتغيرات السياسية التي شاىدتيا والية طرابمس ومتصرفية بنغازي فأتسـ 

ـ أنشئت بموجبو إدارة 1911أكتوبر  8العسكري، وفقًا لذلؾ صدر مرسوـ ممكي بتاريخ  بالطابع

عسكرية مقرىا مدينة طرابمس برئاسة حاكـ عسكري ووقع االختيار عمى الجنراؿ رفائيمي بوريايتش 

G.Rvialh Boriacci ومنحت لو كافة الصبلحيات العسكرية واإلدارية في الرقعة التي يتـ ،

                                                           
مصطفًعلىهوٌدي،الحركةالوطنٌةفًشرقلٌبٌاخبللالحربالعالمٌةاالولى-66

88_42،48،81،ص،ص،
مارٌوؼراستو،التسلسلالزمنًألحداثالمستعمراتاإلٌطالٌة،تشمسالدٌنبنعمران،طرابلس،مركز-67

155-150م.صص1882جهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،
88هوٌدى،المرجعالسابق،ص-68
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ومف ابرز مياميا حماية المكتسبات عمى األرض وتمييد الطريؽ لتنفيذ  (69)كرياً احتبلليا عس

ـ عيف الجنراؿ كانيفا  واؿ" لطرابمس 1911أكتوبر  11المخططات االستعمارية، وفي تاريخ 

وبرقة وتوجو بمنشور سياسي إلى السكاف الوطنييف يعكس اإليديولوجية السياسية التي توجو 

إدارة الببلد وعبلقتو بالسكاف الوطنييف، بادعاء الرسالة الحضارية التي تعد النظاـ االستعماري في 

التزامَا أخبلقيا"يحتـ عمى المممكة اإليطالية القياـ بو إلدخاؿ المدنية إلى تمؾ المناطؽ وتحرير 

أىميا مف االستبداد العثماني بإلغاء التجنيد اإلجباري والتخفيؼ مف الضرائب المفروضة عمييـ 

اركة في حكـ الببلد مف خبلؿ ممثمييـ واحتراـ حرية العبادة والحفاظ عمى المؤسسات الدينية والمش

دارة األوقاؼ واألمبلؾ التابعة ليا والمحاكـ الشرعية والكتاتيب والزوايا إضافة إلى  كالمساجد وا 

 ، وشرع الجنراؿ كانيفا في وضع األساس األوؿ لمنظاـ اإلداري الذي(70)الممتمكات الخاصة

يعكس طبيعة النظاـ السياسي االستعماري االيطالي المرتكز عمى الحكـ المركزي المباشر 

باعتبار أف طرابمس وبرقة مقاطعتيف إيطاليتيف، وجمع ىذا الجنراؿ بيف السمطتيف العسكرية 

والمدنية فيو المدير األعمى لجميع المصالح اإلدارية وميمتو الحفاظ عمى النظاـ والقانوف وتنمية 

عطاء األولوية لتمبية االحتياجات المستعجمة وكمؼ الجنراؿ ا لخدمات االقتصادية واالجتماعية وا 

بريكوال نائبًا عنو في برقة ومنحو الصبلحيات العسكرية والمدنية عمى كافة المناطؽ المحتمة 

دارة ما وقع تحت سمطانو وفقًا لممراسيـ واألوامر الواردة مف  -درنة  –)بنغازي  اإلدارة طبرؽ( وا 

االستعمارية في طرابمس، أو بشكؿ مباشر مف الحكومة المركزية في روما، ويعاونو الجنراؿ 

الذي تولي منصب الكاتب العاـ وقسمت اإلدارة االستعمارية إلي  Tomas salsaتوماس سالزا 

ة ثبلث أقساـ الشؤوف السياسية، إدارة األمور العسكرية ثـ إدارة السكرتارية، ووظيفتيا كتاب
                                                           

11العرفاوي،المرجعالسابق،ص-69
ولاالبعاداإلٌدٌولوجٌةللسٌاسةاالستعمارٌةاالٌطالٌةتجاهحبٌبوداعةالحسناوي،"مبلحظاتأولٌةح-70

م،صص1880العرباللٌبٌٌن"،مجلةالشهٌد،عالرابع،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

41_48
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رساليا إلي السمطات في روما وباشر الجنراؿ بريكوال ميامو  (71)المرسبلت وتصنيؼ التقارير وا 

كقائد عسكري وحاكـ مف القمعة التركية القديمة القريبة مف الميناء والتي اتخذىا مقرًا لمقيادة 

مدينة  ـ شيد الوضع السياسي تبداًل في 1911أكتوبر  21العسكرية واإلدارة الجديدة ومنذ يـو 

بنغازي عاصمة المتصرفية العثمانية، حيث رفع العمـ اإليطالي الذي يحمؿ الصميب عمى سارية 

القصر الحكومي بداًل عف الراية العثمانية التي يتوسطيا اليبلؿ، وشيدت شوارع المدينة 

( كمظير Carabiniere -وميادينيا، ظيور الجنود اإليطالييف ورجاؿ األمف )شرطة الكارابنيري

ـ عمى مرسوـ السيادة، الذي يعد أوؿ 1911، وبعد مصادقة البرلماف اإليطالي (72)لمحكـ الجديد

ضفاء الصبغة القانونية  التشريعات االستعمارية اإليطالية الصادرة بخصوص النظاـ السياسي وا 

لي حيف  عمى نظاـ الحكـ المباشر باعتبار أف كبَل مف طرابمس وبرقة مقاطعتاف إيطاليتاف، وا 

رار قانوف أساسي تحدد فيو القواعد واألحكاـ النيائية لئلدارة االستعمارية فإنيا تدار بواسطة إق

، وكانت السياسة العامة (73)مراسيـ ممكية وأوامر والئية تصدر عف السمطة االستعمارية المحمية

ة وكاف لمتيار االستعمارية تتشكؿ وفقًا أليدلوجية التكتبلت السياسية المييمنة عمى السمطة اإليطالي

القومي ذي النزعة االستعمارية المتطرفة، المدعوـ مف قبؿ البرجوازية الميبرالية التي عمى سده 

الحكـ، دورَا في صناعة القرار السياسي األمر الذي قاد إيطاليا كدولة استعمارية إلي االنحراؼ 

دة، وكاف لو أثر واضح نحو التعصب المنبعث مف اإليماف بعظمة األمة والروح البلتينية المجي

، وتطبيؽ سياسة اإلخضاع السياسي واعتبار كؿ مف (74)عمى السياسة إزاء السكاف الوطنييف

طرابمس وبرقة إقميمًا مكمبًل لممممكة اإليطالية ودمج سكانيا داخؿ النظـ والقوانيف اإليطالية، وليس 

ضفاء الصبغة اإليطالية  في النسيج الحضاري لمشعب اإليطالي، وىو ما يعرؼ بسياسة الطمينة وا 
                                                           

.423-422المرجع السابق، ص صالعرفاوي،-71
01،ص0225االٌطالً،بنؽازي،المجلسالعاملئلٌداع،ري،بنؽازيفًفترةاالستعماروهبى أحمد البو-72
128م،ص0225،بٌروت،دارالمداراالسبلمى،5الطاهرالزاوي،جهاداألبطالفًطرابلسالؽرب،ط-73
.055مالتٌزي،المرجعالسابق،ص-74
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بإدماج كؿ المؤسسات اإلدارية ذات الطابع السياسي واالجتماعي كالبمديات والمدارس بعد إجراء 

اإلصبلحات المناسبة عمييا، لتماثؿ في اإلدارة والنظـ األقاليـ اإليطالية في المغة والموائح 

مراعاة االختبلؼ في الخصائص  والتشريعات المنبثقة مف القانوف العاـ الداخمي اإليطالي مع

الحضارية والدينية بيف الشعبيف وأتباع سياسة االحتواء التدريجي لممؤسسة الدينية المتمثمة في 

دارة األوقاؼ الخاصة بإدارة جميع األمبلؾ الموقوفة عمى األعماؿ  المحاكـ الشرعية والمساجد وا 

اجة إلي ذلؾ لكسب تأييد السكاف واإلعبلف عف احتراميا ودعميا كمما دعت الح (75)الخيرية

الوطنييف الرتباط تمؾ المؤسسات بالديف، وألغيت المؤسسات اإلدارية العثمانية مف أجؿ تصفية 

أي أثر لمسيادة العثمانية، وأعمنت السمطة اإليطالية عف سبب ترتكز عمى نظاـ تقميدي ال يتفؽ 

و، إذ ال يفرض سمطانو المباشر عمى مع مفاىيـ الدولة العصرية وأدائيا لوظائفيا عمى أكمؿ وج

كافة الجماعات السكانية القاطنة في الدواخؿ وال يقوـ عمى أساس المساواة العادلة في عبلقتو 

دارة ما  بالطوائؼ غير اإلسبلمية، وشرع الجنراؿ بريكوال في تنظيـ إدارتو وفقًا لتمؾ السياسة، وا 

اني واآلثار والمستشفيات والمدارس وقع تحت سمطانو مف ممتمكات عامة كاألراضي والمب

والمصارؼ والمصائد ومحطات استخراج الممح، وعيف القبطاف بيانكو الكاتب العاـ الذي تتبعو 

شعبة عسكرية تسير األمور السياسية وشعبة لمشئوف المدنية العامة وعمى رأس كؿ منيا ضابط 

 -إيطالي وىي كالتالي:ايطالي وتنقسـ إلى ثبلثة عشر جيازَا عمى رأس كؿ منيا ضابط 

دارة األحواؿ الشخصية والمكتب الصحفي ودائرة  إدارة الشؤوف المدنية وتضـ الكاتب بالعدؿ وا 

 الرقابة عمى المراسبلت الصحفية والتصريحات الصادرة.

 إدارة البريد والبرؽ.

                                                           
التارٌخٌة،عصبلحالدٌنالسوري،"االستعماراإلٌطالًومحاولةاحتواءالمإسسةالدٌنٌة"،البحوث-75

.188_181م،صص1884األول،السنةالسادسة،ٌناٌر،طرابلس،ركزجهاداللٌبٌنللدراساتالتارٌخٌة،
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البمدية،إدارة إدارة األشغاؿ العامة، إدارة الجمارؾ، إدارة الصحة،دائرة احتكار التبغ،إدارة 

 دائرةإدارة الشرطة،‘ الخدمات العامة،إدارة المحاكـ المدنية،إدارة المدارس،إدارة اآلثار والحفريات 

 .(76)احتكار الممح استخراج و

وتولي رئاسة تمؾ اإلدارات وشؤونيا الموظفوف اإليطاليوف عمى اختبلؼ درجاتيـ 

وأسست إدارة تتبع السمطة المركزية  (77)والبريدومستوياتيـ مف موظفيف ورجاؿ الشرطة والجمارؾ 

المواليد والمقصود بيا السكاف  Indagno (78)في روما أطمؽ عمييا اسـ إدارة شؤوف )األىالي(

وىي إدارة ذات  (79)الوطنييف تمييزًا ليـ عف العنصر اإليطالي ، ويتولى رئاستيا ضابط ايطالي

لسكاف الوطنييف ورعايا الدوؿ األجنبية طابع تجسسي ونشطت في استقطاب عمبلء ليا مف ا

كمخبريف لحسابيا ووسطاء الستقطاب العناصر الوطنية وتجنيدىـ كمتطوعيف لخدمة المصالح 

واستعانت اإلدارة الجديدة بالعناصر الوطنية في وظائؼ الترجمة وتولى أحد  (80)االستعمارية

سكرتارية، والباقي في الوظائؼ المواطنيف وظيقة كبار المترجميف بإدارة شؤوف األىالي ، ال

، بينما اعتمدت عمى (81)الدونية، عماؿ نظافة ،وسعاة ومباشريف أو مجنديف في سمؾ الشرطة

عناصر الجالية الييودية في اإلدارة إلتقانيـ الحديث بالمغة اإليطالية كوسطاء لبلستفادة مف 

ؾ كمكافأة ليـ عف المساعدات التي عبلقتيـ بالسكاف الوطنييف ومعرفتيـ بالبمد وأحواليا، وجاء بذل

قدموىا لسمطة االحتبلؿ أثناء مرحمة التغمغؿ السممي وموقفيـ المؤيد لبلحتبلؿ العسكري، ومنحت 

                                                           
م،مجلةالبحوثالتارٌخٌة،عالثانً،السنة1810-1811عمادالدٌنحاتم،"تقرٌرقنصلالراٌخاأللمانً-76

085-080،صص1882التارٌخٌة،الثانٌة،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراسات
.028العرفاوي،المرجعالسابق،ص-77
استخدمتكمرادؾلكلمةمتخلؾوهًتعكسالنظرةاالستعبلمٌةاإلٌطالٌةنحوالسكانالوطنٌٌن.-78
الوثابقاالٌطالٌة،المجموعةاألولى،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،للدراساتالتارٌخٌة،تشمسالدٌن-79

.58،ص1888ًعمران،عراب
مصطفًهٌكلوعبدالمولًالحرٌر،ٌومٌاتالهبللاألحمرالمصري،مجلةالبحوثالتارٌخٌة،العدد-80

.085،ص1882الثانً،السنةالتاسعة،ٌولٌو،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌنللدراساتالتارٌخٌة
.08الوثابقاالٌطالٌة،المجموعةاألولى،ص-81
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وتـ  (82)الجالية الييودية نظامًا إداريًا خاصًا بيا برئاسة الحاخاـ وتحت إشراؼ اإلدارة االستعمارية

عادة تشكيؿ لجنة يناير  28إلدارة البمدية بقرار مف كانيفا في  حؿ المجمس البمدي بنغازي وا 

ـ وتـ تكميؼ ثبلثة أعضاء أحدىـ الحاج أحمد الجيانى العميد السابؽ والباقي  1912

واتسـ نظاـ الحكـ االستعماري واإلدارة التابعة لو بالطابع العسكري كنتيجة لممقاومة  (83)إيطاليوف

نزلت اإلدارة المدنية بأجيزتيا المختمفة وكادرىا المسمحة التي عارضت عممية االحتبلؿ والتوسع وأ

الوظيفي الضخـ إلي المرتبة الثانية ، وتفرغ الحاكـ بريكوال لمشؤوف الحربية وأىمؿ األمور 

، وفرض قانوف الطوارئ Bianco(84) السياسية والمدنية وترؾ تسيير شؤونيا بيد القبطاف بيانكو

ـ، وبموجبو وقع السكاف الوطنيوف تحت طائمة القانوف )األحكاـ العرفية( كأسموب لمسيطرة و الحك

العسكري اإليطالي وأحكامو الجزائية في حالة الحرب، وشكؿ فرؽ عسكرية مف جياز الكارابنيري 

ليا صبلحية القانوف، ُأسند إلييا مسئولية حماية السمطة السياسية والقوات العسكرية، ويحؽ ليـ 

ـ الفردي الفوري رميًا بالرصاص ضد كؿ مف يخالؼ األوامر وفقًا لصبلحياتيـ تنفيذ حكـ اإلعدا

 –االستعمارية كحيازة السبلح الناري واألبيض، أو التعاوف بأي شكؿ مع المقاومة الوطنية 

، وأعطى ألي مسئوؿ استعماري، صبلحيات بالسجف أو فرض غرامة مالية (85)العثمانية المسمحة

ظـ الجديدة التي فرضت عمييـ مثؿ التقصير في معينة عمى أي شخص مف الوطنييف يخالؼ الن

أداء التحية لممسئوليف اإليطالييف أو عدـ التقيد باألوامر المتعمقة بتحديد ساعات التجوؿ داخؿ 

وادي فرض قانوف الطوارئ إلى  (86)المدف أو الخروج منيا دوف أذف مف إدارة الشؤوف السياسية

الوطنييف وتعرضوا لؤلحكاـ العسكرية بموجب  انتياج سياسة التنكيؿ والقمع في حؽ السكاف
                                                           

م،0222خطابسوٌكر،الجالٌةالٌهودٌةفًبرقةأثناءالحكماإلٌطالًبنؽازيمكتبةقورٌنا،سلٌمان-82

.04ص
الوثابقاإلٌطالٌة،المجموعةالثامنةعشر،تخالدزكًثابت،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراسات-83

.11،ص1880التارٌخٌة،
25البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراإلٌطالً،ص-84
111_112بازامة،المدٌنةالباسلة،صص،-85
52_08البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراالٌطالً،ص-86
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قرارات صادرة عف المحاكـ الحربية التي أسست في بنغازي ودرنة ومنيا في اإلعداـ والنفي 

واالعتقاؿ ومصادرة الممتمكات وبفعؿ تمؾ اإلجراءات واضطر العديد منيـ إلى اليجرة خارج 

لقمع ومحاوالت تطبيؽ سياسة الطمينة أف ، وكاف مف نتائج سياسة ا(87)الببلد بفعؿ تمؾ اإلجراءات

ساد النفور وعدـ الثقة وعزوؼ السكاف الوطنييف عف التعامؿ مع اإلدارة االستعمارية الجديدة   

بسبب قرار فرض المغة اإليطالية كمغة رسمية وكتابة طمباتيـ بالمغة اإليطالية ورفض تمؾ التي 

ياف والمشايخ الذيف كانوا يمارسوف مياـ إدارية تكتب بالمغة العربية إضافة إلي عدـ إعطاء األع

، مما زاد في تصعيد (88)أو يشاركوا في تسيير شؤوف الببلد أي دور ليـ في اإلدارة الجديدة

المقاومة المسمحة ومشاركة سكاف المدف فييا بالدعـ والتأييد لذا أرسؿ الجنراؿ كانيفا تقريرًا إلي 

عجز قواتو عف تحقيؽ مكاسب استعمارية جديدة،  وزير الحربية في روما يوضح فيو أسباب

ويطمعو عمى حقيقة الوضع السياسي والعسكري وضراوة المقاومة التي تعكس اإلرادة الشعبية 

عطاء األولوية (89)الرافضة لمغزو االستعماري ونظاـ حكمو ، واقترح إيقاؼ العمميات الحربية وا 

يو ، أجرت الحكومة اإليطالية تعديبًل عمى لمعمؿ السياسي وتنفيذ التغمغؿ السممي وبناًء عم

ـ 1912الصادر في  088سياستيا تجاه السكاف الوطنييف انعكس في المرسوـ الذي يحمؿ رقـ 

باختيار  Commissione Boliticaالمقرر فيو تعييف لجاف استشارية تسمي )قومسيوف سياسي( 

ديـ المقترحات التي تخص السكاف بعض األعياف كمستشاريف لمساعدة اإلدارة االستعمارية في تق

الوطنييف في مجاالت االقتصاد والتعميـ والصحة والخدمات وال تتنافى مع النظـ والقوانيف 

، وطمب رئيس الحكومة اإليطالية جوليتي فتح المجاؿ الستقطاب القوى المحمية (90)اإليطالية

باعتبارىـ ممثميف عف السكاف المتمثمة في األعياف ومشايخ القبائؿ كمستشاريف لمشئوف المحمية 
                                                           

.84الوثابقاإلٌطالٌة،المجموعةالثامنةعشر،ص-87
.58البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراالٌطالً،ص-88
040مالتٌزي،المرجعالسابق،ص-89
.080صالعرفاوي،المرجعالسابق،-90
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الوطنييف في اإلدارة االستعمارية، والتركيز عمى استقطاب العناصر التي عرفت بمعارضتيا 

، وتنفيذًا (91)لئلدارة والحكـ العثماني، واستبعاد العناصر التي ليا عبلقات بجمعية االتحاد والترقي

ـ 1912ي السكاف الوطنييف في فبراير ليذه السياسة توجو حاكـ برقة الجنراؿ بريكوال بمنشور إل

نشر في المياديف واألسواؽ و المساجد وألقي عف طريؽ سبلح الطيراف عمى معسكرات الجياد 

وأعمف فيو عـز اإلدارة االستعمارية منح األعياف وشيوخ القبائؿ ما يستحقونو مف مكانة وألقاب 

عفائ(92)ورواتب و مف الرسـو اإلدارية ما يبقي رؤساءىا ، مستمرة يستفيد بيا أسرىـ بعد وفاتيـ  وا 

عمى قيد الحياة ومف حؽ أسرىـ االستفادة مف الرواتب بعد وفاتيـ، وتقديـ التعويضات المالية 

وتعويضيـ عنيا لحؽ بممتمكاتيـ مف أضرار جراء العمميات العسكرية ومنح مشايخ القبائؿ الميمة 

اعدة التي يقدمونيا لئلدارة اإليطالية كافة السمطات الضرورية وتصرؼ ليـ مكافآت،عف المس

واحتراـ الزوايا السنوسية وعدـ فرض الخدمة العسكرية عمى السكاف الوطنييف إضافة إلى التخفيؼ 

( كما تمنح 1مف الضرائب عمى الممتمكات العقارية التي كانت سارية إثناء الحكـ العثمانى)

 (93)سمـ نفسو وبندقيتو لمسمطة اإليطاليةمكافأة قدرىا عشروف قرش وكيس مف القمح إلى كؿ مف ي

ولمتأكيد عمى ىذه السياسة  (94)وتمقؼ المجاىدوف النسخ التي ألقاىا الطيراف وأضرموا فييا النيراف

وفي  (95)ـ مرسوـ ممكي أطمؽ بموجبو سراح األسري المنفييف1912صدر في روما بتاريخ يوليو 

نص عمى أحقية األشخاص الذيف  1205شير نوفمبر مف نفس السنة صدر مرسوـ ممكي رقـ 

إلي  (96)تصدر ضدىـ أحكاـ قضائية بالنفي التقدـ بالتماس إلى وزارة العفو والعدؿ في روما

الجزر اإليطالية ولـ تحد دعوة الجنراؿ بريكوال االستجابة المتوقعة بيف أواسط المجاىديف وبعض 
                                                           

88البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراالٌطالً،ص-91
15الوثابقالفرنسٌة،المجموعةالثالثة،ص-92
م،تعمادالدٌنحاتم،طرابلس،1828بروشٌن،تارٌخلٌبٌامنذنهاٌةالقرنالتاسععشروحتىعام-93

100م،ص1888مركزجهاداللٌبنللدراساتالتارٌخٌة،
15فرنسٌة،المجموعةالثالثة،صالوثابقال-94
21المجموعةاألولىن‘الوثابقاإلٌطالٌة-95
.82البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراإلٌطالً،ص-96
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ي أنسجتيا السمطة االستعمارية كأداة األعياف في المدف وذلؾ لعدة أسباب أىميا سياسة القمع الت

لمحكـ والسيطرة، إضافة إلي معارضتيـ لمظاىر الطمينة التي بدأت واضحة في اتخاذ المغة 

جبار السكاف الوطنييف عمى كتابة طمباتيـ الموجية إلي اإلدارة  اإليطالية كمغة رسمية وا 

ا خطرًا عمى جنسيتيـ ودينيـ، إضافة االستعمارية بالمغة اإليطالية، أثار لدييـ الخوؼ إذ رأوا فيي

إلي التعاوف مع السمطة اإليطالية كونيا دولة مسيحية تحارب اإلسبلـ يسبب ليـ حرجًا مع ذوييـ 

 ومجتمعيـ وخاصة العمماء ومشايخ الزوايا لذا اختار العديد منيـ اليجرة خارج الببلد 

ؿ اإلجراءات التي اتخذتيا السمطة وبعضيـ استغ(97)عمى البقاء تحت سمطة اإلدارة  االستعمارية

االستعمارية بعد اتفاقية لوزاف إذ رفعت جزئيًا مف القيود اإلدارية المفروضة عمى السكاف الوطنييف 

ومنيا السماح ليـ بمغادرة المدف والتحقوا بمعسكرات الجياد مثؿ صالح بؾ الميدوى وحسيف باشا 

ـ انخرط في النظاـ اإلداري  الذي طبقو أنور وبعضي (98)بسيكري لممشاركة في المقاومة المسمحة

باشا وفؽ الييكمية اإلدارية العثمانية السابقة التي اعتادوا عمييا أياـ اإلدارة العثمانية وقاـ بتعييف 

عدد منيـ في مناصب القائـ مقاـ  منيـ عمى سبيؿ المثاؿ عمى باشا العبيدي الذي عيف قائـ 

في المجمس االستشاري ومأموري الضرائب وغيرىا مف مقاـ المرج، وبعضيـ مديرو وأعضاء 

وأما المجموعة التي استجابت لدعوة التعاوف مع اإلدارة االستعمارية فيي  (99)الوظائؼ اليامة،

تنقسـ إلي فئتيف وفقًا لدوافعيا وأسبابيا، األولي تتألؼ مف الموظفيف السابقيف ورأوا ببلدىـ تشيد 

سية والعسكرية وجدوا أنفسيـ مف جرائيا خاضعيف طوعًا أو كرىًا تغيرات مفاجئة في النواحي السيا

لتسمط نظاـ سياسي وأسموب حكـ جديد يحمؿ مفاىيـ سياسية تستند إلي القوة العسكرية، لـ يكف 

                                                           
محمدبنعامر،لٌوناردابلتون،السٌاسةاالٌطالٌةالتعلٌمٌةإزاءالسكانالوطنٌٌن،تعبدالقادرمصطفً-97

42،ص1888اللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،المحٌشً،طرابلس،مركزجهاد
ممجلةالبحوثالتارٌخٌة،ع1800-1811عقٌلمحمدالبربار،المقاومةاللٌبٌةضدالؽزواإلٌطالً-98

.52-،صص1882األول،السنةالثانٌةعشر،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،
ممجلةالبحوثالتارٌخٌة،ع1800-1811الؽزواإلٌطالًعقٌلمحمدالبربار،المقاومةاللٌبٌةضد-99

.52-،صص1882األول،السنةالثانٌةعشر،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،
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مف السيؿ ردعيا مرغميف عمى التعامؿ معيا خوفًا مف أف تطاليـ سياستيا القمعية إلي جانب 

ى حالة  االستقرار في المدف المعتمدة عمى الفبلحة والتجارة أو نمط حياتيـ االجتماعي مرتكز عم

الحرفة ، وبإمكانيـ مف خبلؿ وظائفيـ تقديـ خدمة لوطنيـ وأىميـ كما كاف آنفًا ، واألخرى لدييا 

دوافع شخصية تحكميا االنتيازية حيث أثارت اإلغراءات اإليطالية بالجاه والماؿ في أنفسيـ 

، وُشكِمْت لجنتاف إداريتاف (100)اب مراكز لـ يتسنى ليـ إحرازىا مف قبؿالطمع والتطمع إلى اكتس

في كؿ مف بنغازي ودرنة تتكوناف مف خمسة أعضاء مف األعياف والقضاة وبمكافأة سنوية قدرىا 

وتألؼ لجنة بنغازي  (101)ألؼ ليرة باعتبار أنيـ ممثموف عف السكاف الوطنييف في اإلدارة اإليطالية

الكيخيا والسنوسي جبر وأحمد الجيانى وقاضي المدينة أما لجنة درنة تألفت  مف األعياف منصور

سماعيؿ جبريؿ إضافة محمد  مف الشيخ سالـ الثمثي وأحمد أفندي البناني وفرجاني فندي دربي وا 

ـ تمكنت ايطاليا أف 1912وبعد اإلعبلف عف اتفاقية أوشي لوزاف أكتوبر  (102)الخرش مفتي درنة

تفرض نفسيا كقوة استعمارية جديدة في الشماؿ األفريقي ومف ثـ شرعت في اتخاذ عدة خطوات 

مف شأنيا تعزيز سمطاتيا السياسية واإلدارية في كؿ مف طرابمس وبرقة، وبناًء عميو أسست وزارة 

ـ بموجب مرسـو ممكي وُعيف بارتوليني كأوؿ وزير ليا 1912مبر نوف 20المستعمرات في 

وتخضع لسمطاتو المستعمرات اإليطالية ومنيا واليتي طرابمس وبرقة، عف طريؽ تنفيذ التشريعات 

والمراسيـ الصادرة مف السمطة اإليطالية، وبدأت الوزارة إدارتيا بموجب النظاـ اإلداري الذي صدر 

وحدد الييكمية التي يكوف عمييا  (103)بالمرسـو ممكي 39ـ رقـ 1913 يناير 9بمرسوـ ممكي في 

نظاـ اإلدارة في الواليتيف التي أطمؽ عمييما اسـ ليبيا، يكوف عمى رأس كؿ منيا واٍؿ يعينو الممؾ 

                                                           
م،مركزجهاداللٌبٌٌن1800-1811عقٌلمحمدالبدرٌار،المقاومةاللٌبٌةضدالؽزواإلٌطالً-100

.45-40نةالثانٌةعشر،طرابلس،صصم،الس1882للدراساتالتارٌخٌة
11الوثابقاإلٌطالٌةنالمجموعةالولىنص-101
.11،18المرجعنفسه،صص-102
.104ؼراتسو،المرجعالسابق،ص-103
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وىو مسئوُؿ أماـ وزير المستعمرات، وفقًا لممادة التاسعة مف النظاـ أعطي لموالي صبلحيات 

يعية وتفويضية باختصاصات السمطة المركزية في إصدار األوامر واتخاذ سياسية وعسكرية وتشر 

القرارات، والتصرؼ في األمور ذات الطبيعة المستعجمة وال سيما ما يتعمؽ منيا باألمف 

االستعماري، داخؿ الوالية، وتعييف المفوضيف في الحاالت االستثنائية وتقييـ الخدمات التي 

واغتناـ الفرصة واالستفادة منيا حسب الحاجة ويرأس الوالي مجموعة  يقدميا المتعاونوف وتقديرىا،

الموظفيف االيطالييف المسئوليف عف اإلدارات االستعمارية المختمفة سواء الذيف تعينيـ وزارة 

وقسمت الوالية إلي مناطؽ تحت حكـ عسكري برئاسة ( 104)المستعمرات أو عف طريؽ أوامر والئية

، (105)المدنية الذي أصبح وفقًا لمنظاـ الجديد قائدًا لمقوات العسكرية بالواليةمدير اإلدارة السياسية و 

وحدد بشكؿ قانوني العبلقة بيف األعياف والمشايخ المتعاونيف مع اإلدارة المحمية اإليطالية حيث 

 (106)جاء في المادة األولي مف التشريع، تمنع السمطات القضائية مف محاكمة الرؤساء المحمييف

الثانية يحؽ لمسمطة المحمية أف تتخذ اإلجراءات البلزمة لعزؿ الزعيـ المحمي في حالة  والمادة

اثبت انو عنصر غير جدير بالثقة التي وضعتيا الحكومة في شخصو ألسباب ذات طابع 

، وحددت السياسة التي تقوـ بيا (108)وأعيد تعييف الجنراؿ بريكوال واليًا لوالية برقة (107)سياسي

رات بحؽ السكاف الوطنييف وفقًا لممرسوـ الذي أصدره ممؾ ايطاليا في ابريؿ وزارة المستعم

، ذلؾ (109)( والذي نص عمى اف السكاف الوطنييف ىـ رعايا المممكة اإليطالية313ـ رقـ )1913

يعني تجريدىـ مف صفة المواطنة وعدـ مساواتيـ في الحقوؽ والواجبات مع العنصر االيطالي 

                                                           
1812،021بلدٌةطرابلسفىمابهعام،طرابلس،-104
.080العرفاوي،المرجعالسابق،ص-105
الوثابق"،مجلةالوثابقوالمخطوطات،العددالخامس،السنةالخامسة،ابراهٌمسالمالشرٌؾ،"من-106

.121،ص1882طرابلس،مركزجهاداللٌبٌنللدراساتالتارٌخٌة،،
الوثابقاالٌطالٌة،المجموعةالسابعةعشر،تخالدزكًثابت،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،للدراسات-107

.110-110م،صص1810التارٌخٌة،
.080العرفاوي،المرجعالسابق،ص-108
.020بلدٌةطرابلسفًمابةعام،،ص-109
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طالية جاىدة عمى توطنيو في برقة ويعكس المرسوـ السابؽ التفرقة الذي تسعى السمطة اإلي

العنصرية التي اتسـ بيا االستعمار األوروبي في أفريقيا وخاصة الفرنسي القائمة عمى التفوؽ 

العرقي والحضاري لمرجؿ األبيض وتمكينو مف السيطرة واالستئثار بكؿ المزايا اإلدارية 

فًا عمى ما سبؽ أطمقت وزارة المستعمرات عمى برنامجيا وعط (110)واالقتصادية واالجتماعية

وىذا يعنى  (111)السياسي واإلداري الخاص بالسكاف الوطنييف مصطمح إدارة المجتمع اإلسبلمي

أنيـ جزء مف التركيبة السكانية التي تجمع جاليات صغيرة العدد سواء المسيحييف والييود أو 

وال في تنفيذ سياستو تجاه السكاف الوطنييف القائمة عمى الجاليات اإلسبلمية العربية ، وبدأ بريك

االستقطاب واالستدراج باستغبلؿ النتائج السياسية والعسكرية المتمخضة عف اتفاقية أوشي لوزاف 

، باإلعبلف عف تطبيؽ أمر العفو الذي أصدره ممؾ ايطاليا عف األفراد الذيف ارتكبوا الجرائـ 

الماضية أو لنشر أفكار مضادة لبلحتبلؿ وأذف ليـ بممارسة السياسية والعسكرية في الفترة 

أنشطتيـ االقتصادية وبتصريح المرور مف الدواخؿ إلي بنغازي وباقي المدف شرط عدـ حمؿ 

أسمحتيـ باستثناء المشايخ المعروفيف لدي الحكومة وحدد ليـ الوقت ابتداء مف شروؽ الشمس 

دارية لكؿ مف بنغازي ودرنة مف وفؽ الصبلحيات ، كما أعاد تشكيؿ المجنة اإل(112)إلي غروبيا

عادة تشكيميا بيدؼ االلتفاؼ عمى المرسوـ الذي أصدره الخميفة العثماني في  الممنوحة لو آنفًا، وا 

ممحؽ اتفاقية أوشي لوزاف، بتشكيؿ لجنة إدارية يشارؾ مف خبلليا أىالي الببلد بآرائيـ ونصائحيـ 

ية عمى وجو يوافؽ حالة الببلد وتقاليد سكانيا في مرحمة التحوؿ في إعداد القوانيف والنظـ اإلدار 

، واليدؼ اآلخر إلضعاؼ سمطات ممثؿ السمطاف (113)مف الحكـ العسكري إلى الحكـ المدني

                                                           
-1882ر.ؾ،بٌشن،"أسالٌبالسٌطرةاألوروبٌةومإسساتها"،افرٌقٌافًظلالسٌطرةاالستعمارٌة،-110

.002،ص1810،بٌروت،0م،تارٌخافرٌقٌاالعام،المجلدالسابع،ط1804
42،صابلتون،المرجعالسابق-111
.58البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراالٌطالً،ص-112
088االشهب،المرجعالسابق،ص-113
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العثماني والشؤوف الدينية في طرابمس ونائبو في برقة وأي دور يمكف أف يقوـ بو، وكانت اإلدارة 

األعياف والمشايخ واستغبلؿ نفوذىـ في استقطاب المشايخ االستعمارية ترغب في توجيو دور 

قناعيـ باالستسبلـ والخضوع لمسمطة االستعمارية  واألعياف الممتفيف حوؿ السيد أحمد الشريؼ وا 

"نحن والصمح عمى والجدير بالذكر أف السيد أحمد الشريؼ أعمف رفضو لمعاىدة الصمح بقولو

الوجوه إذا كان ثمن الصمح تسميم البالد إلي طرفي نقيض وال نقبل صمحًا بأي وجو من 

، وبعثت (115)، وأيده مشايخ القبائؿ  وتعززت المقاومة وأزدادت قوة تحت راية السنوسية(114)العدو"

السمطة االستعمارية بعض مف أعضاء المجنة اإلدارية السياسية مف اجؿ التفاوض مع السيد 

الية عمى برقة مقابؿ منحو اإلدارة الذاتية عمى أحمد الشريؼ بشاف مسألة اعترافو بالسيادة اإليط

عفاء أمبلؾ الزوايا السنوسية مف الضرائب وتطوير  الدواخؿ تحت حماية الدولة اإليطالية وا 

الخدمات الصحية والتعميمية والتعيد بإدخاؿ إجبارية تعميـ القرآف الكريـ في المدارس الحكومية 

درة األمبلؾ التابعة لمطريقة السنوسية، ويترؾ لو أمر التي أنشأتيا اإلدارة اإليطالية وعدـ مصا

ترشيح عدد مف المشايخ ليشاركوا في إدارة برقة كأعضاء في المجالس اإلدارية وتدفع ليـ ميايا 

مف خزينة الدولة اإليطالية كما عرضوا عميو مقترحًا مقدمَا مف ممؾ ايطاليا يقضي بإنشاء زاوية 

بمت تمؾ المقترحات بالرفض مف قبؿ السيد احمد الشريؼ وحذر وقو  (116)سنوسية كبيرة في بنغازي

األعياف والمشايخ مف التعامؿ  مع سمطة االحتبلؿ عبر مجمة المنار المصرية مف خبلؿ رسالة 

ذا كان القاعد عنو خارجًا عن الدين بعث بيا مخاطبًا إياىـ  "إن ترك الجياد خروج عن الدين وا 

واف لـ ينجح االيطاليوف في  (117)"دنيا عمى قتال المسممينفكيف بمن يبايع الكفار بحطام ال

                                                           
81عبدهللاابراهٌم،أثارصلحلوزانعلىالجهاد،ص-114
.100م،ص1828ابروشٌن،تارٌخلٌبٌامنذنهاٌةالقرنالتاسععشرحتىو-115
م،مذكراتانرٌكوانسباتو،تعمر1802-1820ةاإلٌطالٌةكارلواقوتًبورشٌناري،العبلقاتالعربٌ-116

.114-111،صص1882البارونً،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،
20الوثاثقاالٌطالٌةعالمجموعةاالولىص-117
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إقناع السيد أحمد الشريؼ والمشايخ واألعياف مف حولو إال أنيـ تمكنوا مف استدراج بعض 

الشخصيات اليامة وبعض مشايخ القبائؿ وقبوليـ الخضوع لمسمطة االستعمارية اإليطالية وجاء 

بنغازي لمتفاوض حوؿ مسألة االستسبلـ والخضوع  عدد منيـ إلى مركز القيادة اإليطالية في

لمسمطة االستعمارية  وكاف لذلؾ أثر سمبي عمى حركة المقاومة الوطنية بانسحاب بعض الفرؽ 

المسمحة استجابة ألوامر مشايخيا المستسمميف وترتب عمى ذلؾ نجاح القوات االستعمارية في 

واحتبلؿ الكثير مف المناطؽ واستحؽ والتوغؿ جنوب شرؽ بنغازي  (118)احتبلؿ معسكر بنينا

أعضاء المجاف السياسية تكريمًا مف اإلدارة االستعمارية باعتبارىـ عناصر مفيدة لسياستيا، 

وسجمت  (119)وأعطيت ليـ مزايا شرفية ومنيا جموسيـ إلى جانب الحاكـ في االحتفاالت الرسمية

ليـ إنجازاتيـ في شيادات رسمية قدمت إلييـ ومنحت ليـ أوسمة االستحقاؽ والشجاعة مثؿ 

والكاولير  Cmmandatoreوالكومانداتور  Cavalireالنجمة اإليطالية وألقاب مثؿ الكاولير 

Cavaliere  اوفشاليOvciale(120) وعمى الرغـ مف  4، حامؿ وساـ الشرؼ النجمة اإليطالية

فوذ االستعماري االيطالي في برقة إلي جنوب المراكز الساحمية بمساحة خمسيف كيمو توسع الن

كـ( وفرضيا قدرًا مف السيطرة اإلدارية  عمى المدف وبعض المناطؽ المجاورة ليا، إال  50تقريبًا )

أنيا أخفقت رغـ مرور أربع سنوات عمى عممية الغزو العسكري في إف تجعؿ إقميـ برقة إقميما 

يًا نتيجة لمنضاؿ المسمح واألشكاؿ األخرى لممقاومة المتمثمة في النفور وعدـ التعاوف مع ايطال

سمطة االحتبلؿ وانحياز معظـ السكاف الوطنييف لمقوات العثمانية التي تربطيـ بيا صمة الديف 

ة وزادت المسالؾ القمعية التي اتبعتيا سمطة االحتبلؿ وعدـ تقدير األعياف والمشايخ وفرض سياس

الطمينة مف حالة النفور وتعبئة مشاعر البغضاء والكراىية ضدىا والتحؽ، عدد مف األعياف 
                                                           

.122بازامة،المدٌنةالباسلة،ص-118
للدراسات188زكًثابت،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنالوثابقاالٌطالٌة،المجموعةالعاشرة،تخالد-119

.150،ص0التارٌخٌة،
.028،ص1810خلٌفةمحمدالتلٌسً،مابعدالقرضابٌة،بٌروت،دارالثقافة-120
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ولمعالجة الوضع السياسي  (121)والتجار والمواطنيف بمعسكرات الجياد بعد صمح اوشي لوزاف

إلعادة النظر في  Bertoliniكمفت الحكومة اإليطالية وزارة المستعمرات بقيادة الوزير برتوليني

تيا تجاه السكاف الوطنييف ومعرفة األسباب التي أدت إلي عدـ الثقة والنفور مف السمطة سياس

االستعمارية ، وقاـ الوزير برتوليتي بوضع ىيكمية إدارية جديدة تنشد مف ورائيا السمطة اإليطالية 

نظاـ التخفيؼ مف مظاىر الطمينو التي كانت سببًا رئيسًا في عزوؼ السكاف الوطنييف وعداوتيـ لم

اإلداري االستعماري وارتكز برنامجو عمى تعزيز التعاوف بيف السكاف الوطنييف وااليطالييف مف 

أجؿ ترسيخ السيطرة االستعمارية عمى السكاف الوطنييف وييدؼ أيضا إلى وااللتفاؼ عمى 

في السمطات اإلدارية الممنوحة لمقاضي شمس الديف باشا نائب السمطاف العثماني لمشئوف الدينية 

وفقًا لبنود معاىدة الصمح ،وكانت السمطة  (122)طرابمس ونائب القاضي في برقة يوسؼ بف شتواف

االستعمارية تدرؾ النفوذ الذي يتمتع بو القضاة في العيد العثماني مف النواحي الدينية 

واالجتماعية إضافة إلى ممارستيـ لمياـ عميا في اإلدارة العثمانية سواء في طرابمس أو برقو، 

وكاف ىدؼ وزارة المستعمرات توظيؼ الفئة االجتماعية العميا والمؤىمة في مناصب إدارية لتمثيؿ 

مصالح الوطنييف وليسوا شركاء في المسئولية والسمطة، ليساىموا في استتباب األمف وبناًء عمى 

ـ ،نص عمى تعييف والة 1914يناير  14ما سبؽ صدر نظاـ إداري جديد بمرسوـ ممكي في 

تي طرابمس وبرقة مف قادة الجيش واشتمؿ عمى تقسيـ كؿ والية إلى مقاطعات وضواحي لوالي

وأقاليـ مدنية وريفية، والمقاطعات يتـ تحديد مركزىا وحدودىا وتعييف حكاميا بموجب مرسـو 

وزاري بناًء عمى اقتراح الوالي، أما فى األقاليـ المدنية والريفية  يتـ تعيينيـ طبقًا لمرسوـ 

                                                           
14الوثابقالفرنسٌة،المجموعةالثالثةنص-121
العثمانًفًاستنبول.ٌوسؾبنشتوانمثقفامنبنؽازيوحكامهنابباًعنهافًمجلسالمبعوثات-122
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، وحاكـ المقاطعة ىو مسئوؿ استعماري يدير نشاط المؤسسات المدمجة في اإلدارة (123)والئي

اإليطالية، ويعمؿ بمساعدة ىيئة استشارية تسمي مجمس المقاطعة تضـ عدد مف الميبييف 

وااليطالييف يمثموف سكاف الضواحي واألقاليـ التي تضميا المقاطعة ويتـ تعيينيـ كؿ ثبلث 

أما الضواحي يرأسيا مفوض لمضاحية مف بيف األعياف أو المشايخ يعيف  سنوات مف قبؿ الوالي ،

مف قبؿ الوالي وتتـ مراقبتو مف رئيس األمف االيطالي بالمنطقة وفي الحاالت االستثنائية يجوز 

ـ أف يختار أحد المدنييف أو العسكرييف 1913لموالي بمقتضي المادة التاسعة مف قانوف 

أما األقاليـ ‘ويزاوؿ المياـ المسندة إليو تحت إشراؼ حاكـ المقاطعة االيطالييف مفوضًا لمضاحية

المدنية تكوف تحت إشراؼ مفوض الضاحية وتدار مف قبؿ إدارة البمدية التابعة لمقطاع، بينما 

تتولي شئوف االقاليـ الريفية مأمور إقميمي يكمفو الوالي ولتمؾ التقسيمات مراكز إدارية تؤسس وفؽ 

زير المستعمرات باقتراح مف الحاكـ والمقاطعة تدار بواسطة القائمقاـ أما قرار يصدر عف و 

، كما حدد التشريع الجديد نظاـ إدارة (124)الناحية يديرىا مدير تحت أشراؼ القائد العسكري

البمديات وىي تتكوف مف العميد ومف مجمس يضـ إيطالييف وليبييف ويتولى عميد البمدية ميامو 

البمديات التي توجد بيا مراكز السمطة كالقائـ مقاميات وحكاـ المقاطعات  بتعييف مف الوالي في

في البمديات األخرى،كما نص النظاـ اإلداري عمى تعييف مستشاريف لموالى مف بيف األعياف 

، وفي (125)آالؼ ليرة سنوياً  6000-3600والمشايخ عمى أف يخصص ليـ راتب يتراوح ما بيف 

وأىـ ما يبلحظ عمى  (127)وصالح الميدوى (126)ماف باشا العنيزىمجمس بنغازي كاف األعياف عث

النظاـ اإلداري أمراف أوليما أنو جاء متوافقًا إلي حد كبير مع أشكاؿ التنظيـ اإلداري العثماني 
                                                           

محمدمصطفىالشركسً،"أنظمةالحكمفىلٌبٌاأثناءالعهداإلٌطالى"،مجلةالشهٌد،ع-123

88._81م،صص1888مركزجهاداللٌبٌنللدراساتالتارٌخٌةن‘التاسع،طرابلس
124 - Alessandro Ausiella,lapoliti ca Italiana in libia,roma.1939.pp118-119 

والثانً،تخالدزكًثابت،طرابلس،، المجموعة الرابعة والعشرون المجلد األول لوثابقاإلٌطالٌةا-125

.112م،ص1882مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،
.01م،ص0220فرجنجم،تراجمومقاالتلٌبٌة،القاهرة،مكتبةالدعوة-126
127
15إبراهٌمالمهدوي،المرجعالسابق،ص-
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الذي كاف معمواًل بو في الببلد قبيؿ الغزو اإليطالي إال أنو يختمؼ معو جوىريًا مف حيث اآللية 

ني يقـو عمى قاعدة االنتخاب وليس التعييف في أغمب الوظائؼ التي تقمدىا حيث أف النظاـ العثما

السكاف الوطنيوف في اإلدارة العثمانية، وابرز ما يبلحظ عمى ىذا النظاـ أف الوزير برتوليني 

حاوؿ محاكاة النظاـ اإلداري العثماني ألنو أسيـ في تعزيز النفوذ العثماني في دواخؿ برقة خبلؿ 

ي مف القرف التاسع عشر واألمر الثاني أف النظاـ اإلداري الجديد الذي يراد بو النصؼ الثان

التخفيؼ مف مظاىر الطمينة نجد تأثيرىا واضحًا مف خبلؿ التسميات اإلدارية الحضرية والريفية 

جاءت لتطابؽ جغرافية وتاريخ المممكة اإليطالية، إذ ال توجد سواًء في طرابمس أو برقة أقاليـ 

نما مراكز حضارية سواء في السواحؿ أو الواحات ،ولـ تكاد وزارة المستعمرات تعمف حضارية  وا 

عنو وتصدر تعميماتيا بخصوص تنفيذه في بنغازي حتى فوجئت بأحداث سياسية وعسكرية 

خطيرة اضطر معيا الجنراؿ اميميو حاكـ برقة إلى سحب حامياتو مف معظـ المراكز التي احتمتيا 

وانحصر الوجود العسكري والسياسي االستعماري في طبرؽ ودرنة  1914-1913خبلؿ عامي 

مرتوبة( أما شحات )الزاوية  -عيف مارة  –في ثبلث مراكز فقط ىي )سيدي كريـ القرباع 

سوسة( بينما المرج بيا اربع حاميات فقط وىي )زاوية  -زاوية ترت  –الفائدية  –البيضاء 

طمميثة( وفي بنغازي انحصر الوجود االستعماري في  -سيدي دخيؿ  –سيدي ابراىيـ  –القصور 

 –بنينا  –توكرة  –المبني  –دريانة  –زاوية الطميموف  –سموؽ  –عشر مراكز فقط )قمينس 

وبالتالي ظمت تمؾ الوظائؼ الممنوحة لممتعاونيف حبر  (128) الشميظيمة(  -االبيار  –الرجمة 

ـ بعد تشكيؿ أوؿ حكومة مدنية 1917عاـ عمى ورؽ نتيجة لتعطؿ تفعيؿ النظاـ االداري الي 

                                                           
،ص1882الوثابقالفرنسٌة،المجموعةالثانٌة،ترجمةخالدزكًثابت،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،-128

.180-181ص
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في مارس  (129)وابراـ اتفاقية عكرمة 1916استعمارية في برقة كنتيجة سياسية ليدنة الزويتينة 

ـ، وما ترتب عمييا مف إقرار لمسمـ واألمف ضمنت بموجبيا السمطة اإليطالية بسط نفوذىا 1917

لداخمية التي منحت استقبلاًل إداريًا )حكمًا السياسي واإلداري عمى إقميـ برقة باستثناء الواحات ا

، إف سياسة إيطاليا في ىذه (130)ذاتيًا( برئاسة السيد إدريس السنوسي ومركز إدارتو اجدابيا

المرحمة كاف يوجييا عامؿ الحاجة وليس الرغبة، لحاجتيا إلقرار السمـ في برقة ليتسنى ليا 

ـ 1916المجيود الحربي عف تحقيقيا حتى عاـ الشروع في تنفيذ أىدافيا االستعمارية التي عجز 

، وجاءت اإلجراءات األولية (131)( ثمانوف مميوف جنيو استرليني80وكمؼ خزينة الدولة ما يعادؿ )

التي نفذت بيا السمطة االستعمارية اإليطالية، النظاـ اإلداري في المدف مختمفة عنيا في المناطؽ 

د مراكز السمطة ويقطنيا اإليطاليوف رغـ أف عددىـ المحيطة بيا وذلؾ راجع إلي أف األولى تع

إيطالي خبلؿ العشر سنوات األولي مف االحتبلؿ  1800في بنغازي )أكبر مدف برقة( ال يتعدى 

لذا انحصرت الوظائؼ التي منحت  (132)نسمة 16.746حيف أف عدد السكاف الوطنييف فييا يبمغ 

مارست ىيمنتيا عمى تمؾ الوظائؼ حيث أنيا لميبييف )كمستشاريف لموالي ومختاروف لممحبلت( و 

لـ تسمح إال لمذيف رأت أنيـ األنسب لتولييا تحت معايير سموكيـ وماضييـ السياسي المرتبط 

ـ 1917سبتمبر  15بموقفيـ مف قضية االحتبلؿ. ويتبيف لنا ذلؾ مف خبلؿ عممية تنصيبيـ في 

كنائب عف الجنراؿ اميميو_ الذي  Mocaqattaتـ في مدينة بنغازي بحضور الجنراؿ موكاغاطا 

عيف حاكمًا لطرابمس وبرقة بعد دمج األخيرة إداريا وعسكريًا مع والية طرابمس مف اجؿ ضماف 

وحدة العمؿ واليدؼ ػ حمؼ اليميف مف طرؼ أعضاء المجنة االستشارية التي تـ اختيار أعضائيا 
                                                           

،ص1882الوثابقالفرنسٌة،المجموعةالثانٌة،ترجمةخالدزكًثابت،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،-129

.180-181ص
130 - EVANS – PRITCHARD ,E,E. 'Italy and the Bedouin Cyrenaica African Affaris.Jornal 
Of Royal African Society London Macmilan and Colimited Tenyary.1941,pp.348. 

.004،ص‘برٌتشارد،المرجعالسابق-131
الدٌرٌكوتٌجانى،بنؽازىفىالعقدالثانىمنالقرنالعشرٌن،ترإؾبنعامر،بنؽازى،مطابع-132

(122م،ص0220االثورة،
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وا مف أصحاب األوسمة اإليطالية مف بيف أعياف بنغازي ودرنة وبمغ عددىـ اثني عشر عضوًا كان

وبعضيـ مف الموظفيف السابقيف ويتمتعوف بنفوذ بيف السكاف الوطنييف وىذه المجنة ليا أف تقرر 

ما يمـز بشاف بعض األمور المتصمة بالمصالح المحمية التي يرى الحاكـ أف مف المناسب 

 6700عبلوة سنوية قدرىا ، ومنحت لممستشاريف استحقاقات مالية عمى شكؿ (133)استشارتيـ فييا

ليرة عف كؿ جمسة استشارية إضافة إلي عبلوة يومية قيمتيا  خمسوف  22ليرة اثنيف وعشروف و

واختير مف بينيـ رئيٌس ‘ ليرة في حاؿ اختيارىـ عند تشكيؿ بعثة تمثيمية لبرقو في روما  50

وتعيينيـ والمياـ التي ، ونستنبط مما سبؽ أف األسموب الذي تـ بو اختيارىـ (134)مناوٌب لمجنة

أعطيت ليـ أنيا كانت تضمف فعميًا بأنو ال يكوف ليـ تأثير يذكر عمى أسموب السيطرة اإليطالية، 

ويتضح لنا ىذا األمر مف االحتجاج الذي قدموه لوزارة المستعمرات بشأف اشراكيـ فعميَا في اإلدارة 

لمحكومة االنجميزية حيث تنفذ االيطالية عمى غرار المجنة االستشارية  فى مصر التابعة 

 .(135)توصياتيا ومقترحاتيا  بشأف االدارة المحمية

ـ والذي يقضي بتقسيـ المدف والمناطؽ 1916كما نفذ المرسوـ الممكي الصادر في أكتوبر 

الخاضعة لئلدارة االستعمارية اإليطالية إلي محبلت لكؿ منيا مختار وأماـ يتـ انتخابيـ واختيارىـ 

ياف والعمماء والفقياء المقيميف بيا حسب القواعد التي وضعت وىو أف يكوف مف بيف األع

( سنة 21الشخص المنتخب مف رعايا المممكة اإليطالية، وأال يقؿ عمره عف واحد وعشريف )

ليرة سنويًا، ومدة انتخابو أربع سنوات يجوز  15وممتـز بدفع الضرائب المباشرة بمقدار ال يقؿ مف 

وشكمت اإلدارة اإليطالية لجنة  (136)دة بإذف صادر مف إدارة الشئوف المدنيةتمديدىا لمرة واح

                                                           
الوثابقالفرنسٌة،المجموعةالرابعة،ترجمةخالدزكًثابت،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌنللدراسات-133

.518،ص0220التارٌخٌة،
الوثابقاإلٌطالٌة،المجموعةالرابعة،تخالدزكىثابت،طرابلسمركزجهاداللٌبٌٌنللدراسات-134

.518م،ص0220التارٌخٌة،
428قاألٌطالٌةالمجموعةالثامنةعشر،صالوثاب-135
010،010بلدٌةطراٌلسفىمابةعام،ص -136
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مختصة في كؿ مدينة مف األعياف المتعاونيف الختيار مختارو المحبلت وكاف السيد عثماف 

،ويمارس مختار المحمة الوظائؼ المتعارؼ عمييا (137)العنيزى مف بيف أعضاء لحنة بنغازى

ثؿ عقود الزواج أو الطبلؽ وشؤوف األمف شرط عدـ تعارضيا مع بالتقاليد والعادات المحمية م

القوانيف اإليطالية وحددت مسئولياتو في إطار مساعدة سمطة االحتبلؿ في تعميـ أوامرىا بيف 

سكاف المحمة واإلببلغ عف الجرائـ السياسية والجنائية والمخالفات التي تتعارض مع قواعد الصحة 

عمى المنشآت العامة، إضافة إلي أنو مسؤوؿ عف تنفيذ اإلجراءات والنظافة العامة والمحافظة 

ـ وتعد تطبيقًا 1914اإلدارية التي فرضتيا سمطة االحتبلؿ عمى السكاف الوطنييف ابتداًء مف عاـ 

والذي نص عمى إنشاء سجؿ  1913فبراير  6لما جاء في المرسوـ الممكي االيطالي بتاريخ 

ية لتسجيؿ المواليد ودفف الموتى وحاالت الزواج والطبلؽ أو تغيير لؤلىالي الميبييف تابع لكؿ بمد

وتحرير عمـ وخبر بشأف  (138)عنواف السكف تسجؿ فيو كؿ المعمومات حوؿ عدد السكاف وأحواليـ

إثبات ممكية عقار لتسجيمو والتصديؽ عميو في دائرة الممكية تنفيذًا لما جاء في القانوف العقاري 

يامو أيضا إصدار عمـ وخبر موجية إلي اإلدارة المدنية عف حاالت ـ، كذلؾ مف م1913لعاـ 

عفائيـ مف رسوـ التصديقات  الفقر الشديد التي يعاني منيا سكاف الحي وطمب المساعدة ليـ وا 

التي تعرضيا الدوائر التي يتعامؿ معيا السكاف الوطنيوف كالمحكمة الشرعية عمى سبيؿ 

إلي المكتب السياسي العسكري بشأف إثبات حسف سيرة  ، واستخراج عمـ وخبر موجو(139)المثاؿ

، وأخيرا التعاوف مع (140)وسموؾ تمنح لموطنييف المتقدميف لمعمؿ في الدوائر الحكومية اإليطالية

إدارة  الخدمات الصحية في حمبلتيا التفتيشية لمقضاء عمى األوبئة التي تفشت بيف سكاف المدف 

                                                           

22نجم،المرجعالسابق،ص-137
181-182بلدٌةطرابلسفًمابةعام،صص-138
ـ1811_1812و،ـ،ش ،ب،مجمد تصديقات سنوات -139
،0إباناإلحتبللاإلٌطالً،جـمحمدٌوسؾالعزابًومحمدعبدهللاالمٌر،الحركةالعمالٌةفًلٌبٌا-140

11،ص1880طرابلس،د.د،
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، ومما (1)4الحربية والكوارث الطبيعية المصاحبة ليابسبب األعماؿ  1917-1914خبلؿ عامي 

يبلحظ أف القواعد البلزمة النتخاب مختار المحمة جاءت متطابقة إلي حد كبير مع ما كاف سائدًا 

قبؿ الغزو إال أف ميامو ووظائفو زادت عما كانت عميو حيث أصبح شبو وكيؿ إداري في حيو 

 عمى السكاف بفعؿ النظاـ االستعماري. وىذا راجع لبلحتياجات الجديدة التي طرأت

وعيف مجموعة مف المتعاونيف وأبناء المتعاونيف ؛ السابقيف الذيف أظيروا والءىـ لمسمطة 

اإليطالية كمديريف ومستخدميف في النواحي التي يخضعوف فييا إلشراؼ ومراقبة القائد العسكري 

 .(141)لممنطقة

ممثمي السمطة الوطنية في المناطؽ الخاضعة  ومف أىـ المياـ المستندة إلييـ التعاوف مع

لمحكـ الذاتي بقيادة السيد إدريس السنوسي مف أجؿ ترسيخ األمف وفض المنازعات بيف القبائؿ 

والعمؿ عمى تحسيف األوضاع الصحية والمعيشية لمسكاف الوطنييف وخاصة في المناطؽ التي 

-1913لجنراؿ اميميو خبلؿ سنوات تضررت بفعؿ العمميات الحربية والقمعية التي اتبعيا ا

ـ 1916-1915ـ وما نتج عف الكوارث الطبيعية التي اجتاحت المنطقة خبلؿ أعواـ  1914

تفشي مرض الطاعوف والجدري وكذلؾ توالي سنوات الجفاؼ إضافة إلى الحفاظ عمى األمف 

بلت إلرساؿ وتنظيـ شؤوف اإلدارة وتيسير مياـ المفتشيف الصحييف والتعميمييف ودعوة العائ

 . (142)ممثمييا الستبلـ الشعير لمزراعة ومنح رخص مزاولة التجارة مع المدف

ـ أعمنت الحكومة اإليطالية عف صدور دستور برقة الذي جاء في  1919وفى أوؿ مايو

شكؿ قانوف أساسي حدد فيو الوضع السياسي والقانوني لمسكاف الوطنييف وآلية تنظيـ عبلقاتيـ 

                                                           

 .1811-1812و.م.ش.ب،مجلدتصدٌقاتسنتً(1)5
.000الوثابقاإلٌطالٌة،المجموعةالعاشرة،ص-141
022،021األشهب،المرجعالسابق،صص-142
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ـ أقيـ احتفاؿ  رسمي بمبنى بمدية بنغازي حضره 1919نوفمبر  2وفي مع السمطة الحاكمة

  (143)مجموعة مف األعياف ومشايخ القبائؿ أعمف خبللو عف بنود القانوف

ومنيا منح السكاف الميبييف حؽ المواطنة والمساواة المطمقة أماـ القانوف ما بيف الميبييف 

واالنخراط في الوظائؼ المدنية والعسكرية  واإليطالييف في السمؾ اإلداري في مجالس البمديات

شرط الحصوؿ عمى الشيادات البلزمة كما تضمف القانوف اعترافًا بسمطة مشايخ القبائؿ إذ ىـ 

الذيف يديروف شؤوف قبائميـ، ويكونوف مسئوليف أماـ السمطة اإليطالية عف شئوف األمف في 

التي يمارسونيا بمقتضي العرؼ والتقاليد األراضي القاطنة فييا قبائميـ باإلضافة إلي وظائفيـ 

وألف الحقوؽ التي أقرت (144)االجتماعية بشرط أف ال تتعارض مع القوانيف االستعمارية اإليطالية

لمسكاف الوطنييف تتناقض مع الخصائص العامة لمسياسة االستعمارية اإليطالية، ويترتب عمى 

التي بينت عمى أساس الحكـ المركزي منحيا تغييرًا مف شانو أف يعصؼ بكؿ أعماؿ اإلدارة 

والمباشر، فإف مواد الدستور تمت معالجتيا مف قبؿ المشرع اإليطالي الذي وضع النصوص 

المنفذة ليا بشكؿ يكرس مفيوـ السيادة ويحقؽ بسطيا عمى المجتمع القبمي في برقة بتوظيؼ 

ؽ الغاية المنشودة، وترجمت تمؾ المزايا التي أقرىا القانوف لمسكاف الوطنييف كوسيمة توجييا لتحقي

وكاف الغرض منو  1919المفاىيـ االستعمارية في النظاـ اإلداري والسياسي ببرقو الصادر في 

تنفيذ القانوف حسب االختيارات واألىداؼ اإليطالية ووضعو بصورة تضمف أف تكوف السمطة 

نح باإلضافة إلي صبلحياتو الحقيقية في يد موظفي وزارة المستعمرات وعمى رأسيـ الحاكـ الذي م

السابقة رئاسة المجمس الحكومي ولو الحؽ في حؿ البرلماف ومجمس اإلدارة ويأتي بعده الموظفوف 

والعسكريوف المكمفوف بأمر مموكي أو والئي بالجموس في مجمس اإلدارة والبرلماف وليـ صوت 

                                                           
م.،طرابلس1818،ش.و.خ،مجموعةالوثابقالعربٌة،وثابقعمرفابقشنٌب،االسكندرٌة،نوفمبر-143

ٌة،مركزجهاداللٌبٌنالتارٌخ
014_ 015شكرى المرجع السابؽ،ص-144
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يتألؼ مف عشرة أشخاص  قراري.وفي النظاـ اإلداري الجديد يرأس الوالي مجمس اإلدارة الذي

ثمانية منيـ مقاعدىـ انتخابية يختارىـ مجمس النواب المحمي بموافقة الوالي وىـ ستة مف األعياف 

، ومف صبلحيات المجمس إبداء رأيو (145)المشايخ واثناف إيطالياف وعضواف آخراف يعينيما الوالي

عادة النظر في مسألة االنتخابات وتخصيص الدوائر االنتخابية في المدف وفي  أراضي القبائؿ وا 

، ومجمس النواب المحمي ينتخبو (146)في قرارات مشايخ القبائؿ اإلدارية والقضائية إذا طعف فييا

السكاف، إلى جانب دوائر مدنية وعسكرية يعيف رؤساؤىا بأمر مموكي، إضافة إلي أعضاء 

االنتخابية لمجمس النواب استحقاؽ يحؽ ليـ الجموس في البرلماف وليـ صوت قراري، ومدة الدورة 

أربع سنوات أما مجمس الحكومة ثبلث سنوات، ومف أولويات مياـ مجمس النواب الموافقة عمى 

الضرائب وتقرير كيفية تنفيذىا وتوزيعيا وأوجو صرؼ الواردات الناشئة عنيا، والقواعد المرشدة 

 .(147)لمخدمات المدنية

ات ونواح ويرأس المواء المتصرؼ والقضاء وقسـ النظاـ اإلداري الببلد إلي ألوية وقضاء

القائمقاـ ويتولوا مياميـ بأمر مف وزير المستعمرات أما مدير الناحية يكمفو الوالى بعد أخذ رأي 

لجنة مف مجمس النواب ولكؿ التقسيمات االدارية مجمس ينتخبو السكاف المقيموف في تمؾ المراكز 

 –صرفيات التي أقيمت وىي متصرفية بنغازي ، وفي كؿ مركز مف المت(148)ومدتو ثبلث سنوات

يتـ إنشاء بمدية تؤلؼ إدارتيا مف  (149)طبرؽ في مراكز مف المقاطعات تابعة ليا –درنة  –المرج 

مجمس ينتخبو السكاف كؿ ثبلث سنوات يسمي المجمس البمدي ولو حؽ القرار في األمور المتعمقة 

ولي رئاسة البمدية العضو الذي حصؿ عمى بالمصالح المحمية إذ لـ تكف مف اختصاص غيره ويت

                                                           
145 - Governo DEIA Cirena IA-Bollettion Ufficilale ANNOVI – 17 MACGIO 1919 

.80-80البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراإلٌطالً،ص-146
147-  "مجلة الوثابق من الشرٌؾ،" سالم جهادإبراهٌم مركز طرابلس، الخامس، والمخطوطات،ع الوثابق

.012م،ص1882اللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،
.022-024الزاوي،جهاداألبطال،ص-148
.022بلدٌةطرابلسفًمابةعام،ص-149
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أكثر األصوات شرط أف يعرؼ القراءة والكتابة ويطمؽ عميو اسـ عميد البمدية كما كاف سابقًا في 

العيد العثماني وىو المنفذ لقرارات المجمس، وتعيف الحكومة في البمديات التي تكوف بالمراكز 

 .(150)ع شؤونيا والتفتيش اإلداري والمالي عمييااإلدارية الكبرى ناظر إلجراء المراقبة عمى جمي

وحدد القانوف اإليطالي الشروط البلزمة النتخاب مجمس البمدية، حيث انو مف حؽ جميع 

يطالييف ممف بمغوا سف العشريف عامًا المشاركة في انتخاب المجمس، كما  سكاف الببلد ليبييف وا 

الثبلثيف عامًا وال يقبؿ ترشيحيـ دوف أف أف المتقدميف لترشيح أنفسيـ يشترط عمييـ بموغ سف 

يكوف قد مضي عمى إقامتيـ بالبمد أكثر مف خمس سنوات، والوالي ىو مف يحدد عدد األعضاء 

لممجالس البمديات عمى أف يكوف عددىـ كحد أدني ستة أعضاء وثبلثيف عضوًا كحد أقصي ومدة 

 .(151)انتخابيـ ثبلث سنوات ويجوز تجديدىا

مركزية تفويضًا لموالي )الكونت جاكمودي مارتينو وأعطت الحكومة ال

(GOVERNATORE GIACOMO DE MARTINO) (152) في إنشاء أوؿ إدارة مدنية في

فشرع في انتخابات المجمس البمدي بمتصرفية بنغازي باعتبارىا مركز الوالية وبحكـ  (153)برقة

الح الميدوي وسبؽ أف األغمبية العددية تولي منصب عميد البمدية أحد أعياف بنغازي وىو ص

ـ  1914تولي وظائؼ ميمة في العيد العثماني كما أنو أحد أعضاء المجمس السياسي في عاـ 

كما عيف بمرسوـ ممكي وبناًء عمى ترشيح السيد  (154)وحاصؿ عمى نجمة الشرؼ اإليطالية

صًا لموالي األمير إدريس السنوسي أكثر األعياف نفوذًا في برقة عمر منصور الكيخيا مستشارًا خا

وبرتبة الضابط األكبر )كاولير أوفشالي( حامبًل لوساـ التاج اإليطالي وخصص لو مرتب شيري 

                                                           
.022بلدٌةطرابلسفًمابةعام،ص-150
.020المرجعنفسه،،ص-151
كؤولحاكممدنًلوالٌةبرقة.1818اإلٌطالٌونفًديمارتٌنوهوعضومجلسالشٌوخ-152
ش،و،خ،جولٌاموناردوتشً،تارٌخاستعمارٌةبرقة،ترمحمدالشركسً،مخطوط،طرابلسمركز-153

.80جهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،ص
،.1818-1811سجل‘و،م،ش،ب-154
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ليرة  3000-2000ليرة إيطالي ومرتبات أفراد أسرتو تتراوح ما بيف  6000ما قيمتو 

 .(155)إيطالية

ـ شكؿ الوالي أوؿ مجمس لمحكومة وشارؾ فيو خمسة مف السكاف  27/4/1920وفي 

وفي أكتوبر  (156)ييف كاف ثبلثة منيـ مف أعياف مدينة بنغازي واثناف مف مشايخ القبائؿالوطن

عقد اتفاؽ الرجمو بيف السيد إدريس السنوسي حاكـ برقة الذي فتح الطريؽ أماـ تشكيؿ  1920

البرلماف البرقاوي ووضعت فيو القواعد البلزمة لبلنتخاب بإجراء تعداد لمسكاف الوطنييف في برقة 

بو لجنة مشتركة فييا ممثموف عف اإلمارة وعف اإلدارة اإليطالية وفقًا لنتائج تمنح كؿ منطقة  تقوـ

إال أف سمطة  (157)وقبيمة الدوائر االنتخابية المناسبة لياوأف يمثؿ النائب أربعة آالؼ مف منتخبيو

االحتبلؿ رأت في ذلؾ انتقاصًا لسيادتيا إذ انو يتيح لئلمارة التدخؿ في شؤونيا التنظيمية في 

المناطؽ الخاضعة لسمطتيا، فقسمت الببلد إلي مناطؽ حضرية وىي بنغازي ، درنة ، طبرؽ ، 

ألولي أىدافيا المرج , شحات وقامت بتوزيع الدوائر االنتخابية  بالكيفية التي تخدـ بالدرجة ا

ففي المراكز الحضرية الكبرى بنغازي ودرنة وطبرؽ أجريت االنتخابات عمى أساس  (158)السياسية

التركيبة االجتماعية وتقسيماتيا، بينما في الدواخؿ تمت عمى أساس النظاـ القبمي واستغمت 

باستخداـ صبلحياتيا السمطة اإليطالية االنتخابات البرلمانية في تنفيذ سياستيا التقميدية فرؽ تسد 

لكونيا الجية المسئولة عف تنفيذ القانوف األساسي والتشريعات المفصمة لو حيث أتاحت ليا تمؾ 

الصفة تنفيذ إستراتيجيتيا وجعمت الجانب الميبي في وضع المتقبؿ واتضح ذلؾ في مسألة تعييف 

ررة في كيفية تعييف ( مف الفصوؿ االنتخابية المق32مجالس الشيوخ التي نصت عمييا المادة )

                                                           
.004الوثابقاإلٌطالٌة،المجموعةالثامنةعشر،ص-155
.80البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراالٌطالً،ص-156

157 - 3GOVERNO DELA CIRENAICA- BOLLETTION UFFICIALE, BENGAZI- GENNAIO, 
1924.ZSdoc 

.002الوثابقاإلٌطالٌة،المجموعةالثامنةعشر،ص-158
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المجالس في القانوف األساسي وحددت المادتاف الثامنة والتاسعة مف القانوف السياسي واإلداري 

المختص ببرقة وظائفيا واختصاصاتيا وبحجة دواعي وصفت بأنيا سياسية لـ يتخذ أي إجراء 

 –العواقير  –بيدات بشأف انتخابات مجالس الشيوخ بداًل عنيا قامت بتقسيـ القبائؿ الكبيرة )الع

الحاسة( إلي عائبلت ولكؿ منيا شيخ يتبع شيخ المشائخ الذي يرأس  -البراعصة  –الدرسة 

العائبلت التي مف أجزائيا تتركب القبيمة وىو مسئوؿ أماـ مجمس حكومة برقة عف تنفيذ أوامر 

وفي  (159)االسمطة بيف أفراد قبيمتو وعف تشكيؿ وحدة مسمحة لحفظ األمف والسمـ في أراضيي

المناطؽ الحدودية ما بيف مراكز السمطة اإليطالية والسمطة الوطنية بإعطاء العائبلت سبلح 

يعادؿ عشر رجاليا القادريف عمى حمميا ورؤساء العائبلت سوؼ يعتبروف مسئوليف عف تمؾ 

خ األسمحة الموزعة باعتبارىا وديعة واعترفت اإلدارة االستعمارية رسميًا بسمطات شيخ المشاي

ورؤساء العائبلت التابعيف ليـ بمرسوـ والئي أصدره والي برقة وخصصت المزايا والرواتب 

وبالتالي أصبحوا عمى الئحة الجياز اإلداري االستعماري اإليطالي، وكاف  (160)المستحقة ليـ

اليدؼ األساسي لمسمطة اإليطالية مف تمؾ اإلجراءات ىو تطبيؽ سياسة فرؽ تسد حيث أنو 

نزعة االستقبللية لدى القبائؿ فإنيا تخدـ ىدفيا التي تسعي الوصوؿ إليو وىو تفتيت بتعزيزىا لم

وحدة وتماسؾ المجتمع القبمي في برقة، وارتباطو بالسنوسية التي تبمورت في الكفاح المسمح الذي 

واجيتو إيطاليا، كما أف بتنظيميا لمقبائؿ إداريًا يسمح ليا بالتسمؿ السممي والتدخؿ في أدؽ 

ونيا األمر الذي يؤدي في المستقبؿ إلي إضعاؼ النفوذ السياسي لؤلمير إدريس السنوسي في شؤ 

 برقة.

وأما اإلجراءات االنتخابية تعاممت معيا الحكومة اإليطالية مف واقع دوافع سياسية محضة 

ح حيث مارست ىيمنتيا وسمطاتيا فيما يتعمؽ بالتسجيؿ بالقوائـ االنتخابية  إذ يقترح عمى المرش
                                                           

ساتالتارٌخٌة.م،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌنللدرا1800ش.و.خ،النشرةالرسمٌةلحكومةبرقة،-159
004بريتشارد ، المرجع السابؽ ،ص-160
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تقديـ شيادة اإلثبات صادرة عف مختار المحمة مصادؽ عمييا مف قبؿ المحكمة الشرعية وأما 

، كذلؾ بتحديد الدوائر (1)مرشحو القبائؿ فأنيا تمنح ليـ مف الشيادات مف قبؿ شيخ المشايخ

االنتخابية فإف المستشاريف اإليطالييف الذيف جرت االنتخابات بأشرافيـ اعترضوا منتحميف شتي 

ألعذار عند زيادة ممثمي بعض القبائؿ بينما اختمقوا المبررات الستحداث دوائر انتخابية جديدة ا

في قبائؿ نالت عدد الممثميف أكثر مما يحؽ ليا، وكاف ييدفوف مف جراء ذلؾ إلى ظيور منافسيف 

شأنًا، جدد لممشايخ الذيف يتمتعوف بمكانة اجتماعية مرموقة وعمموا عمى انتخاب مف ىـ أقؿ منيـ 

وىذا التفاوت والتبايف في المعاممة أدي إلي تخمخؿ التوازف العددي بيف ممثمي القبائؿ كما 

احتجت السمطة اإليطالية عمى انتخاب المجاىديف الذيف أطمقت عمييـ أسـ النواب المنشقيف 

ا وحيث أنيا لـ تستطيع الطعف في شرعيتيـ االنتخابية جاءت بنواب آخريف عف نفس الدائرة مم

تسبب فى  ازدواجية ببعض الدوائر االنتخابية بدخوؿ نائبيف في البرلماف يمثبلف نفس 

مبنى يعرؼ بقصر  (ـ افتتح البرلماف البرقاوي في بنغازي1921أبريؿ  30، وفي (161)القبيمة

وكاف  ducadiudinp  (162)بحضور ممثؿ ممؾ إيطاليا الدوؽ أوديني pulazzonobilاألعياف 

واحد عف مدينة  (163)نائبًامف بينيـ ستة أعضاء عف مدينة بنغازيعدد أعضائو خمسيف 

واشترؾ فيو نواب إيطاليوف عف طريؽ االنتخاب والتعييف ومقعد واحد ممثؿ عف الجالية (164)درنة

،  وأنعقدت الجمسة البرلمانية األولى  برئاسة السيد عثماف العنيزى باعتباره (8)الييودية في برقة

ا تـ ترشيح النائب  صفي الديف السنوسي كاوؿ رئيس لمجمس النواب فى اكبر األعضاء سنا وفيي

                                                           
 ،1801-1818و.م.ش.ب،سجلمقاوالت(1)

050الوثائؽ اإليطالية المجموعة الثامنة عشرص-161

058بريتشارد ، المرجع السابؽ ،ص-162

88البورى ،بنغازى فى فترة األستعمار اإليطالى ف ص-163

185ـ،ص1888درنة،جامعة درنة،‘الزاىرة قديما وحديثادرنة ‘مصطفى عبد العزيز الطرابمسى-164
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(والجدير بالذكر أف القانوف األساسي في 223()شكرى، السنوسية ديف ودولة ،ص 6أقميـ برقة)

برقة أدي إلي قياـ نوع مف الحياة البرلمانية التي تعتمد عمى ممثميف مختاريف مف القبائؿ وسكاف 

 دد معيف قامت السمطات اإليطالية باختيارىـ كأعضاء فيو.المدف باإلضافة إلي ع

ويمكف القوؿ أف إقميـ برقة باستثناء المناطؽ الساحمية أو القرى المجاورة ليا كاف بيف 

ـ تحت إدارة الحكـ المحمي برئاسة األمير إدريس السنوسي وعاصمة  1922-1917عامي 

عد إجماع أىؿ الببلد عميو في مؤتمر سرت الذي حكمو اجدابيا ثـ نودي بو أميرًا لطرابمس وبرقة ب

ـ وارتكزت مقرراتو عمى توحيد الببلد بزعامة أمير مسمـ ال يعزؿ إال بحجة 1922عقد في يناير 

شرعية، األمر الذي استثار الحكومة اإليطالية وقررت إعادة احتبلؿ المنطقة الغربية وبدأت ما 

ابريؿ  8بإعادة احتبلؿ مصراتة في  Volpiلبي يعرؼ بحرب االسترداد التي دشنيا الكونت فو 

قامة منطقة عازلة تمنع توحيد الجيود بيف الشرؽ والغرب الميبي، وتزامنت تمؾ  (1)1922 وا 

األحداث السياسية والحربية مع استيبلء الحزب الفاشستي عمى شؤوف الحكـ في ايطاليا و الزحؼ 

عمارية متطرفة انعكست عمى المشيد ـ وكانت ليـ آراء است1922أكتوبر  23عمى روما في 

األمة العربية عمى طريؽ توحيد اليدؼ،القاىرة ‘()محمد فرج2السياسي والعسكري في إقميـ برقة )

 (.232،ص ف د ، العربى الفكر ،دار

 ثالثًا: تغير مسار السياسة اإليطالية بعد وصول االفاشست إلى االحكم

ارتكز برنامج الحكومة الفاشستية السياسي عمى إخضاع كافة السكاف الوطنييف في برقة 

لمسيادة االستعمارية الفاشية خضوعًا تامًا دوف قيد أو شرط، وأف يصاحب االنتشار العسكري 

السريع التدخؿ السياسي عف طريؽ نظاـ أداري تمارس مف خبللو سمطانيا في المنطقة بشكؿ 

ف تمييز بيف منطقة واقعة تحت السيطرة المباشرة وأخري تدار بواسطة الرؤساء مباشر ومطمؽ دو 
                                                           

،1850-1811،بحوثودراساتفًالتارٌخاللٌبًم1800-1800محمدعلىابوشارب،الحركةالوطنٌة(1)

 .000-002،ص0جـ
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المحمييف، إذ تحرص الفاشية مف جانبيا عمى عدـ مشاركة أي طرؼ وطني في السمطة السياسية 

لغاء كؿ المزايا والحقوؽ التي اعترفت بيا  واإلدارية ، لذا أعمنت رسميًا إلغاء نظاـ اإلمارة وا 

ـ وتفعيؿ بعض 1919معو، كذلؾ تعطيؿ العمؿ بدستور برقة الصادر في أكتوبر  الحكومة سابقاَ 

صدار أوامر وقرارات حكومية ووالئية إلى حيف  اإلجراءات الناتجة عنو كونيا توافؽ سياستيا ، وا 

 .(165)صدور قانوف فاشستي بديبًل عنو

دارة المركزية والعودة بالمنطقة الي الحكـ االستعماري العسكري القائـ عمى نظاـ اإل

ـ وذلؾ بعد إضفاء  1915الي  1911المباشرة الذي كاف معمواًل بو في المرحمة االستعمارية مف 

الروح الفاشستية عميو والمستمدة مف االتجاه العقائدي لمنظرية االستعمارية الفاشية المتمثمة في 

لنزعة العنصرية ويكوف سياسة الييبة التي ترتكز عمى استخداـ القوة المشحونة بروح التعصب وا

النظاـ اإلداري االستعماري الفاشيتي ىو األداة التي تنفذ بيا تمؾ السياسة موضع التنفيذ مف اجؿ 

 -تحقيؽ التالى:

: إيجاد سيادة استعمارية واقعية وفعالة خاصة عمى المجاؿ القبمي الذي ال يزاؿ معظمو غير أوالً 

ؿ عمى إضعاؼ المقاومة الوطنية المسمحة بحرمانيا خاضع لمسمطة االستعمارية اإليطالية، بالعم

مف مصادر إمدادىا عف طريؽ قطع كؿ بوادر التعايش التقميدي بيف السكاف الوطنييف والتي 

أطمؽ عمييا االستعمار )) ظاىرة التواطؤ بيف الخاضعيف إلدارة االحتبلؿ، وغير الخاضعيف الذيف 

خضوعيـ سابقًا لمسمطة االستعمارية وىو ما يعد أطمؽ عمييـ المنشقيف أو المتمرديف رغـ عدـ 

مخالفَا لؤلعراؼ والقوانيف الدولية مف خبلؿ استخداـ أساليب سياسية وعسكرية تكوف متناىية 

القسوة عامة الشموؿ تمثؿ ضغطًا يتزايد باضطراد عمى الخاضعيف مف أجؿ الوصوؿ الي الفصؿ 

 المحكـ بيف الطرفيف.

                                                           
.128برٌتشارد،المرجعالسابق،-165
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عمى المقدرات االقتصادية وتوظيفيا في خدمة االستعمار االستيطاني أف يحقؽ السيطرة  -:ثانياً 

 .(166)الذي رأت فيو الفاشية الوسيمة الوحيدة الناجعة لترسيخ االحتبلؿ االستعماري وتدعيمو

: توفير الظروؼ المبلئمة التي تمكف العنصر الوطني مف النمو في ظؿ حكميا المتحضر ثالثاً 

ؿ لمتقدـ البطيء والمحدود في المجاالت االجتماعية مف وجية نظرىا وجعمو جنس قاب

واالقتصادية والثقافية بشكؿ يمكنو مف التعاوف مع السمطة االستعمارية الحاكمة والمستوطنيف 

الذيف ترغب أف يصبحوا في المستقبؿ ارستقراطية حقيقية وقوية يحمييا الجيش االستعماري أماـ 

 السكاف الوطنييف.

ال ترغب في أف تؤدي سياستيا إلي دمج العنصر الوطني في النسيج إف الحكومة الفاشية 

الحضاري لمشعب اإليطالي بؿ دمجو تدريجيًا في النظـ والقوانيف الفاشية مع احتفاظيـ بقوانينيـ 

الشخصية ليكوف أكثر انصياعًا وتجاوبًا مع متطمبات الحكـ االستعماري الفاشستي، وسعت إلى 

أسموبو وممارساتو إلى ترسيخ فكرة تفوؽ العنصر لبليطالي عرقيًا أف يؤدي النظاـ اإلداري ب

وحضاريًا في أذىاف الوطنييف مف خبلؿ عدـ المساواة بيف الجنسييف في الحقوؽ والواجبات سواء 

في المجاالت المدنية أو العسكرية حتى يتعمؽ ىذا الشعور في وجدانيـ بمرور السنيف، ليذا 

عمى السكاف الوطنييف الخاضعيف لسمطاتيا بعد أف منع تداولو أعادت استخداـ لفظ انديجينو 

 .(167)ـ1919نوفمبر  22رسميًا في 

االجتماعية في برقة بجميع أشكاليا النفوذ  –السياسية  –: تفتيت وتقويض اليياكؿ التقميدية رابعاً 

ة تجاري –دينية  –السنوسي، مشايخ القبائؿ، وفئة األعياف المشتممة عمى عناصر ثقافية 

واجتماعية، سواء بالوسائؿ السممية كاالستقطاب واالستدراج أو القمعية كاالعتقاؿ والنفي واإلعداـ 

                                                           
بلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراسات،طرا0انجلودٌلبوكا،االٌطالٌونفًلٌبٌا،تمحمودعلىالتابب،جـ-166

.02-04م،صص1884التارٌخٌة،
.80التلٌسً،مابعدالقرضابٌة،ص-167



14 
 

،والحد مف نفوذىـ وسمطتيـ عمى األوساط المحمية واستبداليـ تدريجيًا بفئة جديدة مف الجيؿ الذي 

حكومية االستعمارية نشأ وترعرع في المرحمة االستعمارية وتشربت الثقافة اإليطالية في المدارس ال

 بحيث تمارس مف خبلليا نفوذىا ونشر أرائيا وأفكارىا.

ـ بإعادة الحكـ 1923واستيمت الحكومة الفاشية حكميا االستعماري في برقة مطمع يناير 

لغاء نظاـ الحكـ المدني الذي كاف قائمًا بموجب القانوف األساسي واتفاقية الرجمو في  العسكري وا 

أوؿ حاكـ عسكري فاشستي لوالية برقة،  Bongivanni ف المواء بونجوفانيـ،  وكا1920أكتوبر 

ـ وتـ  تنصيبو بموجب قرار مف وزير المستعمرات مصدقًا 1923يناير  30وباشر ميامو بتاريخ 

بمرسوـ ممكي وبناًء عمى ترشيح مف رئيس الحكومة الفاشية )بنيتو موسوليني 

B.MUSSOLINI)  ذلؾ الحفاظ عمى سبلمة وأمف النظاـ االستعماري وتنفيذ السياسة الفاشية في

الوالية، وأعطيت لو صبلحيات واسعة فيو المسئوؿ األوؿ عف الجياز اإلداري والقضائي واألمني 

، وألجؿ سد الفراغ القانوني الذي doc Bo(168)إلي جانب اعتباره القائد األعمى لجيش االحتبلؿ

ـ وترؾ السكاف الوطنييف دوف قانوف ينظـ أوضاعيـ 1919العمؿ بدستور  ترتب عمى تعطيؿ

السياسية والقانونية واالجتماعية في ظؿ اإلدارة االستعمارية الجديدة، تـ تخويؿ بونجوفاني بسمطة 

تشريعية تسمح لو بوضع األوامر والقرارات الوالئية المحمية وفقًا لحسو السياسي ولتقديره الشخصي 

لمواقؼ أو الضرورات اإلدارية والسياسية واالجتماعية المختمفة، ويساعد الحاكـ في لمواجية ا

إدارة شئوف الوالية الكاتب العاـ ، وينوب عنو في تسيير أمورىا في حالة غيابو عنيا ،وفيما 

يخص األمور الحربية يساعده قائد القوات االستعمارية في برقة بصفتو مستشارًا لموالي ، ويتكوف 

 -از اإلداري مف أربع إدارات رئيسية وىي:الجي

 .نظارة األمور االقتصادية 

                                                           
168 - llettino ufficiale del coverno della cirenica 1923 
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 . نظارة األمور المتعمقة بالمستخدميف 

 (169)نظارة دائرة المحاسبة. 

وتمارس وزارة المستعمرات سمطاتيا المباشرة عمى اإلدارات المحمية عف طريؽ ممثمييا مف 

نتقاؤىـ مف بيف العناصر الفاشية أو الميبرالية الموظفيف االيطالييف العسكرييف والمدنييف الذيف تـ ا

يمانيا باألفكار االستعمارية الفاشستية ومع بدء العمميات  التي ليا خبرة في الشئوف االستعمارية وا 

ـ وباحتبلؿ اجدابيا مركز السمطة السياسية في برقو تحولت المقاومة إلى 1923الحربية في ابريؿ 

، وضع بونجوفاني المناطؽ الخاضعة لسيادتو في برقة (170)رالجبؿ األخضر بقيادة عمر المختا

رىاب واصدر تشريع خاص  تحت الحصار وفرض عمييا قانوف الطوارئ بما يمثمو مف تيديد وا 

يتيح لمسمطة الحاكمة إنزاؿ أشد العقوبات بالجرائـ التي ليا  485ـ تحت رقـ 1923في مايو 

ز  اء نجاح المقاومة الوطنية المسمحة )حركة الجياد( عبلقة بتيديد سبلمة الدولة واألمف العاـ، وا 

ـ سوى توسعًا في 1923في التصدي لتوسع القوات االستعمارية التي لـ تحقؽ في أكتوبر 

االمر  (171)المنطقة الواقعة جنوب غرب بنغازي إلي اجدابيا، وتوغبًل محدودًا في منطقة المرج

أكتوبر تحت رقـ  23والئي في  الذي اضطر معو الوالي بونجوفاني إلى إصدار مرسوـ

، أعمف مف خبللو عف إقامة نظاـ استثنائي يمثؿ أداة ضرورية مف أدوات الحكـ 15/1923

الفاشي في والية برقة وُيمكف لمسمطة المحمية مف مواجية الحاالت الخاصة دوف المجوء إلى 

يما في المناطؽ التي األحكاـ العرفية التي مف شأنيا التأثير عمى مظاىر الحياة السممية، الس

يسودىا السبلـ ويقطنيا اإليطاليوف حيث تحرص إدارة االحتبلؿ عمى أف يمارسوا حياتيـ 
                                                           

طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة1800ش.و.خ،النشرةالرسمٌةلحكومةقطربرقة،-169

.5،م،ص
محمداألخضرالعٌساوي،رفعالستارعماجاءفًكتابعمرالمختار،القاهرة،مطبعةالحجاز،-170

.41م،ص1802
عادة اإلحتبلؿ الفاشستى لميبيا ع ت عبد الرحمف العجيمى ‘انزو سانتاريممى وأخروف -171 ‘ عمر المختار وا 

105 _100، ص ص  1888‘ مركز جياد الميبيف لمدراسات التاريخية ‘ طرابمس 
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وأنشطتيـ دوف أف يرىقوا بالمنازعات القائمة بينيـ وبيف السكاف الوطنييف ودخؿ ىذا النظاـ حيز 

قرار محكمة االستئناؼ المم كية بطرابمس بفعالية التنفيذ بعد مصادقة وزارة المستعمرات عميو وا 

وبالتالي صار بمثابة أداة قانونية لحكـ السكاف الوطنييف واشتمؿ عمى أربع  (172)أحكامو

 -مجموعات مرئيسية مف األحكاـ:

. إحالة جممة الجرائـ المتصمة بأمف الدولة والنظاـ العاـ إلى محكمة بنغازي العسكرية التي 1

ى أساس القانوف الجنائي الخاص بالجيش تتشكؿ في ىيئة محكمة حرب وتصدر أحكاميا عم

 زمف الحرب.

بعاد العناصر الخطرة والمشبوىة مع تقنيف األجراء بشكؿ محدد وتوسيع 2 قرار مبدأ وا  . تأكيد وا 

 سمطات الوالي فيما يتعمؽ بحجز ومصادرة الممتمكات.

 ضتيـ يخوؿ المفوضوف الحكوميوف في المناطؽ التابعة ليـ بصبلحيات تمكنيـ مف أحكاـ قب

بشكؿ أفضؿ وأقوى عمى السكاف الوطنييف وليذه الغاية يتـ التأكيد عمى مبدأ المسؤولية 

الجماعية عف كؿ خسارة  تمحؽ بالجيش األستعمارى ، فأصبحت مجموعة النجوع  والقرى 

جراءات أستثنائية تطبؽ فى حؽ أفرادىا بشكؿ منظـ وبمعزؿ عف  عرضو لعقوبات صارمة ، وا 

 عمييا فى القانوف اإليطالي العقوبات المنصوص

. حماية ممثمي الدولة وموظفييا والذيف يتعرضوف ودوف سوء نية أثناء أدائيـ لمياميـ إلى 4

ممارسات تستوجب المسألة الجنائية، وتكوف الممارسة العممية ألحكاـ المرسوـ السابؽ بحسب ما 

بساتيا، حيث يطبؽ في تقتضيو الظروؼ السياسية والحربية وطبقًا لمقتضيات كؿ حالة ومبل

المناطؽ التي تظؿ مسالمة لمحكـ المتسامح واألساليب الودية، أما المناطؽ التي ترفع السبلح في 

                                                           
ش ،و،خ . التقرير العاـ الذى أرسمو الوالى بونجوفانى إلى وزارة المستعمرات فى روما عف أعمالو فى برقة -172

ـ ، طرابمس ، مركز جياد الميبيف1805،مايو 
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وجو السمطة االستعمارية اإليطالية يعمؿ فييا بنظاـ الحـز والشدة، وعمى الرغـ أف الوضع 

لحاكـ بونجوفاني وضع االستعماري الفاشستي لـ يتـ إيضاحو وانتظامو بعد في برقة إال أف ا

نظامًا إداريًا قسـ بموجبو الببلد إلي عدة وحدات إدارية ، المقاطعة وىي المتصرفية ثـ إلغاءىا 

وتاتي بعدىا الناحية ثـ يتـ تعييف حاكـ األجزاء الثبلثة ويسمي المتصرؼ أو المفوض السياسي 

عمرات ووفؽ مقترحات وتحديد مركزه وحدوده اإلدارية بموجب مرسـو صادر عف وزارة المست

 -الوالي وأنشأ بونجوفاني في برقة خمس مقاطعات وىي عمى التوالي مف الغرب الي الشرؽ:

قمينس  –توكره  –مقاطعة العواقير ومركزىا مدينة بنغازي، وتتبعيا عدة مديريات ىي سموؽ  -1

لنتائج المترتبة األبيار ،وأطمؽ أسـ القبيمة عمى مترفية بنغازى لتحقيؽ ىدؼ سياسي لتعزيز ا –

خضاع مايقارب العشروف  عمى إحتبلؿ أراضى ىذه القبيمة المحيطة بمدينة بنغازى شرقا وغربا وا 

 . (173)(مف أفرادىا بالحديد والنار20000ألؼ )

 طمميثو . –مقاطعة المرج ومركزىا المرج بيا ناحيتيف ىما سيدي بوزيد  -2

 –سوسو  –لمديريات وىي البيضاء مقاطعة شحات ومركزىا مدينة شحات وتشمؿ بعض ا -3

 سمنطة . –مراوه 

 مقاطعة درنة ومركزىا مدينة درنة وتتبعيا مديرتي القبة وأـ الرـز . -4

 مقاطعة طبرؽ ومركزىا مدينة طبرؽ وتتبعيا البردي وعيف الغزالة . -5

قائد عسكري  باإلضافة إلي منطقة اجدابيا العسكرية تضـ مناطؽ العقيمة والبريقة والقطيفة ويرأسيا .1

مف الجيش االيطالي وميمتو إدارة الشؤوف السياسية والمدنية التي تقتصر خدماتيا عمى مدينة 

، وأما (174)اجدابيا فقط وأما باقي المناطؽ  الواقعة حوليا تجري عمييا األحكاـ العسكرية

                                                           
15المرجع نفسو ،ص -173
ن،طرابلس،مركزجهاداللٌب1800ٌٌ،نوفمبر8ش.وخ،النشرةالرسمٌةلحكومةقطربرقة،رقم-174

.8-1للدراساتالتارٌخٌة،،صص
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 المقاطعات عمى رأس الجياز اإلداري منيا المتصرؼ الذي يرشح مف بيف الضباط الفاشست

ويوفد لمعمؿ السياسي والمدني باالعتماد عمى خبرتو ودرايتو بالشؤوف االستعمارية والتي اكتسبيا 

مف ممارستو لمياـ سياسية أو حربية في إحدى المستعمرات اإليطالية وىو مسئوًؿ أماـ الوالي عف 

ومياـ واسعة تنفيذ القوانيف واألوامر والتعميمات الواردة إليو وحظيت وظيفة المتصرؼ بصبلحيات 

في النظاـ اإلداري الفاشستي خبلفًا لما كانت عميو في السابؽ  ااقتصرت عمى إصدار اإلذف 

بصرؼ النفقات واألشراؼ عمى تحصيؿ الرسـو والضرائب، وفي ىذه المرحمة يمثؿ الحاكـ المحمي 

ردة فى لممقاطعة حيث أعطيت لو سمطات واسعة داخؿ حدود المتصرفية فى تطبيؽ العقوبات  الوا

ـ  وىى إجراءات خاصة  استثنائية بمعزؿ عف العقوبات المنصوص 1923المرسوـ الوالئى لسنة 

عمييا فى القانوف اإليطالي لقمع ما تعتبره سمطة االحتبلؿ مف جرائـ ضد أمف السمطة االستعمارية 

اإلدارية وسبلمة قواتيا كما أنو يعالج بشكؿ شخصي ودوف الرجوع إلى السمطة المحمية المواقؼ 

التي تواجيو ولـ تصدر في شانيا أوامر أو لوائح والئية، إضافة إلى األشراؼ عمى أنشطة 

واإلدارة  القضائية الخاصة بالمسمميف في المقاطعات التي ال توجد بيا (175)البمديات وفروعيا

ائد ، والمتصرؼ مسئوؿ أيضا عف األمف واالستقرار في متصرفيتو بالتعاوف مع ق(176)محكمة أىمية

القطاع المسئوؿ عف القوات العسكرية فيو وكؿ منيـ يعمؿ مف منطمؽ اختصاصاتو إذ إف العمؿ 

السياسي لممتصرؼ ىو دعـ وترسيخ العمؿ العسكري حيث يقـو بالتغمغؿ السياسي مف خبلؿ 

مستشاريو مف الوطنييف المتعاونيف مع السمطة االستعمارية في جميع تشكيبلت العشائر والقبائؿ 

تمفة في المنطقة المراد السيطرة عمييا بما يحقؽ تفكيؾ تبلحـ المقاومة ويؤدي الي التخفيؼ المخ

                                                           
02-18م،1805ش.و.خ،ت.ب،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌنللدراساتالتارٌخٌة،ماٌو-175
ش.و,.خ،أمرواليصادرعنالجنرالبونجوفانً،حكومةقطربرقةبنؽازي،طرابلس،مركزجهاد-176

.1805اللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،أؼسطس،
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ثـ حماية المكتسبات الناتجة عف العمؿ الحربي  (177)مف حدة المجيود الحربي  والتقميؿ مف مداه

ات وتعزيزىا لتحقيؽ السيطرة والسيادة الفعمية عف طريؽ تنظيـ المناطؽ المحتمة بإدخاؿ الترتيب

السياسية واإلدارية التي ترمي إلى إخضاع السكاف الوطنييف لمقوانيف اإليطالية  بشكؿ منظـ و 

توطينيـ  داخؿ حدود المتصرفية  وتنظيـ شؤونيـ،وتوفير الخدمات االساسية ليـ والمحافظة عمى 

يري وفرؽ العبلقة السممية معيـ، والعمؿ عمى مراقبتيـ المراقبة الفعالة مف خبلؿ شرطة الكاربني

التابعة إلدارتو وأعمالو اإلدارية تصبح ذات فعالية في المناطؽ التي يحظى فييا  (178)البانده

سوى في المنطقة  1931الوجود العسكري االستعماري بمركز قوي ولـ يكف ذلؾ متاحًا حتى 

ة التابعيف الواقعة ما بيف متصرفتي العواقير والمرج، كما يساعد المتصرؼ القائـ مقاـ ومدير الناحي

لو في عمميات تنظيـ وتوطيف السكاف الوطنييف الخاضعيف، وخمؽ الصعوبات أماـ عمميات 

، (180)إضافة إلى األشراؼ عمى عممية مراسـ اختيار شيوخ القبائؿ ونواب البرلماف(179)التعايش

وفي ىذا التنظيـ حمت الييئات االستشارية الجماعية وىي كانت المجاؿ الوحيد أماـ العناصر 

الوطنية مف األعياف والمشايخ لممشاركة في إدارة البمد إباف مرحمة الحكـ المدني مثؿ مجمس 

الحكومة والمجالس اإلدارية التابعة لممتصرفيات والشيوخ المسئوليف عف انتخاب مجالس النواحي، 

ليـ،  وابقي عمى تنظيـ القبائؿ عمى أساس تعييف شيوخ المشايخ، وشيوخ القبائؿ الفرعية التابعيف

ساريًا المفعوؿ لكونو يخدـ السياسة العامة لمفاشية واالستفادة منو بتوظيفو في سياسة فرؽ تسد 

باعتبار انو أداة استقطاب فعالة لممتطمعيف لمجاه والنفوذ إال أف التطبيقات التي جرت بخصوصو 

                                                           
- 1880‘سالـ الشريؼ، "مختارات مف الوثائؽ"، مجمة الوثائؽ والمخطوطات ،ع السابع والثامف الفرجانى-177

118ـ،ص 1880
الباندةهمالمجندونؼٌرالنظامٌونمناللٌبٌونوٌطلق.علٌهمأسمراكبًالخٌل،وتمتجنٌدهم-178

واستخدامهمألهداؾسٌاسٌة.
عشرون،تشمسالدٌنعرابً،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،الوثابقاالٌطالٌة،المجموعةالثامنةوال-179

.011م،ص0222
سالشٌوخومجالسالنواحً،ش.و.خ،النشرةالرسمٌةلحكومةقطربرقة،مرسومبشؤنانتخابمجال-180

.1800،مركزجهاداللٌبٌن،طرابلس
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يرة بأف صارت أثناء مرحمة الدستور ترتب عمييا االعتراؼ بشيوخ جدد تفتت لحمة القبيمة والعش

تشتمؿ عمى عدد مف األفراد أقؿ مما كانت عميو في الماضي وىي نتائج سياسية تسعي الحكومة 

واعتبرت إدارة  (181)الفاشية إلى تكريسيا لتنفيذ برنامجيا الرامي إلى تفكيؾ النظاـ القبمي في برقة

تعمارية ويعمموف تحت االحتبلؿ شيوخ المشايخ ، والمشايخ التابعيف ليـ موظفيف في اإلدارة االس

إدارة القائـ قاـ أو المدير ويتقاضوف مرتبات مف إدارة المتصرفية التابعيف ليا مقابؿ أدائيـ 

لمياميـ المتمثمة في مسؤوليتيـ عف الحفاظ عمى األمف واالستقرار في األراضي التي تستقر بيا 

ذا المنصب مرتبط بشكؿ مباشر قبائميـ والفروع التابعة ليا واالىـ مف ذلؾ إف مسألة بقائو في ى

بما يبذلو مف مجيودات تساند سمطة االحتبلؿ في مواجية محاوالت دعـ الخاضعيف لممجاىديف 

ـ التى 1919، كذلؾ مف مظاىر دستور (182)والتى تطمؽ عمييا اإلدارة االستعمارية عممية التواطؤ

التعديبلت لتوسيع ىيمنة تـ اإلبقاء عمييا مجمس البرلماف البرقاوي بعد أف اجري عميو بعض 

السمطة االستعمارية عميو، حيث ضربت بكؿ القواعد االنتخابية عرض الحائط، في خبلؿ الدورة 

الثانية لمبرلماف إذ تـ اختيار وتعييف رئيس البرلماف األعضاء الوطنييف مف قبؿ السمطة 

البرلماف إلى أقؿ االستعمارية المحمية ال عف  طريؽ االنتخاب إضافة إلى تقميص عدد أعضاء 

وانحصرت أعماليـ  (183)مف خمسيف نائبًا مف بينيـ الممثموف اإليطاليوف وممثؿ الجالية الييودية

في المياـ االستشارية في التصديؽ عمى أعماؿ الرسمييف الفاشست حيث صادؽ في جمستو في 

نشاء الجمعيات في 1923مارس  21  (184)برقة عمى األحكاـ المتعمقة بممارسة حؽ االجتماع وا 

                                                           
.188برٌتشارد،المرجعالسابق،ص-181
.001بوكا،المرجعالسابق،ص-182
.04ش.و.خ،ت.ب،.ص-183
ٌولٌو،البلبحةالمنظمةلقواعدممارسة08بتارٌخ1858،مرسومملكًرقم1800ش.و.خ،مملكةاٌطالٌا،-184

.854حقاالجتماعوإنشاءالجمعٌاتفًبرقة،طرابلسنمركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،ص
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وكانت تمؾ أخر أعمالو حيث استمر شكميًا  (185)كذلؾ األحكاـ المنظمة لقانوف الصحافة في برقة

الحاكـ الفاشستي الثاني لبرقو بإغبلقو  Mombelliـ حيث قاـ الجنراؿ مومبيممي  1925إلى عاـ 

بلؿ ، ومف خ(186)ـ إلى مقر لمحزب الفاشستي ببرقو 1924وحوؿ بناءه الجديد الذي انشأ في 

النظاـ اإلداري شرع بونجوفاني بتنفيذ سياسة الفاشية التي ترمي إلى خمؽ تمييز بيف األجناس في 

برقة فكانت الوظائؼ اإلدارية ىي الجانب الذي برز فيو االمتياز االستعماري لبليطالييف حيث 

د الذيف وضع االيطاليوف في أعمى درجة السمـ الوظيفي يتولي الوظائؼ القيادية ويمييـ الييو 

أعطوا إمكانات أوسع مجااًل لمتطور االجتماعي مف الميبييف إذ أسندت إلييـ مياـ الوساطة في 

المجاليف السياسي واالقتصادي ومياـ إدارية أخرى، أما الميبيوف ليس ليـ إال الحرؼ اليدوية 

مف جميع ، وبناًء عميو فصؿ الموظفوف الميبيوف (187)والرعي والزراعة الصغرى والمتجر الصغير

ـ سواء في المدف او 1919الوظائؼ الحكومية التي تولوا مياميا  في مرحمة  تطبيؽ دستور 

، وأنحصر دورىـ فى الوظائؼ االستشارية او اإلدارية الصغرى مثؿ وظيفة  (188)الدواخؿ

السكرتارية في النواحي واختص بيا الذيف يتقنوف المغة اإليطالية، مف أجؿ مساعدة مديري النواحي 

االيطالييف في التواصؿ مع السكاف الوطنييف، وذلؾ راجع لعدـ وجود جماعة دائمة مف 

والنتيجة حرماف  (189)المستوطنيف االيطالييف في الدواخؿ، والنتيجة ىي احتكار االيطالييف والييود

الميبيف مف كؿ فرص التوظيؼ التي يمكف أف تتاح لممتعمميف منيـ سواء في اإلدارة أو القطاعات 

قتصادية أو في مجاالت اخرى ،وتـ توحيد مستعمرتي طرابمس وبرقو في والية واحدة سنة اال

                                                           
،طرابلسمركزجهاداللٌبٌٌن1055ش.و.خ،الجرٌدةالرسمٌةلمملكةاٌطالٌامرسومملكًرقم-185

م1800للدراساتالتارٌخٌة
180البورى،بنؽازىفىفترةاالستعماراإلٌطالى،ص-186
.21بوكا،المرجعالسابق،ص-187
.180البوري،بنؽازيفترةاالستعماراالٌطالً،ص-188
.050برٌتشارد،المرجعالسابق،ص-189
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 Gوالجنراؿ سيشمياني  (190)واٍؿ عمييا  Marchal Badoqlioـ برئاسة المارشاؿ بادوليو1927

Siciliani  . نائبًا لو في برقو 

لمنظاـ السياسي والمقرر  1013ـ أصدرت الحكومة الفاشية القانوف رقـ  1927وفي سنة 

ـ، 1928واإلداري والقضائي لواليتي طرابمس وبرقة وصدرت القواعد المتممة لو في أغسطس 

وىو يمثؿ القاعدة لجميع التشريعات الفاشية في ليبيا، وجاء بمثابة إقرار قانوني لمنظـ والتشريعات 

ونجوفاني في برقة واإلجراءات التي طبقيا كؿ مف الوالة الكونت فولبي في طرابمس والجنراؿ ب

وبموجب القانوف الجديد قيدت سمطات الوالي التشريعية واقتصرت عمى إصدار الموائح واتخاذ 

، وبينما (191)إجراءات ذات طبيعة مستعجمة تتعمؽ بالنظاـ واألمف العاـ أو بالصحة العمومية

ية والنواحي، وسعت صبلحياتو في مجاؿ المسئوليف عف الدوائر الحكومية ورؤساء األلوية واألقض

وتسمية أعضاء مجالس البمديات ومشايخ القبائؿ الرئيسية والفرعية دوف أف يكوف ممزمًا باالستماع 

إلى مجمس الحكومة الذي نص عميو القانوف الجديد وىو مجمس ذو طبيعة استشارية وصبلحياتو 

مينية والميزانية في ىذا المجاؿ محدودة تقتصر عمى إبداء رأيو فيما يخص مشروع الميزانية التخ

النيائية لموالية وكيفية فرض الجبايات ذات الصفة المحمية ويتألؼ المجمس المذكور مف الكاتب 

العاـ ورئيس المحاسبة ومديري الدوائر الحكومية وحكاـ األلوية ومف أحد رجاؿ القضاء األعمى 

توطنيف ينتخبيما مجمس وأربعة مف وزارة المستعمرات بعد استشارة الوالي ما عدا اثنيف مف المس

الشورى العمومية، وىو مجمس عاـ يقدـ الشورى في حدود ضيقة، ومف اختصاصو النظر في 

مجموع المسائؿ التي يعرضيا عميو الوالي إلبداء رأيو وتقديـ مقترحاتو وتخضع مسألة تحديد عدد 

ورييا، ويضـ أعضاءه وتعيينيـ لقرار مف وزير المستعمرات وىـ مف غير موظفي الحكومة ومأم

أعضاء ايطالييف وليبييف، واألعضاء االيطاليوف يجري اختيارىـ مف بيف الفبلحيف و التجار 
                                                           

85أثناء العيد اإليطالى ، ص الشركسى ، أنظمة الحكـ في ليبيا -190
188ؼراستو،المرجعالسابق،ص-191
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، أما الميبيوف يتـ اختيارىـ مف (192)وأصحاب التجارة والصنائع الرفيعة ومبلؾ الشركات الخاصة

والقرى، ومدة  بيف األعياف إذا كانوا مف أىؿ الحضر ومف شيوخ القبائؿ إذ كانوا مف أىؿ البادية

بقائيـ بالمجمس سنتاف وينتخب المجمس رئيسو مف بيف أعضائو ولو الحؽ في عقد جمسة 

اعتيادية واحدة في السنة وال يجوز اجتماعو في جمسات غير اعتيادية إال بأمر رسمي صادر 

، أف اليدؼ األساسي مف إيجاد تمؾ المجالس، كاف مف أجؿ إفساح المجاؿ أماـ (193)عف الوالي

 مستوطنيف اإليطالييف لبلشتراؾ في تسيير شؤوف الببلد.ال

وفي المادة العاشرة مف القانوف اإلداري اعتبرت القوانيف المدنية والتجارية وما يتعمؽ 

بأصوؿ المرافعات المدنية والجنائية والجزاء العسكري المعموؿ بيا في ايطاليا، سارية المفعوؿ 

نيف األشغاؿ العمومية والصحة واألمف العاـ والجمرؾ أيضًا في طرابمس وبرقة، كما تطبؽ قوا

، وكاف (194)والبريد والكيرباء في الحاالت التي لـ تقرر بشأنيا أحكاـ خاصة ألجؿ طرابمس وبرقة

ىدؼ االستعمار االيطالي مف وراء إقرار ىذا القانوف اإلداري ىو ربط كؿ مف والية طرابمس 

منفعة االجتماعية واالقتصادية لممستوطف اإليطالي، الذي وبرقة بإيطاليا )الوطف األـ( وتحقيؽ ال

تحرص الحكومة الفاشية عمى خمؽ بيئة مناسبة ومماثمة لبيئتو في وطنو األـ خاصة بعد أف 

ـ مف أرض لبلستغبلؿ 1926تحوؿ اىتماميا بطرابمس وبرقة ،بعد زيارة موسوليني لطرابمس سنة 

ا تضمف القانوف أيضًا منح الوطنية اإليطالية وكم (195)الزراعي إلى أرض لبلستيطاف البشري

لميبييف وكاف ىدؼ الحكومة الفاشية مف وراء ذلؾ استيعاب السكاف الوطنييف في طرابمس وبرقة 

تدريجيًا بمنحيـ مواطنة ايطالية مف الدرجة األولي وأخرى مف الدرجة الثانية، حيث نصت المادة 

                                                           
192 - GOVERNO, DELLA TRIPOLTANIA. Bollettino ufficine , Tripoli L,agosto 1927 Anno 
xiv pp3-4  doc. 

.014بوكا،المرجعالسابق،ص-193
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منح الميبييف جنسية ايطالية ممكية وأخرى جنسية  التاسعة عشر مف القانوف المذكور أعبله عمى

ايطالية ليبيةذات محتوى قانوني متدٍف عف األولى وبمقتضاىا قسـ السكاف الوطنييف إلى 

 .(196)فئتيف

تتألؼ مف الذيف يتحصموف عمى الجنسية اإليطالية الممكية بناًء عمى طمبيـ  الفئة األولى

اإليطالية الممكية واالستفادة مف المزايا المادية  ويحؽ ليـ بموجبيا التمتع بحقوؽ المواطنة

والمعنوية الموجودة في المجتمع االيطالي وىي تقتصر عمى العناصر التي أثبتت جدارتيا في 

العمؿ السياسي أو الحربي وأنعمت عمييـ المممكة اإليطالية بوساـ أو شعار شرؼ، حتى واف 

ؾ العناصر التي تعممت في المدارس اإليطالية، عمى كانت في المرحمة االستعمارية الميبرالية كذل

أف يكوف المتقدـ قد نجح في امتحاف الترقية مف الصؼ الثالث االبتدائي االيطالي عمى األقؿ 

ويستثني مف ىذه الفئة مف كاف متزوجًا بأكثر مف زوجة واحدة، أو وقع عميو حكـ قضائي يترتب 

ذاتو بشكؿ واضح أف الجنسية اإليطالية الممكية عميو ضياع حقوقو السياسية؛ وىذا يحمؿ في 

 .(197)غير متناسبة مع حالة المسمـ الميبي ماداـ ىذا يعيش وفؽ أحكاـ الشرع اإلسبلمى

: فيي تتألؼ مف عامة المواطنيف الميبييف ويطمؽ عمييـ اسـ المواطنيف الفئة الثانيةأما 

ات والحقوؽ التي منحيا ليـ القانوف االيطالييف الميبييف وىذه المواطنة تسقط كافة االمتياز 

ـ وال تضمف ليـ سوى بعض الحقوؽ األولية وىي المحافظة عمى 1919األساسي في عاـ 

أحواليـ الشخصية وفرائضيـ الدينية، أما الحقوؽ المدنية والسياسية فاقتصرت عمى ضماف الحرية 

وص عمييا في القوانيف الشخصية فبل يجوز تقييدىا إال في الحاالت األمنية وبالطرؽ المنص

المدنية والعسكرية اإليطالية ، إلي جانب حرمة المسكف و ال يجوز لمسمطة السياسية واألمنية 

دخولو إال بقوة القانوف مع مراعاة العوائد المحمية، كذلؾ حرمة الممؾ إال إذا وجب انتزاعو لممنفعة 
                                                           

.148بوكا،المرجعالسابق،ص-196
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ف المبررات المقررة في القوانيف العامة  مقابؿ دفع تعويض مناسب لمالكيو، أو وجب غير ذلؾ م

الجزائية وترتيبات البوليس، ومف ضمف الحقوؽ أيضًا االشتراؾ في المسابقة إلى الوظائؼ المدنية 

والعسكرية داخؿ الوالية فقط حسب الشروط الخاصة بيا، كذلؾ امتياف الصنائع الحديثة داخؿ 

حظ مما سبؽ إنيا حقوؽ مقيدة حدود الوالية بشرط تقديـ ما يمـز لذلؾ مف الشيادات، نبل

بمتطمبات المنفعة االقتصادية لممستعمر حيث ترؾ القانوف ثغرات يتـ اختراقيا وفقًا لبلحتياجات 

والمصالح االستعمارية، أف السمطة المحمية االستعمارية في الواليات لـ تكف ممارساتيا اإلدارية 

نما األمر كاف رىف في الحياة العممية لمسكاف الوطنييف ممتزمة بشكؿ تاـ  بتنفيذ بنود القانوف وا 

احتياجاتيا وما يفرضو الواقع السياسي األمني فعمى سبيؿ المثاؿ إف المادة الرابعة والخمسيف مف 

القانوف اإلداري نصت عمى تقسيـ األىالي الرحؿ أو شبو الرحؿ مف قطري طرابمس وبرقة حسب 

فروع قبائؿ، كؿ قبيمة أو فرع قبيمة يقاـ عمييا شيخ  تركيبتيـ منذ القدـ إلى قبائؿ وعند المزـو إلى

أو شيخ فرع قبيمة عمى األصوؿ القديمة الجارية فييا ويعيناف بأمر الوالي، نجد أنو صدر في سنة 

ـ قرار مف الحاكـ العاـ لطرابمس وبرقة الجنراؿ بادوليو، يسمح بصفة خاصة بتقسيـ 1929

ؿ فرعية وفقًا لما يراه الحاكـ وبناءًا عمى مشورة المفوض جماعات الرحؿ في برقة إلي قبائؿ، وقبائ

، ومف المرجح إف مجمس الشورى العمومية لـ يظير لموجود في ىذه المرحمة بسبب (198)اإلقميمي

 أزمة عدـ الثقة في العنصر الوطني مف الناحية السياسية واألمنية

السكاف الوطنييف في وعمى الرغـ مف أف القانوف اإلداري الجديد لـ ينص عمى أشراؾ 

ـ اضطرت إلي االستعانة بيـ 1927حاكـ برقو  Teruzziاإلدارة االستعمارية إال أف تروتسى

لضرورات سياسية ومالية حيث أف تعاونيـ في اإلدارة يساعد في الحصوؿ عمى األمف المنشود 

ومنيـ الغراند أو وقبوؿ  السكاف الوطنييف التعاوف مع اإلدارة االستعمارية مستشاريف مف األعياف 
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فشالي الشارؼ الغرياني والكاولير أوفشالي أحمد البناني مف مكانتيـ وخبراتيـ ومعرفتيـ العميقة 

بالتركيبة االجتماعية ليعمموا كوسطاء بيف سمطة االحتبلؿ والسكاف الوطنييف الي جانب 

طنية نحو الحكومة استغبلليـ في استدراج واستقطاب العناصر القبمية التي تساند المقاومة الو 

.وبالتالى متعاونييف مع اإلدارة وليسوا شركاء فييا ولـ يتسف  لمعنصر الوطنى سوى (1)االستعمارية

تولى اإلدارات ذات الصبغة الدينية مثؿ المحاكـ الشرعية حيث ترأس الشيخ محمد أحمد بف 

السيدأحمد اكويدير رئاسة مسعود محكمة بنغازى عاصمة والية برقة وايضا أدارة االوقاؼ تولى 

كما ترأس الشيخ محمد بف منصور الوسيع بيت ماؿ المسمميف وىو يتبع لبمدية  (199)الصندوؽ

 . (200)بنغازى  وتودع بو االمواؿ الثابتة والمنقولة لمغائبيف او المفقوديف وليس لدييـ ورثة

إخماد حركة  ـ لـ تنجح اإلجراءات السياسية والممارسات الحربية في 1930وحتى يناير 

المقاومة الوطنية المسمحة بقيادة السيد عمر المختار حيث أثبتت الوقائع العسكرية عجز ايطاليا 

في تحقيؽ ذلؾ اليدؼ في ىذه األثناء قررت الحكومة المركزية في روما تعييف الجنراؿ رودلفوا 

ت اإليطالية في القائد الحربي في المعارؾ التي خاضتيا القوا Rodolfo Grazianiغراتسياني 

. واستخدـ سياسة (201)1934غرب وجنوب ليبيا عمى والية برقة واستمرت مدة حكمو إلى يناير  

قمعية ذات طابع دموي عمى درجة كبيرة مف الرعب بحيث تستحيؿ معيا الحياة المادية لمسكاف 

الت الوطنييف في برقة، األمر الذي ترتب عميو تحوؿ المنطقة بأسرىا إلى معسكر لبلعتقا

والترحيؿ القسرى ومصادرة الممتمكات الخاصة أو تمؾ العائدة إلي الوقؼ، إضافة إلي سمسمة 

                                                           

تونس،الدارالعربٌةللكتاب،-اتٌلٌوتروتسً،برقةالخضراء،تخلٌفةالتلٌسً،طرابلس(1)0

 .140_140،ص1881
ـ1808_1804و،ـ،ش،ب، المجمد السابع ، حجج متنوعة -199
ـ1804_1805و،ـ،ش،ب، المجمد الثانى، سجؿ المبايعات -200
،5،1858ابراهٌمبنعامر،طرابلس،الدارالجماهٌرٌة،طرودولفوؼرانسٌانً،برقةالهادبة،ترجمة-201

.112ص



88 
 

إذ بمغت خبلؿ سنة واحدة  (202)اإلعدامات التي نفذت بموجب أحكاـ المحكمة العسكرية الطائرة

( شخص 30مف الوطنييف أي بعدؿ إعداـ ثبلثيف ) 12000ـ ما يقارب 1930-1931

 دمت القوات العسكرية (، كما استخ3يوميا)

االستعمارية في ضرب السكاف الوطنييف األوزاف الساحقة مف المعدات الحربية الحديثة 

واألكثر مف ذلؾ غاز الخردؿ الحارؽ القاتؿ، وأقاـ غراتسياني عمى حدود برقة مع مصر سياجَا 

ؤف والعتاد مف األسبلؾ الشائكة لخمؽ سد منيع في وجو الشرياف الذي كاف يمد المنطقة بالم

ضعافيا، وكانت المعتقبلت الجماعية في معتقبلت سموؽ ،المقروف،  بيدؼ تجويع المقاومة وا 

البريقة والعقيمة تمثؿ أقسى اإلجراءات القمعية التي استخدميا الجنراؿ غراسياني ضد السكاف 

قميف بشدة الوطنييف في برقة، وأشدىا أثرًا عمييـ، حيث عاممت فييا السمطات االستعمارية المعت

ذا كاف األلماف يحرقوف معتقمييـ في  ووحشية لـ تعيد حتى في محاكمات التفتيش اإلسبانية، وا 

، وال (203)األفراف فإف االيطالييف كانوا يعمدوف إلى حرؽ الميبييف في الشمس بالجوع والعطش

ـ مف الطابع يخفى عمى النظرة التاريخية الواسعة أف مسمؾ إيطاليا االستعمارية في ليبيا لـ يسم

الصميبي الذي ترؾ في نفوس القادة االيطالييف عقد دينية وقومية وعسكرية منذ طرد روما مف 

الشماؿ األفريقي عمى الفتوحات اإلسبلمية ومف جراء تمؾ السياسة أصبح السكاف الوطنيوف اما 

تمؾ معتقميف أو ميجريف أو مياجريف، وأما البقية الباقية عانت ضنكًا في العيش بسبب 

اإلجراءات االستعمارية وما أدت إليو مف انقراض الماشية وانعداـ الغبلت الزراعية ،وأدى ذلؾ 

إضافة لتجريدىـ مف السبلح إلى إضعاؼ اإلرادة الوطنية في مجابية سمطة االحتبلؿ، حيث لـ 

 يعد بإمكاف المواطف الميبي الحصوؿ عمى القوت الضروري لمبقاء عمى قيد الحياة.
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يات العسكرية وما تبعيا مف عمؿ سياسي كاف ليما األثر الفعاؿ في إضعاؼ إف العمم

المقاومة الوطنية المسمحة، وسيقت الفرؽ المسمحة الباقية التي أضحت متيالكة إلى زاوية في 

ـ توجت السمطة االستعمارية نشاطاتيا السياسية 1931األماكف النائية المقفرة، وفي سبتمبر 

مقاومة الوطنية المسمحة بوضع كميف لزعيميا السيد عمر بف المختار والعسكرية ضد حركة ال

، بعد مرحمة طويمة مف الكفاح المسمح تحدي فييا ايطاليا الفاشية وخاض (204)وتمكنت مف أسره

اشتباؾ ضد القوات  260( معركة وحوالي 74ومعو المجاىديف ما يقارب أربعة وسبعوف )

اجمة أفضت إلي إصدار الحكـ عميو بإعدامو شنقًا، نفذ اإليطالية، وأجريت لو محاكمة صورية ع

ـ، أماـ معتقؿ سموؽ عمى مشيد حوالي عشريف ألفًا مف الوطنييف 1931سبتمبر  16يوـ 

المعتقميف وكذلؾ القابعيف في السجوف السياسية بمدينة بنغازي، وحضر إلى جانب ممثمي السمطة 

 .(205)متعاونيف مع اإلدارة االستعماريةاالستعمارية بعض األعياف والمشايخ المحمييف ال

كاف الستشياد السيد عمر بف المختار أثره الكبير عمى معنويات قادة أدوار الجياد 

الوطني، األمر الذي دعا السيد أحمد الشريؼ إلي محاولة إعادة بناء حركة الجياد ومواصمة 

مدينة المنورة في ببلد النضاؿ المسمح ضد االحتبلؿ االستعماري، فأرسؿ مف محؿ إقامتو بال

الحجاز بتكميؼ رسمي إلي السيد يوسؼ بورحيؿ لكي يتولى قيادة األدوار، وفي المقابؿ أصدر 

غراتسياني اوامره المشددة إلي قواتو العسكرية بإبادة األقمية الممتفة حوؿ قائد المقاومة ومعاونيو 

ستمر جنوده بالضغط عمييا كؿ مف الشيخ عبد الحميد العبار والكومندار عصماف الشامي، وا

، (206)وسد كؿ سبؿ النجاة في وجييا ودفعيا نحو الحدود الشرقية أي باتجاه األسبلؾ الشائكة

وعمى أثر اشتباؾ عنيؼ قرب األسبلؾ الشائكة قتؿ السيد يوسؼ بورحيؿ وجرح عصماف الشامي 
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في اجتياز األسبلؾ  وأخذ أسيرًا، أما الشيخ عبد الحميد العبار فقد نجح ومعو ثمة مف الفرساف

الشائكة بجواده عمى الرغـ مف المطاردة الضارية مف قبؿ اآلليات االستعمارية، وخبلؿ ذلؾ 

االشتباؾ أطمقت آخر رصاصة مف جانب المقاومة الوطنية المسمحة ضد القوات االستعمارية 

 .(207)اإليطالية

مقاومة الوطنية  وبيذه النتيجة تسني لمحكومة االستعمارية الفاشية القضاء عمى ال

المسمحة، تمؾ الحركة التحررية ذات الطابع الجيادي، واإلمكانات البشرية والمادية المحدودة جدًا، 

وىي في طبيعتيا لـ تكف تيدؼ إلي تصحيح النظاـ االستعماري بؿ لئلطاحة بو وتحرير األرض 

 مف ربقة االستعمار الفاشستي.

 
































                                                           
(نطرابلسمركزجهاداللٌبٌٌن40وثٌقةرقم)-05ش.و.خ،ملؾالوثابقالسٌاسٌةوالمهاجرٌن،رقم-207
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الفصلالثانً

مرتكزاتالسٌاسةاالقتصادٌةاإلٌطالٌة

الفاشٌةفًالمنطقة

 أوالً: التوسع فً الخدمات 
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منذالربعاألخٌرمنالقرنالتاسععشرشهدتالمراكزالحضارٌةفًبرقة

بنؽازيباعتبارأنهاعاصمةالمتصرفٌة،إبانالعهدالعثمانًالثانًوخاصةمدٌنة

نسبٌاًفًمجالالخدماتالعامةبإنجازبعضالمشارٌعالخدمٌةذاتالطابع تطوراً

االقتصاديوبشكل النشاط الحضريوتوسع نموها فً وكانتعامبلً الحضاري،

خاصالتجاري.وشكلذلكدافعاًالجتذابالمزٌدمنالسكاننحوها،وٌمكنالقول

تمتبمبادرةمنبعضالحكامالعثمانٌٌنالذٌنتولواالسلطةالسٌاسٌةواإلدارٌةإنها

( -1888-م1885-1882والعسكرٌةفًمتصرفٌةبنؽازيوأبرزهمرشٌدباشا

(وبمساندةاألعٌانوالوجهاءحٌثوجهأولبك1904-1893(وطاهرباشا)1893

من كبٌرة جهوداً وبذلوا أجلتحسٌنوضعالمتصرفٌةالمتصرفوناهتماماًخاصاً

بإدخالبعضالخدماتالحدٌثةفًالمجالاالقتصاديواإلداريمستفٌدٌنمنإقرار

عام وفً لها، التابعة الوالٌات فً الحدٌثة اإلدارٌة للتنظٌمات العثمانٌة السلطة

وبناء1889 بنؽازي، بمٌناء طبٌعً( )ؼٌر رصٌؾداخلًصناعً أول أقٌم م

وا للجمارك الحٌوانٌةمبنى والمنتجات والخضراوات للؽبلل البلدي لفندق

مٌربطمابٌنالمٌناء1901والمحروقات،ومدخطصؽٌرللسكةالحدٌدفًعام

وأفرانالجٌربمنطقةالفوٌهات
(208)

،ورصؾطرٌقبنؽازيالبركةمروراًبمنطقة

القوافلالتجارٌةال1911سٌديحسٌنفً قادمةمنموهًالمنطقةالتًتحطبها

الدواخل.

 اهتمتالحكومةاإلٌطالٌةبالخدماتالعامة بعدالؽزومباشرةفًنهاٌةأكتوبر

نفٌذالمشارٌعالعامةوالخدماتبتوأعطتاإلذنلئلدارةاالستعمارٌةالعسكرٌةلبرقه

وإنشاء السككالحدٌدٌة، كشقالطرقوبناء ذاتالطابعاالقتصاديواالجتماعً،

وا العسكرٌةالمستشفٌات اإلدارة ووجهت المبانً، وتطوٌر وإصبلح لمدارس

أعمالهااألولٌةإلىتوفٌرالخدماتوفقاًلبلحتٌاجاتالضرورٌةوتصرٌؾاألعمال

 الفترة خبلل برقة فً االستعمارٌة اإلدارة تبعٌة وانعكس -1911المستعجلة،

فًتنفٌذهاسواءملوزارةالحربٌةفًروماعلىاألعمالالتًبدأتاإلدارة1912

                                                           
208
.010-012م،دارلٌبٌا،صص1828بازامة،بنؽازيعبرالتارٌخ،بنؽازي،-
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كانطابعهامدنٌاًأوعسكرٌاًحٌثجاءتلؽرضإشباعاالحتٌاجاتالمهمةلئلدارة

العسكرٌة
(209)

التسٌٌر على وتساعد الحربً لبلستخدام مرافق عن عبارة فهً

اإلدارى،واتجهتاإلدارةالعسكرٌةفًالبداٌةإلىتصرٌؾاألعمالالمستعجلةالتً

و األمنً الوضع وإقامةٌتطلبها الخنادق حفر مثل الحربٌة، العملٌات احتٌاجات

تؤمٌنها بهدؾ المدن حول الدفاعٌة والوسابل االستحكامات وإنشاء المتارٌس

للقوات الخطوطاألمامٌة فرقالمجاهدٌنضد الهجماتالتًتنفذها من وحماٌتها

بتصل الخاصة الورش وإقامة الساحلٌة المراكز فً المتمرسة ٌحاالستعمارٌة

العرباتواألسلحة،والمخازنوالثكناتالعسكرٌة،وبدأتاإلدارةالعسكرٌةفًبناء

أسوارحجرٌةحولمدنبنؽازيودرنة،وبلػطولالسورالذيشٌدحولبنؽازي

متربارتفاعأربعةأمتاروسمكمترواحدتتخللهعدةأبراجمزودةبالمدافع3700

برجالفوٌهاتأك بوابةوالرشاشاتوٌعتبر بواباتمنها عدة وبه تلكاألبراج، بر

طرٌقالقوافلالمإدٌة الصابريبجوارالمستشفىالحكومًوبوابة وبوابة البركة

إلىمنطقةسٌديحسٌن
(210)

بدٌلةعن كمقارإدارٌة شرعتفًبناءمباٍن كما ،

األسطول قصؾ عملٌات جراء من أؼلبها هدم التً العثمانٌة الحكومٌة المبانً

العهدا فً أسس الذي الحكومً المستشفى وصٌانة ترمٌم إلى إضافة إلٌطالً،

الجٌشاإلٌطالًسواء أفراد لمعالجة الحدٌثة، الطبٌة بالوسابل وتزوٌده العثمانً،

فًنابولً الذيكانمتفشٌاً الكولٌرا المصابٌنبداء الجرحىمنأثرالمعاركأو

الموجهةموهوالمٌناءالذيانطلقتمنه1911صٌؾ العسكرٌةاإلٌطالٌة الحملة

 بنؽازيفًأكتوبر بٌنالسكانالوطنٌٌنف1911ًلؽزو الكولٌرا وتفشىداء م،

17ألؾمنهم24بنؽازيودرنةوطبرقنظراًلتزاٌدأعدادالجنودحٌثبلػعددهم

داخل محاصرٌن وبقاإهم وطبرق درنة بٌن موزعٌن والباقً بنؽازي فً  ألؾ

لمدة بشكلمباشربالسكانالوطنٌنفًاألسواق18المدن خبللها احتكوا شهراً

الشرب أزمة لحل المٌاه بدأتاألعمالاألولىللتنقٌبعنمصادر كما والفنادق،

وتحوٌل اآلباروالعٌون على المسلحة المقاومة معسكرات سٌطرة نتجتعن التً
                                                           

-
209

.182-118العرفاوي،المرجعالسابق،صص

-
210

51_52البوري،بنؽازيفترةاإلستعماراالٌطالً،صص
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ارةالعسكرٌةإلىجلبمسارالعٌونكعٌنزٌانهإلىمناطقأخرى،ممااضطراإلد

وموظفٌها لجنودها إٌطالٌا من الشرب مٌاه
(211)

أٌضاً المرحلة هذه فً وجرت ،

أعمالتعمٌقمٌناءبنؽازيوإقامةالرصٌؾالخارجًلهوكذلكرصٌؾجلٌانه،

منأجلاالستعمالالحربً،وفًمجالالخدماتاالقتصادٌةالعاجلةقامتاإلدارة

ع مع بالتعاون بتقدٌمالعسكرٌة الجهانً احمد الحاج السابق بنؽازي بلدٌة مٌد

المساعدةألصحابالمخابزوالمحبلتالمتضررةإلعادةفتحهامنأجلتقدٌمالخبز

فً االٌطالً الوجود تهدد مجاعة تحدث ال حتى الوطنٌٌن للسكان والتموٌن

المدٌنة
(212)

 التابعة العامة األشؽال وفًذاتالوقتتولتدابرة األشؽال، لوزارة

العامةفًرومامنمنطلقصبلحٌاتهاالبدءفًالتخطٌطللمشارٌعالمستقبلٌةالتً

تخدماألهداؾاالستعمارٌةاإلٌطالٌة،حٌثأجرٌتبعضالدراساتالخاصةبالبحث

عنمصادرالمٌاهوأسفرتنتابجهاعنوجودالمٌاهفًمنطقةالقوارشة،وبناءعلٌه

مأسستبموجبهمصلحة1913فًمارس374حملرقمصدرمرسومحكومًٌ

من عدد إلى إضافة الحٌوي، المورد بهذا االهتمام لتتولى برقة فً المٌاه

المشروعاتالمستقبلٌةالتًخططلهامنقبلالمهندسٌنالمختصٌنمناإلٌطالٌٌن

بالسككالحدٌدٌة،ووضعخططإسكانٌةإلنشاء فًمجالالمواناوأخرىخاصة

بالسكانأح خاصة وأحٌاء صناعٌة وأخرى بنؽازي فً لئلٌطالٌٌن سكنٌة ٌاء

العامة، والمبانً والحدابق الشوارع فً قنواتالمٌاه شبكة رسم كذلك الوطنٌٌن،

علىعطاءاتمشارٌع الحكومة من الخاصالممول اإلٌطالً الرأسمال واستحوذ

وو الكهربابٌة وإنشاءمإسساتالطاقة ضعحجراألساسلمشروعالبناءوالترمٌم

مبداءالعملفًالمرحلةاألولىمنه1913السككالحدٌدٌةالذيبدأتوفًماٌو

وهًمحطةبنؽازي
(213)

درنة،بٌنماأعطتاإلدارة–وهومشروعخطبنؽازي

وإزالة البسٌطة البناء أعمال الوطنٌٌن المقاولٌن لصؽار العسكرٌة االستعمارٌة

                                                           

-
211

.122-148مالتٌزي،المرجعالسابق،صص

-
212

01،10البوري،بنؽازيفترةاالستعماراالٌطالً،صص

-
213

 ؼولٌامناردوتش،استٌطانبرقةقدٌماًوحدٌثاً،ت:ابراهٌمأحمدالمهدوي،دارالجماهٌرٌةللنشروالتوزٌع
118م،ص1888واإلعبلن،طرابلس،
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االنقاض
(214)

أحد وبسبب االقتصاد، على وتؤثٌرها األولى العالمٌة الحرب اث

وتم العامة، واألعمال الخدمات مجال فً الحكومة نشاطات أوقفت االٌطالً

مبعدعقدهدنةللسبلمبموجبمعاهدةعكرمة،الحكومٌة1917استبنافهاابتداءمن

التًكان،وشرعتفًتنفٌذاإلنشاءاتالتًتقدمالخدماتفًالجوانباالقتصادٌة،

الثروة كاهل على إنجازها تكالٌؾ تقع أن االستعمارٌة الدوابر لدى المقرر من

المحلٌةفًبرقةعنطرٌقالضراببالمباشرةوالرسوموالمصادرةإالأنعددمن

العدد ناحٌة من جداً بسٌط هو االستعمارٌة للسلطة الوطنٌٌن السكان من خضع

إضافةإلى للتدمٌرمنجراءالحرباألحوالوالمساحةوثروتهمحدودة تعرضها

 فً لبرقه الجدٌد الوالً لذلكعهد لها أول1919المصاحبة وهو ديمارتٌنو م

ووجه الرأسمالٌة الشركات أمام المنطقة فتح إلى لئلقلٌم مدنً استعماري حاكم

الدعوةلرجالاألعمالاإلٌطالٌٌنبزٌارةبرقهوأقامرحلةجماعٌةوتجولبهمفً

التحتٌةم البنى إقامة فً أموالهم توظٌؾ على وشجعهم اإلقلٌم مناطق ختلؾ

للمشارٌعاالقتصادٌةالتًتولتالدولةعبءالتخطٌطلهاوتشجٌعهمعلىاستثمار

واإلعفاءات والمصرفٌة اإلدارٌة التسهٌبلت وتقدٌم العطاءات بمنحهم أموالهم

ال المناطق نحو الخدمات عملٌة ووجهت الزراعًالجمركٌة، لبلستٌطان صالحة

حٌثوجرى درنة، الساحلحتىمدٌنة علىطول شرقاً تمتد التى وهى مستقببلً

التجهٌزلهافًالمناطقالتًتسٌطرعلٌهاالسلطةواتخاذهاكقواعدلتلكالخدمات

الجنود ونقل العسكري التوسع من بالمزٌد للقٌام انطبلق كنقاط واستخدامها

تزوٌدالقواتالحربٌةبالتموٌنوالمعلوماتالبلزمة،فًمجالوالمعداتالحربٌةو

توكرهثم–الطرقودشنالوالًديمارٌتنوطرٌقٌنباتجاهالطولمابٌنبنؽازي

تعبٌد وتم الحامٌاتاإلٌطالٌة، بٌن والربط درنة بمدٌنة المرجوصممتلبلتصال

وأنج شحاتوسوسه، بٌن ما العرضٌربط باتجاه واحد السكةطرٌق خط مد ز

الحدٌدبنؽازيإلىبنٌناومنثمإلىمنطقةالرجمه،وبفضلاألبحاثالتًأجرٌت

الصهارٌج من العدٌد إصبلح الممكن من أصبح المٌاه، على التنقٌب مجال فً

                                                           

-
214

110بازامه،المدٌنةالباسلة،ص
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الصلٌعاٌه–الرومانٌةالقدٌمة،وبناءصهارٌججدٌدةخصوصاًفًمناطقاألبٌار

آبار ،وحفرعدة دورفعالفًتطورأعمالالتعمٌرالخاصةبها وهًأعماللها

الزراعً
(215)

أعطٌت التً االهتمامات فإن البحرٌة األعمال مجال فً أما ،

أعمالصٌانةاعتٌادٌةوطاربة،تضمنت لئلنشاءاتقلٌلةوضبٌلةواتسمتبكونها

م1919أعمالتصلٌحوتحصٌنوتثبٌت،وبلؽتالتكالٌؾالكلٌةلتلكاألعمالفً

مب وقدره بنؽازي124,350لؽاً مٌناء حول سور لبناء استخدمت إٌطالٌة لٌرة

وإصبلحوصٌانةمباٍنقابمةإإمسبقاًوعملٌاتتنقٌبعنأعشاببحرٌةوالطحالب

فًمٌناءدرنةوالقٌامبإزالتهالتهٌبتهمنأجلوصولالسفنإلٌه،وبلؽتالتكالٌؾ

 عام فً البحرٌة لؤلعمال 1920اإلجمالٌة إجمالً تم539,550م إٌطالٌة لٌرة

طلمٌثه، ومرسى ودرنة بنؽازي مٌناء فً دورٌة صٌانة أعمال على صرفها

ممنأجلإصبلحاألضرارالت1921ًلٌرةإٌطالٌةفًعام147,600وصرفت

وتقوٌة إصبلح جانب إلى درنة، مٌناء فً وارتفاعه البحر هٌجان فٌها تسبب

ممبلؽا1922ًؽازي،وطبرقوأنفقتالحكومةفًعامالصخورالبحرٌةفًمٌناءبن

لٌرةإٌطالٌةمنأجلبناءسورٌحٌطبالساحةالموجودةفًمٌناء606000وقدره

مٌناء وطحالبفً أعشاببحرٌة تنقٌبعن أعمال والباقًصرفتفً بنؽازي

درنه
(216)

لتًم،وفًهذهالمرحلةا1916وأنشىمرفؤالبردٌةبعداحتبللهاعام

بالتوسعفً االستعمارٌة تعرؾبالحكماالستعماريالمدنًفًبرقةقامتاإلدارة

الخدماتذاتالطابعاالقتصاديواالجتماعًفًمدٌنةبنؽازيلصالحالمستوطن

جذب على تساعد وتسهٌبلت مرافق بإقامة الحٌاة نوعٌة اإلٌطالً،بتحسٌن

ال الجزء الخدماتتطوٌر تلك ومن الذيوقعالمستوطنٌٌن للمدٌنة الؽربً جنوبً

 الحكومة االختٌاركموقعسكنًلئلٌطالٌٌن)رجال –التجار–الموظفٌن–علٌه

منالمساكنلسكنكبار برصؾبعضالشوارعوشٌدتمجموعة فقاموا العمال(

االستعماري الطراز على البحر على للوالً سكناً وشٌدوا والموظفٌن الضباط

                                                           

-
215

.40-41برقه،صصرناردوتش،تارٌخاستعما
216

- Anglelopiccioli (editare) la nuovaitalia di otre mare roma, Milano, 1933-1934, pp 
1180-182. 
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أسمالالتجاريوالصناعًاإلٌطالًفًتلكالخدماتوأقامواالرومانً،وأسهمالر

عرضفً دار أول وفتحت فقط خصصلئلٌطالٌٌن جلٌانه شاطا على مصٌفاً

اسم ٌحمل صؽٌر مسرح وافتتاح إٌطالٌا، قاعة اسم علٌها أطلق بنؽازي تارٌخ

مسرحالنهضة
(217)

قامتدابرةالخدمةالعامةبتنفٌذحملةمنالخدمات فً،كما

عنطرٌق المٌاه وتوفٌر الكهرباء توصٌل ومنها اإلٌطالٌون ٌسكنها التً األحٌاء

المٌاهمناآلباربواسطةمضخاتكهربابٌةواستخدمتاإلدارة أنابٌبتضخإلٌها

االستعمارٌةوالمإسساتوالشركاتالرأسمالٌةالقوىالعاملةالوطنٌةفًالعملفً

أٌديعاملةأقلتكلفةمنتلكالخدماتحٌثفتحتالبابأ مامهمللشؽلباعتبارها

للعمل حاجتهم باستؽبلل الخاصة، للشركات بالنسبة إٌطالٌا من عمالة استجبلب

رزقهم مصادر لفقدانهم حٌاتهم إلٌها ألت التً الصعبة المعٌشٌة األوضاع بسبب

وا أوالحرفًبسبباألعمالالحربٌة نقطاعسواءفًالنشاطالزراعًأوالتجارة

صبلتهمبالدواخلالتًتقدمالموارداألساسٌةلتلكالمناشطلذلككثرتالبطالةبٌنهم

وشاعالتسولفٌهواستخدموافًشبهسخرةمجانٌةبؤجورمتدنٌةالتناسبؼبلء

علىحٌاتهموعملالرجالوالنساءواألطفالفًاألعمالالتً التًطرأ المعٌشة

الحجارةوالماءفًأعمالبناءاألسواروشقالطرقتتطلبمجهوداتٌدوٌةكحمل

وحفرالخنادقوبناءالمبانً،وأصبحاألطفالٌشكلونقوىعاملةزادعلٌهاالطلب

إلى المٌاه تورٌد فً كحمالٌن وعملوا المنخفضة باألجور ٌرضون لكونهم نظراً

طوحراسةالمدنونقلالبضابعفًالمواناواألسواقومسحأحذٌةالجنودوالضبا

خٌولهموتنظٌفٌها،وفرضتاإلدارةاالستعمارٌةالسخرةالمجانٌةعلىالمعتقلٌنفً

السجونالسٌاسٌةوالجنابٌةفًالمشروعاتاالستٌطانٌةفًالقوارشهواألبٌار
(218)



السبلح مصانع فً العمل على وإجبارهم الرجال من مبات ترحٌل إلى إضافة

اال العمال محل لٌحلوا الحرببإٌطالٌا أحداث فً للمشاركة جندوا الذي ٌطالٌٌن

قبل من واإلنشاءاتمعارضة األعمال وواجهتتلك ، أوربا فً األولى العالمٌة

ومعارضتهم وممتلكاتهم أراضٌهم حساب على أقٌمت الذٌن الوطنٌٌن السكان
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.118ناردوتش،تارٌخاستعماربرقة،ص
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.12-28البوري،بنؽازيفترةاالستعماراالٌطالً،صص
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تقوم التً العسكرٌة الفرق بمهاجمة رفضهم عن وعبروا االستعمارٌة لؤلهداؾ

وشحات-طلمٌثة-األبٌار-الرجمة–العمالوالمعداتفًمناطقسلوقبحراسة

أعمال ونسؾ والبرقٌة، الهاتفٌة االتصاالت ومعدات أعمده تعطٌب إلى إضافة

العملٌات أولى وتخرٌب واجدابٌا سلوق بٌن بها العمل ابتدأ التً الحدٌدة السكك

االستٌطانٌةفًقرٌةالقوارشة
(219)

.

إلىمستعمرةسكانٌةوأخذتوانتهجتالفاشٌة سٌاسةترمًإلىتحوٌللٌبٌا

االستعماري المشروع إلقامة األساسٌة الركابز إقامة مباشر بشكل عاتقها على

البلزمة التحتٌة البنً وإعداد واإلدارٌة السٌاسٌة السلطة وفرض األمن لضمان

للمشروع
(220)

لهوتسهمفًالتًالٌقلأهمٌةعنالنشاطالعسكريلكونهامكمبلً

فً الفاشٌة االستعمارٌة السنواتالعشراألولىمنالمرحلة وتعد المستعمرة تهدبة

برقةالقاعدةاألساسٌةنحوانجازالبنًالتحتٌةلؽرضخدمةالسٌاسةاالستٌطانٌة.

المنطقة أصابت التً الجراح تضمٌد ٌقصد البناء إعادة ببرنامج وشرعت

عملٌ صاحب الذي العنؾ السٌطرةنتٌجة فرض وأسالٌب العسكري االحتبلل ة

االستعمارٌة،حٌثأخذتالسلطةالفاشٌةمهمةالتخطٌطواإلعدادللبنىالتحتٌةمن

 والتجارٌة والزراعٌة والسٌاسٌة العسكرٌة منح–لؤلؼراض منها والهدؾ

المستعمرةالوسابلالمادٌةلنموهااالقتصاديلتحقٌقاألهداؾاالستعمارٌة.

االستعمارٌةوبدأت الحكومة أقامتها التً األولى المشارٌع بتكملة الفاشٌة

ومد الموانا وترمٌم وإصبلح الحدٌد سكك ومد الطرق شق مجال فً اللٌبرالٌة

والتنقٌبعنالمٌاهباعتبارها مبانًالمرافقالعامة خطوطالبرقوالهاتؾوتشٌٌد

معاٌٌرالعسكرٌةالسٌاسٌةوتخدممناهمجوانباالنتاجالتسوٌقكماأنهاتستجٌبلل

دعابمالدفاعوالحماٌةوتسهٌلعملٌةالتوسعوالتؽلؽلالسٌاسًوتساعدعلىالتسٌٌر

اإلداريوتنظٌمه
(221)

.
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.105-100شكري،المرجعالسابق،صص
220
اللٌبٌنللدراساتكلودٌوسٌجري،الشاطًءالرابع،ت:عبدالقادرمصطفىالمحٌشً،مركزجهاد-

.81_82م،ص1881التارٌخٌة،طرابلس،
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-1811علًعطٌةعبدالسبلم،"األثاراالقتصادٌةلبلستٌطاناإلٌطالًللٌبٌا"،االستٌطاناإلٌطالًللٌبٌا-

.158م،ص1885للدراساتالتاربخٌة،نم،تحرٌرإدرٌسالحرٌر،طرابلس،مركزجهاداللٌب1812ٌٌ
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وكانالتركٌزفًأعمالالتنمٌةاالقتصادٌةفًهذهالمرحلةعلىإقامةالهٌاكل

ا العملٌة أن من وبالرؼم االستعماري، لبلقتصاد والعسكرٌةاألساسٌة لسٌاسٌة

استنفذتجلالمٌزانٌةالمخصصةلمستعمرةبرقةنتٌجةالصعوباتالتًلقٌتهافً

مشارٌع العسكري التوسع حمبلت صاحبت فقد االحتبلل وتؤكٌد فرضالسٌطرة

األنظمةالسٌاسٌة البنًالتحتٌةفًالمناطقالساحلٌةالمحتلةالتًتسٌرفٌها إعداد

االستعمارٌ علىاإلدارٌة الحصول فً الفاشٌة االستعمارٌة الحكومة واتجهت ة

المواردالمالٌةإلىاستخدامأشكالمتعددةمنالنهباالستعماريمنها:

أنالسٌطرةالفاشٌةلمتعتمدنظرٌةاإلخضاعاالستعمارٌةكنظامسٌاسًفقط

األمبلطبقتهاكنظاماقتصاديٌهدؾإلىإخضاعمصالحالمستعمرةلصالحالدولة

للدولة شًء كل )إن الفاشستً المبدأ من انطبلقاً واحتكارها ثرواتها واستؽبلل

 وداخلالدولةوالشًءخارجالدولة(.

استؽبللالسكانالوطنٌنكقوةبشرٌةٌقععلىكاهلهاإنجازالبنًالتحتٌةبدالً

مالٌةوٌجعلهعناألٌديالعاملةاإلٌطالٌة،ٌقللهذااألمرمنالتكالٌؾوالنفقاتال

 أكثرمردوداً.

فرضالؽراماتالحربٌةبعدالسٌطرةعلىالقرىوالنجوع،وتؤخذفًشكل

مع النهبخاصة وازدادتأشكال ، الحٌوانٌة أو الزراعٌة للثروة سواء مصادرة

ومبلٌٌن الرجال الفاشٌة الحكومة تكلؾ استمرت التً المسلحة المقاومة اشتداد

 اللٌرات.

مكتبالدراساتالذيمرتكزاتالبنًالتحتٌةلبلقتصاداالستعماريومنأهم

الكولونٌلأنرٌكوأوؼسطٌنى تؤسٌسهعامEnrico Aqostiniكلؾبرباسته منذ

مومنأبرزمهامهجمعونشرالمعلوماتالمتعلقةبوالٌةبرقةمنالناحٌة1921

متعلقةالالجؽرافٌةوالطبوؼرافٌةوالتحدٌداتالفلكٌةلعدةمواقعمخصصةللدراسات

من وافرة كمٌات جمع من االستعمارٌة السلطة ومكن الزراعٌة باإلمكانات

ةالدقٌقةعناإلقلٌموفقالمعاٌٌرالعلمٌةووضعمصادرهاالمعلوماتللمعرفةالعلمٌ
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واالستؽبلل التقٌٌم موضع األساسٌة لوضعمصادربرقة ربٌسٌة فكانوسٌلة
(222)



والمالٌة االقتصادٌة الجدوى حٌث من للمشارٌع الدراسات بإجراء أعماله وتتسم

المشار والمقترحاتللشروعفًعملٌاتتنفٌذ الخطط ووضع أهموالفنٌة ومن ٌع

الزراعًالرومانً أعمالاالستعمار عملمسحطبوؼرافًبتتبع إجراء انجازاته

وطرقتجمٌعمٌاهاألمطاروتخزٌنهاوسبلأنظمةالريالتًكانتمتبعةولمٌكن

المقاومة تحتسٌطرة تقع المستهدفة المناطق ألن مٌدانٌاً المكتبإجراءها بوسع

الجوعنطرٌقالطابرات،إضافةإلىافتتاحمكاتبوبالتالًتمتعملٌةالتتبعب

الدراساتالزراعٌةومحطاتالتجاربالزراعٌةفًكلمنبنؽازيالمرجودرنة

وكمٌاتها المٌاه مصادر وخاصة الطبٌعٌة للموارد الدقٌقة المعرفة إلً وتهدؾ

كاستخدام الحدٌثة العلمٌة باألسالٌب واألخذ الستؽبللها األمثل المٌكنةواألسلوب

والطاقةالكهربابٌة
(223)

.

وسعتالحكومةالفاشٌةإلىتوفٌرالدعممنخبللمشاركةوتوظٌؾالرأسمال

وبذلت التحتٌة البنً مشارٌع وتنفٌذ تموٌل فً والصناعً التجاري االٌطالً

مجهوداتمنأجلجذبرإوساألموالواستقطابهاوتوجهٌهانحواالستثمارفً

بتشجٌعه برقة شكلوالٌة فً التسهٌبلت وتقدٌم المخططات إعداد خبلل من ا

إعفاءاتجمركٌةوضرٌبٌةودعمعلىهٌبةقروضومساعداتمالٌة
(224)

.

المرحلة فًهذه برقة والٌة علىحكم الفاشستالذٌنتعاقبوا وكرسالوالة

المرتكزاتاألساسٌةلبلقتصاداالستعماريحٌثصاحبتحمبلت جهودهمإلقامة

األنظمةالتوسعال عسكريمشارٌعإعدادالبنًالتحتٌةفًالمناطقالتًتسٌرفٌها

 عام وٌعتبر واإلدارٌة. لنشاطاالستعماريالداعم1924السٌاسٌة الفعلٌة البداٌة م

لبلستٌطانالزراعًالبشريمثلتوفٌرمصادرالريوإنجازبعضالمشارٌعالتً

وتخفٌضالتكالٌؾا علىتصرٌؾاإلنتاج كالطرقوخطوطتساعد بالنقل لخاصة

بها ٌوجد التً االستهبلك ومناطق اإلنتاج مناطق بٌن للربط الحدٌدٌة السكك

                                                           
222
.100-100شى،تارٌخاستعماربرقه،صصناردوت-

223
.54-55م،صص1805ش.و.خ،ت،ب،ماٌو-

224
.51المرجعنفسهص-
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الرقعة فً ونفذت الصؽٌرة، البحرٌة والمرافا الربٌسٌة المدن فً والموانا

قمٌنسؼرب من الواقعة واإلدارٌة السٌاسٌة األنظمة فٌها تطبق التً الجؽرافٌة

درحابةنحوالجنوبحتىتلتحممعالشرقبمتصرفٌةالمرجمدٌنةبنؽازيوتزدا

 قمٌنس هً فٌها الربٌسٌة -الرجمة-الشلٌظٌمة-سلوق–والحامٌات –األبٌار

طلمٌثة،ثمتمتدالىشحاتوسوسة–تاكنس-جردسالعبٌد
(225)

،وأنجزتخبلل

مشبكةمنالطرقالحٌوٌةالؽرضمنهاربطمناطق1931-1923المرحلةمن

التسوٌق بمراكز المقاومة على القضاء بعد األخضر بالجبل الزراعً اإلنتاج

بنؽازي مثل الساحلٌة المدن فً -درنة-والتصدٌر وشحات–سوسة طبرق

والمرج
(226)

متمشقوتعبٌدباإلسفلتطرٌقدرٌانةتوكرةبطول1925وفًعام

طقرٌةالقواخمسةوخمسونكٌلومترورب55قمٌنسبطول–كم،بنؽازي25

خمسةوعشرون25رشةاالستٌطانٌةالجدٌدةببنؽازيوقمٌنسبطرٌقٌبلػطوله

إٌقاؾأعمالشقالطرقفً وبسببالعملٌاتالحربٌةفًالجبلاألخضرتم كم،

 بطلمٌثة وتوكرة بالمرج توكره ربط تهدؾإلى والتً المرج سٌدي–متصرفٌة

وفًشحاتأنجزتاعمالاصبلحال بٌنسوسةوشحاتدخٌل، طرٌقالرابطما

الصفصاؾوفًدرنةأنجزتأعمالشق–ووضعتدراسةإلنجازطرٌقشحات

–وتعبٌدطرٌقتربطهابمنطقةالفتاٌحوالتعاقدعلىتنفٌذأعمالبناءطرٌقدرنة

شحات
(227)

.

 سنوات ف1927ً-1926وفً وضعت التً الخطط من الكثٌر نفذت م

المرجعنطرٌق–الطرق،حٌثأنجزطرٌقبنؽازيالسنواتالسابقةبشؤنشق

 درنة طرٌق شق فً العمل بوشر كما بعض–توكرة تنظٌم إلى شحاتإضافة

نحو شرقاً المتجه المرج طرٌق من كبٌر قسم وتعبٌد الترابٌة الطرق

شحات
(228)

المقاومة بٌن المعارك احتدام بسبب الطرق شق عملٌات ،وأوقفت

والقواتاالست األخضرالمسلحة الجبل من الوسطى المنطقة فً اإلٌطالٌة عمارٌة
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م1927مارس28وخاصةعقبمعركةالرحٌبةفً
(229)

،واستؤنفتعملٌاتمد

 نهاٌة فً كل1929الطرق على االستٌبلء من القواتاإلٌطالٌة لتمكن نتٌجة م،

ومرادة واجخره واوجله واحاتجالو بالجبلاألخضرواحتبلل المناطقالمحٌطة

م1928فًمارس
(230)

،واستكملالجنرالؼراتسٌانًتنفٌذوتعبٌدالطرقبالجبل

فًالسنواتالسابقةكجزءمنبرنامجهالعسكريللحاجة األخضرالتًخططلها

البعض بعضها اإلٌطالٌة الحامٌات وربط وترسٌخها السٌطرة إلتمام الضرورٌة

خبل نفذ ما طول وبلػ المعداتوالجنود، نقل سنواتوتسهٌل م1931-1930ل

 طرٌق236حوالً إصبلح منها وإصبلح، ترمٌم أعمال عدة أجرٌت كما كم،

من الكثٌر وتنظٌم تمهٌد قمٌنسكذلك وطرٌق النوفٌلٌة أجدابٌا، وطرٌق الباكور

 بنحو فعبلوقدر والقابمة للعبور القابلة كم200الطرقالترابٌة
(231)

وفًنهاٌة ،

393كممنها755اإلدارةاإلٌطالٌةفًبرقهمنالطرقمكانماأنجزته1931

 التكلفة وإجمالً باإلسفلت المختلط الحجر من صناعة بنٌة ذات 705.000كم

لٌر
(232)

ونظمتالطرقوصارتتستخدمفًالحركةالٌومٌةوخاصةبٌنبنؽازي

 حسنة-شحات–المرج وعسكرٌة سٌاسٌة نتابج لها وكانت درنة،
(233)

بالنسبة ،

بلستعماراإلٌطالًتمثلتفًسهولةوسرعةوصولاإلمدادالعسكريوربطتلكل

أعمال وبدأت ، الدواخل، إلى منها والتوؼل اإلدارٌة السلطة بمراكز المناطق

استكمالخطالسكةالحدٌدالتًخططلها،والتًٌمتدمنالمرجالىدرنةبمسافة

أبخصبالبقاعتاكنس211 وٌمر سلط-مراوة-كم طرٌق-القبة–شحات–نة

اجدابٌا،والمبلحظ–سلوق–واديالنقازةثمدرنة،والثانًخطبنؽازي–أنور

أنهاخططتعلىنفسالخطالتجارياألولالذيٌربطمابٌنبرقةومصروٌمر

 السنوسٌة،وفًعام أنجزخطالرجمةاألبٌاربمسافة1924بؤؼلبالزواٌا 59م

                                                           
229
.020،ص0حركةعمرالمختارفًالجبلاألخضر،بحوثودراساتفًالتارٌخاللٌبً،طعقٌلالبربار،-
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.52،مركزجهاداللٌبٌنلللدراساتالتارٌخٌة،ص
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.002م،ص1881
233
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كم
(234)

 أوقفت ثم ، عامً وخبلل الحربٌة، المعارك تم1926-1925بسبب م

الخطالحدٌديالذيٌربطبنؽازي –استكمال وكذلكخط60األبٌاروطوله كم

الذيٌربطبنؽازيبمنطقسلوقوطوله الحدٌد 65السكة وفًعام م1927كم

مأوقفتأعمالبناءالسكك1928كم،وبعدعام48أنجزخطاألبٌارالمرجبمسافة

األولى أنأنجزتالمرحلة بعد المسلحة المقاومة لظراوة نتٌجة فًبرقة الحدٌدٌة

كم،إضافةإلىالبدء108درنة،وبلػطوله–منمشروعالخطالحدٌديبنؽازي

بنؽازي واستكمالهإلىمنطقةسلوق–تنفٌذخطسكةحدٌد أجدابٌا
(235)

وانشبت ،

 تحمٌها حصونصؽٌرة السككالحدٌدٌة فًبجوار عددها وبلػ دورٌاتالفرسان

سبعون)1928 الذي70م الحدٌد المثالالالحصرخطسكة حصناًفعلىسبٌل )

ٌربطبنؽازيبإجدابٌاومرسىالزوٌتٌنةٌمربهقطارصؽٌرترعاهثبلثةحصون

وتحرسهدورٌاتمنالفرسان
(236)

كممنها15-10،كماتمبناءمحطاتعلىبعد

-أبًمرٌم–قبرجٌرة–الرجمة–سلوقومبانًمحطاتبنٌنا-جردٌنا–النواقٌة

 للموظفٌن–األبٌار كمقراتواستراحات بمبانً وزودت والمرج، جبرٌل سٌدي

بالماءعملللقاطراتوورشاإلصبلحوالصٌانةوأماكن ،وحفراآلبارلتزوٌدها

س وبومرٌم بنٌنا أبار عنطرٌقمضخاتتسحبمن المٌاه اعدتخزاناتلضخ

والعسكرٌون العمال استؽلها المناطق تلك فً مروٌة زراعة ظهور على

اإلٌطالٌون
(237)

ٌبلحظعلىالطرقالتًشقتوالسككالحدٌدٌةالتًتم وأهمما ،

ولكن  الساحل بمحاذاة طولٌة خطوط عن عبارة هً المرحلة هذه فً إنشاإها

شحات بٌن ما ٌربط العرضالذي باتجاه ا الوحٌد راجعالطرٌق وذلك وسوسة

لسببٌناألولنتٌجةملموسةلفعالٌةالمقاومةالمسلحةووقوفهاعابقاًفًوجهالتوؼل

اإلٌطالًكانلهدورفًتعطٌلسٌرإنجازالطرق،والثانًإنالسٌاسةاالستعمارٌة

االستٌطانٌة السٌاسة تخدم التً المناطق سوى وتنمٌة بتطوٌر تهتم ال اإلٌطالٌة
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.18ش،و،خ،ناردوتش،تارٌخاستعماربرقة،ص-
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ي،ت:شمسالدٌنعرابً،مركزجهاداللٌبٌنانجلوٌتشولً،اٌطالٌاماوراءالبحار،الجانباالقتصاد-
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فإنمقاطعاتأجدابٌاوطبرقأقلانجازاتللبنىاألساسٌةفعلىسبٌلالمثلوبالتالً

مٌربطمابٌنطبرقوالحصونالرومانٌةالقدٌمة1924فًطبرقأنشبتطرٌق

حصنماركوالتًتتخذهاالقواتاإلٌطالٌةمركزلها-انرسٌتً–
(238)

،وفًمجال

كبٌرفًقطاعالموانارؼمماالخدماتالبحرٌةوخاصةالموانالمٌتمبذلمجهود

النقل تكالٌؾ تقلٌل فً وتسهم االقتصادي النشاط فً ضرورٌة أهمٌة من تمثله

والتصدٌرواالستٌراد،نتٌجةلسلسلةمنالصعوباتكماأنهاكانتبعٌدةعننشاط

المقاومةالوطنٌةالمسلحة،وذلكٌرجعإلىالعوابقالتكالٌؾالباهظةالتًتتطلبها

دراسةمشارٌ أول حددت المثال سبٌل فعلى برقة، فً الموانا وتطوٌر توسٌع ع

مكشفتالنقابعن1912أجرٌتإلجراءالمسحالبلزملمٌناءبنؽازيفًدٌسمبر

(ملٌونلٌرةإٌطالٌة25أنأقلتقدٌرللمٌزانٌةالٌقلعنخمسةوعشرٌن)
(239)

،

وتوقؾالشحنفٌهعندولقدترتبعلىضعؾدورمٌناءبنؽازيبسببقلةعمقه

أثرعلى تعرضهلهبوبالرٌاحالجنوبٌةالؽربٌةزٌادةنفقاتالشحنوالتفرٌعمما

%إلى25اقتصادوالٌةبرقةوارتفاعنسبةالمعٌشةفٌهاعنوالٌةطرابلسبمعدل

35%
(240)

إعداد على المرحلة هذه فً الفاشٌة الحكومة أعمال واقتصرت ،

لتطوٌروتوسٌعمٌناءبنؽازي،وعملٌاتإصبلحوترمٌمالدراساتوالخططالبلزمة

 عام وفً برقة، فً الصؽٌرة والمرافا مهٌب1924الموانا احتفال جرى م

مٌناء فً األساس حجر لوضع روما فً العامة األشؽال وزارة وكٌل بحضور

بنؽازيوهوعبارةعنجلمودصخريكبٌرألقًفًالبحرورصدتلهمٌزانٌة

ملٌونلٌرةوهوفًاألصلثمرةقرضحصص43-34هاتتراوحبٌنبتكلفةوقدر

 وقدره مبلػ األعمالٌضاؾإلٌه سبقوأنرصدتللمٌناء22لتنفٌذ ملٌونلٌرة

 إلى المشروع قٌمة المتوفرة65لتصل المبالػ كفاٌة عدم وبسبب ، لٌرة ملٌون

بالدرجةاألولىبالعملٌاتالحرب الفاشٌة الحكومة ٌةمناجلإخضاعبسبباهتمام

مأنشبتبعضالتجهٌزاتالبلزمة1927كاملتراببرقةلسٌطرتها،فإنهفًعام
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لمباشرةأعمالالمٌناءكإقامةحاجزكبٌرخارجًفًشكلسد،وتمثلتاإلنشاءات

البحرٌةفًهذهالمرحلةفًالتالً:

لٌرةمنأجلأعمالحفر885,800متمإنفاقمبلػوقدره1923فًعام

كذلك وساحلكورنٌشله، درنة بنؽازيوبناءجسرفًمٌناء مٌناء قاع لتجدٌد

صٌانة أعمال والباقً طلمٌثة مرسى فً الركاب علٌه ٌنزل الذي المعبر صٌانة

826,500مكانإجمالٌاإلنفاقٌقدربحوال1924ًمختلفةفًمٌناءبنؽازي،وفً

ال الطوبوالخرسانة من جسر بناء أجل من جلٌانة،لٌرة جزٌرة فًشبه مسلحة

بنؽازي التًنتجتعنطؽٌانأمواجالبحرعلىممشىمٌناء وإصبلحالخسابر

فًعام أما إلىإصبلحمكسراألمواجلمٌناءدرنة، إضافة والجدارالمجاورله،

بلػإجمالًاإلنفاق1925 بنؽازي،509,000م مٌناء إلصبلحاتوصٌانة لٌرة

وضوءاخضرلئلشارةإلىمكسراألمواجفًمٌناءدرنة،وتركٌبفنارأوفانوس

وإصبلحسوقبٌعالمنتجاتالبحرٌة)البنكٌنه(فًمٌناءدرنةوصٌانةمعبرنزول

الركابفًمٌناءطبرق،وبناءمعبرنزولمنالجبسفًمرسىطلمٌثة،وصرؾ

 عام 1926فً وقدره مبلػ التجار1,763,000م البنكٌنة الستكمال فًلٌرة ٌة

مإدي طرٌق وبناء درنة، لمٌناء األمواج تسببتها التً األضرار وصٌانة جلٌانة،

 سنة فً المصارٌؾ بلؽت بٌنما سوسة، بنكٌنة وصٌانة سوسة، م1927لمعبر

لٌرةمنأجلإنشاءاتبحرٌةمثلصٌانةوتنظٌمالبنكٌنةالموجودةبٌن324,125

بنؽازيومعبرمإس لمٌناء البحرٌة السفنوبناءجسرمنالخشباإلدارة بناء سة

واستثنابٌة عادٌة وإجراءصٌانة لبنؽازيبرأسخلٌججلٌانة ٌربطالقرىالسكنٌة

وبناءجسرصؽٌرأمامساحةالضراببلمٌناءبنؽازيوبناءكتلحجرٌةصناعٌة

 وفً درنة مٌناء لحماٌة ف1929ًضرورٌة الجدٌد للمٌناء البناء أعمال بدأت م

بنؽازيو البحرٌة علىاألعمال وقدره صرؾمبلػ منها4,506,125تم  لٌرة

أعمالصٌانةبنكٌنةجلٌانةوتقوٌةالصخوراألمامٌةلمٌناءدرنةوصٌانةالطرٌق

الموصولللبنكٌنةوصٌانةمعتادةوؼٌرمعتادةلمٌنابًبنؽازيومرسىسوسةوفً

تمصرؾمبلػوقٌمته1930 قطعةلٌرةجزءمنهاخصص773750م إلعداد
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وإصبلح كصٌانة صٌانة أعمال فً والباقً الجدٌد للمٌناء المخصصة األرض

وتوسٌعالمعبرالخشبًفًجلٌانةوصٌانة للمٌناء. البحرٌة المعبرالمقابللئلدارة

12310000متمصرؾمبلػ1931معبروصولالركابفًسوسة،وفًعام

ا األرضللمٌناء قطعة توفٌر أجل من بنكٌنةلٌرة وتقوٌة صٌانة وأعمال لجدٌد

ومعبروصولالركابفًسوسة،وصٌانةمختلفةلمٌناءبنؽازي
(241)

.

العنصر باعتباره المٌاه مجال فً المرحلة هذه فً اإلنجازات أكبر وكانت

 برقة والً  تروتسى الجنرال حٌثقام للتنمٌة بتشكٌل1928-1926األساسً م

بقسم الشإوناالقتصادٌةالتًفرقخاصةللبحثعنالمٌاه األعمارالتابعإلدارة

منأجلسبراألؼوارالعمٌقة بحفارتٌنمننوع)بونارٌفا( األعماروزودها قسم

األشؽال دابرة قامت كما للزراعة، الصالحة المناطق فً المٌاه طبقات عن بحثاً

و جدٌدة فًمجالالريوأجرتأبحاثاً العاملة بتحسٌناألجهزة فًالعامة منظمة

مجالالبحثعنمٌاهالشربالزراعٌة.أمافٌماٌتعلقبعملٌةاألعمارالزراعًفإنه

أجرٌتعملٌاتمسحجؽرافًودراساتمٌدانٌةمنظمةحولمصادرالمٌاهالجوفٌة

استؽبلله دون تقؾحاببلً التً المشاكله معالجة وطرق
(242)

المرحلة هذه فً تم

الق الرومانٌة الصهارٌج وأعطٌتإصبلح ارحومه وسٌدي المرج منطقة فً دٌمة

رخصألصحابالمواشًبستفاٌتها
(243)

.

االرتوازٌة الباطنٌة للمٌاه وعملتتلكالفرقعلىاستكشاؾمصادرجدٌدة

المعروفةوالمستؽلةمنقبلالسكانالوطنٌٌن،وتماكتشاؾمٌاهجوفٌةفًالمنطقة

 الفوٌهات، ، الرجمة فً لبنؽازي مٌاهالمجاورة وهً والكوٌفٌة الجخ القوارشة،

صالحةللري،واستؽلتفعلٌاًألعمالالزراعةبالريالمستدٌمفًاألراضًالتابعة

توزٌع شبكات إقامة طرٌق عن بنؽازي منخفضات منطقة فً االحتبلل لسلطة

نفذت كذلك  الكهربابٌة المضخات بواسطة المٌاه وسحب المحطات من متفرعة

حفرلآلبارالعادٌةفًالمنطقةالقرٌبةمنسطحالبحرفًالساحلأعمالإلصبلحو
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(متراًٌتراوحعمقهامابٌن1000الممتدمابٌنبنؽازيطلمٌثةوبلػعددهاألؾ)

( عشر خمسة إلى والجبل15-5خمسة المرج بٌن الواقعة المنطقة وفً ببراً )

ٌت129األخضرأنجزتأعمالمابةوتسعةوعشرٌن) ببراً بٌن( ما راوحعمقها

متراًإضافةإلىأنهشٌدتعددمنالصهارٌجوخزاناتالمٌاهوبلػ186إلى40

المرجوقدرتهااالستٌعابٌةتتراوح-األبٌار-عددهااثنًعشرفًمناطقبنؽازي

( المٌاه2000-150بٌن ضخ بآلة وتعمل المٌاه مكعبمن متر )
(244)

وأجرٌت ،

منمٌاهالودٌان،حٌثاستؽلتالمٌاهالتًتصبفًواديأٌضاًمحاوالتلبلستفادة

الري بنظام الزراعٌة األراضً نحو لتوجٌهها قنوات إنشاء طرٌق عن درنة

المستدٌمفًمنطقةالفتاٌحفًالرقعةالخاضعةلسلطةاالحتبلل،ودفعمٌاهالوادي

االستٌطانٌةالمتوقعإلىأعلىلبلستفادةمنهافًتولٌدالتٌارالكهربابًلصالحالقرى

والخزاناتالتً والصهاٌٌج اآلبار استؽبلل وفًمجال  فًتلكالمنطقة أنشاإها

أنشؤهااالستعمارالرومانًقدٌماًفًبرقةفإنهتمإصبلحصٌانةببرسٌديرحومة

مضمنعملٌاتخط1928جنوبمنطقةالمرجوبعداحتبللواحاتجالووأوجله

(ببرا53ًسلطةاالستعمارٌةالمحلٌةبحفرنحوثبلثةوخمسون)شماالًقامتال29°

(ببراًذاتالمٌاهالعذبةالت173ًفًواحةأوجلةإضافةإلىمابةوثبلثوسبعٌن)

كانتموجودةسابقاً،كماتممدشبكاتالمٌاهالىمدنبنؽازيدرنةمنأجلتزوٌد

بتمحطاتتولٌدالطاقةالكهربابٌةفًاألحٌاءالتًٌسكنهااإلٌطالٌونبالمٌاه،وأنش

مراكزالمتصرفٌاتالخمس
(245)

.

خطوط بمد المحلٌة االستعمارٌة السلطة قامت االتصاالت مجال فً وأما

الهواتؾوالتلؽراؾإضافةإلىإقامةمحطاتالرادٌو،كماأنهشٌدفًهذهالمرحلة

العدٌدمنالمبانًالعامةسواءالعسكرٌةأوالمدنٌةمثلالثكناتوالحصونالحربٌة

والًب مبنىمقر مثل  ومبانًوالمبانًاإلدارٌة الوالٌة فًبنؽازيعاصمة رقة

ذات مباٍن تنفٌذ فً والبدء وفروعها والبلدٌات والمدٌرٌات بالمتصرفٌات خاصة

مثل والمدارس المستشفٌات بعض إلى إضافة والفنادق كاألسواق تجاري طابع
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ممنأجلتقدٌمالخدمات1931مدرسةاألمٌرومدرسةكردوتشًفًبنؽازيفً

مٌةللمستوطنٌن.الصحٌةوالتعلٌ

وتلكاإلنشاءاتكانتتقاموتشؽلبمعرفةوإشراؾالحكومةالفاشٌةوالسلطة

اإلدارٌةفًوالٌةبرقةحٌثمنحتالعطاءاتألعمالالبناءوالتشٌٌدإلىالوكاالت

ودعم التًتحظىبمساندة كالهٌباتوالمإسساتالخاصة الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة

لهاوساهمتتلكاأل عمالفًالتحولالحضريالذيشهدتهبعضالمناطقالدولة

 المرج مثل برقه –فً –شحات للسلطة–طبرق  مراكز باعتبارها اجدابٌا

السٌاسٌةواإلدارٌةبعدأنكانتمراكزللمدٌرٌاتفًالعهدالعثمانًالثانً
(246)

.

والواستؽلتالسلطةاالستعمارٌةاألموالالعامةفًإنشاءتلكالمشارٌعكاألم

المفروضةعلىالسكانالوطنٌٌنمثلضرٌبة منالضراببؼٌرالمباشرة العابدة

البلقبى، استخراج ورسوم العقارات وضرٌبة الرخصالتجارٌة وضرٌبة الدخل

وأهمها  الوطنٌٌن السكان من صادرتها التً المنقولة األموال إلى إضافة

المواشً
(247)

فً الوطنٌة العاملة استؽلتالقوى كما إذ، اإلنشاءات، تنفٌذ أعمال

فتحتاإلدارةاالستعمارٌةالمحلٌةبابالعملباألجرأماماألٌديالعاملةالمحلٌةفً

المصارٌؾوكان فً االقتصاد أجل من والبناء اآلبار وحفر الطرق شق أعمال

لٌراتبٌنماالعاملاإلٌطالًٌتقاضى10-7العاملاللٌبًٌتحصلعلىأجرٌتراوح

قوةل30ٌ إنٌضعؾ شؤنه من الحكومة نحو الوطنٌة العاملة القوى وجذب رة

رزق مصادر وتوفر وتجنٌدهم المقاومة عن وصرفهم المسلحة الوطنٌة المقاومة

الرعً أو فًالزراعة األساسًسواء دخلهم عنمصادر كبدٌل للوطنٌٌن جدٌدة

السٌاسةاالستع النقديمنشؤنهأنٌخدم التًوجذبهمنحواالقتصاد الفاشٌة مارٌة

ترمًإلىتعوٌضاألسسواالقتصادٌةواالجتماعٌةللمجتمعالقبلًفًبرقة.

والجدٌربالذكرأنالبنًالتحتٌةالتًأقامتهاسلطةاالحتبللفًهذهالمرحلة

 بٌن أنه1932-1923ما إال الببلد استٌطان فً اإلٌطالٌٌن تمكٌن تهدؾإلى م

درجةاألولىنحوخدمةاألهداؾالعسكرٌةواإلدارٌةمنلطبٌعةالمرحلةوجهتبال
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مشروبحامضٌستخرجمنأشجارالنخٌل.الالقبى-

247
.05.و.خ،ت.ب،ص-
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أجلإخضاعالببلدتماماًللسٌطرةاالستعمارٌةوتوطٌدالحكماالستعماريالفاشستً

من مهم جانب هً الحدٌدٌة والسكك والبرٌة البحرٌة المواصبلت فإقامة فٌها،

بإٌطالٌ الببلد ربط على وتساعد  الصادرات ونقل التسوٌق سبٌلجوانب فعلى ا

 كوزا سٌرا بمٌناء بنؽازيٌرتبط مٌناء كان بمواصبلت(CYRACUSE)المثال

ٌوما14فىالوقتالذىكانفٌهاتصالبنؽازىبطرابلسكلبحرٌةأسبوعٌاً
(248)



ومنجهةأخرىتعملعلىربطالمنطقةبعضهاببعض،وهذاجعلتحركالجٌش

مةأٌنماوجدتفًأطراؾالببلد،كماإنوآلٌاتهممكناًوسرٌعاًللقضاءعلىالمقاو

أؼلبالمبانًالعامةكانتلصالحالجٌشواإلدارةفهًمرافقتساعدعلىترسٌخ

إنجاز عملٌة أن بالذكر والجدٌر ، االستعمارٌة اإلدارة قبضة وتشدٌد االحتبلل

من واجهتمعارضة الحدٌدٌة السكك خطوط ومد الطرق شق الخدماتوخاصة

لمسلحةالتًتعكسالوعًالوطنًبالسٌاسةاإلٌطالٌةوأثارهاالسلبٌةعلىالمقاومةا

اضطرالقابمٌنعلٌها الضرباتمنحٌنألخرمما وجهتلها الكٌانالوطنًلذا

فً مباشر سبباً كان وهذا العمل وتقلٌصساعات بعضاألحٌان فً إٌقافها إلى

الخدمٌة المشارٌع من العدٌد إنجاز تؤخٌر
(249)

 السكانومن استفاد أخرى ناحٌة

تلكالمشارٌعمنها االحتبللمنالخدماتالتًتقدمها الوطنٌٌنالخاضعٌنلسلطة

بٌنبنؽازيوالمناطق التنقلما ركوبالقطارمجاناًسهللهم علىسبٌلالمثال

الطرق إلى إضافة ،اآلبٌار الرجمه ، بنٌنا ، سلوق ، جردٌنا مثل لها المجاورة

ا منالمناطقالساحلٌةالعمومٌة لتًتربطبٌنالعدٌد
(250)

الجسرالذي وفًدرنة

وآلٌاتهم الجنود نقل والؽرضاألساسًكانلتسهٌل ٌربطبٌنضفتًواديدرنة

للتواصل الرصٌؾالمخصصللمشاة سمحتالسلطةاالستعمارٌةللسكاناستخدام

نؽمارهابالمٌاهبٌنطرفًالمدٌنةالتًكانتتقطعتماماًفًفصلالشتاءال
(251)


.
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محمدعلىداهش،"عمرالمختاروحركةالمقاومةالشعبٌةالمسلحةضداالستعماراإلٌطالى-
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251
207الطرابمسى ، المرجع السابؽ، ص-
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 ثانٌاً : سٌاسة مصادرة األراضً

العسكرٌةنظرٌةاإلخضاعاالستعمارٌة منذاألٌاماألولىللؽزونفذتالقٌادة

كنظامسٌاسًواقتصاديٌرتكزعلىتوظٌؾمصالحالمستعمرةلصالحالدولةاألم

 ووضع واحتكارها تنمٌتها فً والحق االقتصادٌة ثرواتها االنشطةواستؽبلل

المستعمرٌن أٌدي فً الربٌسٌة
(252)

 كانٌفا الجنرال قام إذ وبرقهوال. طرابلس

باتخاذبعضاإلجراءاتالتنفٌذٌةمثلمنعالمعامبلتالتجارٌةالخاصةباألراضً

مبلكها أهمل التً والمزارع السلطاتللبساتٌن ومصادرة العقارات، من وؼٌرها

اإلجراء وتتناقضهذه السٌاسًباحترامأمرفبلحتها، فًمنشوره ورد ما اتمع

 فً الصادر الملكً وبالمرسوم الخاصة، على17الملكٌة رسمٌاً بالتؤكٌد أكتوبر

القٌادةالعسكرٌةفًطرابلس التعهداتالتًأعلنتها
(253)

،وبعداحتبللبنؽازيفً

أنهمالتزمالجنرالبرٌكوالبماأقرهوالطرابلس،إضافةإل1911ًأكتوبر20

مدة خبلل أسلحتهم بتسلٌم المواطنٌن إلً بإعبلن وتوجه العرفٌة، األحكام أعلن

بالسجن ٌعاقب بعدها السبلح بحوزته ٌضبط ومن ساعة وعشرٌن أربع حددت

ومصادرةأمبلكهحٌثقامتمحكمةبنؽازيالحربٌةبمحاكمةعددمنالمواطنٌن

ضدهمحكماًبالسجنلمدةثبلثلمخالفتهماألمرالمتعلقبحٌازةالسبلحوأصدرت

ال المثال سبٌل على اإلٌطالً االدخار  لصالح ممتلكاتهم مصادرة مع سنوات

بنؽازي فً الحربٌة المحكمة حكمتعلٌه فبلح مهنته محمد بن على 4الحصر

 والعوابد1911دٌسمبر ممتلكاته جمٌع ومصادرة سنوات الحبسثبلث بعقوبة م

اراإلٌطالًبسببضبطسبلحناريفًبٌتهأثناءعملٌاتالتابعةلهالصالحاالدخ

التفتٌشالدورٌةالتًتقومبهاشرطةالكارابنٌٌري،كماحكمتعلى.كلمنمحمد

 فبراٌر فً راشد حامد بن محمد ، السبلم عبد بن محمد ، أحمد م1912بن
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، 1960ِذّض ِذّض دظ١ٕٓ، االطزؼّبر اٌفزٔظٟ ِٓ اٌمزْ اٌظبصص ػؼز ئٌٟ ػٙض ص٠جٛي، اٌمب٘زح، ص.َ،  -

 .24-19ؽ ؽ
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 .270اٌؼزفبٚٞ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ -
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المنقولة ممتلكاتهم جمٌع ومصادرة عاماً ثبلثٌن بالسجن عمال والثابتةوجمٌعهم

لتورطهمبمساندةالدولةالعثمانٌة
(254)

.

وٌفٌدبازامهبؤناإلعبلنكتبباللؽةاإلٌطالٌةالتًٌجهلهاالسواداألعظممن

المواطنٌن
(255)

نضعفًاالعتبارانالكثٌرمنالمواطنٌنفً األمرالذيٌجعلنا

ومعرف سماعهم لعدم نتٌجة األحكام بتلك معاقبتهم تم بنؽازي باإلنذارمدٌنة تهم

باإلعبلن.

للحصول التًاستخدمتكوسٌلة الوحٌدة السبلحهًالتهمة تكنحٌازة ولم

فً االشتباه أو المقاومة فً الفعلً االشتراك من التهم تعددت األرضبل على

دعمهاإلىمناهضةاالحتبللوالدعاٌةضده،إضافةإلىعدماحترامعناصرالجٌش

اءعلٌهموعلىسبٌلالمثالاتهمتالقٌادةالعسكرٌةفًأوالشرطةومحاولةالقض

علىعناصر النار بإطبلق سٌديحسٌن فًمنطقة المواطنٌن بنؽازيبعضمن

تم بٌنما شنقاً باإلعدام منهم وحكمتعلىتسعة )الكارانبٌري( االٌطالٌٌن الشرطة

كهمنفىأؼلبسكانالحًالوطنٌٌنإلًالجزراالٌطالٌةمعمصادرةامبل
(256)

.

م1911وٌعدقرارإٌطالٌابضملٌبٌاالذيأعلنتعنهفًالخامسمننوفمبر

البداٌةالفعلٌةالؼتصابإٌطالٌاممتلكاتالمواطنٌناللٌبٌٌن
(257)

علىالرؼممنأن

القانونالدولًأقرأناالحتبللالعسكريالٌنقلالسٌادةبلتبقىمنضمنحقوق

لسٌادةإالبموجبمعاهدةبالتنازلالسلطةالحاكمةوالتنتقلا
(258)

فبراٌر25وفً

مننفسالعامصادقالبرلماناإلٌطالًعلىتحوٌلالمرسومإلىقانونتستمدمنه

وأول اإلٌطالٌة السٌاسة بموجبها تنفذ التً اإلدارٌة والتشرٌعاتواللوابح القوانٌن

الممتلكاتالعقارٌةحٌثالمراسٌمالحكومٌةالمستندةعلىذلكالقانونجاءتبشؤن

الخاصٌمنعشراءوبٌعقطعاالراضًوالحدابقوالمحاجر أكدعلىقراركانٌفا

                                                           
254

ػضص ِٓ اٌّٛام١ٕٓ فٟ ِض٠ٕخ ثٕغبسٞ ٌّشبٌفزُٙ إلػالْ ع،ٚ،ر, ٍِف األدىبَ اٌؼظىز٠خ، ِٕطٛق دىُ كض  -

 َ.، مزاثٍض ، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١ٓ ٌٍضراطبد اٌزبر٠ش١خ.1913-1911َد١بسح اٌظالح، 
255

 .95-94ثبساِخ، اٌّض٠ٕخ اٌجبطٍخ، ؽ، ؽ -
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 .98-96اٌٛافٟ، اٌّزجغ اٌظبثك ، ؽ، ؽ -
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ٌؼظىز٠خ إلجزاءاد االطز١طبْ اال٠طب١ٌخ ػٍٟ دزوخ ػجض اٌٌّٟٛ اٌذز٠ز، "االثؼبص االلزـبص٠خ ٚاٌظ١بط١خ ٚا -

 .93، ؽ1984اٌجٙبص " االطزؼّبر االطز١طبٟٔ اال٠طبٌٟ فٟ ١ٌج١ب،
258

 .461-460َ، ؽ ؽ1963ِذٟ اٌض٠ٓ ػؼّبٚٞ، دمٛق اٌّض١١ٔٓ رذذ االدزالي، اٌمب٘زح، صار اٌمٍُ،  -
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شإون ٌنظم إداري قانون صدور حٌن إلى بها المرتبطة الحقوق ونقل والمناجم

طرابلسوبرقة،وفًالوقتنفسهاعطًالحكامصبلحٌةالموافقةعلىنقلالملكٌة

فًحاالتخاصةبصفةاستثنابٌةكؤفرادالجالٌاتاألجنبٌةوالتنازلعنحقعٌنً

الذٌناضطروالمؽادرةالبلدبعدالؽزو،ومنحالمرسومالسلطةالعسكرٌةصبلحٌات

الصالح لدواعً الدولة أمبلك إلً والمناجم والمحاجر األراضً وضم شراء

العام
(259)

.

 رقم االٌطالً الملكً القرار 1009وعزز فً نفسما2الصادر رسمن

العامة المنفعة اجل من المواطنٌن اراضً نزع فً الحق للحكام اعطً اذ السنة

وه1912ً-1907مقابلدفعتعوٌضاتعلىأساسقٌمةاالرضفًالفترةمن

ذاتالفترةالتًنشطفٌهامصرؾرومافًبنؽازيفًعملٌةشراءاألراضً
(260)



ت علىقٌمتها تطرأ أنأيزٌادة كونبسبباالصبلحاتوالتحسٌناتعلىاعتبار

إلً وعشرٌن بخمسة السعر وحدد االٌطالً االستعمار استحدثها التً االقتصادٌة

ثبلثٌنلٌرةللهكتارأيماٌعادلدوالرٌنفًذلكالزمن
(261)

.

وعللتالسلطةاالٌطالٌةاتخاذهذهاإلجراءاتبسببالدمارالذيلحقبمكاتب

الدفترحقانً
(262)

كانالهدؾالحقٌقًلها فًطرابلسوبنؽازيأثناءالؽزوبٌنما

وفق اإلٌطالٌة اإلدارة اختصاصات ضمن باالرضوملكٌتها ٌتعلق ما كل وضع

أكتوبر18إطارقانونىجدٌدٌخدممصالحهاوباإلعبلنعنمعاهدةأوشًلوزان

الٌطال1912ٌ لٌبٌا عن العثمانٌة الدولة بموجبها تنازلت التً إٌطالٌام أعطت ا،

لنفسهاالحقالقانونًوالرسمًلفرضسٌادتهاعلىطرابلسوبرقةومنهنافإنها

استولتعلىأمبلكالمٌريالعابدةللدولةالعثمانٌةحسبالقانونالعثمانً
(263)

.
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 .115غزاطظزٛ، اٌّزجغ اٌظبثك ؽ -
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 .385-383ؽ اٌؼزفبٚٞ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ،  -
261
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 َ ثؼض ؿضٚر لبْٔٛ ا ألراكٟ اٌؼضّبٔٝ.1864ِىزت فٟ ِض٠ٕخ ثٕغبسٞ ػبَ 
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، 1965ل١خ"، ِجٍخ اٌزٚاص، اٌؼضص اٌظبصص، ِشزبر ثٛرٔٛ، "أٔظّخ اطزغالي االراكٟ فٟ اٌّذبفظبد اٌؼز -

 .13ؽ
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أمافٌماٌتعلقبالملكٌةالخاصةتعهدتالحكومةاالٌطالٌةفًالمادةالرابعةمن

بالعفوالتامعنالذٌناشتركوافًالقتالوعدمإٌذاءأيفردفٌماالمعاهدةالمذكورة

ٌخصشخصهوامبلكه
(264)

.

م،أصبحت1913وبصدورأولقانونإداريلتنظٌمشإونالببلدفًٌناٌر

المستعمرات وزارة تتبع والٌة طرابلسوبرقة من كل
(265)

مناطق إلً وقسمت

حددتجؽ العسكريومناطقمدنٌة، للحكم فٌهاخاضعة لُتباشر المدن داخل رافٌا

المشروعاتاالقتصادٌةدعماًلئلحتبلل،إالأنها فٌها عملٌاتاالصبلحالمدنًبما

الوطنٌة المقاومة ضراوة أهمها مصاعب عدة واجهت
(266)

للتوسع تصدت التً

 عام ابرٌل فحتى االٌطالً تتعدى1913العسكري ال االحتبلل مساحة كانت م

عشر ك-خمسة الصالحةعشرون األراضً فإن وبالتالً المحتلة المدن جنوب م

إلقامةمشروعاتالتنمٌةالزراعٌةالتزالتحتسٌطرةالمواطنٌن
(267)

.

الدولة بتملك ٌسمح عقاري قانون إصدار اإلٌطالٌة السلطة رأت لذلك

المعارضة زٌادة علٌها التترتب قانونٌة بصورة نقلها طرٌقه عن ٌتم لؤلراضً

تبللفؤنكبالقانونٌوناالٌطالٌونعلىدراسةقانوناألراضًالعثمانًلسلطةاالح

المعمولبهفًكلمنطرابلسوبرقةمنأجلإٌجادأسسقانونٌةٌرتكزونعلٌها

فًوضعموادللقانونالجدٌدٌعالجمسؤلةحصولالدولةاالٌطالٌةعلىاألراضً

األ بتصنٌؾ المتعلقة المواد فً ووجدوا بالحقوقالزراعٌة ٌتعلق وفٌما راضً

لتنفٌذ البلزمة األراضً على الحصول فً اٌطالٌا لمشكلة حبلً علٌها المترتبة

 فً و األراضى على الدولة هٌمنة تقر ألنها االستٌطانٌة ٌناٌر26مشروعاتها

بقرار1913 له تنفٌذٌة البحة أعقبته ، االستعماري العقاري القانون صدر م،

لٌو.ٌو20وزاريبتارٌخ
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 .1ػجض اٌٌّٟٛ اٌذز٠ز،  اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ -
266
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َ رُ رـ١ٕف األراكٟ ئٌٝ ٍِه سبؽ 1858ٚفمبً ٌٍّبصح اٌضب١ٔخ ٌمبْٔٛ األراكٟ اٌؼضّبٟٔ اٌـبصر فٟ  -

اكٟ اٌٛلف ٚأراكٟ أ١ِز٠خ ٚرؼًّ األراكٟ اٌشراػ١خ ٚاٌغبثبد ٚرذزفظ اٌضٌٚخ ثذك ٍِى١زٙب ٚرّٕخ ٚأر

ٌٍّٛامٓ ػٍٝ طج١ً االٔزفبع ِمبثً كز٠جخ اٌؼؼز ٌٍّش٠ض دٛي ٘ذا اٌّٛكٛع أظز ِذّض ػجضاٌجٛاص ، ٍِى١خ 

 األراكٟ فٟ ١ٌج١ب فٟ اٌؼٙٛص اٌمض٠ّخ ٚاٌؼٙض اٌؼضّبٟٔ.
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الملكٌات إثبات وهو إصداره من الهدؾ بشؤن توضٌح مقدمته فً وجاء

العقارٌةوالمحافظةعلىالحقوقالمتصلةبهانظراًلهبلكوضٌاعالملكٌةوسنداتها

منجراءالحربواحتوىعلىموادنصتعلىافتتاحمكاتبللشهرالعقاريفً

التحققفًالملكٌ وظٌفتها اإلدارٌة المراكز وٌعٌنربٌسأهم وإثباتها اتالعقارٌة

الملكٌة إثبات حاالت فً وٌعتد المستعمرات، وزٌر عن صادر بمرسوم المكتب

وحججنقل منمكاتبالدفترحاقانً، الصادرة والمإقتة القطعٌة بالوثابقالعثمانٌة

المبرمة والشراء البٌع إلىعقود إضافة ، الشرعً القاضً من الصادرة الملكٌة

حٌا العربٌةبشرط باللؽتٌن مكتوبة ملكٌة ببطاقات الطابو واستبدال العقار زة

التسجٌلمشبعةبالتفاصٌلمنحٌثتقسٌم واالٌطالٌة،وجاءتالكٌفٌةالتًٌتمبها

البٌانات واثبات بها حقوق لهم من وتحدٌد ورٌفٌة حضرٌة أمبلك إلً العقارات

ا والحقوق وصؾالعقار مع بهم، المتعلقة ماالشخصٌة وكل علٌه المترتبة لعٌنٌة

الوفاة او بسببالبٌع الملكٌة انتقال من علٌه ٌستجد
(268)

لطلبات وضححبلً كما ،

بسببأحداثالؽزواإلٌطالًباستبناؾ التسجٌلالمقدمةقبلالؽزوولمٌفصلبها

التحقٌقفٌهاوفقاًللقانونالعثمانًالذيكانسارٌاً
(269)

.

 فبقٌت األراضً أصناؾ القانونأما فً الواردة والتسمٌات الصفات بنفس

العثمانً
(270)

لها الموات أراضً بإضافة المٌري أراضً نطاق توسٌع مع

سمح كما العامة، التًتصادرلدواعًالمصلحة أوالجماعٌة واألراضًالخاصة

على بناًء أو الهبة إثباتسند شرط القبابل قبل من المتروكة األراضً باستؽبلل

 ونوعالشهادة عددها وبٌان المجموعة باسم التسجٌل وٌتم ألعضابها الجماعٌة

وحدوداالستؽبللوٌنظرفًالمنازعاتوفقاًللعرؾ.

جاءالقانوناإلٌطالًمتفقامعالنصوصالقانونٌةالعثمانٌةفًتحدٌداصناؾ

التمل من والحد الزراعٌة لؤلراضً الدولة امتبلك علىشرعٌة والتؤكٌد كالملكٌة
                                                           

268
- Gennaro Mondaihlaqislazire colonial Italiana nel suo sviluppo storico nel suo 

stato 1881-1941 milano p ,p 141-142 
269

جّؼخ ِذّٛص اٌشر٠مٟ،رذم١ك اٌٍّى١خ فٟ ٔظبَ اٌظجً اٌؼمبرٞ ا١ٌٍجٟ ٚاٌّغزثٟ ،مزاثٍض،ِىزجخ مزاثٍض  - 

 .35،ؽ1995اٌؼب١ٌّخ 
270

ٌشبؽ، أراكٝ ا١ٌّزٞ، أراكٟ اٌّٛاد ٚأس١زاً أراكٟ اٌٍّه ااٌشبؽ، أراكٝ اٌٛلف، اٌؼبَ ٚا - 

 األراكٟ اٌّززٚوخ.
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الخاصعنطرٌقمإسسةعقارٌةخاضعةلسٌاسةالدولةٌدٌرهاموظفوهاواقتصر

دورأهلالبلدفٌهاعلىالمشاركةفًلجنةالنظرفًاالعتراضاتوالمنازعات.

بحٌث الدولة ٌخصملكٌة فٌما التنفٌذ موضع طرابلس فً القانون ووضع

م1913نةهكتارامناألراضًالزراعٌةخبللس9313تمكنتمنضم
(271)

أما

زراعٌة أراضً على الحصول فً صعوبة السلطاتاإلٌطالٌة واجهت برقة فً

القٌادة وجهت لذلك ، الفترة هذه خبلل المحتلة، المساحة فً عامة ملكٌة ذات

بنٌنا فً الفعالة الوطنٌة الهجماتلضربالمقاومة من ببنؽازيسلسلة العسكرٌة

بنٌناوطلمٌثة م1913أبرٌل3ابتداءمنودرنةوطبرق،عبرمحورٌنهما
(272)



األبٌار هضبة بٌن جؽرافٌا الواقعة الزراعٌة المنطقة على السٌطرة لها لٌتسنى

تلك وأسفرت اإلٌطالٌٌن، للمستوطنٌن واستقرار جذب منطقة باعتبارها ودرنة

العملٌاتعنتقدماالٌطالٌٌنفًاحتبللاالراضًالمحاذٌةللساحلمابٌنبنؽازي

بٌنما فًمعركتًوسوسة هزٌمتهم علىاثر األخضر صوبالجبل تعثرزحفهم

كرٌمالقرباعوالصفصاؾمنالسنةنفسها
(273)

.

كمالمتنجحالمحاوالتالسٌاسٌةاالستعمارٌةالرامٌةإلىالتؽلؽلعنطرٌق

التفاوضمعالسٌدأحمدالشرٌؾبرفضهلئلؼراءاتالمقدمةله؛معبراًعنموقفه

بردهعلىالوسطاءالسٌاسٌٌن"لنأفرطفًاألرضمامقدارهمربطمناالحتبلل

حصانً"
(274)

.

ومنناحٌةأخرىسعىالجنرالامٌلٌو،قابدالعملٌاتالعسكرٌةفًالمنطقة

الواقعةؼرببنؽازيإلىالتوؼلمنخبللالتفاوضمعمشاٌخقبابلالعواقٌرولم

السٌدأحمدالشرٌؾتصادؾمحاولتهالنجاحاللتزامهمبنفسموقؾ
(275)

.

 عام باحتبلل1914وبنهاٌة مكاسب اإلٌطالً العسكري التوؼل أحرز م

كمنحوالجنوبمنالساحلفًالرقعة60-50أراضًلمساحاتتتراوحمابٌن
                                                           

271
َ"، االطزؼّبر االطز١طبٟٔ 1939-1911اٌٙبصٞ ثٛ ٌمّخ، "االطزؼّبر االطز١طبٟٔ اال٠طبٌٟ فٟ ١ٌج١ب،  - 

 .43َ، مزاثٍض،  ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١ٓ ٌٍضراطبد اٌزبر٠ش١خ ،ؽ1970-1911اال٠طبٌٟ فٟ ١ٌج١ب، 
272
 .61اٌجبطٍخ، ؽ ثبساِٗ، اٌّض٠ٕخ - 
273
 .188ػجض اٌٌّٛٝ اٌذز٠ز، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ - 
274
 .119-118اٌّزجغ ٔفظٗ، ؽ ؽ - 
275
 .145األػٙت، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ - 
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الممتدةمناجدابٌاؼرباًإلىدرنةفًالشرق
(276)

،ولمتنجحالقواتاالٌطالٌةفً

 تلك من أعمق التوؼل المسلحةمحاوالتها المقاومة حركة لتصاعد المساحة

للجزء الجنوبٌة والسفوح اجدابٌا جنوب الفارغ الوادي فً مناطق فً المتمركزة

ضربات وتسدٌدها بالبطنان الدفنة إلى إضافة األخضر الجبل األوسطمنهضبة

إمدادها خطوط طول على اإلٌطالٌة الحامٌات ضد ومتتالٌة مفاجبة
(277)

وقد

ةالقواتالعسكرٌةاالٌطالٌةمنقبلالمجاهدٌنفًعدةمعاركحتىاستمرتمنازل

م،ومنأهمتلكالمعاركالتًوقعتخبللتلكالفترةبٌنالمجاهدٌن1914سبتمبر

 سلوق هً –والطلٌان –ساونو خوالن –بٌضافم ابوشمال –عٌن –الصلٌبة

ٌٌنحٌثأرؼمواسٌديداوود،وكانتاشدوباالعلىاالٌطال–جردسالجراري

التًاحتلتفًبداٌةعام إلًإجبلءأؼلبالمراكزالحٌوٌة تحتضؽطالمقاومة

م1914
(278)

وجهت التً المسلحة بالمقاومة الرتباطها الؽربٌة برقة فً خاصة

للطلٌانفًمنطقةالقبلة
(279)

.

للجنرالبرٌكوال،إلً لقدحاولالجنرالامٌلٌو،الذيأصبحوالٌاًلبرقهخلفا

إقامةمشروعاتاستٌطانٌةفًالمساحةالمحتلةإالأنهواجهتهمعضلةقلةاالراضً

أو ألصحابها خاصاً القطاعكانتملكاً االراضًفًهذا ألنمعظم بها األمٌرٌة

وقفاًللزواٌاالسنوسٌة.لذالجؤإلىسلباألراضًاعتماداًعلىركٌزتٌنهماتفعٌل

وسخر1099الجنرالرٌكوالوالمرسومالملكًرقمقوانٌنالمصادرةالتًسلكها

المحكمة وشرعت قراراته، لتنفٌذ العسكرٌة بنؽازي ومحكمة السٌاسً المكتب

أكتوبر منذ فًبنؽازياصدارأحكامها حٌثقضتبنفًسبعة1914العسكرٌة

الثابتة ممتلكاتهم بمصادرة والحكم ودرنه بنؽازي مدٌنة أعٌان من وعشرٌن
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 .120ػجض اٌٌّٟٛ اٌذز٠ز، اٌّزجغ اٌظبثك ؽ - 
277

، 1915-1914ادّض ػط١خ ِضًٌ، اٌّمبِٚخ ا١ٌٍج١خ كض اٌغشٚ اال٠طبٌٟ ٚرأص١زاد األٚكبع اٌض١ٌٚخ ػ١ٍٙب  - 

 102- 100مزاثٍض، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ ٌٍضراطبد اٌزبر٠ش١خ، ؽ ؽ
278

-99، ؽ ؽ1973، ث١زٚد، صار اٌضمبفخ، 1931-1911س١ٍفخ ِذّض اٌز١ٍظٟ، ِؼجُ ِؼبرن اٌجٙبص ا١ٌٍجٟ  - 

200 ،273-499. 
279

اٌمجٍخ ٘ٝ إٌّبمك اٌٙبِخ فٟ ١ٌج١ب ٚرزثن ث١ٓ اٌظٙٛي ٚإٌّبمك اٌجج١ٍخ فٟ ػّبي مزاثٍض ثبٌّٕبمك  - 

 اٌجٕٛث١خ ٚرؼ١غ ف١ٗ ػضح لجبئً ِٕٙب أٚالص ٠ٛطف ٚاٌشٔزبْ.
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ةبتهمةالتؤمرعلىالسلطةاإلٌطالٌةوالتعاونمعالمجاهدٌنوالمنقول
(280)

ثمالحكم

بمنطقة منالمواطنٌنومشاٌخقبابلالعمارنةوهوٌديعنأراضٌهم بترحٌلعدد

م،كماصادرأمبلكاثنًعشرزاوٌةسنوسٌة1914األبٌارفًأكتوبرعام
(281)

.

إل بها بعث رسالة فً اإلجراءات هذه إمٌلٌو وزٌروبرر برتولٌنً ى

منها وٌهددون والدٌن للسلطة المعارضٌن حق فً نفذت بؤنها المستعمرات

وٌضمرونالعداوةلئلنسانالمسٌحًوالٌعترفونبقانونؼٌرالقوةالتًٌجبأن

تكونحازمةكرادعلهم
(282)

.

هذاوقدانتقدعمرمنصورالكٌخٌاعضواللجنةاالستشارٌةفًوالٌةبرقةفً

متلكالتدابٌروٌصفها1915-1-15إلًوزٌرالمستعمراتوالمإرخةفًرسالته

بالتصلبوالصرامة،وابتعادهاعنالمصداقٌةالعتمادهاعلىالببلؼاتالواردةإلى

مادٌة أضرار إلحاق فً سببته مما صحتها من التحقق دون السٌاسً المكتب

للسلط الخاضعة المدن فً القاطنٌن بالمواطنٌن دعاومعنوٌة كما اإلٌطالٌة، ة

القمعٌةتجاهالمواطنٌنفًبرقةوعدماتخاذ الحكومةاإلٌطالٌةإلىتعدٌلسٌاستها

أٌةإجراءاتمنشانهاتعمٌقالهوةبٌنالسلطةوالمواطنٌنوعرقلةمساعًالسبلم

التًتجرٌهاسلطاتاالحتبللمعالقٌاداتالوطنٌةفًبرقةعنطرٌقممثلٌهامن

نمماٌإثرعلىسٌرالمفاوضاتالسٌاسٌٌ
(283)

.

وطالتاألحكامعددمنأعٌانبنؽازيالذٌنٌعملونكمستشارٌنفًالمكتب

السٌاسًوجهتإلٌهمتهمةالخٌانةإلخفاقهمفًإقناعمشاٌخالعواقٌربإعبلنوالبهم

للحكومةاإلٌطالٌةوحكمتعلٌهمالمحكمةالعسكرٌةبالحبسلمدةخمسعشرةسنة

رةممتلكاتهمالثابتةوالمنقولةمثلالسنوسًجبرالمؽبوب،محمدمنصورومصاد

 وفً وؼٌرهم بسٌكري باشا حسٌن كوٌري، باشا حسٌن و15الكٌخٌا، 30ماٌو

مأصدرالجنرالامٌلٌووالًبوالٌةكلمنطرابلسوبرقة1915ٌولٌومنسنة
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، 1993اٌٛصبئك اال٠طب١ٌخ اٌّجّٛػخ اٌظبصطخ ػؼز، د ػّز اٌجبرٟٚٔ مزاثٍض، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ،  - 

 .715ؽ
281
 .42َ، ؽ1970ؿالح اٌؼمبص، ١ٌج١ب اٌّؼبؿزح، اٌمب٘زح، ِؼٙض اٌجذٛس ٚاٌضراطبد اٌؼزث١خ،  - 
282
 .717-716اٌٛصبئك اال٠طب١ٌخ، اٌّجّٛػخ اٌظبصطخ ػؼز، ؽ ؽ - 
283
 . 66اٌٛصبئك اإل٠طب١ٌخ اٌّجّٛػخ اٌضبِٕخ ػؼز، ؽ - 
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ب أسمابهم من المجاهدٌن أمبلك بحجز تقضً والبٌة أصدرمراسٌم كما العصا

مأمرفٌهبحجزاألمبلكالعقارٌةالمنسوبة1916أكتوبرعام20مرسومآخرفً

العصا المجاهدٌن وأموال وبرقة بطرابلس القاطنٌن ؼٌر العثمانٌة الدولة لرعاٌا

التاركٌنلببلدهم
(284)

االحتبلل الدولًعلىسلطة القانون فًالوقتالذيٌحرم ،

ٌرالقاطنٌنبببلدهمبلٌتحتمعلٌهاإدارتهاوالمحافظةمصادرةأمبلكاالشخاصؼ

علٌها
(285)

عقبمعركةالقرضابٌةوما وجاءتتلكاإلجراءاتفًأشدمظاهرها

ترتبعلٌهامنضعؾوضعإٌطالٌاسٌاسٌاًوعسكرٌاًفًطرابلسوبرقةووظفت

واال االقتصادٌة منمقوماتها عناصرها بتجرٌد الجهاد منحركة جتماعٌةلبلنتقام

منخبللمصادرةاألمبلكوخاصةاألراضًوحٌازتهالصالحالمستعمراإلٌطالً

ونفذتهذهالتدابٌرعلىنطاقواسعبناءعلىاتهاماتواردةمنالمكتبالسٌاسً

شملتالرجالوالنساءبتهمةرفعالسبلحاومساندةالمقاومةبؤيشكلمناألشكال

أحكام العسكرٌة المحاكم وبتفحصوأصدرت الممتلكات، من والتجرٌد بالسجن اً

بعضتلكالقراراتنجدأنهااستهدفتمصادرةاالراضًالزراعٌةفًالمقاماألول

لكلالمتهمٌن
(286)

.

إلى الزراعٌة األراضً معظم لنقل وشكلتتلكاإلجراءاتاألساسالعملً

علىشراءممتلكاتالدولةكماشجعتالسلطاتاإلٌطالٌةأصحابرإوساألموال

فٌه أعلن ملكً مرسوم بصدور الطرٌق لهم ومهدت المواطنٌن من األراضً

بنؽازي فً الزراعً المكتب وأسست األراضً وشراء بٌع عملٌة عن اإلفراج

لئلشراؾعلٌها
(287)

-إالأنوسٌلةالشراءتمتفًنطاقضٌقلسببٌن:

ااألول أرضه ببٌع ٌقبل ال األساس فً اللٌبً المواطن أن رمزاً: ّتعد لتً

وأنباعالبعضجزءمنأرضهم ، االقتصادٌة وأساسحٌاته االجتماعٌة لمكانته
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 ٙبص ا١ٌٍج١١ٓ ٌٍضراطبد اٌزبر٠ش١خ..ْ مزاثٍض ْ ِزوش ج2ع.ٚ.ر، ، ٍِف األدىبَ اٌؼظىز٠خ ، ٚص١مخ رلُ  - 
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اٌشر٠مٝ، "اٌمبْٔٛ اٌضٌٟٚ ٚدك اٌؼؼت ا١ٌٍجٟ فٟ اٌزؼ٠ٛق ػٓ اكزار االدزالي اال٠طبٌٟ"، اٌؼ١ٙض، ع  - 

 .77، مزاثٍض، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ ، ؽ1983اٌزاثغ، 
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ٓ ٌٍضراطبد َ، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج1918١١-1915ع.ٚ.ر، لزاراد اٌّـبصرح، ٍِف األدىبَ اٌؼظىز٠خ،  - 

 اٌزبر٠ش١خ.
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اٌؼزوظٟ، ٌّذبد ػٓ االٚكبع االلزـبص٠خ فٟ ١ٌج١ب ئصٕبء اٌؼٙض اال٠طبٌٟ، مزاثٍض، رٛٔض،اٌضار اٌؼزث١خ  - 

 .اػبصح اٌّزجغ43، ؽ1976ٌٍىزبة، 
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مٌناء بسببإقفال برقة عانتمنها التً القاسٌة الظروؾاالقتصادٌة تحتوطؤة

م.1918–1916السلومالتجاريوتوالًسنواتالجفاؾطٌلةالفترةمن

مٌلالرأسمالٌةاإلٌطالالثانً عدم توافرأهم: ٌةلشراءاألراضًبسببعدم

سنة سٌادٌة تشرٌعات صدور من الرؼم وعلى األمن، وهو االستثمار ركابز

كامتٌازات1917 إلٌها آلت التً األراضً منح فً الشروع للسلطة تجٌز م

بواسطة استصبلحها بهدؾ أقساط على البٌع أو اإلٌجار بطرٌق للمستثمرٌن

 إال اإلٌطالٌٌن بنؽازي؛الفبلحٌن فًسهل معظمها األراضًالتًسلبتٌقع أن

إلً السلطة اضطرت لهذا الجؽرافٌة لطبٌعتها المعمرٌن تجذب ال منطقة وهً

الحامٌاتوبدأ عسكريبجوار ذاتطابع مستوطناتتجرٌبٌة إنشاء فً الشروع

المفاوضات مرحلة فً فٌها العمل
(288)

التً الوفاق سٌاسة إطار جاءتفً التً

بالسٌادةتبن اعترافهم على إجبارهم اللٌبٌٌن إلخضاع سٌاسً كمنهاج الحكومة تها

العسكرٌة الجبهة هدوء المفاوضات وتمخضعن الدبلوماسٌة، بالسبل اإلٌطالٌة

واستتباباألمنوإقامةسلطةمدنٌةعلىرأسهاالوالًجٌاكوموديمارتٌنٌومكنته

فشملت الداخلٌة للتنظٌمات جهوده توجٌه العقاريمن التسجٌل إجراءات مباشرة

المباشرة اإلدارة نطاق فً الواقع الجؽرافً الحٌز فً والخاصة العامة لؤلمبلك

لسلطةاالحتبلل
(289)

.

بالسبل األراضً سلب وهو البرنامج هذا من األساسٌة الؽاٌة تخفى وال

األساسباشرتمكاتب المشاعرالوطنٌةوعلىهذا إلثارة تجنباً األمبلكالقانونٌة

للمستعمرة العامة لؤلمبلك العقارٌة التحقٌقات فً ودرنة بنؽازي من كل فً

)األراضًاألمٌرٌة(واألمبلكالخاصةفًالحدوداإلدارٌةالتابعةلهاعلىأساس

السابقة العثمانٌة القٌود
(290)

هكتاراً وستٌن ثبلثمابة تسجٌل عن أسفرت

                                                           
288
ِـطفٟ اٌّز٠ّٟ، االطز١طبْ وفىزح اطزؼّبر٠خ ِٚضٜ رطج١مٙب ػٍٟ ِٕبمك ١ٌج١ب اٌؼزل١خ، رطبٌخ ِبجظز١ز ،  - 
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 .52ٔبرصٚػٟ، ربر٠ز اطزؼّبر ثزلخ، ؽ 
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 .52ٔبرصٚػٟ، ربر٠ز اطزؼّبر ثزلخ، ؽ - 
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شكلتالمٌريجزء360ًفقط) كؤمبلكعامة والباقً(ه، لقلتها، نظراً منها بسٌطاً

جاءبوسابلالمصادرةوالنزعللمصلحةالعامة
(291)

.

وبالرجوعإلىسجبلتالمباٌعاتالمحفوظةفًمحكمةشمالببنؽازينبلحظ

أنإجراءاتالتسجٌلللممتلكاتالخاصةتموفقاًللنظامالجدٌدوشرعتطبٌقهاابتداء

 م1916منعام
*
توثٌقبناءعلىطلبٌت بهصاحبالعقاروارتبطتعملٌة قدم

طلب على الحصول ٌثبت سند إحضار بضرورة المحكمة فً والشراء البٌع

التصدٌقالواردمندٌواناألمبلك
(292)

واستخرجفٌمابعدالسندالقطعًواعتدت

بهالمحاكمالشرعٌةعلىأساسأنهحجةللحقوقالثابتةفًالمباٌعاتأوفًالفصل

االمٌراثومافًنحوهافًقضاٌ
(293)

.

إرجاع بضرورة عكرمة اتفاقٌة من الخامسة المادة فً ورد ما على وبناًء

بإجراء كلؾمكتبدرنة السنوسٌة السلطاتمنالزواٌا الممتلكاتالتًصادرتها

تحقٌقاتللتؤكدمنأنهاأوقاؾعابدةلها،وعلىالرؼممماتوافرللمكتبمنمواد

 مناإلثباتبشؤنها السنوسٌة الزواٌا بشؤنإعفاء العثمانٌة قراراتالحكومة ومنها

الضرابب
(294)

ٌسهل حتى الزواٌا باسم توثٌقها عدم إلى انتهت التحقٌقات أن إال

مصادرتهاأونزعهاعندماتسنحالظروؾالسٌاسٌة
(295)

.

اإلٌطالٌة السلطة بٌن السٌاسً بالتفاوض اتسمت التً المرحلة هذه وفً

لوطنٌةفًبرقةظلتمسؤلةاحترامالملكٌةالمحوراألساسًفًإبرامأيوالقوىا

مٌحمل1919اتفاقمماحدابالوالديمارتٌنًإلىإصدارمرسوموالبًفًعام

ٌعلنفٌهإلؽاءاألوامرالسابقةالخاصةبمصادرةالممتلكات،كماأكدت2672رقم

ًالسنةنفسهاعلىحرمةالملكوالالمادةالخامسةمنالقانوناألساسًالصادرف

                                                           
291
 .61َ، ؽ1939-1911اٌٙبصٞ ثٛ ٌمّخ ، االطزؼّبر اإل٠طبٌٟ فٟ ١ٌج١ب  - 
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 َ،.1921-1919ٚ.َ.ع.ة،طجالد ِجب٠ؼبد  - 
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 .244اٌٛصبئك اال٠طب١ٌخ، اٌّجّٛػخ اٌظبصطخ ػؼز، ؽ - 
295

اٌٍجٕخ اٌطزاثٍظ١خ، اٌىزبة االث١ق فٟ ٚدضح مزاثٍض ٚثزلخ، ِـز، صار األٔٛار ٌٍطجبػخ ٚإٌؼز، ص.د،  - 

 .6ؽ
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ٌصحنزعهإاللؽرضالمصلحةالعامةبعددفعتعوٌضقانونً،وإعادةممتلكات

السجناءالذٌنصدربحقهمالعفوالملكًفًنوفمبر
(296)

.

باحترام علىالتزامها فًمٌثاقالرجمة رسمٌاً اإلٌطالٌة وصادقتالحكومة

خاصة كانت سواء برقة فً للزواٌاالممتلكات ممنوحة هبات أو مشاعة أو

السنوسٌة
(297)

وبقٌتمسؤلةتطبٌقتلكالمبادئعلىأرضالواقعمقرونةبالؽرض

األساسًللسلطةاإلٌطالٌةمنسٌاسةالتفاهمباتخاذهاوسٌلةتحقٌقأهدافهاوفرض

سٌادتهامنخبللالتؽلؽل،فعلىسبٌلالمثالتمكنتمنالتوؼلجنوباًعنطرٌق

تاكن وهً: تحتلها فًأراٍضلم –سالمعسكراتالمختلطة –المخٌلً–سلنطة

عكرمةوهًمناطقتتوفربهامصادرالمٌاه
(298)

.

فً وتجلً السٌاسة، لهذه الحقٌقة للمآرب الشعبً الحس تٌقظ ما وسرعان

المقاومةالسلبٌةبالعزوؾعنالتعاملمعاألطراإلٌطالٌة،واتخاذقرارشعبًمن

باإلٌطالٌٌنإالكتجارفًخبللمإتمرعقدفًاجدابٌاانطوىعلىعدماالعتراؾ

الساحلٌة المدن
(299)

للمنشآت تخرٌبٌة أعمال بشن المٌدانٌة المقاومة وتصاعدت

االٌطالٌةادتإلًاالشتباكمعبعضالوحداتالعسكرٌةفًبعضمناطقالجبل

الجانب إصرار مع برقة فً السٌاسً الوضع وتؤزم ، بنؽازي وؼرب األخضر

بٌنطرابلسوبرقةالوطنًللسعًإلىتوحٌدالج هود
(300)

وواجهديمارتٌنوهذه

التطوراتبالتخلًعنسٌاسةالوفاقوإعادةاألنماطالتًتمٌزبهاالحكمالعسكري

 ملكًصدرفًعام بموجبهإطبلقالعنانللمحاكم1921منخبللمرسوم تم م

للسٌاسة ومعارضتهم برفضهم وصفوا من ضد أحكامها إصدار فً العسكرٌة
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ممتلكاتهماإلٌطا ومصادرة بالسجن ومعاقبتهم لٌة
(301)

بمصادرة حكم صدر فمثبلً

هكتارعابدملكٌتهالعابلةاللواطًبمنطقةسلوق400
(302)

.

(1207كماصدرتاألحكامالعقارٌةالجدٌدةبموجبالمرسومالملكًرقم)

األمبلك العقاراتودوابر فً وتحتويعلىثبلثمواد نفسالسنة من ٌولٌو فً

)و قانون فٌها نص التً لبنود وتفصٌبلً شرحاً بمثابة جاءت م(1913اإلثبات:

القانونٌة الدراسات إلٌها توصلت التً والحلول النتابج توظٌؾ ذلك من واألهم

الباحثٌن من مجموعة أعدها التً واالقتصادٌة واالجتماعٌة
(303)

من بتكلٌؾ

الحكومة.

ناسبالمشارٌعاالستٌطانٌةهًوتوصلتإلىأنأفضلأنواعاألراضًالتًت

المنخفضة السكانٌة ذاتالكثافة الواسعة السهول والتًتشمل المتروكة االراضً

إلفرادها ملكاً أنها اعتبار على والرعً الحبوب زراعة فً القبابل وتستؽلها

ٌمنحقانون البسٌطةولم وهًتزٌدعناحتٌاجاتهم القدم، منذ م1913الستؽبللها

حقالقانونًفًامتبلكهاواخذهاعنوةسٌإديالًاثارةالقبابلضدالسلطةالدولةال

التًتسمح باالراضًالمشتركة واستبدالها المتروكة صفة فًالؽاء الحل وٌمكن

على واحدة لمنطقة أو واحد الجماعاتالتًتنتمًلجد منقبل باستؽبللها الدولة

أساسالمنفعةالعامة


ةوبالتالًٌسهلنزعهاوتوظٌفهالصالحأيإقرارملكٌةالدول

االٌطالٌٌن للمعمرٌن تمنح خاصة ملكٌات إلى تقسٌمها خبلل من االستٌطان

وبالتدرٌجتختفًفبةاالراضًالقبلٌة
(304)

.

االستعمار تارٌخ فً حاسم حدوثتؽٌر التشرٌعاتمع تلك ظهور وتزامن

( فولبً الكونت مجًء كان لٌبٌا فً فً(علVOLPIاإلٌطالً السلطة رأس ى

التً االستعمارٌة األٌدلوجٌة أسس أرسً حٌث إرهاصاته بؤول إٌذاناً طرابلس
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للدولةوال وارتكزتعلىإنكلشًء بعد، فٌما الفاشٌة اإلمبرٌالٌة سارتعلٌها

الؽٌر الخضوع وفرض التفاهم سٌاسة ونبذ كٌانها، خارج وال الدولة ضد شا

ٌبوأدواتؼاٌةفًالقمعواإلرهابومثلتعملٌةالمشروطبالقوةوباستخدامأسال

مظاهرها أهم من االستٌطانٌة المعاٌٌر تطابق التً الزراعٌة االراضً سلب

سٌادٌة قرارات ثبلثة خبلل من المصادرة أو النزع على ارتكزت األساسٌة

استنبطتمنالقانونالسابقوكانتبمثابةاألداةالتًنفذبها.

(وٌعتبركلاألراضًؼٌر660متحترقم)1922لٌوٌو8أولهاصدرفً

المستؽلةزراعٌاًوؼٌرالمقامعلٌهامباٍنتعودملكٌتهاللدولة
(305)

.

 فً مإرخ 2والثانً )1923ابرٌل ورقمه بمصادرة329م وٌقضً )

من إفادة بحقهم وصدرت القبابل بها تنتفع األشخاصأو ٌمتلكها التً االراضً

تإك لهالمكتبالسٌاسً التروٌج أو )العصٌان( المسلحة المقاومة فً مشاركتهم د

وأعطىللحاكمالحقفًإضفاءصفةالمٌريعلٌهاوالتصرؾفٌهاقبلالشروعفً

عملٌاتاإلثباتالعقاري
(306)

.

(ومنحالوالًصبلحٌة3204موتحملرقم)1923واألخٌركانفًنوفمبر

ا مبلكها ٌهمل التً الزراعٌة األراضً دوننزع متتالٌة لثبلثسنوات ستؽبللها

قٌمتهبنسبة) النزعمقابلوقعتعوٌضتزٌد باألشجاروٌتم %(عن100ؼرسها

م(1912القٌمةالتًحددهامرسومعام)
(307)

.

وسرٌعاً عملٌاً حبلً وضعت ألنها فعالٌتها على فولبً سٌاسة برهنت لقد

لؤلراض الدولة امتبلك عرقلت التً النظرٌة طرابلسللمصاعب فً الزراعٌة ً

من الفترة خبلل طرابلس إقلٌم فً علٌها المستولى االراضً مجموع ووصل

منذبداٌة58,087م)1923-1925 أيخمسةضعاؾالمتحصلعلٌها (هكتاراً

الؽزو.
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(هكتاراًعلىالمستوطنٌنكامتٌازاتكبٌرةعن31.538ومٌدانٌاًتمتوزٌع)

ت فًطرٌقالشراءأوحفظملكٌتها الحقفًشرابها حتنظاماإلٌجارولصاحبها

التًحددتوقتالمنحوإعفاإهامنالضرٌبةالعقارٌةلمدة أيوقتبنفسقٌمتها

بٌن)25 تتراوحما خبللمدة (سنوات7-5سنةمعإجبارٌةزراعتها
(308)

وفً

دانهمالمقابلُشردمبلكهااألصلٌونواضطرواللهجرةإلىالمدنأوخارجالببلدلفق

مصدرعٌشهموحتىالبعضالذيقبلالتعوٌضعجزعنشراءاألراضًنظراً

األرضالفعلً) التعوٌضوسعر قٌمة بٌن ما الكبٌر فًسنة)500للفارق لٌرة

 .م1923

وحتىٌتسنىلبلستعمارالفاشستًاستؽبللبرقةعلىالوجهاألكملوٌضمن

لهمنالسٌطرةعلىاألرضبوسابلاستقرارالمستوطنٌناإلٌطالٌٌنبهاكانالبد

الؽزو سٌاسة الفاشٌة الحكومة ربٌس فشجع قبل، ذي من ووحشٌة فعالٌة أكثر

والتنمٌةوأعطًتفوٌضاتللحكامالعسكرٌٌنالذٌنتعاقبواعلىحكمبرقةبالتوسع

فًاالحتبللمنخبللسلسلةمنالحمبلتالعسكرٌةواستعمالوسابلمتعددةمن

لشدةبهدؾاحتبللالدولةلؤلراضًالزراعٌةخاصةفًالمنطقةالواقعةاإلرهابوا

شرقاً ودرنة ؼرباً االبٌار هضبة بٌن جؽرافٌاً
(309)

أثبتت التً الرقعة وهً ،

برقة سفً المدنً االستعماري الحكم مرحلة أجرٌتفً التً الدراساتالمٌدانٌة

رار،مثلالدراسةالتًم،بؤنهامنطقةجذبواستق1923ٌناٌر–م1920أكتوبر

الوالً من بطلب الدراسات مكتب ربٌس اوؼسطٌنً أنرٌكو الكولونٌل بها قام

 عام فً م1923بونجوفانً
(310)

األرضبالقوة على الحصول مسالة تكن ولم ،

عبلقة بها تربطهم الذٌن األصلٌٌن أصحابها تشبث أمام مٌسوراً أمراً السبلح

شكلالدٌناإل ووجدانٌة األرضمناقتصادٌة كانتمشكلة لذا طارالعقابديلها،

المسلحة الوطنٌة المقاومة وحركة اإلٌطالً االستعمار بٌن الصراع مظاهر أبرز

بقٌادةالشٌخعمرالمختاروالتًاندلعتمعبدءهجومالوحداتالعسكرٌةالفاشستٌة
                                                           

308
ِبررٓ ِٛر، االطز١طبْ اٌشراػٟ اال٠طبٌٟ فٟ ١ٌج١ب، د ػجض اٌمبصر ِـطفٟ اٌّذ١ؼٟ، مزاثٍض، ِزوش  - 

 .53-52َ، ؽ ؽ1989جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ ٌٍضراطبد اٌزبر٠ش١خح، 
309
 385_384ثٌٛمّخ ، " االطز١طبْ اإل٠طبٌٟ فٟ ١ٌج١ب" ، ثذٛس ٚصراطبد فٟ اٌزبر٠ز ا١ٌٍجٟ ، ؽ ؽ  - 
310
 22َ ؽ 1924ع.ٚ.ر.د.ة، ِب٠ٛ  - 
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 مارس فً المختلطة االدوار معسكرات م1923على
(311)

السلطة نظمت لذلك ،

الملك تحدٌد منها ، الزراعٌة األراضً إلؼتصاب متعددة اشكال االستعمارٌة

العام
(312)

والنزعوهوتجرٌداالراضً وإثباتالملكٌةوأخرىبوسابلالمصادرة

منالملكٌةبطرٌقةتعسفٌةتحتستارتقوٌضاألمناالستعماريكؤنهاحجةقانونٌة

ا معظم لسلب العملً األساس إجراءاتها ًمبلّكهاوشكلت من الزراعٌة ألراضً

والمصادرة النزع عملٌات وبرهنت المستعمرة، للدولة كملك وتسجٌلها األصلٌٌن

وسرٌعاً عملٌاً حبلً وضعت ألنها الخصوص، بهذا فعالٌتها على خاص بشكل

لؤلراضً االستعمارٌة الدولة التًعرقلتامتبلك والقانونٌة للمصاعبالعسكرٌة

وضعحاكمبرقةالجنرالبونجوفانًالقواعدالبلزمةإلجراءاتالزراعٌةفًبرقة،

بتارٌخ والبٌاً فؤصدرمرسوماً الملكالعام، وتحدٌد ٌقتض23ًالمصادرة أكتوبر

توسٌعسلطاتالوالًفٌماٌتعلقبحجزومصادرةممتلكاتكلمنٌقومبعملٌإدي

ٌقا من كل والصحٌح االحتبلل سلطة وسبلمة بؤمن أضرار االحتبللإلى  وم

االستعماري
(313)

والمشاٌخ األعٌان ونفً باعتقال بونجوفانً قام الشؤن هذا .وفً

والخٌانة التؤمر بتهمة الدستورٌة مرحلة فً االستعمارٌة اإلدارة مع المتعاونٌن

ومصادرةممتلكاتهم
(314)

.

 فً الصادر العقاري القانون استخدم أنه الحجة1921كما ٌوفر ألنه م

الؼتصابالدولةلؤلراضًالقبلٌةحٌثنصعلىأناألراضًالواقعةفًالقانونٌة

السهولالواسعةذاتالكثافةالسكانٌةالمنخفضةالواقعةفًحٌازةالجماعاتالقبلٌة

وتستؽلهافًالزراعةوالرعًعلىأساسأنهاملكلهامنذالقدم،وتعتبرحٌازتها

وتس للدولة ملك ألنها قانونٌة، ؼٌر التًلها القبلٌة للجماعات باستؽبللها فقط مح

األراضًالتًال أما علىأساسحقاالنتفاع، أولمنطقةواحدة تنتمًلجدواحد

المشروع فً الستؽبللها تسهٌبلً المتروكة اسم علٌها أطلق القبابل تستؽلها
                                                           

311
 .165االػٙت، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ  - 
312
 22َ ،ؽ 1924ع.ٚ.ر.د.ة، ِب٠ٛ  - 
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ؼإْٚ اٌظ١بط١خ َ، دىِٛخ ِـز ثزلخ ئصارح ا1924ٌ، فجزا٠ز  4ع.ٚ.ر ، ٔؼزح ط١بط١خ رلُ  - 

 ٚاٌّض١ٔخ،مزاثٍض ، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١ٓ ٌٍضراطبد اٌزبر٠ش١خ .
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طجالد اٌّذبوُ اٌؼظىز٠خ د أدّض ػبِز س١ٍ١ٍ١ؾ، مزاثٍض ، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ ٌٍضراطبد اٌزبر٠ش١خ ،  - 

 .34، ؽ 1988
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ظلاالستٌطانًوبررالقانونسرقتهاذلكبحكمانهمنالضاربالمصلحةالعامةأنت

الدولة دوناستؽبللزراعًومنالعدلأنتستولًعلٌها متروكة أراٍضواسعة

لكًتمنحهاآلخرٌنٌزرعونها)أيالمستوطنون(
(315)

.

الجنرال قام الكٌفٌة بتلك الزراعٌة األراضً على الحصول أجل ومن

وعٌن وطبرق ودرنة بنؽازي فً العقارٌة الملكٌة دوابر تنظٌم بإعادة بٌونجفانً

الدوابرع تلك ودعم الفاشستً الحزب إلى تنتمً إٌطالٌة عناصر رأسها لى

فً بافتتاحفروعلها باإلمكانٌاتالمادٌةوالفنٌةالبلزمةووسعمننطاقعملٌاتها

وانطلقتالتحقٌقاتالعقارٌةفًتلكالمناطقواضعة متصرفٌاتالمرجوشحات،

علىاأل تقتصر الخاصة الملكٌة أن أصحابهافًاالعتبار راضًالتًاستصلحها

وثابق حٌازتهم وفً اآلبار وحفروا المبانً فٌها وأقاموا األشجار فٌها وؼرسوا

الدفترحاقانً مكاتب من الصادر العثمانً الطابو مثل لها بملكٌتهم تفٌد رسمٌة

السابقأوحججنقلالملكٌةالصادرةمنالقاضًالشرعًأوعقودالبٌعوالشراء

عل العقارالمصادق حٌازة بشرط الشرعٌة المحكمة فً ٌها
(316)

من عداها أما ،

سلطة باسم تسجل العقارٌة التحقٌقات بكافة إلٌها ٌصل التً الزراعٌة األراضً

األراضً مساحة وبلؽت فقط، االنتفاع أساس على باستعمالها وٌسمح االحتبلل

راً(هكتا630مستمابةوثبلثٌن)1924-1923المستولىعلٌهاخبلل
(317)

،وحتى

 كانت1926نهاٌة منها كثٌراً أن كما كافٌة تكناألرضالتًتمتحٌازتها لم م

اإلخفاقات جانب الً االقتصادي، للتخطٌط تخضع التً المناطق نطاق خارج

العسكرٌةفًمجالالتوسعحٌثواجهتقواتالجنرالتروتسًهزٌمةنكراءفً

م1927معركةالرحٌبةمارس
(318)

.

لهذاالجؤتروتسًإلىالبحثعنطرقجدٌدةلحلمشكلةاألراضًالزراعٌة

المتصرفٌاتوحرصعلى فً المنتشرة األمبلك مكاتب تنظٌم إعادة على فعمل

لها وقدم بإدارتها، اإلٌطالٌٌن القضاة من فكلؾعدداً لها القانونٌة الواجهة ضمان
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 . 1921ٚ.ن.ق، ٔؾ اٌمبْٔٛ اٌؼمبرٞ، ثٕغبسٞ م ٖ ،  - 
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 .91اٌجز غضٟ ، اٌّمبِٚخ اٌٛم١ٕخ فٟ اٌججً األسلز ، ؽ - 
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لل المنعزل التوثٌق نظام واستبدل المالً القانونٌةالدعم االوضاع بتحدٌد عقارات

بقصد المستهدفة المنطقة وحدة أساس على لبلراضً المباشرة وؼٌر المباشرة

تسهٌلاستؽبللها،وكلؾمكتببنؽازيباجراءالتحقٌقاتفًاألراضًالواقعةفً

الصلٌعاٌةالتًمعظمهافًاألصلملكٌةجماعة–االبٌار–توكرة–منطقةسلوق

عواقٌرالتًتقطنتلكالمناطقوباشرتإجراءاتاإلثباتبناًءعلىإعبلنلقبٌلةال

صادرعنالمكتبالعقاريٌطلبفٌهمنالسكانالوطنٌٌنإلىتسجٌلاألراضً

مصحوبٌنبوثابقاالثباتفًبحرأحدعشرٌوماًمنتارٌخاإلعبلنالذيٌنشرفً

 بالمراكز الشرعٌة المحاكم فً او االمبلك المهلةدابرة انقضاء وعند الحضرٌة

للدولة ملك المسجلة ؼٌر األراضً جمٌع العقاري المكتب لدي ٌعتبر المحددة

االستعمارٌة
(319)

.

عرؾبسٌاسة جدٌداً ٌكتؾاالستعمارباألشكالالسابقةبلاستخدمشكبلً ولم

همتحدٌدملكٌةالقبابلبحجةأنعدمتحدٌدملكٌةكلقبٌلةعلىوجهالدقةهومنأ

لخلق كانتوسٌلة إذ الصحٌح العكسهو بٌنما والمشكبلت، النزاع أسبابإثارة

النزاعاتوالحزازاتبٌنالقبابلعلىقطعكبٌرةمناألراضًبسببتعذرإثباتها،

وكلماتؤزماألمرتتدخللجنةالتحقٌقاتالمكلفةوتنقلهاإلىأمبلكالدولةفضاًللنزاع

ثمانإلىالمعمرٌناإلٌطالٌٌنونتٌجةأعمالالتحقٌقاتالتًالقابموتقدمهاأبخساأل

 عامً خبلل بنؽازي فً األمبلك دابرة ملكٌة1927-1926أنجزتها نقل م

ملكٌة الً األبٌار بنؽازيوهضبة فًسهل الراضً أجود من مقاطعاتبؤكملها

رفً(هكتا1500(هكتارفًمنطقةالصلٌعاٌة)600الدولةاالستعمارٌةفكانت)

توكرة
(320)

،وهًأراٍضمشتركةتعودملكٌتهالعشابرالعواقٌرالتًتعٌشفًتلك

لعدم إما ملكٌتها نقل وٌتم والرعوي، الزراعً نشاطها فً وتستؽلها المناطق

إذا باإلعبلنأوعدمالتمكنمنقراءتههذا بسببعدممعرفتهم حضورأصحابها

 لتعذر أو اإلعبلن مكان فً أٌنصادؾوجودهم ومن ملكٌتها على الدلٌل إقامة

                                                           
319

، مزاثٍض ، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ ٌٍضراطبد  1928ع،ٚ.ر ،اٌزمز٠ز اٌـبصر ػٓ صائزح أِالن ثٕغبسٞ ٌظٕخ  - 

 1بر٠ش١خ ،ؽ اٌز
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 .3- 2َ ،ؽ ؽ  1928ع،ٚ،ر ،  اٌزمز٠ز اٌـبصر ػٓ صائزح اِالن ثٕغبسٜ  - 
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ألصحابهاإنٌقٌمواالدلٌلعلىملكٌتهافًؼٌاباإلثباتاتالقانونٌةأولٌساإلثبات

فًالعرؾالقبلًٌرتكزعلىالشهادةالشفهٌة،كمااستخدمتإجراءاتنزعالملكٌة

مباشرة ؼٌر مصادرة جوهرها فً كانت وهً العامة المصلحة ادعاء تحت

ًالسكانالوطنٌٌنحٌثكلؾحاكمبرقةالجنرالتروتسًُكبلًمنالقاضًألراض

( )Carnoroliكارنورولً فانتوننً والقاضً )Fantoniبدابرة العاملٌن )

القانونٌةمنأجلإضفاءالشرعٌةعلىعملٌة الصٌؽة األمبلكفًبنؽازيبإعداد

وت العامة، المنفعة لصالح الوطنٌٌن ألراضً السلطة بموجبنزع إقرارها م

 م1928مرسومٌنوالبٌٌنصدراألولفًأكتوبروالثانًفًنوفمبرخبللعام

لبلستعمار الصالحة نزعاألراضًالمشتركة االستعمارٌة لئلدارة وٌحقبموجبها

ملكسلطةاالحتبللبحقالسٌادةوٌكوناإلجراءالقانونًفٌهأن علىأساسأنها

ولٌس االنتفاع حق الملكٌاتالخاصةالنزععن نزع للحاكم أقر والثانً الملكٌة.

العامة لصالحالمنفعة
(321)

( الملكًرقم إلىالرسوم استناداً المإرخف1009ً، )

مارسالذيٌعطًالحقللحكاماالستعمارٌٌنفًنزعأمبلكالوطنٌٌنالثابتةمقابل

 سنوات خبلل األراضً قٌمة أساس على مالً تعوٌض ،1912-1907دفع

تكونبسبباإلصبلحاتوالتحسٌناتالتً علىقٌمتها تطرأ باعتبارأنأيزٌادة

لٌرة(30إلى25استحدثهااالستعماراإلٌطالًفًالببلدوحددقٌمةالتعوٌضمن)

بنزع أمبلكبنؽازياإلجراءاتالمتعلقة سبقنفذتدابرة علىما وبناًء للهكتار،

وإعدادقوابمبؤسماءأصحابهاووضعكلمةالملكٌةبتحدٌداألراضًالمرادنز عها

الكٌفٌة المنتفعأمامأسماءالمالكٌنسواءأنكانتحصصأوملكٌةفردٌة،وبهذه

 سنة فً المكتب )1928نزع نحو الزراعٌة20.000م األراضً من هكتار(

هكتاراً(فًمنطقةالقوارشة13.794لحسابمصلحةاالستعمارمنها)
(322)

.

(449امنخبللقراءةمرسوموالًبرقةالجنرالتروتسًرقم)وٌتبٌنلن

مالذيتقرربمقتضاهنزعملكٌةقطعاألراضًالزراعٌة1928المإرخفًٌونٌو

فًمنطقةقافٌزبالقوارشةأنأؼلبالمبلكرفضوااستبلمالتعوٌض،حٌثنصت
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 .288 – 287رزٚرظٝ ، ٔفض اٌّزجغ اٌظبثك ، ؽ  - 
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زعالملكٌاتتقرٌرقٌمةالمادةالثانٌةمنالرسومأنهعلىالحاكمالذيتمتكلٌفهبن

 لسنة الملكً حسبنصالمرسوم م1912التعوٌضاتالمرفوضة
(323)

وبحسب ،

تحولإلى استبلمها فإنالتعوٌضاتالتًرفضأصحابها اإلجراءاتاالستعمارٌة

لصالحمالكاألراضًوالواقعأنهتمتوظٌؾ صندوقالتوفٌركودٌعةالستثمارها

مشروعاالستٌطانًعوابدتلكاألموالفًخدمةال
(324)

،ومنالمرجحأنهمنبٌن

أسبابالرفضالفارقالكبٌربٌنقٌمةالتعوٌضوسعراألراضًالفعلًالذيٌقدر

لٌراتللمتروٌتضحلناذلكمنحججبٌعاألراضًالمسجلةبمحكمةبنؽازي7-

مبٌعأرضحراثهفًمحلةسٌديداوود1927الشرعٌةعلىسبٌلالمثالتمفً

م 300ساحتها للبناءبمساحة1800متربمبلػوقدره بٌعأرضىمعده كما لٌرة

لٌراتللمترالواحد7لٌرةبمعنًأنه700متربمبلػوقدره100
(325)

إضافةإلى

من وٌتضح ، التعوٌض دفع عملٌة فً تتماطل كانت االستعمارٌة اإلدارة أن

أجرا التً الشرعٌة التوكٌبلت من عٌنة على محكمةاالطبلع فً أصحابها ها

االستعمارٌة اإلدارة مطالبة فً ٌنوبعنهم من تعٌٌن أجل من الشرعٌة بنؽازي

بدفعقٌمةالتعوٌضالمستحقةلهموالمثبتةفًإٌصاالترسمٌةمنذعدةسنوات
(326)



34.142م)1929-1927وٌقدرمجموعاألراضًالمستولىعلٌهاخبللالفترة

هكتاراً(
(327)

( ف300ًمنها تقع وهً الشراء طرٌق عن جاءت فقط هكتارا(

منطقتًالمرجوالفتاٌحبدرنةواضطرتالسلطةاالستعمارٌةإلىالسماحللمعمرٌن

القاضً بالمرج األمبلك مكتب لمدٌر القانونً للموقؾ نتٌجة بشرابها اإلٌطالٌٌن

( وSavarizeسافارٌزي الدولة ملكٌة إلى القبابل أراضً الذيرفضنقل فقاَ(

أنتلكاألراضًهًملكلهاحسبالشرٌعةاإلسبلمٌة لئلجراءاتالسابقةمعتبراً

                                                           
323

إْٚ اٌّض١ٔخ ٚاٌظ١بط١خ ثٛال٠خ ثزلخ ، ثزبر٠ز ِبرص ٚصبئك سبؿخ ،لزاراد ٔشع ٍِى١خ ؿبصر ػٓ ِض٠ز اٌؼ - 

1928.َ 
324
 .213ثزؼٌٟٛ ، اٌّزجغ اٌظبثك ، ؽ  - 
325
 .204، ٚص١مخ رلُ 21َ ٚص١مخ رلُ 1929-1927ٚ.َ.ع.ة، اٌظجً اٌزاثغ ِمبٚالد، - 
326
 .1923 – 1920ص.َ.ع ة ، طجً ِمبٚالد  - 

327
- Douglas.LJohnsoin. Gabal al akhdar.Ctrenqlca the university of Chicaco 

1973,P192. 
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إالعنطرٌقالشراء والٌمكنلسلطةاالحتبللالحصولعلٌها
(328)

علٌه وبناًء ،

 اإلٌطالً االستٌطان شركة بشراء–قامت الزراعً المكتب طرٌق عن العربً

( منأصحابها83.217أراٍضبمساحة الفتاٌحهكتار( فًمناطقالمرجوسهل

بدرنة
(329)

األراضً على الحصول مجال فً نجاحاً العملٌة تلك تحقق ولم ،

رمزاً تعتبر التً أرضه بٌع ٌقبل اللٌبًفًاألساسال المواطنون ألن الزراعٌة

لمكانتهاالجتماعٌةوأساسحٌاتهاالقتصادٌةوالقلةالذٌنباعواأراضٌهمفًالؽالب

ت لم كانتأنها وأنها خاصة بها للمتاجرة اشتروها وإنما لهم ملكاً األصل فً كن

على االستعمار سٌطرة بعد للعمل مجاالً الوطنٌن فٌه التجاريالذيوجد النشاط

مختلؾأنواعالنشاطالتجارياألخرى.

وأماعملٌاتالمصادرةالمباشرةالتًاستهدفتاألراضًالزراعٌةفًالمقام

تج كانت وتروتسًاألول  مومنٌللً االستعمارٌٌن الحكام ٌد على تصاعدٌاً ري

وسٌشلٌانًوهًمنتداعٌاتالنتابجالسلبٌةللتقدمالعسكرياالستعماريفًالجبل

االخضر
(330)

،وعجزالحكومةالفاشٌةعلىالقضاءعلىالمقاومةالوطنٌةالمسلحة

والتحمتمعهافًعدةالتًوجهتضرباتموجعةللقواتالعسكرٌةاالستعمارٌة

معاركأجبرتهافًكثٌرمناالحٌانعلىالتقهقرفكانتكلهزٌمةتستلزماالنتقام

فرق لمبلحقة النطاق واسعة تطهٌرٌة حمبلت شكل فً الفاشستً الجٌش لهٌبة

القرى وشملت شكل بؤي المسلحة المقاومة مع المتعاونٌن ومعاقبة المجاهدٌن

اال لسلطة الخاضعة المنقولة،والنجوع الثابتة ممتلكاتالوطنٌٌن ومصادرة حتبلل

المحكمة عن صادرة وأحكام والبٌة قرارات طرٌق عن المصادرة تمت كما

أو الببلد داخل سواء الوطنٌٌن السكان حق فً طبقت بنؽازي فً العسكرٌة

المهاجرٌنإلىمصروببلدالشاموبررتاإلدارةاالستعمارٌةمصادرتهالؤلراضً

بتعاونهمالخا أمنها ٌهددون وهم االحتبلل لسلطة للمعارضٌن ملًك بؤنها بهم صة

ودعمهمللمقاومةالمسلحةذلكاإلجراءٌمثلعقاباًرادعاًلهموفًالمرحلةمابٌن
                                                           

328
 61االطزؼّبر االطز١طبٟٔ فٟ ١ٌج١ب ،ؽ 1939 – 1911أثٌٛمّخ ،االطز١طبْ اإل٠طبٌٟ فٟ ١ٌج١ب  - 
329

 – 1926ع.ٚ.ر ،أٚاِز ِٚزاط١ُ ٚالئ١خ رزؼٍك ثأٚجٗ اٌذ١بح االلزـبص٠خ فٟ مزاثٍض ٚثزلخ ،  - 

 ١خ.  ٔطزاثٍض ، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١ٓ ٌٍضراطبد اٌزبر٠ش1928
330
 .  72، ؽ1968جبْ ص٠جٛا، االطزؼّبر اإل٠طبٌٟ ١ٌٍج١ب ، ٘بػُ د١ضر ، ١ٌج١ب ، صار ١ٌج١ب ٌٍٕؼز ٚاٌزٛس٠غ ،  - 
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1924-1926( مصادرة تمت هكتار(6850م
(331)

إجراءات أكبر وحصلت

 عامً خبلل ؼراتسٌانً الجنرال عهد فً الت1931ً–1930المصادرة م

الوطنٌة المقاومة تصاعد إزاء سلكها التً اإلرهابٌة لئلجراءات كنتٌجة جاءت

المحكمة أصدرتها التً القضابٌة األحكام وتمثلت علٌها القضاء بهدؾ المسلحة

مصادرة وأٌضاً السنوسٌة الزواٌا إلى العابدة الوقؾ أراضً ومصادرة الطابرة

إ ترحٌلها تم التً القبابل والمقرونأراضً سلوق فً الجماعٌة المعتقدات لى

والعقٌلة والبرٌقة
(332)

 عام مطلع فً لؤلراض1932ً، الدولة ملكٌة تقدمت م

(ووضعتالحكومةاالستعمارٌةٌدهاعلىكل129790الزراعٌةفوصلتالً)

القانون إلثباتات وفقاً للدولة عامة كملكٌة وسجلت برقه فً الخصبة األراضً

ال االستعماري فً صدر الذي التعمٌر1931عقاري لشركة منحها وتم م،

(ENTEاالنتًمنأجلإعدادهاللمهاجرٌناإلٌطالٌٌن)
(333)

.





                                                           
331
 َ.  1928ع،ٚ،ر ، اٌزمز٠ز اٌؼمبرٞ اٌـبصر ػٓ صائزح األِالن فٟ ثٕغبسٞ ٌظٕخ  - 
332
 .  127أ ثٛوب ،  اٌّزجغ اٌظبثك ، ؽ - 
333
 .  63، ؽ 1939- 1911أثٌٛمّخ ، اإلطز١طبْ اإل٠طبٌٟ فٟ ١ٌج١ب  - 
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 مساحة األرض السنة

هـ1923-1924630

هـ1923-19266.855

هـ1927-192834.142

هـ1929-1931129.770

 جدول ٌوضح مساحة األرض المستولً علٌها

 م 3213 –م 3291خالل 

 الكٌفٌة التً تم الحصول بها على األراضً

 األحقٌة مساحة األرض

حقطبٌع9124ً

عنطرٌقالمصادرة46441

مصادرةأراضًاألوقاؾ68225

نزعملكٌة6000

إجمالًالمساحةبالهكتار129790

129790100%



912446441682256000

"0.0702982""0.3578165""0.5256568"

"0.0462285"

7%36%52%5%



(88)%

7.0298235.787655256568

46.62285
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جدولٌوضحنسبةالوسابلالتًمنخبللهاتماالستٌبلءعلىاألراضً
(334)

جدولمنعملالباحث
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 الزراعة وتربية الحيوانات:

 . الزراعة1 الزراعة. - 1

لقد كاف تأثير الغزو العسكري واضحًا وممموسًا عمي الزراعة أدى إلي تدىورىا نتيجة لما 

ي حيث ألحؽ دمارًا كبيرًا في الحقوؿ والبساتيف أحدثو القصؼ المدفعي مف قبؿ األسطوؿ اإليطال

ـ بذريعة أنيا 1913والجنايف المحيطة بالمدف الساحمية واستمر قصفيا وتدميرىا حتى عاـ 

وساىمت ايضًا االجراءات القمعية  (335)تستخدـ في تخزيف وتيريب األسمحة إلي معسكرات الجياد

التي نفذىا الجنراؿ بريكوال ضد السكاف الوطنييف في بنغازي ، درنة ، طبرؽ في تدىور الزراعة 

المروية حيث حاؿ قانوف الطوارئ دوف اىتماـ المزارعيف مف السكاف الوطنييف أو الجاليات 

الخروج مف المدف حرميـ مف الذىاب العربية المقيمة في تمؾ المدف بمزارعيـ فعدـ السماح ليـ ب

إلي بساتينيـ وممارسة نشاطيـ اليومي، وبالتالي لـ يتمكنوا مف جني محاصيميـ خاصة التمور 

ألف الغزو وقع في شير أكتوبر وىو موسـ جنييا ، في الوقت الذي منحت فيو األذف لممزارعيف 

حت حماية عناصر مف الجيش المالطييف واليونانييف في بنغازي لممارسة نشاطيـ الزراعي ت

اإليطالي وعارضت المقأومة المسمحة ىذه السياسة العنصرية فكاف بعض عناصرىا يتسمموف إلي 

ومف األسباب (336)داخؿ البساتيف ويقوموف بأسر أولئؾ المزارعيف واقتيادىـ الي معسكر الجياد

تعمارية يدىا عمي األخرى التي كاف ليا دور في تدىور الزراعة المروية وضع السمطات االس

مصادر الري )آبار المياه والجوابي(  الموجودة في المناطؽ التي تخضع لسيطرتيا، وصادرت في 

( بئرًا، مف آبار الفوييات وىي آبار يستخدميا السكاف 45مدينة بنغازي خمسة وأربعوف )

                                                           
.11،112بازامة،المدٌنةالباسلة،صص-335
012تٌجانى،المرجعالسابق،-336



101 
 

ومة ، كما أف سياسة الحصار التي استخدمتو المقأ(337)الوطنييف في الشرب وري البساتيف

المسمحة لمتضييؽ عمي القوات اإليطالية ومنيا تحويؿ مسار مجاري مياه العيوف التي تسيطر 

، وبالرغـ مف أنيا (339)وعيف زيانة في بنغازي(338)عمييا المقأومة مثؿ عيف بومنصور في درنة

نجحت في خمؽ أزمة مياه الشرب لمعدو مما أضطر القيادة العسكرية اإليطالية إلي استجبلب 

إال أنيا تسببت في جفاؼ البساتيف  (340)ه المعدنية مف إيطاليا لتمبية احتياجات جنودىاالميا

ـ بيف الجيش 1912-1911والجنايف التي تسقي منيا، ودارت عدة معارؾ خبلؿ عامي 

اإليطالي والمقأومة المسمحة حوؿ مصادر المياه مثؿ معركة الفوييات والسؤلوي قرب مدينة 

، ونجـ تدىور الزراعة تردي األوضاع (341)بدرنة والناظورة في طبرؽبنغازي وسيدي عبد اهلل 

االقتصادية وظيرت مشكمة نقص المواد الغذائية وارتفعت أسعارىا وانتشرت المضاربات المالية 

بإيعاز مف مصرؼ روما ومف أجؿ التخفيؼ مف وطأة آثار الغزو والخوؼ مف تفشي المجاعة 

وخيمة عمي الوجود االستعماري في المنطقة المحتمة، أعمف  بيف السكاف األمر الذي ستكوف آثاره

الجنراؿ كانيفا عف إقامة برنامج اقتصادي ييدؼ إلي تقديـ إعانات زراعية لمفبلحيف تساعدىـ 

عمي العودة إلي بساتينيـ واستئناؼ نشاطيـ الزراعي وتضمف اإلعبلف كذلؾ التيديد بمصادرة 

ولـ يكف مشروع كانيفا  (342)ابيا وعدـ تنفيذىـ األوامرالمزارع والبساتيف في حاؿ تقاعس أصح

ـ، واقتصرت 1911سوى وعود دعائية كتمؾ التي ساقيا في منشوره الذي أعمنو في اكتوبر 

االجراءات التي قامت اإلدارة االستعمارية لمعالجة أزمة نقص المواد الغذائية عمي فتح مراكز 

نغازي في العيد العثماني الحاج أحمد الجياني الذي لتوزيع دقيؽ الفارينا بمساعدة عميد بمدية ب
                                                           

.110المرجعنفسه،ص-337
000الطرابلسى،المرجعالسابق،ص-338
01_02م،صص1882مالبرؼثً،معركةالسبلوي،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،ٌوسؾسال-339
م،1888الوثابقاألمرٌكٌة،المجموعةاألولً،ترجمةشمسالدٌنعرابً،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،-340

.81ص
.22-24ارحومه،المرجعالسابق،صص-341
.80-81صالوثابقاألمرٌكٌة،المجموعةاألولً،ص-342
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، وساعد عدد مف أصحاب (343)بذؿ مجيودات كبيرة إلنقاذ سكاف مدينة بنغازي مف شبح المجاعة

الدكاكيف عمي فتحيا وتوفير بعض السمع ليـ ، واستغمت السمطة االستعمارية االزمة وقامت 

اليطالية وأثبتت وحدة التفتيش الصحي أنو بتصريؼ الدقيؽ الذي استورده مصرؼ روما لمقوات ا

وأخذت األوضاع االقتصادية في تدىور مستمر مف جراء  (344)غير مطابؽ لممعايير الصحية

األضرار التي لحقت بالزراعة وتوقؼ المزارعيف عف ومزأولتيا نتيجة لمدمار الذي لحؽ ببساتينيـ 

ىو الماء ، إلي جانب اإلجراءات وعجزىـ عف إصبلحيا وفقداف أحد المقومات األساسية إال و 

التعسفية مف قبؿ اإلدارة االستعمارية بفرض قيود إدارية عمي عممية الخروج مف اسوار المدف، 

ويصؼ مجموعة مف الفبلحيف المغاربة في مدينة بنغازي الحالة التي وصمت إلييا الزراعة حوؿ 

التي تقدموا بيا إلي القنصؿ  المدينة وما سببتو مف مشاكؿ اقتصادية مف خبلؿ عريضة الشكوى

ـ عمي اعتبار انيـ رعايا دولة فرنسا وجاء في العريضة أف 1912الفرنسي في بنغازي عاـ 

بساتينيـ دمرت وتعرضت لمخراب المتعمد ولـ يسمح ليـ حتى بجمب ما تبقي مف مواشييـ 

رىا بشكؿ ومحاصيميـ وأصبحت الحياة ال تطاؽ نظرًا لنقص المواد الغذائية وارتفاع اسعا

كما زاد في معاناة السكاف حدوث الغزو في موعد الزراعة الموسمية التي كاف  (345)فاحش

يمارسيا السكاف في المدف المجأورة منيا بالتعأوف مع القبائؿ القاطنة فييا، وفي الموسـ البلحؽ 

ليف ـ استحاؿ عمييـ الخروج كعادتيـ السنوية لمحرث في مواعيدىا لموسميف متتا1912اكتوبر 

حيث طبيعة اإلقميـ تستوجب العناية الشديدة بيذه المواعيد فأراضي الحراثة اتخذتيا المقأومة 

المسمحة قواعد لمعسكراتيا وتحولت الي اراضي تدور فييا المعارؾ، وازدادت فاقة السكاف نظرًا 

                                                           
.01البوري،بنؽازيفًفترةاألستعماراالٌطالً،ص-343
344- البورى،لٌبٌا وهبى ،ت اإلٌطالٌة اللٌبٌة الحرب مالجٌري، العربٌة-فرانشٌسكو الدار ن تونس

025-020م،1818للكتاب،
طرابلسحدادمصطفى"موقؾالجزابرمنالؽزواإلٌطالً"،مجلةالشهٌد،عالمزدوجالسابعوالثامن-345

.10-10م،صص1881مركزجهاداللٌبٌٌن
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بالغة الخطورة  لما كاف يمثمو الشعير والقمح مف قيمة غذائية كبيرة بينيـ، وكاف ليذا األمر اثاراً 

حيث تفاقمت مشكمة تدبير التمويف لمسكاف مع االزدياد المضطرد في عدد جنود االحتبلؿ 

( بازامة 1) 1913 –ـ 1912وتكدسيـ داخؿ المدف مما تسبب في حدوث مجاعة، خبلؿ عامي 

، لدرجة اف النسوة في بنغازي كف يتسممف خارج المدينة ويقمف بتقميب 77،المدينة الباسمة،ص

قايا مطامير القمح والشعير عمي أمؿ أف يجدف ما يسد رمؽ األطفاؿ كما أف المتسوؽ يضنيو ب

وبعد صمح لوزاف   (346)كثرة التجوؿ في األسواؽ دوف أف يجد ما يشتريو مف الخضروات والحبوب

  -توجو بريكوال بمنشور عمى سكاف بنغازي جاء فيو :

ح ىو نيار عفو وسرور وليذا نبشركـ بأف " يا أىالي بنغازي وممحقاتيا اف يـو عقد الصم

جبللة الممؾ المعظـ ...... قد امر بعفو تاـ ألىالي بنغازي وممحقاتو..... وأذف بالخدمة اذا كانوا 

قاـ الجنراؿ بريكوال بتشكيؿ لجاف   (347)شغاليف بالتجارة اف كانوا تجار ولمحرث اف كانوا مزارعيف"

لسياسية مف الوطنييف ميمتيا تقديـ التعويضات إلي اضرار حرب يشارؾ فييا اعضاء المجنة ا

الفبلحيف في شكؿ قروض زراعية لمساعدتيـ عمي إصبلح مزارعيـ وبساتينيـ، إال أف استمرار 

ـ حاؿ دوف تنفيذ أي برنامج مف شأنو إحياء النشاط الزراعي في 1913المعارؾ حتى ابريؿ 

يدة عف التأثير المباشر لمغزو االستعماري الوقت الذي بقيت الزراعة التي تمارسيا القبائؿ بع

واستمرت تمارس بطرقيا ووسائميا التقميدية ، فالحرب لـ تؤد إلى اإلخبلؿ بييكؿ الحياة 

االقتصادية التي تعودت عمييا القبائؿ في برقة فالتنظيـ الحربي لمعسكرات الجياد التي أسسيا 

مرف ارتكز عمي التنأوب حيث اتاح ىذا العثمانيوف بتعأوف المجاىديف  ببرقو تميزت بتنظيـ 

النظاـ لممسمحيف العودة إلي نجوعيـ وقراىـ لقضاء فترات مف الراحة تمكنيـ مف االنصراؼ الي 

                                                           
م.0224حلٌمةعمرباشاالكخٌا،رواٌةشفوٌة،أجرتهاالباحثة،بنؽازي-346
.55البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراالٌطالًص-347
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ممارسة الزراعة و لغياب أرباب االسر قامت المرأة بدورىـ واضطمعت ىي بالمياـ التي يقوـ بيا 

البذار وتخزيف المحصوؿ بعد أف كاف الرجاؿ في زمف السمـ مف حرث وحصاد وجر الحيوانات و 

ـ  1913-1912دورىا في السابؽ يقتصر عمي تقديـ اإلعاشة لمحراثة أو الحصادة، وأتت أعواـ 

بمحاصيؿ جيدة وأف انخفضت كمية حصة الجماعات واألفراد مف المحصوؿ ألف ادارة 

عطاء المتطوعيف مف خارج تمؾ المنا طؽ وأخذ المعسكرات ىي مف تقوـ بتقسيـ الحصص وا 

وعمي الرغـ أف المؤرخ محمد بازامة  (348)ضريبة العشر مف المحصوؿ إلمداد المقأومة المسمحة

ـ( الي العامؿ االقتصادي باعتبار 1913يرجع ما يسمي بخراب دور بيننا )احتبلؿ بنينا ابريؿ 

في اف اليجوـ الذي قامت بو القوات االيطالية تزامف مع موسـ الحصاد وقمة عدد المحاربيف 

( إال أف األمر يرجع 78( بازامة ،المدينة الباسمة ،ص2المعسكر النشغاليـ بحصاد المحصوؿ)

إلي عوامؿ سياسية وعسكرية أىميا تداعيات صمح أوشى لوزاف وما ترتب عميو مف توتر 

العبلقات بيف المجاىديف والضباط االتراؾ الي جانب سياسة فرؽ تسد التي انتيجتيا االدارة 

ة باستقطاب بعض األعياف والمشايخ كاف ليا دور في خروج بعض الفرؽ المسمحة االستعماري

التي استجاب زعمائيا لدعوة االستسبلـ لمسمطة االستعمارية والتعأوف معيا، إضافة إلى 

االستراتيجية الجديدة التي اتبعتيا القوات االيطالية و بفتح عدة جبيات في آف واحد يقصؼ 

ية األسطوؿ واضطر الكثير مف المتطوعيف المسمحيف الي االنسحاب المناطؽ الساحمية بمدفع

ـ وجيت القيادة العسكرية 1913وبعد احتبلؿ بنينا في ابريؿ  (349)لمدفاع عف مناطقيـ

االستعمارية حممة عسكرية ىدفيا احتبلؿ االراضي الزراعية في مناطؽ سيؿ األبيار والمرج 

لكونيا مناطؽ تخدـ االستيطاف الزراعي وأماـ ضرأوة المقأومة المسمحة وشدتيا لجأ القادة 

                                                           
،،طرابلسمركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة0،ج00البرؼثً،موسوعةرواٌاتالجهاد،رقم-348

.10ص
.055-050الوثابقاإلٌطالٌةالمجموعةاألولىص-349
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لي استخداـ سياسة االرض المحروقة فكانت تحرؽ وتخرب العسكريوف الجنراؿ بريكوال وأميميو ا

وتسمـ اآلبار وتقصؼ الفبلحيف بنيراف المدفعية  (350)بشكؿ منظـ االراضي الزراعية والمحاصيؿ

-1913خبلؿ قياميـ بعمميات الحرث أو الحصاد وتمكنت القوات االستعمارية خبلؿ اعواـ 

 2كـ 50ستعمارية في الدواخؿ بعمؽ مف ضـ المزيد مف االراضي وتوغؿ السيطرة اال 1914

عف ساحؿ البحر وىي )سواني عصماف، قاريونس، بنينا، القوا رشة، الكويفية، الرجمة، بومريـ، 

االبيار، المرج، قمينس، سموؽ، زأوية الطميموف، الزويتينة ، جردينا ، دريانة، المبني، برسس، 

قيقب، سوسة، الشميطمية، الخروبة، زأوية توكرة ، طمميثة، الحنية، عيف مارة ، شحات، سمنطة، ال

القصور، الزأوية البيضاء، مرتوبة ، زأوية ترت ، زأوية الفايدية ، زأوية أـ شخنب، العرقوب، 

ـ تـ إعطاء أوؿ نظاـ لمخدمات 1914وفي عاـ (351) الطبجي، الفتايح، المدور، وادي الناظورة(

السمطة االستعمارية مرسومًا خاصًا  الزراعية الخاصة بالمستوطنيف اإليطالييف حيث اصدرت

باألراضى الزراعية يسمح لموالة في طرابمس وبرقة بمنح االراضي األميرية لئليطالييف الذيف 

( سنة 90يرغبوف الحصوؿ عمييا واستثمارىا بموجب عقد تأجير ويدفع أقساطًا لمدة تسعوف سنة )

ة بسبب االضطرابات االمنية التي ، ولـ ينفذ ىذا المرسوـ في برق(352)وتعود ممكيتيا لمدولة

ـ حأوؿ الجنراؿ 1917ـ وظروؼ الحرب العالمية األولي وفي عاـ 1915شيدتيا المنطقة في 

اميميو حاكـ برقة تطبيؽ االستيطاف العسكري بتوجيو الجنود في الحاميات العسكرية إلي زرع 

مجنود حيث واجيت القيادة االراضي المحيطة بيا ، بالشعير والقمح وكاف اليدؼ توفير الغذاء ل

العسكرية صعوبة في إمداد الحاميات بالتمويف لعدـ ترابطيا وتعرض قوافؿ اإلمداد ليجمات 

المقأومة المسمحة، وتـ توزيع البذور واآلالت الحديثة عمى لمستوطنات العسكرية وشيد إقميـ برقة 
                                                           

.08م،ص1880محمدرجبالزابدي،الؽزواإلٌطالًللٌبٌا،بنؽازي،مطابعالثورة،-350
 .00،ص00األشهب،المرجعالسابق،ص-351
جلسالوطنًلؤلدابوالفنونعبدالمالكخلؾالتمٌمًاالستٌطاناألجنبًفًالوطنالعربً،الكوٌت،الم-352

 .12،د.ت،ص
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ئية ولـ تمؽ ىذه التجربة ألوؿ مرة في تاريخو ظيور الجرارات والحاصدات البخارية والكيربا

ـ( إضافة  1917-1916 – 1915النجاح بسبب انحباس االمطار عف برقة لسنوات متتالية )

، واستمرت السمطة االستعمارية في استغبلؿ المزارعيف (353)غزو أسراب الجراد عمي الزرع

مف حصاد  الوطنييف حيث أصدر والي طرابمس وبرقة الجنراؿ اميميو قرارًا مفادىا اف كؿ القمح

ـ يجب وضعو تحت أمرة الحكومة واف كؿ مف يتمؼ زرعًا يعاقب بالسجف ودفع 1918عاـ 

غرامة مالية، ولجأ الفبلحيف إلي إخفاء محاصيميـ في الكيوؼ لحمايتيا مف المصادرة وكاف 

القادة العسكريوف في المناطؽ يقوموف بعمميات تفتيش مفاجئ لمقرى والنجوع ومصادرة المحاصيؿ 

يجدونيا، فعمي سبيؿ المثاؿ أمر قائد منطقة شحات فرؽ مف جنوده بالتفتيش المفاجئ  التي

قنطارًا مف  2000لمكيوؼ الواقعة قرب منطقة الصفصاؼ وأسفرت عف مصادرة حوالي ألفيف 

في الوقت الذي منحت فييا السمطة االستعمارية  (354)2045337ـ1918الشعير في عاـ 

ؿ النزع والمصادرة في السيوؿ الواقعة بيف بنغازي واالبيار األرض التي تحصمت عمييا بوسائ

( ىػ كامتيازات لمرأسمالية االيطالية 360والمرج ومساحتيا ال تتعدي ثبلثمائة وستوف ىكتار )

بأثماف بخسة بموجب عقد سنوي أو دفع نصؼ قيمتيا وال يتغير سعر األرض باستثمارىا، 

عفاء ما ي عطاءىـ قروض طويمة األجؿ وا  وبدأت  (355)ستورد مف المعدات واآلالت مف الضرائبوا 

ـ واضطمع بيا القطاع 1922-1919عمميات االستيطاف الزراعي في إقميـ برقة في الفترة مف 

الخاص بتشجيع مف السمطة السياسية التي كاف عمي رأسيا الوالي مارتينو وكانت أوؿ الشركات 

يطالي وشركة  وتوسكانا لؤلعماؿ االستعمارية االستيطانية شركة االتحاد االستعماري العربي اال

وأجريت محأوالت لزراعة العنب في القوارشة والزيتوف في قمينس وسموؽ وزرعت الحبوب في 

                                                           
 28ش،و،خ،ناردوتشًتارٌخإستعماربرقة،ص-353
.81هوٌدي،"الفاشٌةكحركةعنصرٌةمنخبللأعمالهافًلٌبٌا"،مجلةالشهٌد،عالسابعوالثامنص-354
.10دٌبوا،المرجعالسابق،ص-355
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المنطقة الواقعة بيف االبيار والمرج، وأسست السمطة االستعمارية مكتب لمخدمات الزراعية في 

مدينة بنغازي وألحؽ بو مكتبة ومتحؼ  برقة لتقديـ الخدمات لممستوطنيف  االيطالييف ومقره

لممنتجات وقسـ لمبحوث العممية ومرصد لؤلرصاد الجوى الموارد واتسمت الزراعة االيطالية في 

ىذه المرحمة بالطابع الموسمي الذي يتعارض مع المشروع االستعماري المرتكز عمي الزراعة 

يبوب الرياح الجنوبية الغربية )القبمي( المروية فاألرض المتوفرة قميمة االمطار والمياه وتتعرض ل

وواجيت  (356)وارتكزت عمي زراعة حبوب الشعير والقمح لقدرتيا عمي التعايش مع ىذه البيئة

ـ فكانت أعماليـ تقاـ تحت حراسة الجيش 1922عممية االستيطاف مشكمة عدـ األمف في 

ات العمؿ أقؿ مف االستعماري خوفًا مف ىجمات المقأومة المسمحة األمر الذي جعؿ ساع

 .(357)المطموب

ارتكزت السياسة الزراعية لبلستعمار الفاشستي في ىذه المرحمة عمى توجيو أعماؿ التنمية 

والتطوير الزراعي باستخداـ التقنية الزراعية الحديثة آنذاؾ نحو األراضي الزراعية التابعة لمدولة 

االيطالى زاخرة بأىـ المنتجات فقط ولصالح المستعمريف اإليطالييف، وجعميا أراضي لموطف 

الفحـ، لتحقيؽ االكتفاء لموطف األـ الذي يعاني نقصًا شديدًا في  -العنب -الزيتوف -كالحبوب

تمؾ الحاصبلت اليامة لمصناعة الغذائية التحويمية، ولتحرره مف اعتماده عمى الببلد األخرى 

 لمحصوؿ عمييا.

سكاف الوطنييف عمى عدـ خمؽ تشريعات تزيد بينما قامت سياستيا تجاه الزراعة المحمية لم

مف ارتباطيـ باألراضي، والعمؿ عمى حصر دورىـ باإلنتاج في أضيؽ نطاؽ ممكف بعدـ 

 تشجيعيـ عمى مبدأ الحاصبلت التجارية الصناعية والتوسع في استخداـ المكينة الحديثة.

                                                           
.444-445بتشولً،المرجعالسابق،صص-356
.20ش،و،خ،ناردوتشً،تارٌخاستعماربرقهص-357
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يف بحاصبلت التمور ولـ تيتـ سمطة االحتبلؿ بتنمية المنتجات الزراعية الخاصة بالوطني

لما تمثمو مف مورد اقتصادي ميـ، إذ أنيا عمى رأس سمع التصدير التي تميزت بيا برقة، 

ـ مرسوـ 1926فوضعت التشريعات البلزمة ألحكاـ تصديرىا والمحافظة عمييا، حيث أصدر في 

وبعد احتبلؿ (358)أكتوبر 31مارس حتى  20والئي نص عمى تحديد مدة استخراج البلقبي مف 

ـ نص عمى إيقاؼ أي 1928مايو  30واحات جالو أوجمة أصدر الجنراؿ تروتسي قرارًا في 

 .(359)تصريح الستخراج البلقبي في برقة

وشجعت الحكومة االستعمارية الفاشية أعماؿ التطوير الزراعي في األراضي العائدة إلييا 

لتطوير تمؾ األراضي وفقًا بواسطة األفراد أو الشركات الخاصة الذيف يممكوف رأس الماؿ الكافي 

 .(360)ألسس ومعايير بإشراؼ السمطة السياسية واإلدارية

وفي ىذه المرحمة أعطيت األفضمية لبلمتيازات الكبيرة ذات الطابع الرأسمالي الصناعي دوف 

 .االلتزاـ بالتوطيف

وتركزت األعماؿ الزراعية في المنطقة الواقعة في سيؿ بنغازي مف توكرة والسطح 

المنخفض مف األبيار حتى المرج وفي واحة درنة وتحديدًا في سيؿ الفتايح إلى جانب منطقتي 

القوراشة وسموؽ جنوب غرب بنغازي، وىي جميعا مناطؽ تقع بالقرب مف مراكز السمطة واألمف 

يا األمف، وقدمت الحكومة الفاشستية الدعـ الكافي إلقامة تمؾ المشاريع ابتداء التسويؽ، ويتوفر في

مف منح األراضي، التي كاف المسؤوؿ عنيا قسـ األعمار التابع إلدارة الشؤوف االقتصادية سواء 

ليرة( لميكتار الواحد لممزارع التي تترأوح  50إلى الشركات أو األفراد بأسعار بخسة تمثمت في )

( ىكتار، وتزرع زراعة مكثفة، وأما المزارع التي تزرع 500( إلى )100ا ما بيف )مساحتي
                                                           

28_21ش،و،خ،ناردوتشى،تارٌخاستعماربرقة،صص-358
.100تروتسىالمرجعالسابق،ص-359
.88ش،و،خ.ت.ب،ص-360
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( ىكتار ثمنيا ال 3500( ، )500بالحبوب وعمؼ الماشية واألشجار وتقدر مساحتيا ما بيف )

 -1927وشيد النوع األخير مف المزارع اتساعًا ما بيف عامي (361)( ليرة30( إلى )20يتعدى )

زدياد حصيمة األراضي العائدة لمدولة عف طريؽ أعماؿ النزع ووضع اليد . واقترف ذلؾ با1928

التي قاـ بيا المكتب العقاري في بنغازي بالتحقيؽ في أراضي القبائؿ القاطنة في منطقة سيؿ 

% مف مساحة 80، وشكمت العمميات الزراعية الضخمة حوالي (362)بنغازي وىضبة األبيار

ىكتار( وىي تقع  16,714ـ والتي تقدر مساحتيا )1932 األراضي المستثمرة حتى بداية عاـ

طبرؽ، حيث بمغت مساحة  -درنة -المرج -توكرة -قمينس -سموؽ -في مناطؽ سيؿ بنغازي

ىكتارًا( منحت بعد انتزاع ممكيتيا إلى أقمية مف اإليطالييف  14,576أراضي االمتيازات حوالي )

ىكتارًا( تركزت في سيؿ  2138الصغيرة ) عرفت بالمعمريف، بينما لـ تتعد مساحة الممكيات

 .(363)بنغازي

ومف مظاىر الدعـ الحكومي تدخؿ الحكومة الفاشستية بصورة قانونية في تأسيس ىيأت 

التسميؼ الزراعي والمؤسسات التي تقدـ الخدمات الزراعية مف أجؿ تقديـ الدعـ المالي 

تي أنشئت بدعـ مف الحكومة لممستثمريف اإليطالييف في شكؿ قروض، ومف بيف المؤسسات ال

الفاشية صندوؽ التوفير وىو مؤسسة حكومة استثمارية مف الدخؿ العائد مف بيع األراضي 

/ 1149ـ،بموجب مرسوـ والئي رقـ )1925والمحاصيؿ الزراعية تـ افتتاحيا في والية برقة عاـ 

اإلذف لوالي برقة ـ والذي أعطى بموجبو 1924، تنفيذًا لؤلمر الممكي الصادر في عاـ (364) (45

بتأسيس ىيئة تدعـ المشروع االستيطاني الزراعي بتقديـ الماؿ البلـز مف خبلؿ القروض بفوائد 

                                                           
088بتشولً،اٌطالٌاماوراءالبحار،الجانباالقتصادىص-361
.101المرجعنفسه،ص-362

363 -  La Cirenica,Di Gimmercio Industia ed Acricoltura della civenaica Nenqazi 1928 
A.VI. pp 128 – 129.  

42ناردوتشى،استٌطانبرقةقدٌماًوحدٌثاً،ص-364
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، وأعطيت األولوية (365)محددة وأسموب مريح في سداد األقساط إلقامة أولى المزارع المروية

النفقات التي لممساندة وتقديـ يد العوف إلى صغار المزارعيف واألخذ بيدىـ مف أجؿ مواجية 

تتطمبيا المزروعات حتى يصموا إلى مرحمة اإلنتاج خاصة المنتجات التي يستغرؽ نموىا زمنًا 

الموز، وجاء الدعـ في ىيئة قروض  -الزيتوف -سنوات كأشجار العنب 10 -5يترأوح مف 

قامة التحسينات الزراعية  موسمية تسدد عمى خمس سنوات لشراء اآلالت والبذور والحيوانات وا 

( عاـ وفائدتيا 30( عامًا والثاني )15البلزمة، وقروض طويمة األجؿ وىي نوعاف، األوؿ ومدتو )

 -لتكاليؼ كاآلبارضة ا%( مف قيمة القرض مخصصة إلقامة المنشآت باى6ال تزيد عف )

 .(366)اإلسطببلت -المنازؿ

 ـ عف طريؽ اشتراكيا برأس الماؿ لتطوير1928ووسعت الدولة دعميا المادي سنة 

األراضي الزراعية العائدة إلى ممكيتيا، وجاء ذلؾ مف خبلؿ التشريعات التي أصدرتيا الحكومة 

بريؿ 1928الفاشية في يونيو  ـ بيدؼ تشجيع اإليطالييف لبلستيطاف في طرابمس 1929ـ وا 

وبرقة، وبموجبيا أخذت الحكومة االستعمارية الفاشية عمى عاتقيا تكويف المراكز الزراعية في 

عداد استصبلح األراضي لتوطيف المزارعيف اإليطالييفمستوط  نات القوارشة، األبيار، الصميعاية وا 

سقاط الفائدة 15، فقررت منح القروض الضخمة بنظاـ سداد عمى مدار خمس عشرة ) ( سنة وا 

عفاء تاـ مف أي نوع مف الضرائب، إلى جانب اإلسياـ بنسبة ) %( مف قيمة شراء 30عنيا، وا 

%( مف تكاليؼ المباني السكنية، 30%( مف تكاليؼ اآلبار والخزانات و)50مفة و)اآلالت المخت

كذلؾ إعفاءات جمركية عف توريد المعدات الزراعية المختمفة والمواد الخاصة باحتياجات 

المستوطنيف ومواد البناء، إضافة إلى إقرار تخفيضات في تكاليؼ النقؿ في السكؾ الحديدية، 

                                                           
365 -  La cirenaica, pp 130-132. 

.82ٌتشولً،المرجعالسابق،ص-366
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. كما (367)أو لكافة المواد التي يحتاجيا اإليطاليوف في منشآتيـ الزراعية سواء لتسويؽ المنتجات

قامت السمطة االستعمارية المحمية بمنح الشركات اإليطالية الرأسمالية والمعمريف اإليطالييف 

، كما عممت  امتيازات في اإلنشاءات مقابؿ أف تصرؼ جزءًا مف األرباح عمى إصبلحات زراعية

ية في برقة عمى تحديد نشاط مكتب الخدمات الزراعية الذي أنشئ في برقة سنة اإلدارة االستعمار 

ـ ومقره الرئيسي في مدينة بنغازي، وألحقت بو محطة زراعية تجريبية مف أجؿ معرفة 1921

أنسب المزروعات التي تبلئـ التربة والبيئة الزراعية في برقة، وسعت إلى توسيع نشاطو وخدماتو 

درنة، إال أنيا اضطرت إلى  -شحات -ًا في كؿ مف مراكز متصرفيات المرجبأف افتتحت لو فروع

 إقفاليا بسبب األضرار التي ألحقتيا ضربات المقأومة المسمحة بالمحطات التجريبية التابعة ليا .

وتعددت الخدمات التي قدميا مكتب الخدمات الزراعية في بنغازي لممزارعيف اإليطالييف 

لمثمرة، وكاف التركيز عمى شتبلت الزيتوف والكـر  والموز والتوت كتوزيع شتبلت األشجار ا

كمنتجات لمتصدير، إضافة إلى بذور الخضروات لتغطية السوؽ المحمي، كذلؾ تقديـ المواد 

عطاء التوجييات البلزمة في  الضرورية لمكافحة اآلفات التي تتعرض ليا المحاصيؿ الزراعية وا 

باإلضافة إلى منح عؤلوات تحفيزية لممزارعيف عف إتباعيـ لمطرؽ ، (368)مجاؿ اإلرشاد الزراعي

الفنية الحديثة في الزراعة والجوائز التشجيعية عف عدد األشجار التي تـ زراعتيا والتنمية التي 

، وساىمت أيضًا الجمعية الزراعية التعأونية التي أسست خبلؿ (369)أدخموىا عمى مصادر المياه

ة بنغازي ودرنة بدعـ مالي مف صندوؽ التوفير مف أجؿ دعـ ـ في كؿ مف مدين1928سنة 

المزارعيف االستعمارييف عف طريؽ توفير السماد والبذور والشتبلت وتأجير اآلالت الزراعية بثمف 

رمزي خاصة الحاصدات متعددة االستخداـ المرتفعة األثماف، وتوفير الوقود والزيوت البلزمة 
                                                           

22_24ش،و،خ،ناردوتشى،استعماربرقة،صص-367
28ناردوتشى،تارٌخاستعماربرقة،صش،و،خ،-368
ت-369 جوابز منح بشؤن برقة قطر لحكومة العام الكاتب قرار ، ش،ب،خ للمزارعٌن م.1800حفٌزٌة

،مركزطرابلس
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شراؼ عمى عمميات حرث وحصاد المحاصيؿ ودرس الحبوب لآلالت الزراعية، إضافة إلى اإل

بطريقة آلية، وتجميع اإلنتاج لحساب المساىميف، ومف الخدمات التي قدمتيا تمؾ الجمعيات 

لممزارعيف اإليطالييف إقامة الدورات التعميمة مف أجؿ تدريبيـ عمى استخداـ الميكنة في حقوليـ 

االستعماري أيضًا النشاط الزراعي الذي كانت تشرؼ  ، وأخيرًا شمؿ الدعـ الحكومي(370)الزراعية

عميو السمطة االستعمارية المحمية بشكؿ مباشر مثؿ المستوطنات العسكرية لممميشيا الفاشست في 

منطقة توكرة والمميطانية، حيث زودت إدارة االحتبلؿ تمؾ المميشيا بالبذور واآلالت لزراعة لحبوب 

بيجو في الجزائر عندما  G,Bigioما فعمو الجنراؿ الفرنسي بجوار الحصوف الحربية عمى غرار 

طمب مف جنوده أف يصبحوا جنودًا وفبلحيف يحاربوف شعب الجزائر، ويفمحوف أرضو ىذا 

الكويفية، والغرض مف  -الفوييات -باإلضافة إلى مستوطنات مصمحة السجوف في البركة

عدادىـ  زراعتيا تدريب المساجيف اإليطالييف المحكوـ عمييـ في قضايا جنائية عمى الزراعة وا 

 .(371)كمستوطنيف في المستقبؿ

لقد كانت تمؾ االمتيازات والجوائز عمى حساب المزارعيف الوطنييف، حيث تركزت السياسة 

الزراعية نحوىـ باإلبقاء عمى الطابع التقميدي لمزراعة المحمية في المناطؽ الساحمية عمى الرغـ 

أف إنتاجيا يرتبط بالسيؿ  الساحمي الضيؽ ذي الكثافة السكانية مف نجاح الزراعة فييا إال 

المرتفعة التي تحد مف التوسع االستعماري، وبالتالي فيي خارج برنامج التنمية الخاصة 

، واقتصرت مشاركة الوطنييف في الزراعة االستعمارية عمى أنيـ بشرية (372)باالستيطاف الزراعي

عية اإلنتاج، فمـ تكف تشجعيـ وتدعميـ مف أجؿ زراعة الستغبلليا وليسوا كمنافسيف في نو 

نما اقتصر تحفيزىا ليـ  الحاصبلت التجارية التي توفر القاعدة األساسية القتصاد التصدير، وا 

                                                           
370 -  La Cirenaica .pp.92-93 

.108–141ناردوتشى،استعماربرقة،صص-371
.181سٌجري،المرجعالسابق،ص-372
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عمى إنتاج الخضروات والبقوليات لتغطية احتياجات السوؽ المحمي ليساىموا في تكميؿ االقتصاد 

 بإنتاج المواد األساسية لمغذاء.االستعماري مف خبلؿ نظاميـ التقميدي 

وجاء التشجيع في شكؿ جوائز نقدية متواضعة لمغاية تقدميا دائرة الزراعة في بنغازي 

والتي مف ضمف اختصاصاتيا التفتيش عمى األعماؿ المنجزة في مجاؿ الزراعة واإلصبلحات 

صوؿ الفنية التي وبموجبيا تمنح جوائز لممزارعيف الذيف يفمحوف مزارعيـ محاريث موافقة لؤل

فرنكًا( عف كؿ ىكتار يصمح بواسطة محاريث  70تحددىا الدائرة وكانت الجائزة األولى قيمتيا )

 10فرانكًا( إذ كانت تجرىا دابة، كما تعطى جائرة وقدرىا ) 40تقطرىا آلة بخارية والثانية )

ح تمؾ الجوائز فرنكات( لكؿ ىكتار تجري عممية قمع األعشاب المضرة بالمحاصيؿ. واقتصر من

عمى المزارعيف الذيف يتصرفوف باألراضي بموجب حجو شرعية أو سند ممكية رسمي أو عقد 

، وفي (373)( سنوات5ممارسة أو مقأولة استئجار أو يثبت بأنو منتفع باألراضي لمدة ال تقؿ عف )

( ليرة 300ى )( إل200المقابؿ بمغت الجوائز الممنوحة لممزارعيف االستعمارييف اإليطالييف االتي )

( ليرة عف كؿ 500( ليرة يغرس بأشجار الزيتوف، و )400لكؿ ىكتار يغرس بأشجار العنب، و )

 .(374)ىكتار تزرع فيو أشجار الفواكو

كما أقيمت لمفبلحيف الوطنيف دورات قصيرة في المنشآت الزراعية التابعة لمسمطة 

ال تقـو بيا المكينة تتطمب اليد العاممة، االستعمارية المحمية لتدريبيـ عمى المياـ الزراعية التي 

مثؿ قمب األراضي، وغرس األشجار، إضافة إلى عممية رش الحقوؿ بالمبيدات الحشرية، بينما 

 .(375)المزارعوف اإليطاليوف يتـ تدربيـ عمى إدارة المزارع والممكيات الصغيرة

                                                           
.1800ش،و،خ،النشرةالرسمٌةلحكومةقطربرقة،-373

374 -  La Circencacia PP 140-142. 
.148ش،و،خ،ناردوتش،استعماربرقة،ص-375
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ف استحقو فقط أصحاب واالمتياز الذي ىو دوف المسأواة بكثير مع االستعمارييف اإليطاليي

األمبلؾ الزراعية والكبيرة في مدينة بنغازي والمساىميف في الجمعية الزراعية التعأونية بدفع 

ـ كاف مسجبل بيا أربعة مبلؾ وطنييف فقط، ومنيـ مف 1928اشتراكات إجبارية سنوية وفي سنة 

ارية المحمية، أو في كاف يعمؿ في الجياز اإلداري االستعماري كمستشار سياسي لمسمطة االستعم

وظيفة السكريتاريا، أو مدير ناحية التابعييف لممتصرفيات، واستفادوا مف الخدمات التي تقدميا 

الجمعية لممساىميف، والتطورات التي حصمت في مجاؿ الري كمقابؿ لبلشتراكات اإلجبارية 

 1928ـ وأبريؿ 1928ولكنيـ استثنوا مف الخدمات التي جاءت تطبيقًا لقراري مارس  السنوية 

 .(376)باعتبار أنيا كانت حكرًا عمى المستوطنيف اإليطالييف

وعمى الرغـ ِممَّا قدمتو الحكومة االستعمارية الفاشية مف اىتماـ ودعـ وتوفير الخبرات مف 

أجؿ تشجيع أصحاب رؤوس األمواؿ في إيطاليا لبلستثمار الزراعي في برقة لـ يستثمر غير قدر 

الي اإليطالي نظرًا لعدـ توفر األمف، فالرأسمالي الخاص كاف يخشي الدخوؿ محدود مف الرأسم

في ىذه المشاريع خوفًا مف أف تذىب األمواؿ دوف طائؿ، وذلؾ القدر البسيط كثيرًا منيـ لـ ييتـ 

بتعمير األرض التي منحت لو بقدر الحصوؿ عمى االمتيازات المالية المعنوية المقررة في 

ـ والبعض الذي 1930السمطة االستعمارية بمنحيا في برقة خبلؿ سنة ـ والتي شرعت 1928

استثمر مالو في الزراعة اىتموا بمصالحيـ الخاصة وقاموا بتطويرىا وفقًا ألسس رابحة، وبالتالي 

لـ تستطع السمطة االستعمارية أف تفرض عمييـ سياستيا الزراعية، حيث لـ تنفذ الشركات مف 

 .(377)ا يتعمؽ بالزراعة المكثفة وتوطيف العائبلت اإليطاليةالتعيد إال قمة خاصة فيم

                                                           
376 -  La CIrenaic .PP.92-93. 

.120دبٌوا،المرجعالسابق،ص-377
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كانت السمة المميزة لمزراعة في المزارع االستعمارية ىي مف الزراعة البعمية وال سيما في 

االمتيازات الكبيرة، حيث عمؿ أصحابيا عمى توجيو اإلنتاج الزراعي إلى تصدير الحاصبلت 

 ى رأسيا الحبوب وخاصة القمح مف النوع الصمب والشعير.التجارية البلزمة لمسوؽ اإليطالية وعم

كانت الحبوب أكثر المنتجات الزراعية شيوعًا نظرًا لما تحققو مف مردود اقتصادي حتى 

في الممكيات الصغيرة التي استخدمت فييا الزراعة المروية، كما فضؿ المستوطنوف اإليطاليوف 

ر الزيتوف والموز، ألنيا تتحمؿ الجفاؼ وخاصة أصحاب االمتيازات الكبيرة زراعة أشجا

واحتماالت التسويؽ مشجعة حيث سيجد الموز خاصة الستعماالتو في الحمويات أسواقًا جيدة 

دائمًا، وكذلؾ عنب المائدة والنبيذ، وىي في نمطيا تعتبر زراعة مف النوع الصناعي واستثمارًا 

 .(378)ماليًا مضموناً 

( 206.000( شجرة فواكو و)15.848يقارب ) ـ زرع المستعمروف ما1927حتى سنة 

( شتمة مف عنب المائدة، وزرع بعضيا في قرية القوارشة 302.500شتمة مف عنب النبيذ و)

بأسموب المغارسة مف قبؿ المستوطنيف اإليطالييف الذي وطنتيـ شركة االتحاد االستيطاني 

مصرؼ  (، في امتيازUNIONE COLONIALE ITALO-ARABAالعربي ) -اإليطالي

يمغى( وكاف جزء فقط مف تمؾ األشجار التي غرست قد دخمت في مرحمة  (379)روما السابؽ

( شجرة أنتجت 27.000اإلنتاج وعمى رأسيا اشجار الموز التي زرعت في سيؿ الفتايح، وبمغت )

(، كما اىتموا 1( عرجوف)3,000( عرجوف بعد أف كاف في السابؽ )14.000ـ )1930في سنة 

الحمبة، وكذلؾ بعض الخضروات والفواكو،  -الفوؿ -الحمص -يات مثؿ العدسبزراعة البقول

                                                           
110–110ناردوتش،إستٌطانبرقةقدٌماًوحدٌثاً،صص-378

379 -  La cirenanic , pp.143-144 
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كالطماطـ والبطيخ مف أجؿ منافسة زراعة الوطنيف، وبمغ إنتاج البقوليات خبلؿ ىذه المرحمة 

 التالي:ػػ

 

%( مف إجمالي اإلنتاج الزراعي في المزارع االستعمارية وحتى 90وشكمت الحبوب نحو )

ـ 1926جيدة، وجاء أفضؿ إنتاج لمحبوب ـ كانت كميات إنتاج القمح والشعير 1927عاـ 

سيدي بوزيد، وبمغ  -الصميعاية  -خاصة في االمتيازات الزراعية الواقعة في مناطؽ األبيار

( قنطارًا 465 -450( قنطارًا الشعير نحو )34 -858إنتاج القمح مف النوع الصمب )

ـ انخفض إنتاج الحبوب 1928 -1927وخبلؿ الموسـ الزراعي  (( قنطاراً 176والشوفاف )

بسبب قمة المطر، األمر الذي ترتب عميو إصدار أمٍر والئي مف الجنراؿ تروتسي يقضي بمنع 

وكاف تسويؽ اإلنتاج يشكؿ مشكمة كبيرة لممزارعيف  (380)تصدير القمح والشعير خارج والية برقة

الطرؽ المعبدة، فكاف عمى المستوطف لكي يسوؽ إنتاجو اإليطالييف بسبب عدـ توفر األمف وقمة 

                                                           
شعبةالوثابقوالمحفوظات،النشرةالرسمٌةلحكومةقطربرقة،مرسومالوالًاٌتلٌوتروتسًبشؤنتصدٌقالقمحوالشعٌر-380

م1808

 اإلنتاج المساحة السنة

 قنطاراً  113 ىكتاراً  19 ـ1927 -1922

 قنطاراً  272 ىكتاراً  37 ـ1928 -1927

 قناطير 806 ىكتاراً  75 ـ1929 -1928

 قنطاراً  390 ىكتاراً  71 1930 -1929

 Douqlas (2قناطير ) 208 ىكتاراً  42 ـ1931 -1930

L.Johnsoin, P195 
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،و بسبب التركيز عمى زراعة الحبوب سعى أصحاب  (381)أف يمحؽ دائمًا بقوافؿ الجيش

إلى استخداـ العمالة المحمية التي كاف  -المرج -الصميعاية -االمتيازات الكبيرة في األبيار

فقداف األرض إلي العمؿ في المزارع تدفعيا الحاجة بفعؿ اإلجراءات االستعمارية ومنيا 

االستعمارية اإليطالية. وكبديؿ عف استعماؿ وسائؿ اإلنتاج الغالية الثمف رغـ ما قدمتو السمطة 

االستعمارية مف تسييبلت، كذلؾ االستفادة مف خبرتيـ في الزراعة المحمية، وبالتالي سارت 

، وليس فقط وفؽ خطط التطوير وأنظمة الزراعة في الممكيات االستعمارية وفقًا لمنظـ المحمية

المحاصيؿ واستخداـ التقنية، حيث استخدمت فييا النظـ المحمية في الزراعة مثؿ نظاـ الرباع 

( إذ تمت 3/1المحصوؿ مقابؿ حرثو وحصاده لممحصوؿ، ويعطي ))¼(حيث يمنح العامؿ 

 . (382)الذي يبذلوالزراعة بطريقة الري والنصؼ إذا قدـ العامؿ البذار إلى جانب الجيد 

 الزراعة لدى السكان الوطنيين الخاضعين لمسمطة االستعمارية اإليطالية:ــ

كاف تدىور الزراعة المحمية لمسكاف الوطنيف في المناطؽ الخاضعة ىو السمة السياسية 

ـ، ومف األسباب الرئيسية التي أدت 1932 -1923القتصاد الحرب الذي ساد في المرحمة مف 

التوطيف التي طبقتيا اإلدارة االستعمارية المحمية حياؿ السكاف الوطنييف بإجبارىـ  ذلؾ إلى سياسة

عمى العيش في مساحات محددة داخؿ الحدود اإلدارية لممتصرفيات مف أجؿ تشديد إجراءات 

العزؿ بيف الخاضعيف والمجاىديف، كما كاف اليدؼ مف تمؾ السياسة الحد مف الممكية الزراعية 

يف وحرمانيـ مف موارد بديمة لمدخؿ النقدي بيدؼ ربطيـ باالقتصاد االستعماري لمسكاف الوطني

، وخصصت مساحات لمزراعة قسمت كحصص بيف الوطنييف لممارسة نشاطيـ (383)النقدي

الزراعي مما تنتج عنو تدىور وضعيـ االقتصادي بتناقض مستوى دخؿ الفرد، وكانت إدارة 
                                                           

.184-181سٌجري،المرجعالسابق،صص-381
.122المرجعنفسه،ص-382
.180بوكا،المرجعالسابق،ص-383
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مية فقدمت ليـ وخاصة في سنيف الجفاؼ ولمواجية المتصرفيات تشجعيـ عمى الزراعة الموس

الطوارئ المساعدات في مواسـ الحرث وعف طريؽ فروع البمديات ببذور القمح والشعير والبقوليات 

إلى جانب الدواب البلزمة لمحرث، وىي سياسة ذات ىدؼ سياسي واقتصادي مزدوج، فالسياسي 

تصادي حتمتو الضرورة الناجمة عف صعوبة بيدؼ دعـ األمف واالستقرار في المتصرفيات واالق

توزيع المواد الغذائية عمى الحاميات العسكرية اإليطالية نتيجة لعدـ ترابط الحاميات وتعرض 

قوافؿ التمويف ليجمات المقأومة الوطنية، وكانت تمؾ المساحات الزراعية تتناقص بإطِّراد مع 

 ى مف األمف إلقامة المشروع االستيطاني.تزايد القمع وتعدد أساليبو بيدؼ توفير الحد األعم

ـ كانت المساحة المزروعة مف القمح 1923فعمي سبيؿ المثاؿ اللحصر:ػ نجد أنو في سنة 

 .(384)ىكتار شعير  11,5680ىكتار، بينما نحد أف الشعير قد تـ زراعة  12,560

 9,641ىكتار قمح، بينما نجد أف الشعير تـ زراعة  10,435ـ تـ زراعة 1924و في عاـ 

 . (385)ىكتار شعير

ونتج عف ذلؾ تناقص منتجات القمح والشعير الخاصة بالسكاف الوطنييف الخاضعيف، فيما 

ـ 1924 -23ألؼ قنطار في موسـ  800ـ 1923 -22كاف إنتاج القمح والشعير خبلؿ موسـ 

الموسمية في تمؾ المناطؽ سوءًا مع تيجير  ، ازداد وضع الزراعة(386)ألؼ قنطار فقط 440

 -درنة -شحات -طمميثة -القبائؿ ووضعيـ في مسيجات أمنية بالقرب مف السواحؿ حوؿ المرج

                                                           
00-00م،صص1805ش.وث.خ،ت،ب،،ماٌو-384
.05_00المرجعنفسه،صص-385
386- رقم اللٌبً رواٌاتالجهاد موسوعة طرابلس00البرؼثً، ،– اللٌبٌٌن، ص1882مركزجهاد ،

.05-00ص
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طبرؽ، حيث أدى ذلؾ األمر إلى إخبلء مساحات كبيرة، وتركت أغمب أراضي برقة دوف زراعة 

 . (387)ـ1930موسمية خبلؿ عاـ 

  

                                                           
387- رقم اللٌبً رواٌاتالجهاد موسوعة طرابلس00البرؼثً، ،– اللٌبٌٌن، ص1882مركزجهاد ،

.05-00ص
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 لمسمطة اإليطالية:الزراعة لدى غير الخاضعين 

عمى الرغـ مف أف القبائؿ التي التحقت باألدوار ظمت خارج تأثير السياسة االستعمارية 

بشكؿ مباشر إال أف زراعتيا كانت في تدىور مستمر، حيث فرض عمييا خوض غمار حرب 

فتاكة ليس مع القوات العسكرية فحسب، بؿ مع الظروؼ التي أحاطت بيا بفعؿ النظاـ 

ي والكوارث المصاحبة لو، حيث تسبب استمرار القصؼ المدفعي والجوي في آف، االستعمار 

صارت الحياة الطبيعية غير ممكنة في تمؾ البقاع، إضافة إلى أنو نتج عف تدفؽ المتطوعيف مف 

أبناء القبائؿ إلى حركة الجياد تناقص القوة العاممة في مجاؿ الزراعة والرعي األمر الذي 

واألطفاؿ إلى الحقوؿ، مع تزايد العمميات الحربية نزحت تمؾ القبائؿ عف  استدعى خروج النساء

أراضييا الغنية بالتربة الزراعية ومصادر المياه إلى األراضي المقفرة المتاخمة لممنطقة الصحرأوية 

مثؿ: مناطؽ البمط والسرواؿ والشعفة جنوب الجبؿ األخضر ومنطقة وادي الفارع جنوب اجدابيا، 

نتاجيا مارسوا بيا الزراعة الموسمية مف أجؿ قوتيـ ولتوفير قوت المقأومة واألمر وعمى قمة إ

الذي قمؿ مف مصادر دخؿ الفرد فبداًل مف نصيبو الشخصي في الحصاد صار يأخذ حصة 

 .(388)تقررىا لو اإلدارة الخاصة بالتمويف والتابعة لرئاسة األدوار

لزراعة المحمية في تمؾ المناطؽ اتباع ومف العوامؿ التي كاف ليا دور كبير في تدىور ا

السمطة االستعمارية سياسة األرض المحروقة بيدؼ تحطيـ اقتصاد غير الخاضعيف بالقضاء 

جبارىـ عمى االستسبلـ الذي يرفضونو، وتـ  عمى زراعتيـ وثروتيـ الحيوانية مف أجؿ قيرىـ وا 

ت تمشيطية تنفذىا القوات البرية التركيز عمى تنفيذ تمؾ السياسة في مواسـ الزراعة بتوجيو حمبل

الميكانيكية وتساندىا الطائرات الحربية لمقياـ بعمميات استكشافية متواصمة لمحقوؿ ومخازف 

 الحبوب.
                                                           

.04،01،100،صص00البرؼثً،موسوعةالجهاداللٌبً،رقم-388
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ـ( 1926 -ـ1924وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نظـ الجنراؿ مومبيممي حاكـ برقة )

منع األىالي مف حمبلت تطييرية وجيت نحو المنطقة الوسطى مف الجبؿ األخضر بيدؼ 

الحرث في ىذا الموسـ، وتفعيبًل لؤلثر الناتج عف أحكاـ السيطرة عمى الحدود الشرقية التي 

يطاليا في سنة  ـ، وقد  ألحقت ىذه 1925تمخضت عف اتفاقية تخطيط الحدود بيف مصر وا 

شعير فور السياسة القمعية أضرارًا بالغة بالثروة الزراعية لؤلىالي نتيجة حرؽ محاصيؿ القمح وال

تبلؼ وتدمير مخازف الحبوب سواء تمؾ المدفونة في باطف األرض أو تمؾ المودعة  نموىا وا 

، كما أف المصادرة الرسمية لمحبوب كانت مف أشكاؿ االستغبلؿ االقتصادي التي (389)بالكيوؼ

ـ، عندما 1931 -1930استخدمتيا الفاشية لصالح أىدافيا السياسية، وكاف أشدىا خبلؿ عامي 

غراتسياني خبليا خاصة مف المجنديف المحمييف مف لدييـ معرفة بمخابئ الشعير والقمح التي  جند

تركيا األىالي الميّجروف إلى المعتقبلت وراءىـ في الجبؿ األخضر مف أجؿ تمويف األدوار، 

، وقد تسببت (390)بيدؼ القضاء عمى كؿ احتياطات الحبوب عمى ضآلتيا لتجويع المقأومة

ؿ والتدمير في نقص حاد في األغذية، وتفشي المجاعة التي اشتدت وطأتيا سياسة االستغبل

نتيجة توالي سنوات الجفاؼ فكاف ليا آثاٌر سمبية عمى حركة  1929 -1928خبلؿ سنوات 

المقأومة الوطنية المسمحة، األمر الذي اضطرىا إلى االستجابة لممبادرة السياسية التي أطمقتيا 

مية في برقة مف أجؿ إجراء المفأوضات السياسية بينيا وبيف القيادة السمطة االستعمارية المح

الوطنية في الجبؿ األخضر واجدابيا التي انتيت بعقد ىدنة سيدي رحومة و ترتبت عمييا توقؼ 

، كما أف السيطرة االستعمارية عمى األراضي الغنية بالتربة (391)العمميات الحربية لبضعو أشير

في الجبؿ األخضر والواحات إضافة إلى استخداـ سياسة األرض الزراعية ومصادر المياه 

                                                           
م.1802ٌونٌه5ش.و.خ،إدارةالشإونالسٌاسٌةوالمدنٌة،نشرةسٌاسٌةرقم-389
.11،05،08،188،ص00موسوعةرواٌاتالجهاد،رقمالبرؼثً،-390
.051–052بوكا،المرجعالسابق،صص-391
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المحروقة حـر حركة الجياد مف عنصر االستمرار ألف ما يجبى مف أمواؿ العشر مف الحبوب 

والماشية بحسب القواعد الشرعية تمثؿ العمود الفقري الذي تستند عميو المقأومة والشرياف الحيوي 

  (392)الذي يغذييا

 الحيوانية:ــالثروة 

لقد تعرضت الثروة الحيوانية العائدة لمسكاف الوطنييف في ىذه المرحمة االستعمارية إلى 

التدمير والنيب بصورة أشد عنفا عما كانت عميو الحاؿ في السابؽ، ولـ تيتـ السمطة االستعمارية 

ا عمى السكاف بتنظيـ سرقة تمؾ الثروة قانونًا بؿ كانت تسمب كغنائـ حرب اإلبادة التي شنتي

الوطنييف، وفي الغرامات التي تفرض بعد تحقيؽ االحتبلؿ، وأيضا عف طريؽ المصادرة التي 

 وجيت لمذيف يمولوف األدوار بالماشية.

وتوضح الوسائؿ التي استخدمتيا السمطة االستعمارية الفاشستية مدى إصرارىا عمى سمب 

بادة الثروة الحيوانية وىو ما عكس األىداؼ السيا سية الرامية إلى تقويض أسس المجتمع القبمي وا 

بالتدمير المتقف لؤلنماط االقتصادية المرتبطة بو وعمى رأسيا الثروة الحيوانية لما ليا مف تأثير 

مباشر عمى نمط حياتيـ وثقافتيـ، فاألغناـ واإلبؿ واألبقار ثـ يمييا الخيؿ والماعز تمثؿ ثروة 

 .(393)الرحؿيمتمكيا سكاف برقة مف الرحؿ أو شبو 

كما أف تربيتيا واإلشراؼ عمى إدارتيا وتسويقيا ىي أساس نشاطيـ االقتصادي، إضافة 

إلى أف مكانة الفرد في القبيمة اجتماعيا أو اقتصاديا تقدر بما يممكو مف ثروة حيوانية، وتقوـ عمى 

اج والنقؿ سواء تمويف السكاف بالمواد الغذائية ويوفر إنتاجيا الممبس، وتعتمد عمييا وسائؿ اإلنت

                                                           
(المرجع،نفسه0.)181برتٌشارد،المرجعالسابق،ص-392
العربٌةأحمدخلٌلأبوأصبع،-393 المعارؾ،إنتاجالحٌواناتفًالببلد ،نظارة اللٌبٌةالمتحدة المملكة ،

.151ص
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لسكاف المدف أو البادية، إضافة إلى أنيا ركيزة الحياة االقتصادية في المنطقة إذ أف تكاثرىا 

ينعش الحياة االقتصادية فيي مصادر لموارد تجارية في الببلد كما أنيا مجااًل لمعمؿ ألف رعايتيا 

 .(394)تتطمب جيدًا وعمبًل يوميًا عمى مدار السنة

بادة الثروة الحيوانية سمسمة التدابير السياسية المتعمقة ومف األسباب الرئي سية في تناقص وا 

بإجراءات العزؿ والتطويؽ التي تستيدؼ قطع سبؿ التعايش بيف الخاضعيف وغير الخاضعيف، 

كذلؾ تصاعد مصادرة األراضي القبمية أدت إلى تفويض أسس الرعي. إف مسألة تخصيص 

قامة مضاربيـ فييا تتناقص مع نمط حياتيـ وأساليب الرعي مواقع معينة لمرحؿ وأشباه الرحؿ إل

لدييـ القائمة عمى حرية التنقؿ والترحاؿ التي كانوا يتمتعوف بيا في السابؽ ليس داخؿ حدود 

نما كثيرا ما يتركوف تمؾ األراضي  األراضي التابعة لمقبيمة صاحبة األرض الحقيقية فحسب، وا 

لمرعى مف أجؿ تنمية حيواناتيـ، وقد يصؿ بيـ األمر إلى ويتوغموف في الدواخؿ سعيا وراء ا

االبتعاد مسار عشرات األياـ داخؿ األراضي القصية بحثا عف الكؤل والماء، وتتنوع طريقة الرعي 

الجبؿ األخضر وكذلؾ سيؿ درنة  -المرج -مف مكاف إلى آخر، نجد أنو في مناطؽ سيؿ بنغازي

وفصؿ الشتاء ترعى في مناطؽ السيوؿ الساحمية  ىو أف قطعاف الماشية طوؿ موسـ الخريؼ

القريبة مف شاطئ البحر وبعد جفاؼ األعشاب عمى أثر تعرضيا ليبوب رياح القبمي الساخنة 

تصعد القطعاف نحو المناطؽ المرتفعة عف سطح البحر حيث التزاؿ المراعي خضراء ورطبة 

الماء مثؿ العيوف والينابيع ألجؿ التنقؿ في فصؿ الصيؼ حيث األماكف التي تتوافر فييا 

، ولـ يعد ذلؾ متاحًا في ظؿ التدابير اإلدارية االستعمارية، حيث إنو كمما توسعت (395)والودياف

رقعة االحتبلؿ اجبر الخاضعوف عمى التوطف بالقرب مف الحاميات العسكرية بيدؼ إخضاعيـ 

                                                           
.018–011برٌتشارد،المرجعالسابق،صص-394
.128خ،ناردوتشً،تارٌخاستعماربرقة،ص‘ش،و-395
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وف عسكرية بمغت في ـ بإقامة حص1927لرقابة شديدة وصارمة، وعززت ىذه السياسة في سنة 

، (396)( تقع عند الحدود الجنوبية اإلدارية لمتصرفيات برقة80ـ نحو ثمانيف حصنًا )1928

وفرضت عمى الخاضعيف االنتقاؿ والنزوؿ عمى الخطوط األمامية لمحاميات العسكرية واعتبارىا 

الماشية  خطًا فاصبًل وواضحًا بيف الخاضعيف، وغير الخاضعيف ويعتبر كؿ فرد أو كؿ رأس مف

، وتـ تسميـ (397)يوجد جنوب ذلؾ الخط ىدفا مشروعًا لمطائرات، واآلليات الحربية االستعمارية

بندقية لفرؽ الباندة التابعة إلدارة المتصرفيات مف أجؿ حراسة المراعي والماشية، كما  2500

يربائية قامت اإلدارة االستعمارية بتزويد المعاطف والجوابي بالمياه عف طريؽ المضخات الك

وسحب المياه مف العيوف والصياريج التي أنشأتيا الحكومة االستعمارية، وفتح الباب أماـ الرعاة 

دخاليـ بصورة أكبر في نطاؽ الرقابة اإلدارية واألمنية  لسقاية حيواناتيـ تعزيزًا لخضوعيـ وا 

 .(398)االستعمارية، ومف أجؿ توفير احتياجات جنود الحاميات مف المنتجات الحيوانية

وأخضعت حركة الخروج لممراعي إلى نظاـ التصاريح األمنية بحيث تحدد فييا الوجية 

المقصودة والفترة الزمنية، ويرافؽ الرعاة في تنقبلتيـ شرطة الكاربنييري فيي بمثابة شرطة متحركة 

 ليا قوة القانوف، إْذ تعاقب كؿ مف تجأوز قطيعو حدود المنطقة المسموح بيا لمرعي إّما بدفع

الغرامات المقررة، أو مصادرة مواشييـ، ومع تزايد الضغط عمى عمميات رعي المواشي إذا لـ 

يسمح لمخاضعيف برعي مواشييـ في المناطؽ البعيدة، وال في المنطقة الخصبة التي صارت ممكًا 

عبرت عنو  1928لمسمطة االستعمارية انفجر وبصورة عمنية تذمٌر بيف القبائؿ الخاضعة في 

، مما ترتب عميو نقؿ جزء مف الجياز البحري والجوي إلى (399)ة بمواشييا إلى مصرباليجر 

متصرفية البطناف لمنع النازحيف بمواشييـ مف الوصوؿ إلى الحدود المصرية إْذ أف  تزايد عدد 
                                                           

.5مركزجهاداللٌبٌنللدراساتالتارٌخٌة،ص‘م،طرابلس1802أبرٌل0ش.و.خ،نشرةسٌاسٌةرقم-396
.5مركزجهاداللٌبٌنللدراساتالتارٌخٌة،ص‘م،طرابلس1802أبرٌل0ش.و.خ،نشرةسٌاسٌةرقم-397
.111روشا،عمرالمختاروإعادةاالحتبللالفاشستىللٌبٌا،ص جورجو-398
.121تروتسى،المرجعالسابق،ص-399
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الميبييف المياجريف إلى مصر لو معاٍف سياسية تؤثر عمى الموقؼ االستعماري لمحكومة الفاشية، 

مؾ التدابير الصارمة في إحكاـ المراقبة االستعمارية عمى المراعي، حيث أف أعماؿ ولـ تنجح ت

المراقبة المستمرة تكمؼ السمطة جيدًا ومااًل كثيرًا، بما أف موسـ الجفاؼ الذي تعرضت لو برقة 

سبب في صعوبة مراقبة القبائؿ التي استغمت ىذه  1929 -1928 -1927خبلؿ سنوات 

، ومف أجؿ تخفيؼ عبء المصاريؼ عف كاىؿ السمطة (400)ار الجيادالحاجة في إمداد أدو 

االستعمارية المحمية ووضع نجوع الخاضعيف تحت المراقبة الدائمة، قرر الجنراؿ غراتسياني إقامة 

منتجعات الخاضعيف وما يخصيا مف خدمات الشرطة بحيث تـ تجميع منتجعات كؿ قبيمة في 

بسياج مزدوج مف األسبلؾ الشائكة قد تتغير تمشيا مع  مكاف واحد ومنطقة رعوية واحدة أحيطت

 الحاجة لممرعى وحسب الفصوؿ، وكمؼ بحراستيا المجندوف الميبيوف في سمؾ الشرطة )الزابطية(

وأدت تمؾ اإلجراءات اإلدارية إلى تضاءؿ الماشية بسبب عدـ توفير المرعي الكافي، كما أف (401)

لحيوانات بعد أف قؿ الكؤل مف كثرة الرعي في مكاف الرعي في أماكف محدودة نتج عنو ىبلؾ ا

 .(402)واحد دوف تجدد مراعي أخرى

كاف مف األسباب المباشرة التي أدت إلى تناقص الثورة الحيوانية، إتباع سمطة االحتبلؿ 

المسؤولية الجماعية تجاه السكاف الخاضعيف، وىي جزء مف حمبلت اإلبادة التي جعؿ منيا 

ياسة الرسمية التي تطبؽ بتوجيو وانتظاـ في شكؿ حمبلت تطييرية باستخداـ النظاـ الفاشستي الس

وحدات خفيفة وسريعة الحركة تجوب مختمؼ المناطؽ المحتمة، وتداىـ القرى والنجوع، تتزايد 

فعاليتيا باّطراد لمتأثير عمى حيوية المقأومة بضرب قاعدتيا الشعبية التي تزودىا بالرجاؿ 

                                                           
.011بوكا،المرجعالسابق،ص-400
.18ص،و،خ،ت،غ،-401
.05-00،مخطوط،صصحكاٌتًفًقلبماجريالشٌخالسنوسًالؽزالً،-402



120 
 

تبلؼ أكبر عدد ممكف مف المواشيوالمواشي وأىـ أىداؼ  إلى جانب  (403)ىذه الحمبلت سمب وا 

النشاط الحربي المحموـ الذي ييدؼ إلى القضاء عمى المقأومة المسمحة بإتباع أسموب الحرب 

ف كانت لـ تؤثر في  (404)المشتتة  التي أطمؽ عمييا أو ما يسمى المجاىدوف بحرب التيشيـ وا 

نيا لـ تحقؽ مكتسبات جديدة لمقوات االستعمارية، إذ تمقي التنظيـ السياسي لممقأومة، كما أ

ضرباتيا المدنييف وثروتيـ الحيوانية بصورة أكبر مف اشتباكيا مع األدوار، ومما يؤكد ذلؾ 

الرسالة التي وجييا الجنراؿ بادوليو الحاكـ العاـ لميبيا إلى نائبو في برقة الجنراؿ غراستياني 

 ـ.1930بتاريخ يونيو 

ذا  ما راجعتـ سعادتكـ وقائع تاريخ جميع العمميات لتبيف لكـ أننا كنا نستولي غالبا عمى ))وا 

 قطعاف الماشية دوف أف تسدد ضربات قاسية لمعدو.........((. 

ولقد حصدت عمميات القصؼ العشوائي التي يقـو بيا سبلح الطيراف برمي القنابؿ 

ة، حيث وجيت لضرب المواشي التي تسرح والغازات السامة والحارقة عشرات اآلالؼ مف الماشي

في المراعي خاصة في مناطؽ السيوؿ الواسعة والسيوؿ الخالية مف االشجار وتتبع قطعاف 

الماشية التي يسوقيا الرعاة بحثا عف المراعي ومطاردة قوافؿ تجارة الماشية والترصد ليا عند 

كانت تتـ بشكؿ مكثؼ في ، كما أف الضربات العسكرية (405) نقاط المرور بيف برقة ومصر

مواسـ الرعي وتدعـ بعمميات التحري السياسي لممتصرفيف مف أجؿ منع غير الخاضعيف مف 

 .(406)إرساؿ قطعانيـ لترعى مع مواشي الخاضعيف

                                                           
58_58.،51البرؼثً،المعتقبلتالفاسستٌةبلٌبٌا،ص-403
.80ؼراتسٌانً،المرجعالسابق،ص-404
الجما-405 الدار طرابلس، حسنٌن، الصادق ت.علً ، لٌبٌا فً اإلبادة حرب ، سالٌرنو للنشرأنرٌك هٌرٌة

12م،ص1885واإلعبلن،
م،طرابلس،1802ماٌو0ش،و،خ،حكومةبرقةإدارةالشإونالسٌاسٌةوالمدنٌة،نشرةسٌاسٌةرقم-406

مركزجهاداللٌبٌنللدراساتالتارٌخٌة
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ولقد تبيف مف عمميات حصر الثروة الحيوانية الذي أجرتو سمطة االحتبلؿ عند ترحيؿ 

ألؼ  600.000لتي كانت بحوزة القبائؿ عند ترحيميا القبائؿ إلى المعتقبلت أف عدد المواشي ا

رأس صادرت منيا السمطة االستعمارية أعدادًا كبيرة منيا، وكما أعدمت المواشي التي لـ تقدر 

عمى السير نتيجة باليزاؿ الذي أصابيا مف جراء قمة الكؤل والماء، حيث سكب الجنود اإليرترتوف 

تنتفع بيا المقأومة الوطنية، وخسرت القبائؿ أثناء عمميات  البنزيف وأضرموا فييا النيراف حتى ال

الترحيؿ نصؼ ثروتيا الحيوانية تقريبًا حيث بمغ مجموع المواشي التي دخمت مع أصحابيا إلى 

رأس ومف الوسائؿ التي أدت إلى ىبلؾ المواشي بالحممة حرمانيا مف  314.300المعتقبلت 

  (407)إلقاء المواد السامة بيا السقاية، سد اآلبار باإلسمنت المسمح أو

 نوع الماشية عدد الرؤوس

 الماعز 270,000

 البقر 4,700

 اإلبؿ (408)39,600

 

وتبيف لنا مف خبلؿ اإلحصاءات الرسمية االنخفاض الكبير الذي تعرضت لو الثروة الحيوانية 

 خبلؿ ىذه المرحمة.

 الحمير خيول بقر إبل ماعز أغنام السنة

 8,600 27,055 23,580 83,300 540,000 713,000 ـ1910

  4,000 15,000 75,000 470,000 550,000 ـ1926

                                                           
.20،ص1،ط00البرؼثً،موسوعةرواٌاتالجهاد،رقم-407
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 (409)  4,700 39,000 - 270,000 ـ1930

 

ـ أف الكثيروف الذيف  1926 - 1910ومف أسباب النقص في الفترة ما بيف عامي 

ىاجروا مف برقة إلى مصر عقب الغزو اإليطالي اصطحبوا مواشييـ معيـ وعند رجوعيـ خاصة 

 ـ أجبرتيـ الحكومة األنجمو مصرية عمى ترؾ ربع مواشييـ لصالحيا  1919بعد عاـ 

ـ( 1931رأس وخبلؿ سنة فقط )أي في سنة ألؼ  285.700أي الذي فقدتو حوالي 

 ألؼ فقط(، منيا: 84.00تناقص عددىا إلى )

 

 

 عدد الرؤوس نوع الماشية

 67,000 الضأف والماعز

 1,800 البقر

 ( 410) 16,000 اإلبؿ

ويرصد لنا الشعر الشعبي ما تعرضت لو الثروة الحيوانية لممعتقميف مف إبادة بسبب اإلجراءات  

 االستعمارية الفاشستية، وتأثير ذلؾ عمى حياتيـ االقتصادية واالجتماعية.

حيث يصؼ الشاعر جمغاؼ بو شعراية ما آؿ إليو حاؿ أصحاب المواشي في معتقؿ 

 -سموؽ فيقوؿ: 

                                                           
114المرجعنفسه،ص-409
.115البرؼثً،المعتقبلتالفاشستٌةبلٌبٌا،ص-410
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 وؽ أبقينامحابيس في نقطة سم

 ال نعجة وال ناقة تحوش عمينا

 في نقطة سموؽ قعدنا

 (411)بالفأس نخدموا والدىر ما ساعدنا

 -1923وكاف لعممية اإلفقار والسمب التي تعرضت ليا الثروة الحيوانية )خبلؿ المرحمة 

ـ( تأثير واضح عمى الوضع االقتصادي العاـ في والية برقة، وتبيف ذلؾ مف مرسوـ والئي 1930

 (412)سنوات 7ـ يحظر ذبح األنثى مف األبقار التي تقؿ عمرىا عف 1926نوفمبر  6رخ في مؤ 

ـ مرسوما والئنا يقضي بمنع تصدير المواشي إلى 1928كما أصدر الجنراؿ تروتسى في عاـ 

 .(413)خارج والية برقة

كما كانت آثارىا فادحة عمى حركة المقأومة الوطنية، حيث كانت الماشية تمثؿ نسبة 

مف إجمالي األعشار التي تحصؿ عمييا، مف غير الخاضعيف أو الخاضعيف وحتى % 90

المتعأونيف مع سمطة االحتبلؿ سواء أكانوا مستشاريف وموظفيف رسمييف، أو مف المجنديف 

النظامييف وغير النظامييف في الجيش أو سمؾ الشرطة، والتي استمرت جبايتيا عمى الرغـ مف 

تيا السمطة االستعمارية ضد الخاضعيف الميتموف بدفع األعشار األعماؿ القمعية التي مارس

 ألدوار الجياد.

                                                           
.25–20،صص1،ج00البرؼثً،موسوعةرواٌاتالجهاد،رقم-411
120ناردوتشى،استٌطانبرقةقدٌماًوحدٌثاً،ص-412
م،طرابلسنمركز1808ش،و،خ،مرسوموالًبرقةالجنرالتروتسىبشؤنتصدٌرالثروةالحٌوانٌة-413

جهاداللٌبٌنللدراساتالتارٌخٌة
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حيث تناقص حجـ األعشار تدريجيًا مع تزايد عمميات السمب والقتؿ االستعماري الذي 

ـ أغمب األعشار تجبي نقديا وليست 1928تعرضت لو الثروة الحيوانية ثـ صارت بعد عاـ 

و كاف مصدرىا التجار والموظفوف والمجندوف الذيف يقبضوف األمر الذي يدؿ عمى أن (414)عينية

مرتباتيـ مف الخزينة االستعمارية، ومف غير أف تؤثر فييـ الدعاية التي بثتيا السمطة االستعمارية 

، (415)عبر جريدة بريد برقة بأف الشيخ عمر المختار يستغؿ أمواؿ العشر لحسابو وحساب إتباعو

لتي تقوـ بيا فرؽ المجاىديف التي كاف منيا الغزوات المموىة التي في إشارة إستراتيجية الغزو ا

تخفي عمميات تبادؿ المواشي والحبوب بيف المجاىديف والخاضعيف لمتسمط االستعماري، وأخرى 

موجية لسمب مواشي المستوطنيف وكؿ الذيف يساعدوف النشاط السياسي والعسكري االستعماري 

 .(416)مف الوطنييف

دارة االستعمارية المحمية في برقة المواشي التي سمبتيا مف السكاف الوطنيف لقد استغمت اإل

لصالح سياستيا االستعمارية االستيطانية بحيث تمت مصادرتيا وتصديرىا إلى إيطاليا ومصر 

وبريطانيا لحساب الحكومة االستعمارية المحمية في برقة، وكانت العوائد توظؼ في اإلنفاؽ عمى 

ة، حيث أنشئت في ىذه المرحمة عدد مف المرافؽ بتمويؿ ذاتي مف اإلدارة المشاريع الحكومي

المحمية دوف أف تسيـ فيو الحكومة المركزية بروما، فعمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر كاتدرائية 

بنغازي التي تـ بناؤىا مف إيرادات بمدية بنغازي، واستثمارات صندوؽ التوفير والتي تشكؿ 

 .الخاصة بالوطنييف جزءًا كبيرًا مف إيراداتيا مصادرة األمواؿ المنقولة

ومنحت عدد مف المواشي المصادرة أو المسموبة إلى المستوطنيف مف أجؿ استثمارىا 

لمساندة لنشاطيـ الزراعي الذي يمارسونو، فقامت الجمعية الزراعية في بنغازي بتزويد كؿ عائمة 
                                                           

0214-015برٌتشارد،المرجعالسابق،-414
.51-52ش،و،خ،ت.غ،صص-415
.20،ص0،ج00البرؼثً،موسوعةرواٌاتالجهاد،رقم-416
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لمبف إلى المستوطنيف، كما خصصت  في قرية القوا رشة مجموعة مف الضأف واألبقار المدرة

العربي بالقوارشة مزرعة لممواشي إلنتاج الحميب مف أجؿ تغطية  -شركة االستيطاف اإليطالي

 احتياجات المستوطنيف.

ليرة عف كؿ رأس مف البقر أو  1000ليرة وقد تصؿ إلى  400و قامت بدفع مكافأة تبمغ 

 الغنـ قد يربيو المستوطف أجؿ اإلنتاج.

% مف قيمة ما يستورده المستوطف مف أجؿ تربية الحيوانات 30دفع الحكومة وكانت ت

المنزلية ودودة القز والنحؿ، ويضاؼ إلى الثمف المصاريؼ البلزمة لوصوؿ المواد إلى بنغازي 

 .(417)إلى جانب حصوليـ مجانًا عمى المطيرات وفحوؿ الحيوانات

 يمغى (418) :وبمغ عدد رؤوس الماشية العائدة لممستوطنيف كالتالي

 عدد الرؤوس نوع الماشية

 1125 بقر

 7017 أغناـ

 681 خنازير

 (4)370 خيوؿ

 

 التجارة والمعامالت المالية:

                                                           
.120-120ناردوتشى،استٌطانبرقةقدٌماًوحدٌثاً،ص-417
.148نارودتشى،تارٌخاستعماربرقة،صش،ونخ،-418
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ـ، 1911عندما أعمنت إيطاليا الحرب عمي والية طرابمس ومتصرفية بنغازي في سبتمبر 

اإليطالي في حأولت السمطة العثمانية أف ثنييا عف قرارىا وقدمت إعبلف رسمي لمممثؿ 

القسطنطينية تعترؼ فيو الدولة العثمانية بمصالح إيطاليا االقتصادية ويشكؿ خاص التجارية 

وذلؾ بمنحيا امتيازات في كؿ مف طرابمس وبنغازي ولما كانت إيطاليا ال ترغب في المشاركة 

عرض رفضت ال (419)المتكافئة التي تضمف ليا وضعًا اقتصاديًا متميزًا بؿ احتكارا لمتجارة

رغـ أف رجاؿ األعماؿ االيطاليوف الذيف دعموا الحممة العسكرية ييدفوف في  (420)العثماني

األساس إلى استثمار أمواليـ في الببلد حؽ ييدؼ إحياء التجارة الدولية عبر الصحراء خاصة 

وأنيـ جزء مف الرأسمالية األوربية التى مولت الحروب االستعمارية التي اندلعت في النصؼ 

ني مف القرف التاسع عشر مف أجؿ التجارة والسيطرة واالستيبلء عمي الثروات اإلفريقية ومنذ الثا

االياـ األولي لمغزو العسكري تعرضت المحبلت والمخازف التجارية لميدـ والحرؽ حيث طاليا 

القصؼ المدفعي مف البحرى و دمرت وحرقت المحاؿ التجارية بأىـ سوؽ تجاري في مدينة 

مقابؿ لمبحر ونتيجة لؤلحكاـ العرقية التي أقرىا الجنراؿ بريكوال، فأمر بإغبلؽ المتاجر بنغازي و ال

يمغى وشيدت األسواؽ ( 421)ـ مف الساعة الثالثة بعد الظير27/11/1911داخؿ المدف منذ 

التجارية الرئيسية في المدف ركودًا تامًا بسبب االجراءات القمعية التي اتخذىا الجنراؿ بريكوال 

وفي السوؽ البمدي في درنة  (422)صبت المشانؽ عمي أبواب األسواؽ الشعبية في بنغازيحيث ن

كتظاظ  (423)ـ1914ظمت منصوبة حتى عاـ  وازداد تردى .أحواؿ األسواؽ بسبب الحصار وا 

المدف باآلالؼ مف الجنود اإليطالييف والصومالييف واإلرترييف واضطرارىـ لبلحتماء بأسوار المدف 

                                                           
52البوريبنؽازيفًفترةاالستعماراإلٌطالًص-419
.150بازامة،المدٌنةالباسلة،ص-420
.44الطرابلسً،درنةالزاهرة،ص(0)(128-128صبازامة،المدٌنةالباسلةص-421
.180الزابدي،المرجعالسابق،ص-422
.111بازامةالمدٌنةالباسلة،ص-423
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لمقأومة المسمحة وأقاموا في المعسكرات والورش والمخازف وتحولت المياديف التي نتيجة لفعالية ا

يستخدميا  السكاف كأسواؽ شعبية يومية أو اسبوعية الي مواقع عسكرية حيث نصبت بيا القيادة 

العسكرية مخيمات لمجنود وقاـ التجار باالعتراض عمي السياسة التعسفية لئلدارة االستعمارية إزاء 

الوطنييف فعمي سبيؿ المثاؿ أغمؽ تجار سوؽ منطقة سيدي حسيف حوانيتيـ احتجاجًا  السكاف

عمي إقداـ سمطة االحتبلؿ بشنؽ تسعة مف سكاف الحي وعمي رأسيـ إماـ الجامع، وظمت 

حوانيتيـ مغمقة لمدة اسبوع دوف اف تعيرىـ اإلدارة االستعمارية أي اىتماـ لخوفيا بأف تستخدـ 

، كما أف الظروؼ التي أوجدىا الغزو العسكري ( 424)بًل كوسيمة ضغط ضدىاذلؾ االسموب مستقب

خمقت مصاعب كبيرة منيا انقطاع العبلقات التجارية بيف الدواخؿ والمدف الساحمية التي توجد بيا 

األسواؽ التجارية األكثر أىمية ببرقو القائمة عمي تبادؿ السمع بنظاـ المقايضة، وتسبب ىذا األمر 

، الحطب، الصوؼ، السمف، الحميب في نضوب  السمع األولية لمغذاء مثؿ الشعير والقمح ،المحـو

بسبب عدـ وصوليا إلي التجار، وواجو التجار في المدف صعوبات كبيرة إذ لـ يعد في وسعيـ 

مبادلة المنتجات الزراعية والحيوانية بالبضائع الصناعية والسمع المستوردة عبر البحر وظيرت 

السكاف وجنود الحممة العسكرية مما أدي إلي ازدياد اسعار المواد الغذائية وانتشرت أزمة تمويف 

التجارية، وانكمش دور التاجر التقميدي حيث اف أسموب التعامؿ مع زبائنو مف  (425)المضاربات

أىؿ الدواخؿ قائـ عمى البيع باآلجؿ المحدود بالمطيرة والحولي في فصؿ الربيع والصوؼ بعد 

غناـ، وفقد التاجر دينو الذي في ذمة الزبوف كما فقد زبونو الياـ لمسنوات التالية، موسـ جز األ

بفقد الصمة ما بيف سكاف المدف الخاضعيف لئلدارة االستعمارية وسكاف الدواخؿ الذيف ال زالوا 

، ومع فرض الحكـ االستعماري بالقوة واحتكار (426)خارج سيطرة اإلدارة االستعمارية اإليطالية

                                                           
0الوثابقاالٌطالٌةالمجموعةاالولًص-424
04الوثابقاالٌطالٌةالمجموعةاالولًص-425
.04البربار،المقاومةالوطنٌةضدالؽزواإلٌطالًص-426
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ارة البحرية وانقطاع التجارة الداخمية توقؼ مجاؿ مف أىـ مجاالت االقتصاد في برقة، حيث التج

حؿ الكساد بالتجارة وأصبح اإلفبلس ييدد كؿ ذي ماؿ موظؼ فييا، حيث قامت ديناميكية 

النشاط التجاري عبر الصحراء عمي التمويؿ مف تجار كبار مف السكاف الوطنييف وآخريف أجانب 

وروبيوف( لمقوافؿ الضخمة، التي تذىب بيا إلي أقاليـ كانـ وغرب ببلد السوداف )العرب واأل

األوسط محممة بالسمع والبضائع األوروبية ثـ تستوفي أثمانيا ونسب أرباحيا بما تعود محممة بو 

وادي الطريؽ الباقي الوحيد عقب تراجع تجارة -مف المنتجات اإلفريقية وكانت طريؽ بنغازي

لصحراء ومف جراء الغزو انقطعت الصمة بيف ماتمثمو مف رأس ماؿ موظؼ بيف القوافؿ عبر ا

وعمي سبيؿ المثاؿ قاـ السيد احمد  (427)المموؿ وصاحب الماؿ والخاسر ىو صاحب الماؿ

الشريؼ عف طريؽ تجار مف مصر بإرساؿ رسائؿ عبر البريد البحري إلي تجار في مدينة 

الزردومي وبطمب منيـ إرساؿ ثمف ريش النعاـ الذي بنغازي وىـ محمد المزغني ومحمد بف عمي 

وبسبب تمؾ األوضاع والممارسات القمعية  (428)حممتو القوافؿ إلي بنغازي لتصديره إلي أوروبا

فضؿ غالبية التجار اليجرة إلي الخارج ومنيـ مف تركيا إلي غير رجعة وخاصة األجانب مف 

واإلسكندرية ألنيا تقع في  (429)ا إلي سوريا وتركياحممة الجنسية الفرنسية وأغمبيـ المغاربة وىاجرو 

ولكثرة ىجرة التجار  (430)طريؽ الحج إلي بيت اهلل الحراـ وتذرعوا بالسفر ألداء فريضة الحج

أصدر بريكوال قرارًا بأمر مف رئيس حكومة إيطاليا يقضي بمنع سفر التجار إلي حيف صدور 

رأس مالو في بيع وشراء وتأجير العقارات ومنيـ غير مف نشاطو في ووظؼ  (431)تعميمات جديدة

، وآخريف التحقوا (432)لكونيا أصبحت أكثر رواجًا مع توافد االيطالييف وحاجتيـ لمعقارات

                                                           
.121البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراإلٌطالًص-427
.121البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراإلٌطالًص-428
.121البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراإلٌطالًص-429
.121صالبوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراإلٌطالً-430
112مدٌنةالباسلة،صبازامة،ال-431
.111،صنفسهالمرجع-432
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بمعسكرات الجياد خاصة بعد عقد اتفاقية أوشى لوزاف لمواجية التوسع االستعماري وسيطرتو 

عمي التجارة الداخمية وقدموا الدعـ  عمي أشكاؿ االقتصاد واحتكار التجارة الخارجية وفرض القيود

، وتحوؿ بعض التجار الي موظفيف في اإلدارة االستعمارية كممثميف عف (433)لممقأومة المسمحة

السكاف الوطنييف في المجاف االستشارية وتولي بعضيـ وظائؼ السكرتارية لمعرفتيـ المغة 

وتبدؿ وضعيـ المادي وصاروا  اإليطالية كوسطاء بيف اإلدارة االستعمارية والسكاف الوطنييف

يتضمروف مف تردي حاليـ االقتصادي وأصبحوا في شدة الضيؽ واضطروا لبيع ممتمكاتيـ ألف 

المرتبات التي تدفعيا ليـ الحكومة ال تكفي لمواجية احتياجاتيـ بسبب توقؼ تجارتيـ كما اف 

مصمحتيا وال يمكنيـ الحكومة االستعمارية فرضت عمييـ البقاء تحت تصرفيا دائمًا والعمؿ ل

التحرؾ مف مكاف آلخر دوف أخذ األذف مف السمطات المختصة وفي المقابؿ تحولت معسكرات 

الجياد إلي مراكز نشطة عامرة باألسواؽ والمبادالت التجارية حيث صارت تمؾ االسواؽ االماكف 

وف العسكرية ، ونظـ انور باشا باعتباره مسئوال عف الشؤ (434)الرئيسية لبيع وتبادؿ المنتجات

واإلدارية في المعسكرات، أمور التجارة، لتمبية احتياجات المنطقة الخاضعة لنفوذه، ولما كانت 

التجارة مع المدف منقطعة تمامًا وتوقؼ، تـ إنشاء أسواؽ جديدة واالستعانة بعمبلء متخصصيف 

واد الخاـ كالحبوب، يعمموف في التجارة ويممكوف الماؿ الكافي لبلحتفاظ بأسعار عالية لتصدير الم

المواشي، الصوؼ، العسؿ السمف، وعالج أنور باشا مسألة نقص العممة النقدية، بإصدار صكوؾ 

، وربطت (435)ورقية كتب عمييا أرقاميا بالمغتيف العربية والتركية ومميورة بخاتمو الشخصي

خمسيف  معسكرات الجياد بالطريؽ التجاري األوؿ الذي ال يبعد، عف ساحؿ البحر أكثر مف

ويسير بمحاذاة الساحؿ ويمتد الي الحدود المصرية، والطريؽ الثاني الذي يبعد مسافة  2( كـ50)

                                                           
.100البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراالٌطالً،ص-433
.151،صمرجعنفسهال-434
.28-21صأوؼلو،المرجعالسابق،ص-435
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ابعد في الدواخؿ مارًا بواحات جالو ،أوجمى، الجغبوب، سيوه، ويستمر حتى ضفاؼ النيؿ، 

 ، وشيدت دواخؿ برقة حركة تجارية(436)( كـ25وتتوفر بو ينابيع الماء بعد كؿ خمسة وعشروف )

( ليرات في اليـو 3وتدأواًل كبيرًا لؤلمواؿ الذيف يقودوف الجماؿ مكاف كؿ واحد منيـ يتقاض ثبلث )

( ليرات يوميًا مف إدارة المعسكرات، مما شجع ىذه 8وباندالع الحرب صاروا يتقاضوف ثماف )

نيا إلي ، وشيدت التجارة مع مصر رواجًا ممحوظًا فالسمع الواردة م(437)الفئة عمى اإلقباؿ لمعمؿ

( جنيو عثماني شيريًا، وفرضت 25.000برقة وصؿ إجمالي قيمتيا إلي خمسة وعشروف ألؼ )

%(  عمي المواد الغذائية 25الضرائب عمي تمؾ السمع قدرىا خمسة وعشريف في المائة )

%( عمي سمع أخري كالسكر والشاي والمبلبس وبمغ ما تـ تحصيمو مف 50وخمسوف في المائة )

( وبمغت قيمة الضرائب التي 8.500وقدره ثمانية آالؼ وخمسمائة جنيو عثماني )الضرائب مبمغ 

فرضيا انور باشا عمي تصدير اإلبؿ وما في حكميا أكثر مف الفيف وخمسمائة دنيو عثماني 

 (11.000( وبمغ اإلجمالي المتحصؿ مف تمؾ الضرائب أحد عشر الؼ جنيو عثماني )2500)

ـ، استمرت تجارة دواخؿ برقة مع 1912يا والحكومة العثمانية وبعد عقد الصمح بيف إيطال (438)

سوؽ السموـ في مصر تحت نظر السمطات اإلنجميزية  بمصر، وكاف تمويؿ المشتريات وعمي 

رأسيا السبلح والذخائر والمبلبس والسمع كالسكر والشاي واألرز يتـ مف حصيمة الزكاة في 

رضيا السيد أحمد الشريؼ عمي الحيوانات والبضائع االعشار والغنائـ والرسوـ الجمركية التي ف

وفي ىذه الفترة وخاصة بعد القضاء عمي دور بنينا   (439)التي يأتوف بيا مف السوداف الغربي

استعادت المدف الساحمية بعض نشاطيا التجاري وخاصة بعد اف سمح الجنراؿ بريكوال بإستئناؼ 

                                                           
.50الحرٌرالمرجعالسابق،ص-436
28_28اوؼلو،المرجعالسابق،صص-437
أثناءالعهداإلٌطالً،،صصالشركسً-438 (5).14-10،لمحاتعناألوضاعاالقتصادٌةفًلٌبٌا

122صتٌجانً،المرجعالسابق،
أثناءالعهداإلٌطالً،،صص-439 (5).14-10الشركسً،لمحاتعناألوضاعاالقتصادٌةفًلٌبٌا

122صتٌجانً،المرجعالسابق،
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المدف والمناطؽ التي خضعت حديثًا لمسيطرة التجارة بيف المدف والدواخؿ وسمح لمسكاف في 

االستعمارية بتبادؿ السمع عمي ما كاف يجري سابقًا، وقاـ السيد أحمد الجياني عضو المجمس 

البمدي الجديد بمساعدة بعض التجار عمي فتح محبلتيـ وتقديـ المساعدات ووردت المحاصيؿ 

عض عمميات التصدير واالستيراد  لمسمع الزراعية والمواشي ومنتجاتيا، االمر الذي سمح بقياـ ب

الضرورية مثؿ الدقيؽ واألقمشة والقدر األكبر مف عمميات االستيراد كانت موجية لتمبية 

احتياجات الجيش االستعماري الذي أخذت أعداده تتزايد بشكؿ مضطرد وخاصة المجنديف 

وسيطرتيـ عمي التصدير  واحتكر الرأسماؿ االيطالي التجارة وخاصة تجارة السبلح (440)األفارقة

واالستيراد وازدادت ارباح البنوؾ االيطالية الممولة مف فئة البرجوازية اإليطالية ومنيا بنؾ دي 

 100ـ، بعد اف كاف 1912روما حيث أزداد رأسمالو حتى وصؿ إلي مائتي مميوف ليرة في سنة 

-1911نة المالية ـ حيث كاف ربح المصرؼ التجاري االيطالي في الس1910مميوف ليرة في 

ليرة ايطالية وبانكو دي روما بربح صافي وقدره  145.138.696ـ بربح صافي وقدره 1912

ـ ترؾ مصرؼ روما النشاطات الصناعية  1912ليرة ايطالية وبعد عاـ  149.476.599

ـ وركز أعمالو في 1907والتجارية التي دامت لخمس سنوات مف افتتاح أوؿ فرع لو في برقة 

، وانتشرت المتاجر ومحبلت البقالة الصغيرة التي يمتمكيا تجار ايطاليوف (441)المصرفية العمميات

فقط  200إيطالي منيـ  1800في المدف المحتمة وخاصة بنغازي التي بمغ عدد االيطاليوف فييا 

، ومنذ السنوات األولي لمسيطرة االستعمارية االيطالية (442)موظؼ والباقي تجار وعماؿ حرفييف

 اىر تغيير معالـ االقتصاد التقميدي. بدأت مظ

                                                           
السابق،صالحرٌر،المرجع-440
البورى،بنؽازىفىفترةاألستعماراإلٌطالىص-441
.100تٌجانً،المرجعالسابق،ص-442
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، ومف أثار الغزو (443)فظير في ىذه الفترة مف نشاط االقتصاد الحديث القائـ عمي النقود 

االستعماري عمي التجارة الخارجية تغير الميزاف التجاري تمثؿ فما حدوث عدـ توازف بيف 

وتدىور أكبر في التصدير  الصادرات والواردات حصؿ ازدياد كبير جدًا في استيراد البضائع

وفي الفترة مف أكتوبر  (444)بسبب توقؼ المعامبلت التجارية مع الدواخؿ وخاصة تجارة القوافؿ

مميوف  14.169.420ـ تـ استيراد بضائع إلي بنغازي تقدر بمبمغ وقدره 1913ـ ابريؿ 1911

أعمي نسبة استيراد ألؼ ليرة إيطالية وكانت  349.272ليرة إيطالية مقابؿ تصدير بضائع بقيمة 

وبيذه النسبة قفزت إيطاليا الي المرتبة األولي عمي قائمة الدوؿ  8.786.650مف إيطاليا 

 3200.000ـ  1910المستورد منيا بعد اف كاف قيمة ما يستورد منيا الي طرابمس وبرقة في 

تبة األولي ثـ تمييا ليرة ثـ تمييا النمسا وأصبحت بريطانيا في المرتبة الثامنة بعد أف كانت في المر 

ليرة، ومثمت  564،221ـ 1912 –ـ 1911مصر ومالطا، وبمغ قيمة ما استورد منيا في 

االسمحة والمعدات العسكرية نسبة كبيرة في الواردات اضافة الي باقي السمع مثؿ السكر ، الحميب 

زدادت نسبة الواردات المبستر ، والمعقـ ، المنسوجات والنبيذ ومواد البناء والحيوانات كاألبقار وا

نظرًا الزدياد احتياجات القوات العسكرية لمسبلح والتمويف بسبب الحصار الذي فرضتو المقأومة 

باخموفتشس، المرجع السابؽ ، ص ص  (3المسمحة حوؿ مراكز السيطرة االستعمارية )

قيمة ،   ، وكانت قيمة الصادرات أقؿ بكثير عما كانت عميو قبؿ الغزو اذ بمغت  187_186

 – 1900البضائع المصدرة مف ميناء بنغازي الميناء الرئيسي لممتصرفية بنغازي خبلؿ عامي 

ـ ما بيف خمسة مبلييف الي عشرة مبلييف وكانت قيمة الصادرات دائمًا تزيد عف قيمة  1905

ـ حدوث فائض مف االيرادات عف 1908الواردات بحوالي خمسة مبلييف ليرة، وسجؿ عاـ 

وبمغت ايرادات الضرائب المقررة  785 – 465متصرفية بنغازي بمبمغ وقدره  المصروفات في
                                                           

151بازامة،المدٌنةالباسلة،ص-443
105تٌجانى،المرجعالسابقص-444
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(فرانشيسكو كورو، ليبيا أثناء العيد 4ألؼ لير ) 350عمي الواردات والصادرات بمبمغ وقدره 

ـ ازدادت 1913.وفي مايو 76ـ، ص1969العثماني ت خميفة التميسي، طرابمس دار الفرجاني، 

وكانت اكبر قيمة منيا عف  928.298ليرة اي بزيادة وقدرىا 1.277.572قيمة الصادرات الي 

ياخموفتشس، المرجع السابؽ،   (5ليرة ) 1.248.469صادرات المواشي ومنتجاتيا إذ بمغت نحو 

/ وىي ذات السنة التي شيدت توغؿ القوات االيطالية في المناطؽ المحاذية لمساحؿ 189ص 

و بعمميات انتقامية ضد القرى والنجوع ومصادرة المواشي متر، وقياـ الجنراؿ إميمي 2كـ 50بنحو 

 -( والجدوؿ التالي يوضح قيمة كؿ صنؼ مف الحيوانات ومنتجاتيا والدولة المصدرة إلييا:1)

 

 الدولة المصدر إلييا القيمػػة النػػوع

 مصر 364.580  (445)مواشي

 اليوناف –كريت  –فرنسا  363.348 جمود

 فرنسا 363.348 صوؼ

 اليوناف –مالطا  –إيطاليا  59.600 خيوؿ

 مصر 29.500 إبؿ

  (446)جزيرة كريت –خانيا  18.615 سمف

 

 قيمة صادرات الحيوانات 1.248.469المجموع 

                                                           
م،صص1882الوثابقالفرنسٌة،المجموعةالثالثة،تخالدزكًثابت،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،-445

المواشًٌقصدبهااألؼناموهًاألكثرعدداًألنالمناطقالتًخضعتللسٌطرةاالستعمارٌة(0).181-188

متشتهربتربٌةاالؼنام.1810فً
.10ٌاخموفتشً،المرجعالسابق،ص-446
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 قيمة البضائع األخرى. 0.029.103والباقي 

وفي مرحمة الحرب العالمية األولي شيدت برقة تدىورًا اقتصاديًا بسبب انحباس االمطار 

ـ، واألمر اآلخر الحصار  1917 – 1916 – 1915سنوات الجفاؼ لعدة اعواـ  وتوالي

بريطانيا( عمي دواخؿ برقة نتيجة لمشاركة السيد  -االقتصادي الذي فرضتو دوؿ الحمفاء )إيطاليا 

احمد الشريؼ والقوات التابعة لو في اليجـو عمي القوات االنجميزية في مصر مف جية الغرب 

االيطالي عمي منع دخوؿ البضائع التموينية الي دواخؿ برقة سواء  –نجميزي وتضمف االتفاؽ اإل

مف جية السموـ أو مف جية المدف الساحمية التي تقع في قبضة السيطرة االستعمارية، وكاف 

يطاليا ينطوي عمي دفع الوطنييف في برقة الي الجموس عمي طأولة  اليدؼ السياسي لبريطانيا وا 

، ونتيجة لسياسة (447)ي عقد اتفاؽ سبلـ بالشروط االيطالية واإلنجميزيةالمفأوضات والوصوؿ ال

الحصار االقتصادي والظروؼ المناخية تعرض سكاف برقة لمجاعة وتفشت بينيـ األوبئة 

ـ محميًا بعاـ الشر ونقصت تدأوؿ العممة الورقية لدرجة أنيـ 1917واألمراض حتى انو سمي عاـ 

نقطاع كانوا يبتاعوف احتياجاتيـ مقابؿ سندات يقدميا السيد أحمد الشريؼ عمي نفسو نتيجة ال

الخط التجاري مع مصر الذي يعتبر الشرياف الرئيسي المغذي لممقأومة الوطنية المسمحة في برقة 

وانقطع مع بداية دخوؿ الدولة العثمانية الحرب العالمية األولي ، ومياجمة السيد أحمد الشريؼ 

عمي المقأومة عمى اثارىا القوات االنجميزية في الحدود الغربية لمصر وكاف لذلؾ نتائج سمبية 

المسمحة والسكاف الوطنييف في برقو حيث كانت التبرعات المالية لصالح القضية الميبية وعممية 

التبادؿ التجاري تجري بصورة اعتيادية عبر الحدود بيف برقة ومصر، ونتيجة لمظروؼ المعيشية 

سيد ادريس السنوسي، القاسية التي آؿ إلييا حاؿ السكاف الوطنييف وافقت القوى الوطنية بقيادة ال

يطاليا في  ـ، وبدأت المفأوضات بيف 1916عمى عرض الصمح الذي تقدمت بو بريطانيا وا 

                                                           
.148هوٌدي،الحركةالوطنٌةفًشرقلٌبٌاخبللالحربالعالمٌةاألولى،ص-447
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، وفي ىذه األثناء شددت االدارة (448)ـ في منطقة الزويتينة1916االطراؼ الثبلثة في أواخر عاـ 

واخؿ بيدؼ االستعمارية مف حالة الحصار عمي االسواؽ في المدف لمنع ارساؿ التمويف الي الد

التأثير عمي سير المفأوضات وقبوؿ الصمح بالشروط االيطالية ونصت المادة الرابعة مف االتفاؽ 

السموـ  –مع االنجميز عمي فتح طريؽ التجارى بيف مصر وبرقة عمي اف تكوف طريؽ االسكندرية 

 وـ سوقاً ىي الطريؽ الوحيد التي يسمح فيو بكميات محدودة مف البضائع الي برقة وتتخذ السم

لمتجارة، وكاف غرض السمطات االنجميزية مراقبة التجارة مع برقة وضماف عدـ تسرب منيا الي 

 .(449)اعداء بريطانيا وحمفائيا

أما فيما يخص االتفاؽ مع االيطالييف في ىدنة الزويتينة اتفؽ منيا الطرفاف عمي وقؼ 

ف اجزاء برقة الخاضعة لسيطرة إطبلؽ النار، فإنيا نصت أيضًا عمي عودة التبادؿ التجاري بي

االحتبلؿ االيطالي واألخرى الواقعة داخؿ نفوذ الحكومة السنوسية في اجدابيا وتـ فتح االسواؽ 

التجارية في السواحؿ أماـ سكاف الدواخؿ لمتخفيؼ مف وطأة المجاعة، مقابؿ التوصؿ إلى إطبلؽ 

دت الطرؽ التجارية التي يتـ فييا ـ، حد1917، وفي اتفاقية عكرمة (450)سراح األسرى االيطالييف

التبادؿ التجاري بيف الساحؿ والدواخؿ في ثبلث مراكز فقط ىي بنغازي ، درنة ،طبرؽ ويمكف 

لمتجار وسكاف الدواخؿ المتاجرة بكؿ حرية فييف شرط اف ال يحمموا السبلح ويسمح لكافة التجار 

لتي حددت سابقًا، وتعفي البضائع والعامميف بالتجارة بحرية االرتحاؿ والتنقؿ في المناطؽ ا

المستوردة لمسنوسييف وطبلبيـ مف الجمارؾ عدا تجارة السبلح، وبدا االتفاؽ السياسي يعكس أثاره 

اإليجابية عمي الوضع االقتصادى في برقة حيث افتتحت األسواؽ بالمناطؽ الساحمية مما سيؿ 

ـ بدأت تعمؿ بشكؿ جيد بعض 1917استئناؼ روابط التبادؿ التجاري مع سكاف الدواخؿ، ومنذ 

                                                           
000ص،لمرجعالسابقبرٌتشاردا-448
.110،الوثابقاإلٌطالٌةالمجموعةاألولى-449
148برٌتشاردالمرجعالسابق،ص-450
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االسواؽ في بنغازي ، درنة ، طبرؽ وافتتحت اسواؽ المرج وشحات والحنية واجدابيا وتستعد 

، وتحكـ ىذه االسواؽ (451)بعض المناطؽ االخري مثؿ قمينس وسموؽ لتنشيط الحركة التجارية

نيـ مشايخ ألىـ القبائؿ بقواعد خاصة اذ يوجد بيا وكبلء مف االيطالييف والسكاف الوطنييف مف بي

كالعبيدات والبراعصة ، الدرسة والحاسة لمراقبة االسواؽ وفرضت السمطات االيطالية مراقبة 

صارمة عمي الواردات والصادرات حتى تضمف اف ال تتسرب الي مناطؽ لـ يشمميا االتفاؽ 

منيا، بتصريح مف امر  وانتعش التبادؿ التجاري بيف المناطؽ الداخمية والحاميات االيطالية القريبة

المنطقة العسكرية يسمح فيو بمرور حركة التجارة سواء التوريد أوالتصدير وكانت ىناؾ تعميمات 

مشددة لغرض رقابة صارمة مع المناطؽ التابعة لسمطة السيد ادريس السنوسي وكانت تمنح 

ئخ القبائؿ أو رخص تصدير المواشي والحبوب مف المراكز االدارية االيطالية بتوجيو مف مشا

مشايخ الزوايا السنوسية، وشددت االدارة االيطالية في عممية منح الرخص في الوقت الذي كانت 

السمطات االنجميزية في السموـ تمنح الرخص وفقًا لمتصريحات الصادرة عف الحكومة السنوسية 

كانت تمنح بكثير مف التساىؿ لجذب اكبر عدد ممكف مف االغناـ واألبقار الي سوؽ السموـ و 

ـ 1920وتـ التأكيد في معاىدة الرجمة في  (452)الرخص ايضًا لشراء البضائع لموردي المواشي

عمي احياء التجارة مع الدواخؿ حتى تأتي االرزاؽ والبضائع الي مناطؽ الجبؿ االخضر 

والواحات الداخمية فبل تتعرض المنطقة ألخطار المجاعة عمي نحو ما حدث سابقًا، حيث تعيدت 

حكومة االيطالية في الفقرة الثانية مف المادة التاسعة عشر انو تطبيقًا لممبادئ الحرة الواردة في ال

القانوف األساسي تكوف التجارة حرة في كؿ الببلد حتى الي اقصى الدواخؿ والعكس بالعكس، 

تفيد منو وتعيد اإلدارة االيطالية في برقة بمساعدة المبادالت التجارية باحسف وجو بإجراء ما يس

تجار القوافؿ مف الخدمات العامة واإلنشاءات الصالحة، ويتعيد األمير ادريس السنوسي مف 
                                                           

451
182ص،الوثابقاإلٌطالٌة،المرجعالسابق-
452
.184-185الوثابقاالٌطالٌة،المجموعةااألولى،ص-
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جيتو باستعماؿ نفوذه في إقناع السكاف الوطنييف باف ال يقفوا ضد مد الطرؽ والسكؾ الحديدية 

تزويج  وخطوط البريد واألوتومبيبلت والسيارات والتمغرافات والتميفونات وىي اشغاؿ تساعد في

لكونيا تعرضت لمتخريب مف قبؿ الوطنييف النيـ رأوا فييا وسائؿ تساعد عمي التوغؿ   التجارة

، (2)االستعماري في اراضييـ فقاموا بإحراؽ الجص وقطع خطوط االتصاالت الياتفية والبرقية

يحؽ لؤلمير تحصيؿ كما تحصؿ الجمرؾ عف البضائع التجارية في مناطؽ نفوذه وجبايو ضريبة 

، وأتاحت االدارة االستعمارية وفقًا لممادة الرابعة (453)العشر عف الحيوانات والحبوب لمزوايا فقط

مف اتفاقية الرجمة، لمتجار الوطنييف في مناطؽ الدواخؿ الحصوؿ عمي رخص امتياز إلقامة 

كؿ مشاريع تجارية أو اعماؿ اصبلحية في والية برقة بعد اخذ راي االمير ادريس السنوسي، واف 

فرنؾ ليـ أف يقيموا اكتتابًا عامًا ال يقؿ عف ربع  500ارباب مشروع يزيد راس مالو عف خمسمائة 

والتزمت  (454)راس الماؿ ويترؾ مفتوحًا لمدة ستة اشير لمف يريد االشتراؾ معيـ في المشروع

ئب السمطة االيطالية في الفصؿ التاسع مف القانوف االساسي اف ال تفرض عمي والية برقة ضرا

حكومية مباشرة ، إال إذا عمت جميع سكانو ووافؽ عمييا مجمس النواب، الذي لو اف يقرر كيفية 

تنفيذىا عمي مف جعمت عميو تمؾ الضرائب وأليو توزيعيا وال تصرؼ الواردات الناشئة عنيا إال 

، وكانت السمطة االستعمارية تسعى إلى احياء التجارة مع (455)في فيما يخص مصالح برقة

واخؿ، لتتخذىا دروب لمتسمؿ السياسي في اراضي المستعمرة التي ، ال تزاؿ جياتيا الداخمية الد

خارج السيطرة االستعمارية، كما كانت تيدؼ الي اف ترث خطوط القوافؿ التجارية المتجية 

صوب واداي واف تعمؿ عمي تنميتيا وتوسيعيا والمحافظة عمي أمف المرور مف خبلليا، حيث 

 بطريقة التيريب عبر واحة الكفرة. 1921ة الرقيؽ مف وادي الي برقة مستمرة حتى الزالت تجار 

                                                           


453
.048برتشارد،المرجعالسابق،ص-
454
هوامشالصفحةالتاٌة.010-011المرجعالسابق،صشكري،-
455
148برٌتشارد،المرجعالسابقنص-
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كذلؾ سعت الي استخداـ العبلقات التجارية كوسيمة سياسية مف اجؿ استقطاب الفئة القبمية 

مشائخ المشايخ وشيوخ الزوايا السنوسية الي فمكيا االقتصادي والتجاري ، بحيث  –العميا المشايخ 

رفاىية وتثبط عزيمتيـ القتالية ومف ثـ يرتبطوف بأرض الشماؿ ويستقروف فييا وبذلؾ تنتابيـ ال

يخضعوف لمنظاـ السياسي واإلداري االستعماري اإليطالي ولقد كانت القوي الوطنية في دواخؿ 

برقة عمي دراية ووعي باألىداؼ الحقيقية لمسمطة االيطالية مف وراء تقديـ الخدمات االقتصادية 

سواؽ ونستنبط ىذا االمر مف خبلؿ الحوار الذي دار بيف الشيخ عبد السبلـ الكزه والسيد وفتح األ

عثماف العنيزى وىو احد األعياف الممثميف لمسمطة االيطالية لمتحأور مع القوى الوطنية الرافضة 

 -لمسيادة االستعمارية، وجاء فيو التالي :

عادة فتح االسواؽ في الظاىر إف خبر تحرير الرىائف وتنزيؿ العائبلت في سيؿ د رنة وا 

 .(456)مساندة العائبلت التي تعرضت لمجوع نظرًا لقمة الموارد إال أنو كاف غرض الحكومة سياسياً 

ولذلؾ اجتمع نحو مائة شيخ مف مشايخ برقة في مدينة اجدابيا عاصمة اإلمارة السنوسية 

دف الساحمية عمي أف يقتصر عمميـ وقرروا فيو انيـ ال يقبموف باإليطالييف إال في الم 1922في 

 .(457)ىناؾ عمي التجارة فقط

وبعد مجئ الفاشست لـ يطرأ تغير كبير عمى التجارة حيث ارتكزت السياسة االستعمارية 

في المجاؿ التجاري عمى احتكار واستغبلؿ النشاط التجاري في برقة مف خبلؿ وسيمتيف ىما، 

ؿ اإليطالية إلى برقة مف أجؿ أف يصبح السيطرة عمى السوؽ الداخمي، وتصدير األموا

الرأسماليوف مع المستوطنيف طبقة حاكمة مشتركة تسيطر عمى كؿ شيء في الببلد، وعمى خبلؼ 

سياستيا في الجانب الزراعي أفسحت الحكومة الفاشية المجاؿ لمرأسمالية اإليطالية الفاشية لتكوف 
                                                           

خالدزكًثابت،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،الوثابقاالٌطالٌة،المجموعةالخامسةوالعشرون،ت-456

.015-010صص
.181شكريالمرجعالسابق،ص-457
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برقة تحت إدارة الدولة المباشرة، وعمى ليا السيطرة عمى النشاط التجاري في كؿ مف طرابمس و 

الرغـ مف أف ذلؾ يعد متناقضًا مع أيديولوجيتيا االشتراكية إال أنيا جاءت نتيجة اعتماد 

موسوليني عمى كبار مبلؾ األراضي والصناعييف في دعـ النظاـ الفاشستي لتوظيؼ أمواليـ في 

التي يعاني منيا االقتصاد خدمة أىدافو السياسية، وذلؾ بسبب حالة العجز واالضطراب 

، وفي المقابؿ ساند الرأسماليوف اإليطاليوف النظاـ (458)اإليطالي نتيجة لمحرب العالمية األولى

الفاشستي كوسيمة لسحؽ الحركات اإلصبلحية الزراعية والعمالية االشتراكية، والتي تيدد 

ت رؤوس األمواؿ اإليطالية مصالحيـ في إيطاليا وحتى في ظؿ السيطرة االستعمارية الفاشية تدفق

إلى ليبيا. وكانت الصفة الغالية ليذه الرأسماؿ بأنيا صغيرة وذلؾ عائد ألسباب تتعمؽ بالوضع 

االستعماري في برقة حيث لـ يكف الوضع السياسي واألمني مستقرًا وأخرى خاصة بالمصالح 

ر أمواليـ في التجارة واألىداؼ الرأسمالية، حيث كاف أصحاب تمؾ الرسمايؿ يرغبوف في استثما

العالمية مف خبلؿ االستفادة مف موقع ليبيا في التبادؿ التجاري بيف مواطف إنتاج في وسط 

وجنوب القارة األفريقية ومراكز الصناعة في أوربا عمى االستثمار في داخؿ ليبيا ألف طبيعة 

ياجاتو الزراعية االقتصاد المحمي المرتكز في معظمو عمى اإلنتاج الجماعي، ويقوـ بسد احت

والصناعية أي أنو باالقتصاد الصالح لبلستغبلؿ الرأسمالي ألنو ال يحقؽ إنتاجًا تجاريًا موجو 

 .(459)لمسوؽ الخارجي

ولجذب الرأسمالي اإليطالي لبلستثمار في برقة قامت الحكومة الفاشستية بدعـ المبادرات 

الرأسمالية في المجاؿ التجاري. حيث أنفقت رؤوس األمواؿ في األعماؿ الخاصة بخدمة 

االحتكارات واالستغبلؿ الرأسمالي فأسست مؤسسات كاف الجانب األساسي مف عمميا ىو 

                                                           
.21–22،صصاالقتصادٌةفًلٌبٌاأثناءالعهداإلٌطالًلمحةعناألوضاعالشركسً،-458
.100سٌجري،المرجعالسابق،ص-459
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ة الرأسماؿ اإليطالي عمى كؿ أنواع النشاط التجاري، وتقديـ الدعـ المساىمة في تعزيز سيطر 

 المادي والمعنوي لممؤسسات والشركات اإليطالية ذات الطابع التجاري والصناعي والزراعي.

وأسيمت في منحيا امتيازات، وكاف عمى رأس تمؾ المؤسسات الحكومية. ومف المؤسسات 

ـ وتمثؿ دورىا في تسييؿ 1921سست برقة في إبريؿ الحكومية غرفة التجارة والزراعة التي أ

إجراءات الشركات والمحبلت التجارية والمصانع ومنح رخص مزأولة النشاط التجاري والصناعي، 

وتقديـ اإلعبلنات والجوائز لمشركات والتجار واألرباب المصانع الصغيرة ودفع التعويضات ليـ 

ائؽ أو الفيضانات، ومف وظائفيا كذلؾ تنظيـ في حالة تعرض منشآتيـ لئلضرار مف جراء الحر 

العبلقات التجارية بيف التجار اإليطالييف والعمبلء المحمييف مف المسمميف، والييود وفض 

 المنازعات التجارية بيف تمؾ األطراؼ.

كما أف الوكالة العامة لمتأمينات الجماعية التي افتتحت في مدينة بنغازي منذ سبتمبر 

اختصاصاتيا تقديـ المشاركات التمويمية لممبادرات التي عرضيا تجاري أو  ـ كاف مف أىـ1921

 .(460)صناعي أو زراعي التي يقـو بيا اإليطاليوف

صندوؽ التوفير، والوظيفة الرئيسية لو تتمثؿ في المعامبلت المتعمقة بالتسميؼ، ووضعت  

ويمارس عممو عف طريؽ إيداع  (461) مميوف ليرة( 6,284الحكومة تحت تصرفو أمواؿ بمغت )

األمواؿ الخاصة لوالية برقة مثؿ األمواؿ العامة لمبمديات وميناء البردية، كما حصؿ عمى عطاء 

قبض الضرائب عمى برقة وكاف ىدفو استغبلؿ الرأسماؿ المحمي في استثمارات لصالح األىداؼ 

الصغيرة منيا وأف كاف لمعمميات االستعمارية لدعـ المشاريع التجارية والصناعية والزراعية حتى 

الزراعية النصيب األكبر في القروض الممنوحة فأنو منحت قروضًا ألغراض اإلنشاءات العقارية 

                                                           
460 -  La CIrenaica.PP 112. 

110ناردوتشى،استٌطانبرقةقدٌماًوحدٌثاً،ص-461
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ـ إلى 1931ووصمت في عاـ (462) ليرة( 582,30) 1925والتحسيف بمغت في عاـ 

بيذا النشاط  ليرة( ثبلثة مبلييف وعشرة آالؼ وأربعمائة وخمسيف ليرة، وكاف القائـ 300.10450)

فروع الصندوؽ التي أخذت مع الوقت تنتشر وتزداد أىمية مع االزدياد الفعمي لفرص العمؿ في 

جدبيا  -طبرؽ -سوسة -البيضاء -درنة -مختمؼ المقاطعات اإلدارية فكانت المرج البارديا وا 

ـ 1928ر وبالتالي أخذ النشاط التجاري لمصندوؽ يتزايد وكاف صافي المبالغ الموظفة في ديسمب

، وقدـ الرأسماؿ المتمثؿ في البنوؾ التجارية الكبيرة الجزء األكبر مف (463)ليرة 14770,15592

دي  -االستثمار الخاص في برقة وىي فروع مف البنوؾ التجارية في إيطاليا مثؿ بنؾ روما

تثمريف بنؾ نابولي وبنؾ سيشيمنا، وكميا كاف ليا عدة فروع في برقة، وقامت بخدمة المس -أيتاليا

اإليطالييف مف خبلؿ األعماؿ المصرفية، فيي مف أقوى عوامؿ تغمغؿ الرأسماؿ اإليطالي 

، الذي لـ يكف ىناؾ عائؽ يقؼ في سبيمو، فالتدأوؿ النقدي يتـ بوحدات الميرة اإليطالية (464)لمببلد

 .(465)ـ1912منذ عاـ 

( والمؤرخ 13ـ الممكي رقـ )وألحكاـ ربط الببلد بإيطاليا الفاشية تجاريًا وماليًا نص المرسو 

ـ عمى سرياف النظاـ المالي واألحكاـ المعموؿ بيا في المممكة المتعمقة 1926يوليو  30في 

، وىذا أعطى لئلدارة (466)بتدأوؿ األوراؽ المالية لمدولة ولممصارؼ في كؿ مف طرابمس وبرقة

االقتصادية التابعة لمسمطة االستعمارية في برقة الحؽ في التصرؼ بالعمبلت الخاصة بيا 

واستثمارىا بما يتفؽ ومصالح االستعمار، كما أنو سيؿ تسرب الرأس الماؿ اإليطالي عبر تمؾ 

                                                           
462 -  La Cyrenaica .PP.155. 

.114–110ناردوتش،استٌطانبرقةقدٌماًوحدٌثاً،صص-463
.110ش،و،خ،استعماربرقة،ص-464
465- الطٌبعبدالمالك، بنؽازيجمال لٌبٌا، المصارؾفً تطور ، والتوزٌع للنشر اإلٌل دار ،0224،

.00ص
،الدارالجماهٌرٌةللنشرظهورتطورالنقودوالمصارؾفًلٌبٌا،طرابلسعبدالرحٌممحمدالنعاس،-466

20م،ص1882توزٌعواألعبلن،وال
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الخاص وعف البنوؾ التجارية، كما تركزت الحركة المصرفية في عمميات منح القروض لمقطاع 

طريؽ تقديـ التسييبلت االئتمانية مارست تمؾ البنوؾ سيطرتيا عمى أنواع النشاط التجاري بتزويد 

األفراد والمؤسسات لؤلمواؿ أما بالمشاركة برأس الماؿ أو دفع جزء منو مما اتاح لممستثمريف 

 .(467)استخداـ رأس ماؿ جديد إلى رأس الماؿ األصمي لممشروع

ائد المصارؼ اإليطالية في برقة النصيب األكبر في منح القروض وكاف لمصرؼ روما ر 

العقارية المقدمة لييأت البناء واإلنشاءات، حيث اختص باألعماؿ المصرفية وترؾ االستثمارات 

ذات الطابع الصناعي والزراعي والتجاري التي كاف يمتمكيا في برقة مثؿ امتيازاتو في مجاؿ 

، تنازؿ أيضًا عف امتيازه (468)سفنج ومنحيا إلى عدة شركات إيطاليةالمبلحة والكيرباء وتجارة اإل

 Uniono Colonideفي مستوطنة القوا رشة إلى شركة االتحاد االستيطاني اإليطالي العربي )

Italy –Arabic .التي اختصت بإقامة القوى الزراعية وتنمية الغابات والصيد البحري في برقة )

ـ بقضي بتوسيع صبلحيات الوالة 1923أكتوبر  27مًا بتاريخ: أصدرت وزارة المستعمرات مرسو 

االستعمارييف في كؿ مف طرابمس وبرقة في مجاؿ االمتيازاتػ حيث يرجع ليـ األمر في الموافقة 

ليرة( وكذلؾ  400000عمى المشاريع وعقود اإليجار والتوريد والنقؿ والشراء التي تبمغ قيمتيا )

ليرة( إما كافة المشاريع والعقود وعمميات البناء  250000ز تكاليفيا )مشاريع البناء التي ال تتجأو 

 (469)التي تزيد قيمتيا عمى األرقاـ المذكورة أعبله فيي مف اختصاص وزارة المستعمرات في روما

                                                           
.55-50بتشولً،المرجعالسابق،صص-467
.111-114ناردوتشى،استعماربرقة،صصش،وخ،-468
-00ش،و،خ،مراسٌموأوامرتجارٌةوصناعٌةوزراعٌةوأوجهالحٌاةاالقتصادٌةفًطرابلسوبرقة-469

م1805
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ومنحت أيضا ليـ صبلحيات بشأف فتح االمتيازات في الموارد االقتصادية وأعطى والي برقة 

 .(470)التي يراىا عمى النظاـ القائـ والخاص باحتكار الممح والتبغصبلحية إدخاؿ التعديبلت 

وكانت مصمحة االحتكارات التابعة إلدارة الشؤوف االقتصادية في الوالية، ىي المسئولة 

وبشكؿ مباشر عف منح االمتيازات لمشركات والمستثمريف اإليطالييف، فسيطرت االحتكار 

ماف ومنشأ ىذه االحتكارات ىي البنوؾ والشركات اإليطالية االستعمارية عمى التجارة والنقؿ واالئت

بعضيا شركات عائدة لمدولة وأغمبيا تتبع الرأسماؿ اإليطالي وىي فروع لمشركات في إيطاليا، 

ولقد تعددت االمتيازات بحسب طبيعتيا وأغراضيا، منيا عمى سبيؿ المثاؿ امتياز استعماؿ 

راض صيد األسماؾ واستخراج اإلسفنج وامتياز استخراج مساحات معينة مف المياه البحرية في أغ

، ومنحت احتكارًا لشركة التبغ اإليطالية وىي شركة (471)الممح ثـ جمع عشرة آالؼ في بنغازي

ـ لتنمية صناعة التبغ في إيطاليا، واحتكرت أيضًا تجارة الفحـ 1927شبو حكومية أنشئت في 

أسعار ىذه السمعة االستيبلكية الميمة لمسكاف  النباتي والحطب وتحكـ التجار اإليطاليوف في

ليرة(  100الوطنييف، فتـ بيعيا بأسعار مرتفعة إذ يبمغ سعر القنطار الواحد مف الفحـ النباتي )

ليرة( لمقنطار، ولقد الحؽ االستغبلؿ السيئ لخشب الغابات مف  28وأما الحطب كاف سعره )

ماميـ في الكسب السريع أضرارًا بالغة بالغابات جانب المتعيديف اإليطالييف، الذيف انحصر اىت

كذلؾ منح احتكار جمع الكؤل واألعبلؼ النباتية التي تنشأ تمقائيًا لمتجار اإليطالييف  (472)في برقة

 ألؼ قنطار( اشترت اإلدارة العسكرية معظميا. 63293ـ جمع حوالي )1929وخبلؿ عاـ 

                                                           
بتارٌخأؼسطس-470 مرسوم ، إٌطالٌا لمملكة الرسمٌة الجرٌدة خ، و، ٌقضًبمنحوالًبرقة1800ش، م

صبلحٌاتامتٌازاتلؽرضالصٌدالبحري.
مبتخوٌلوالًبرقةمنحامتٌازاتاحتكارالملح.1800ش،و،خ،الجرٌدةالرسمٌة،مرسومملكً-471
.181-182ناردوتشى،استعماربرقة،صص-472
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وتخطيط وشؽ الطرؽ ومد سكؾ الحديد كما منحت دائرة األشغاؿ العامة عطاءات البناء 

إلى عدة شركات إيطالية، وأعطيت تجارة الصادرات والواردات احتكارًا إلى عدة شركات تجارية 

إيطالية وكاف مف الطبيعي أف توجو ىذه االستثمارات الوجية التي تتفؽ والمصالح االستعمارية 

اد الخاـ البلزمة لمصناعة اإليطالية، والتي تبقي البمد تستورد المصنوعات اإليطالية تصدر المو 

ـ يؤكد عمى إعطاء األفضمية 1926يناير  7( المؤرخ في، 216حيث جاء المرسوـ الممكي رقـ )

لممنتجات اإليطالية عند قياـ اإلدارات التابعة لمدولة والمؤسسات الخاصة والخاضعة لرقابة الدولة 

االحتفاظ بأسعار الصادرات المحمية في بعمميات التوريد. وعممت السمطة االستعمارية عمى 

مستوى منخفض مف خبلؿ االستغبلؿ والعمؿ بنظاـ الوحدة الجمركية مع البمد األـ المعموؿ بو 

ـ، وبموجبيا ال تخضع الصادرات إلى إيطاليا لمتعريفة الجمركية وىذا األمر أكدت 1915منذ 

المفعوؿ في طرابمس وبرقة ومنح ـ بأف تكوف سارية 1927عميو الحكومة الفاشستية في قانوف 

لموالة صبلحية إدخاؿ التعديبلت وفؽ رؤيتيـ بحث الضرورات العممية، أما باقي الصادرات 

والواردات مف والي برقة تخضع لمتسعيرة الجمركية الجديدة والتي تـ تطبيقيا بموجب مرسوـ ممكي 

جات الخاصة باإلدارتيف واستثنيت فيو االحتيا 1923يونيو  14( بتاريخ: 1582يحمؿ رقـ )

المدنية العسكرية أو األمتعة والسيارات والكتب وقطع األثاث الخاصة بالمستوطنيف اإليطالييف 

الذيف يتنقموف إلى المستعمرة وكذلؾ معدات الميف والحرؼ ومعدات صيد األسماؾ واإلسفنج التي 

  (473)قة لمرسـو الجمركيةيستخدميا المستوطنوف، بينما تخضع التجارة بيف واليتي طرابمس وبر 

وضعت الحكومة االستعمارية المحمية في برقة اإلجراءات التنظيمية الخاصة بعممية 

المواشي لنظاـ الفحص  -القمع -التصدير، كإخضاع السمع المعدة لمتصدير مثؿ الصوؼ

 -طمميثة -درنة -والتفتيش، بتعييف خبراء مف قبؿ غرفة التجارة في برقة لكؿ مف مرافئ بنغازي

                                                           
.1808-1802ش،و،خ،مراسٌموأوامرتجارٌةوصناعٌةوزراعٌةوأوجهالحٌاةاالقتصادٌةعنبرقة-473
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صدار شيادات بسبلمتيا واعطى لمسمطات الجمركية درنة وطبرؽ لمم -سوسة عاينة السمع وا 

صبلحية مباشرة الفحص لمتأكد مف شيادة الخبراء وختـ الضماف ومنع تصدير أي بضاعة غير 

مصحوبة بتمؾ الضمانات وخارج تمؾ المرافئ، ويعاقب كؿ مف يخالؼ ىذه اإلجراءات بغرامة 

بت شركات التصدير واالستيراد اإليطالية دورًا ىامًا في ليرة( ولع 500 -50مالية تترأوح ما بيف )

التجارة حيث سيطرت عمى استيراد المواد الغذائية والغزؿ والمنتجات القطنية وتصدير الصوؼ 

 والحبوب واإلسفنج والمواشي.

وكانت نسبة كبيرة مف واردات برقة تمبي احتياجات الجيش والمستوطنيف اإليطالييف منيا 

 النبيذ.... الخ، -المياه الغازية -زيت الزيتوف -الدقيؽ -التاآل -األسمحة

المواشي ومنتجاتيا تمثؿ المصدر المباشر لدخؿ  -الفحـ -أىـ الصادرات الحبوب

وجزء كبير مف الصادرات ىي عبارة عف موارد صادرتيا السمطات االستعمارية مف  (474)الوالية

بيا وخاصة المواشي فعمى سبيؿ المثاؿ  أصحابيا واعتبرتيا كغنائـ حرب، وقامت بالمتاجرة

المواشي التي صادرتيا السمطة اإليطالية مف سكاف البطناف عند ترحيميـ إلى المعتقبلت قامت 

، وخبلؿ عامي (475)بتصدير ثبلث بواخر مف ممؾ األغناـ والماعز إلى إيطاليا عبر  ميناء طبرؽ

ية التي بدأت تنتجيا االمتيازات ـ( أعطيت األولوية لتصدير الحاصبلت التجار 1931 -1930)

اإليطالية خاصة في سيؿ المرج كتشجيع لممستعمريف اإليطالييف حيث صدرت السمطة 

( قنطار مف القمح الصمب إلى إيطاليا في سنة 3127ـ ما يقارب )1930االستعمارية المحمية 

 .(476)قنطار( إلى طرابمس 966آالؼ قنطار إلى إيطاليا و ) 6( 1931)

                                                           
474 - La Cyrenaica PP 201-304. 

الرسمٌةلحكومةبرقة،مرسوموالًبرقةالجنرالتروتسًبشؤنتصدٌرالثروة-475 الجرٌدة ش،و،خ،

م.1808الحٌوانٌة،
00م،ص1810-1802ش،و،خ،ت،غ،-476
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ركات االحتكارية بأسعار مفضمة بالنسبة لمكيرباء والنقؿ عمى قيـ الرسـ وتحظى الش

ـ مرسومًا 1928إبريؿ  25المقرر، فعمى سبيؿ المثاؿ أصدر والي برقة الجنراؿ تروتسي في 

نص عمى منح تجار ومصدري التبف تخفيضات تعريفات النقؿ عمى السكؾ الحديد لنقؿ كميات 

يد مف محطات الداخمية إلى محطة بنغازي خبلؿ موسـ التبف كبيرة مف التبف عمى السكؾ الحد

، وألف عممية تصدير المنتجات المحمية في برقة (477)%( مف القيمة المقررة10تصؿ إلى )

واستيراد المصنوعات اإليطالية تحتاج إلى مف يشترييا مف مختمؼ أنحاء الببلد ويقوـ بنقميا عدد 

يطالييف، إضافة إلى متعيدي النقؿ بسبب عدـ امتداد كبير مف تجارة الجممة والقطاعي مف اإل

السكؾ الحديد في كؿ المناطؽ الخاضعة لمسيطرة االستعمارية. وسيطر التجار اإليطاليوف عمى 

السوؽ المحمية واشتغؿ الييود بالسمع التجارية البسيطة وازداد دور التاجر الوطني انكماشًا، 

ة. وكانت الشركات التي استقرت في برقة أكثر مف وأغرؽ السوؽ المحمي بالمنتجات اإليطالي

حاجة المنطقة وصادفتيا ضعؼ القوة الشرائية لمسكاف الوطنييف بسبب تدىور وضعيـ 

االقتصادي بفعؿ النظاـ االستعماري، فواجيت ضيقًا مالّيًا أسميت المؤسسات المصرفية بصرؼ 

عانات مالية لمتجار والمقأوليف بضماف مالي ك  .(478)مما تـ تحقيؽ ربحاعتمادات وا 

في الوقت الذي أنكرت ذلؾ عمى التجار الميبييف حيث كانت تقاـ القضايا ضدىـ في 

 .(479)المحاكـ لتسديد ديونيـ

وأكدت تمؾ الرساميؿ قانوف سيطرة الرأسمالية الذي يؤدي إلى تركيز ممكيتيا في أيدي قميمة 

مية الفروؽ في األسعار بيف المنتجات مف كبار المستثمريف واستغبلؿ جماىير السكاف بزيادة أى

اإليطالية المباعة والمنتوجات التي تشترييا إيطاليا مف برقة، نتيجة احتكار النقؿ البحري مف قبؿ 
                                                           

ش،و،خ،النشرةالرسمٌةلحكومةبرقة،مرسومالجنرالتروتسًالخاصبمنحمزاٌاللتجاراإلٌطالٌٌن.-477
.85-80تٌجانً،المرجعالسابق،صص-478
البوري،بنؽازيفًفترةاالستعماراإلٌطالً،ص-479
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شركات بحرية إيطالية ويتضح لنا ذلؾ مف خبلؿ تتبع حركة ميناء بنغازي ودرنة شير 

 .(480)ائتيف وخمسيف سفينةـ ثبلث سفف فقط ال تحمؿ العمـ اإليطالي مف عدد م1924مايو

سفينة إيطالية عدد  315ـ دخمت إلى ميناء بنغازي والمرافئ األخرى 1926وخبلؿ سنة 

سبع سفف فقط أجنبية، وتحكمت تمؾ الشركات في األسعار سواء الواردات أو الصادرات رفعًا أو 

في التجارة  انخفاضا طبقا لبلحتياجات االستعمارية، واستغمت في ذلؾ ضعؼ دور ميناء بنغازي

العالمية واستخداميا لميناء طرابمس في عمميات الشحف والتفريغ مما ترتب عميو غبلء المعيشة 

 .(481)%(35 -% 25في برقة أكثر مف طرابمس بنسبة )

%( 30وخبلؿ ىذه المرحمة مف االستعمار الفاشستي انخفض مجموع التجارة في ليبيا إلى )

يا السمطة االستعمارية مف تدمير لمثورة الزراعية والحيوانية حيث أف اإلجراءات القمعية التي سمكت

%( مف الواردات، وقد زادت فيو 18أنقصت حجـ التبادؿ التجاري، وبمغ مجموع الصادرات )

الواردات عمى قيمة الصادرات، وىذا جعؿ حساب المدفوعات لمتجارة الوطنية مدينا باستمرار مما 

ارية في الوقت الذي تصاعدت فيو ميزانية الببلد خبلؿ خمس ترتب عميو عجز ميزانية ليبيا التج

مميوف ليرة(  182,3ـ ما مجموعو )1921 -1920سنوات، حيث كاف خبلؿ السنة المالية 

مميوف ليرة( أغمبيا مصاريؼ اقتضتيا التكاليؼ الباىظة  400ـ إلى )1925وصمت في عاـ 

ـ( عمى أنيا ال 1931 -1930عامي )لمعمؿ العسكري وتشير الميزانية العامة لميبيا خبلؿ 

%( مف تكاليفيا وىذا يجعؿ إيطاليا تتحمؿ جزءا كبيرًا مف ىذا 25تستطيع أف تنتج إال حوالي )

 .(482)العبء المالي اليائؿ

                                                           
لحكومةبرقة،إدارةالشإوناإلدارٌةوالمالٌة،أخباراقتصادٌةعنوالٌةبرقةش،و،خ،النشرةالرسمٌة-480

م.1805ماٌو
.11،82استٌطانبرقةقدٌماًوحدٌثاً،ص-481
.180–181ش،و،خ،ناردوتشى،استعماربرقة،صص-482
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 الصادرة الواردة السنة

 9773563 76049886 ـ1922

 17608774 70811245 ـ1923

 20467922 135829936 ـ1924

 38868849 202190603 ـ1925

 20950800 159767765 ـ1926

 14109000 178238195 ـ1927

 24896151 260943200 ـ1928

 21253975 138228280 ـ1929

  (483) 21248275 151652000 ـ1930

 

وزادت احتكار إيطاليا التجارة في طرابمس وبرقة بالنسبة إلى سائر البمداف الرأسمالية، حيث 

ـ في 1910األولى في قائمة التعامؿ التجاري بعد أف كانت في عاـ أصبحت إيطالية العميمة 

ـ الببلد التالية في النشاط التجاري 1913المرتبة الرابعة بعد بريطانيا وفرنسا وتركيا، فصارت في 

%( مف ورادات ليبيا كانت مف 60، وفي المرحمة الفاشية صارت ) (484)%(40أقؿ منيا بحوالي )

 .(485)إيطاليا

( 508,58035( كاف منو )760,449886ـ )1922الي واردات برقة خبلؿ عاـ حيث إف إجم

(، وفي عاـ 299,2153( نسبة إيطاليا )977,3563مف إيطاليا، والصادرات في نفس السنة )
                                                           

.1بازامه،برقةبلدوشعب،مجلةلٌبٌا،ص-483
.00ٌاخموفتشس،المرجعالسابق،ص-484
.180ناردوتشى،استعماربرقة،صش،و،خ-485
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( أما الصادرات 153,031536( حصة إيطاليا كانت )202,190603ـ )1925

 .(486) (130,69676(، وكاف نصيب إيطاليا )388,68849)

 

  

                                                           
.082،ص1882،بنؽازي،جامعةقارٌونس،جؽرافٌةلٌبٌاالبشرٌةمحمدالمبروكالمهدوي،-486
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 الصناعة:ــ

إف طبيعة السوؽ المحمية ضيقة جدًا ومتناثرة إلى حد بعيد، كذلؾ انعداـ الموارد المحمية 

لممواد األولية والوقود وعدـ اىتماـ السمطة السياسية في  العيد العثماني، كميا كانت عوامؿ تحوؿ 

رقة سوى دوف تنمية الصناعة في برقة، وخبلؿ مرحمة الحكـ العثماني لـ تكف توجد في ب

الصناعات القائمة عمي المنتجات المحمية منيا صناعة المنسوجات عف طريؽ النوؿ وصناعة 

الحصر وصناعة الذىب والفضة، وفي الغالب كاف الصاغو ييود، إضافة إلي صناعة السبلؿ 

واألحذية، وتمؾ الصناعات كاف اساسيا المنتجات المحمية الزراعية والحيوانية، وتقع مراكز 

  .(487)ة في برقة في مدف بنغازي ودرنة ويدير أغمبيا افراد الجاليات األجنبية والييودالصناع

ـ إلحاؽ ضرر كبير 1911لقد ترتب عمى الغزو االستعماري لممدف في برقة منذ 

بالصناعات الوطنية القائمة عمى الشؽ الحرفي التي كانت مجاؿ عمؿ العامة، وتقوـ بسد 

يومية مثؿ صناعة األحذية والفخار وأدوات الطيي وأدوات اإلنتاج احتياجات السكاف في حياتيـ ال

، وصناعة المجوىرات المحمية والمنسوجات التي تدار بواسطة النوؿ (488)الزراعي واألسمحة

، كما يتراجع نشاط الكثير (489)لصناعة المبلبس والسجاد واألردية إضافة إلى صناعة الحصر

 ،(490)منتشرة في مدينتي بنغازي والمرج بوجو خاص مف الميف مثؿ مينة الحدادة التي كانت

وحالة الحصار وسياسية سمب األراضي وما ارتبط بيا مف حمبلت إبادة شممت الناس والحيوانات 

عمى المواد األولية البلزمة لمصناعة الحرفية كالصوؼ والجمد وغيرىا، فأخذت تمؾ المواد التي 

يستعمميا الصناع والحرفيوف في النقصاف والغبلء ثـ االختفاء مف السوؽ، وتسبب ذلؾ في توقؼ 
                                                           

.01البنكالدولً،التنمٌةاالقتصادٌةفًلٌبٌا،ص-487
.08-01،صصالسابقالمرجعارحومة،-488
،طرابلس،المنشؤةالعامةوالنشروالتوزٌعواإلعبلن،فنصناعةالصحافةفًلٌبٌاعبدالعزٌزالصوٌعً،-489

.42ص
490- ، زهري اللٌبًزٌنب الجهاد رواٌات رقم موسوعة للدراسات05، اللٌبٌٌن، جهاد مركز طرابلس، ،

.020،ص1880التارٌخٌة،
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نشاط الكثيريف منيـ، وخاصة صناعة المنسوجات حيث توقفت األنواؿ بسبب توقؼ وصوؿ 

 .(491)الصوؼ مف الدواخؿ

غراؽ السوؽ المحمية أدى  كما أف تحويؿ الببلد إلى سوؽ لممنتجات الصناعية اإليطالية وا 

ى تحكـ إلى توسع المنافسة اإليطالية ضد ىذه الصناعات المحمية، وسعت السمطة االستعمارية إل

الصناعات الوطنية الناشئة عف طريؽ نظاـ االحتكار بتشجيع الشركات الصناعية اإليطالية 

إلقامة مشاريع ليا في برقة، وذلؾ عمى الرغـ مف أف الصناعة لـ تكف اليدؼ األساسي في 

برنامج النظاـ الفاشستي لمتنمية، حيث أعطيت األولوية لقطاعات االستيطاني وما يتطمبو مف 

اجات وتركز دور السمطة في سف القوانيف واألنظمة التي تتبلءـ مع طبيعة الوضع القائـ احتي

ومتطمبات التطور االقتصادي واالجتماعي الذي يخدـ سياستيا، واقتصر دورىا عمى محأولة خمؽ 

المناخ المناسب لدفع الصناعة وتطويرىا مف المظير الحرفي إلى المظير اآللي الحديث عف 

 اإليطالييف ليا. طريؽ احتكار

واشتمؿ التشجيع الحكومي االستعماري عمى اإلعفاء مف ضريبة الدخؿ التي فرضتيا اإلدارة 

ـ بموجب مرسوـ ممكي عمى 1923االستعمارية في كؿ مف طرابمس وبرقة اعتبارًا مف يوليو سنة 

 كؿ دخؿ مستمد مف فوائد رؤوس األمواؿ أو مف الصناعات أو التجارة أو الميف الحرة

%( مف صافي الدخوؿ، ونصت المادة الرابعة مف ىذا 10والصناعات اليدوية التي تقدر بػ )

المرسوـ عمى إعفاء بعض الدخؿ العائد مف منشآت صناعية جديدة لمدة عشر سنيف ابتداء مف 

التاريخ الفعمي لمزأولة المنشأة الصناعية لنشاطيا، ويجوز أف يمتد ىذا اإلعفاء لمدة خمسة عشر 

( عامؿ يكوف ثمثيـ مف 100عامًا لتمؾ المنشآت التي تستخدـ اقؿ مف مائة )( 15)

                                                           
.11-8،الهٌبةالعامةللبحثالعلمً،د.ت،صصاللٌبًقبلالنفط،طرابلساالقتصادشكريؼانم،-491
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( والمؤرخ في: 2884 -21، كما نظمت المادة األولى مف المرسـو الممكي رقـ )(492)اإليطالييف

ـ والخاص بمنح امتيازات زراعية وصناعية لممستوطنيف، عمى أف تدفع الحكومة 10/3/1927

مف قيمة ما ستورده المستوطف آالت وأدوات مف أجؿ الصناعة %( 30 -20االستعمارية نحو )

 الزراعية.

وىناؾ أيضًا الدعـ المالي والمتمثؿ في التمويبلت التي منحيا صندوؽ التوفير ببرقو مف 

ضافة إلى القروض  أجؿ إقامة مباف ذات طابع صناعي فوؽ أرض حكومية أو بمدية، وا 

الصناعية وخاصة في مجاؿ الصناعة البحرية  االئتمانية التي أعطاىا ألصحاب المشاريع

فظيرت الصناعات الحديثة عمى شكؿ مصانع تجمعت في مناطؽ متفرقة، وىي تتبع الرأسماؿ 

اإليطالي التي حصؿ عمى امتيازاتيا مف إدارة الصناعة الخاصة بمنح االمتيازات إلقامة المشاريع 

لى الصناعات التي أنشأتيا االحتكارات الصناعية في برقة ، وكانت الصناعات التحويمية ىي أو 

اإليطالية في برقة حيث شجعيا رخص األيدي العاممة والرغبة في توفير مصاريؼ النقؿ أف 

تنشئ أنوعًا محدودة مف الصناعات تمؾ التي تتوافر مواردىا األولية وأسواؽ استيبلكيا في برقة، 

 وال تتعارض مع المنتجات الصناعية اإليطالية.

الصناعات صناعة األحذية والنسيج ومواد البناء والنبيذ وطحف الحبوب وأعماؿ ومف تمؾ 

التجارة ومواد البناء إلى جانب الصناعات اليومية، واقتصرت في ىذه المرحمة عمى تحويؿ أوؿ 

 .(493)المنتجات البحرية كاإلسفنج قبؿ تصديرىا إلى البمداف الصناعية في أوروبا

ة بنغازي ظيرت في عيد اإلدارة المدنية واضطمع بيا وبعض الصناعات وخاصة في مدين

الرأسماؿ االيطالي، عمي سبيؿ المثاؿ أنشأ اتساجيرو والموجاليكا مصنع المكرونة مجيزًا بأسموب 
                                                           

492- السعود، ابو بشٌرالؽوٌلومحمود الدخلفًالقانوناللٌبًابراهٌم اللٌبٌةضرٌبة المطبعة طرابلس، ،

.85-80م،صص1820
493 - La Cyrenaica, pp 63. 
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بتشغيؿ  Antonio bombardaعصري وباستخداـ آالت جديدة، كما قاـ انطونيو بومباردا 

 Rossiعصرية، ويعمؿ بالكيرباء وأيضًا روسي مصنع لحياكة المبلبس مجيزًا بآالت الحياكة ال

أقاما مدبغة لمجمود بمنطقة الفوييات، وافتتح دي سونتيؿ محطات لتوليد  Lastrossiوالشروتس 

الكيرباء والنور لمدينة بنغازي ومنشآتيا، وشيد الكافاليري فأوديتو طاحونة تعمؿ بالكيرباء لطحف 

 .(494)وتونيتي شركة لؤلعبلؼ De Manore toniniور الشعير والقمح المنتج محميًا وأنشأ ديمنأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















                                                           
494 - Ibidi, 67-68. 
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 اإليطالية إزاء السكان الوطنيين:أواًل: السياسة 

ـ احتبلؿ  1911لقد ترتب عمى الغزو العسكري االستعماري اإليطالي لبرقة في أكتوبر 

درنة وطبرؽ وأصبح السكاف الوطنيوف فييا خاضعيف إلدارة  –المدف الرئيسية وىي بنغازي 

المستعمرات عمى إستعمارية ذات طابع عسكري تمثؿ السمطة المركزية في روما وأطمقت وزارة 

 Non Confidenza Con Indiginiالسياسة االستعمارية إزاء السكاف الوطنييف مصطمح 
وأبناء البمد األصمييف، وقابمت  ، وىو مفيوـ استعماري يميز بوضوح بيف العنصر اإليطالي(495)

 اإليطالياإلدارة العسكرية المعارضة الوطنية التي جاءت كرد فعؿ عنيؼ ضد الغزو االستعماري 

بتوجيو الترسانة الحربية ضدىـ واستعماؿ أساليب قمعية بيدؼ إخضاعيـ والسيطرة عمييـ 

وتحقيؽ أىدافيا االستعمارية،  وكابد مف جرائيا السكاف الوطنييف سواء الذيف خضعوا لمسيطرة 

ـ أو الذيف ظمت مناطقيـ 1915-1911االستعمارية بعد العمميات الحربية التي دارت ما بيف 

ـ بعد استشياد 1931خارج السيطرة االستعمارية حتى القضاء عمى المقاومة الوطنية المسمحة 

المجاىد عمر المختار ، أعباًء اقتصادية واجتماعية انعكست آثارىا عمى أنماط حياتيـ 

 – 1911االجتماعية، ومف أبرز مظاىر تمؾ اآلثار تناقص عدد سكاف برقة خبلؿ المرحمة 

الحرب مباشرة أو األحداث المصاحبة ليا ، ولمعرفة نسبة النقص في فترة ـ إما بسبب  1922

ـ وىو  3/7/1911العشر سنوات اعتمدنا عمى التقرير السكاني الذي أجرتو الدولة العثمانية في 

إحصاء رسمي، ورغـ عدـ شمولو لمناطؽ الواحات إال أنو شيد لو بالدقة، واعتمد عميو بشكؿ 

ذلؾ اإلحصاء الذي أعده الضابط اإليطالي انريكو اوغسطيني بتكميؼ كبير في ىذا الجانب، وك

ـ وىو أيضًا يفتقد لمشمولية بالنظر إلى أف  1922مف السمطة اإليطالية، ونشرت نتائجو في عاـ 

معظـ مناطؽ برقة الزالت خارج دائرة السيطرة اإلستعمارية إال أف إجراءه في ظروؼ سياسية 

                                                           
495
 .28اثٍزْٛ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ - 
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العمميات الحربية بعد اتفاؽ السبلـ في عكرمة مكف أوغسطيني مف  وأمنية مناسبة نتيجة لتوقؼ

 -عمؿ إحصاء لمكثير مف المناطؽ:

 ( نسمة.198.345ـ قدر عدد السكاف ) 3/7/1911إحصاء الدولة العثمانية في   -1

 ( 496)( نسمة185.400ـ )1922إحصاء انريكو أوغسطيني   -2

 نسمة . 12.945ويكوف الفارؽ في عدد السكاف 

يعي أف يزيد عدد السكاف ال أف ينقص إال أنو نظرًا لممستجدات السياسية ومف الطب

ـ فكانت سببًا في ىذا النقص والعائد إلى  1911والعسكرية التي شيدتيا برقة إبتداًء مف أكتوبر 

عدة عوامؿ منيا طبيعة الحرب التي خاضيا القوات العسكرية االستعمارية اإليطالية، وانتياجيا 

ـ تسببت في خسائر بشرية عالية ال  1915 –ـ 1911دموية خبلؿ سنوات مف لسياسة قمعية 

يمكننا تحديد العدد اإلجمالي لمشيداء إال أنو يكفي االستدالؿ ببعض المعارؾ لموصوؿ إلى تمؾ 

الحقيقة والجدير بالذكر أف الخسائر البشرية لـ يكف إال القميؿ منيا بسبب المواجيات الفعمية في 

ؾ والباقي نتيجة القصؼ العشوائي المكثؼ عمى المدف والقرى سواء عف طريؽ مياديف المعار 

مدافع األسطوؿ البحري اإليطالي او المدافع والرشاشات التي تستخدميا القوات البرية لئلستعمار 

نما  اإليطالي األمر الذي يوضح أف االستعمار اإليطالي لـ يكف يستيدؼ المسمحيف فقط وا 

ه وشيوخو وأطفالو، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وجيت بوارج اإلسطوؿ المجتمع بأكممو نساؤ 

ـ  حيث قصفت لثبلثة أياـ متوالية وبنغازي 1911أكتوبر  15مدفعيتيا نحو مدينة درنة منذ 

ويصؼ أحد الكتاب اإليطالييف المحدثيف كيفية المقاومة  (497)ـ1911أكتوبر  19/20ليوميف 

 "... واالحتبلؿ 
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د قاومت ثالثة أيام من الخامس عشر إلى الثامن عشر، أما احتالل أما درنة كانت ق

بنغازي فقد تطمب معركة ميدانية عنيفة ىي المعركة األولى من نوعيا في ىذه الحرب ودارت 

وطواؿ  (498)بواسطة إنزال مكثف إلى الشاطئ من جانبنا تحت نيران عنيفة من جانب العدو"

ميات القصؼ الذي كاف بصورة كثيفة وعشوائية إذ لـ تمؾ األياـ صعدت قيادة األسطوؿ مف عم

يستيدؼ الثكنات العسكرية وخنادؽ وخطوط المقاومة بؿ تعدىا إلى األحياء السكنية الخاصة 

بالسكاف الوطنييف و رجاؿ الحكومة التركية والجاليات الييودية واألجنبية، إضافة إلى المساجد 

المقار اإلدارية واألسواؽ والمدارس بيدؼ إرىاب ودور العبادة المسيحية والييودية، وكذلؾ 

المدنييف ودفعيـ إلى الضغط عمى عناصر المقاومة المسمحة حتى تتخمى عف خيار المقاومة 

إنقاذًا ألرواح السكاف وحماية ممتمكاتيـ، حيث أمر قائد الحممة الجنراؿ بريكوال األميراؿ اوبري 

بحر قصفًا عشوائيًا حتى يتـ دكيا أو يستسمـ قائد األسطوؿ اإليطالي يقصؼ المدينة مف ال

، إذ تحولت المدف وخاصة بنغازي إلى جحيـ أختمط فيو (499)أىمياوترؾ القصؼ آثارًا مدمرة

األنوار الكاشفة المنبعثة مف بوارج األسطوؿ ودوي المدافع والتفجيرات بأصوات المستغيثيف 

ضحايا العدواف االستعماري اإليطالي وىـ أوؿ  (500)والمنكوبيف، ومات وجرح المئات مف سكانيا

بفعؿ آلتو الحربية التي استمرت تفتؾ بالسكاف الوطنييف في برقة ألكثر مف عشريف عامًا كردة 

فعؿ عمى موقفيـ الرافض لعممية اإلحتبلؿ اإليطالي ألرضيـ، ويرصد لنا أحد شيود العياف وىو 

الوضع المأساوي الذي بات فيو سكاف األب جيروني أحد رىباف البعثة الكوثوليكية في بنغازي 

": كان السائر في الطرقات  -المدينة في اليوـ األوؿ لعمميات قصؼ األسطوؿ اإليطالي بقولو:

في تمك الميمة تعترضو أشالء ممزقة عمى األرض أو أشباح بشرية ممدة عمى األرض تستغيث 
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/أكتوبر 19ألوؿ لمقصؼ وتقدر بعض المصادر عدد الضحايا في اليوـ  (501)وتطمب المساعدة"

بينما تذكر (502)ـ وتفيد المصادرالتركية أف عدد شيداء المعركة مف المجاىديف سبعيف شييد1911

وأدى إصرار المجاىديف عمى تحرير  ، (503)شييداً  200المصادر اإليطالية أف عددىـ بمغ مائتيف 

المدف المحتمة وتخميص أىميا مف براثف سيطرة المستعمر اإليطالي إلى اندفاعيـ واالشتباؾ مع 

العدو قرب وسائؿ دفاعو الحربية، وكذلؾ اقتحاـ الفرؽ الفدائية لمحصوف، واألسبلؾ الشائكة ألف 

خاخ واأللغاـ الكيربائية ورشاشات المدافع البرية يقعوا ىدفًا سيبًل لنيراف المجنزرات اإليطالية كاألف

ـ قامت فرقة  12/11/1911ومدافع وأبراج الحصوف فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وفي تاريخ 

مف بيت إبراىيـ إحدى عشائر قبيمة العواقير والتابعة لمعسكر بنينا وبالتسمؿ ليبًل إلى داخؿ 

منخفض ىوي الزردة ريثما تصؿ باقي الفرؽ الحصوف المحيطة بمدينة بنغازي واالختباء في 

األخرى في الصباح حسب الخطة الحربية المتفؽ عمىيا مع قيادة المعسكر لتنفيذ عممية تحرير 

بنغازي إال أنو تـ إكتشافيـ مع بزوغ الفجر وتـ قصفيـ برشاشات المدافع المنصوبة عمى أبراج 

أبيدوا بالكامؿ إال سبعة أفراد نجوا مف الحصوف، وكاف عدد أفراد تمؾ الفرقة خمسمائة مجاىد 

استشيد عمى أثر معركة النخمتيف التي دارت رحاىا في  (504)المذبحة بسبب تكدس الجثث فوقيـ

( كانوا ضحايا 1000نحو ألؼ شييد ) –قرب منطقة اليواري في بنغازي  1912مارس  12

( 1100لؼ ومائة شييد )وعدد أ(505)قذيفة في ذلؾ اليوـ 1500المدافع التي أطمقت ما مجموعو 

، والعديد مف العمميات الفدائية التي نفذتيا فرؽ (506)عقب معركة القرقؼ )قصرالمبف( بدرنة

المجاىديف بالتسمؿ في جنح الظبلـ إلى داخؿ االستحكامات العسكرية اإليطالية مف أجؿ التزود 
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مميات بتحقيؽ اليدؼ بالذخيرة وتعطيب وسائؿ الدفاع المتعددة، ورغـ نجاح الكثير مف تمؾ الع

منيا إال أنو كاف ىناؾ كثير مف الضحايا نتيجة الكتشافيـ مف قبؿ العدو بواسطة األنوار 

الكاشفة، ومف أبرز ىذه العمميات، عممية اقتحاـ حصف الفوييات التي نفذتيا مجموعة فدائية مف 

نة اقتحمت ، وفي در (507)المجاىديف أبيدت جميعيا مف جراء قصؼ مدفعية الحصوف الجانبية

مجموعة مف المجاىديف بمعسكر سيدي منصور التحصينات التي أقاميا اإليطاليوف حوؿ مدينة 

( مجاىدًا، كما ىاجمت إحدى 90سيدي عبد اهلل فحصدتيـ رشاشات الحصوف واستشيد تسعوف )

( مجاىدًا الحصف 17فرؽ البراعصة التابعة لمعسكر سيدي منصور بدرنة وعددىا سبعة عشر )

، ونتيجة لكثرة (508)لي في باب شيحة واستشيد كامؿ أفرادىا بمجرد تسمقيـ لجدراف الحصفاإليطا

الخسائر البشرية بيف صفوؼ المجاىديف أصدر المجاىد أحمد الشريؼ السنوسي بيانًا حثيـ فيو 

"ال تيجموا عمى العدو في حصونو فإذا عمى عدـ مياجمة اإليطالييف في حصونيـ وجاء فيو 

، وكاف لتمؾ العمميات ( 509)"اتموىم يعذبيم اهلل بأيديكم ويخزييم وينصركم عمىيمخرجوا عمىكم ق

تأثيراتيا السمبية عمى معنويات الجنود االستعماريوف الذيف أصبحوا قابعيف داخؿ أسوار المدف، 

مما أسيـ في ارتفاع حاالت الفرار مف الجندية، فوجيت القيادة العسكرية الحاكمة اتيامات 

نيوف في المناطؽ المحتمة بالخيانة وطعف القوات مف الخمؼ، كما حدث عقب لمسكاف الوط

ـ 1911ديسمبر  3اليجوـ المظفر الذي قاـ بو المجاىدوف عمى ثكنة البركة العسكرية يوـ 

وتطور إلى معركة دامية شارؾ فييا السكاف الوطنييف وقتؿ فييا المئات مف القوات اإليطالية بيف 

يكوال جنوده بجمع السكاف الوطنييف في ساحات المدينة ونكؿ بيـ ضباط وجنود ، فأمر بر 

وجاء رد فعؿ القيادة العسكرية في درنة عمى أثر ىزيمتيـ في  (510)العساكر قتبًل وبقرًا لمبطوف
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جريح،  500معركة الزبط عنيفًا حيث فقدوا ما يقارب أربعمائة قتيؿ وسقط حوالي خمسمائة 

، (511)اـ مف سكاف المدينة وتكموا بيـ قتبًل وسمبًا وتدميرًا لممتمكاتيـأمرت الجنود اإليطاليوف االنتق

وعمى أثر النجاح الذي حققو المجاىدوف في ىجوميـ عمى مخازف األسمحة والذخائر في منطقة 

السمماني بمدينة بنغازي صب بريكوال جاـّ غضبو عمى قرية الكويفية التي يرابط بالقرب منيا دور 

، وبمغت (512)قطع األسطوؿ البحري بقنابؿ مدفعيتيا الثقيمة والبعيدة المدى لممجاىديف وأمطرتيا

حالة الخوؼ والتوجس لدى الجنود اإليطالييف درجة كبيرة فقاموا بقصؼ أي خياؿ يقترب مف 

التحصينات أدى إلى قتؿ العديد مف الوطنييف الذي ساقيـ قدرىـ إلى ممارسة أنشطتيـ اليومية 

، وعندما تولي الجنراؿ اميميو الحكـ في والية برقة (513)ية كالفبلحيف والرعاةبجوار األبراج اإليطال

لجأ إلى استخداـ تكتيؾ او سياسة األرض المحروقة فكانت تخرب منظـ  1913في نياية عاـ 

القرى والنجوع المأىولة بسبب تردد المجاىديف عمييا، واالنتقاـ الدموي لمجرد اليزائـ التي منيت 

ـ وىو ما يعرؼ في القانوف 1914 – 1913حمبلتو التوسعية خبلؿ الفترة مف بيا قواتو في 

الدولي بالعقاب الجماعي المسمط عمى المدنييف، وحيثما نزلت القوات اإليطالية واجيت مقاومة 

عنيفة وخاضت عدة معارؾ لـ تكف مواقعيا بعيدة عف مرمي مدافع األسطوؿ والحصوف، تستخدـ 

يداف والمدافع الجبمية بشكؿ فعاؿ، وكانت البداية في اليجـو عمى دور فييا بطاريات مدافع الم

المجاىديف في بنينا )دور بنينا( إذ نسفت القرية بمدفعية الميداف حتى استوت مبانييا باألرض 

، ونتيجة لميزيمة المتتالية (514)وأضـر المجندوف اإلرتريوف النيراف في بيوت الشعر وأكواخ القش

 –حممة العسكرية عمى الجبؿ األخضر عقب ثبلث معارؾ ىي أكريـ القرباع التي منيت بيا ال

ـ ثـ معركة تاكنس التي قتؿ فييا الجنراؿ  1913الطنجي والصفصاؼ خبلؿ مايو ويوليو 
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توريممي، ومعركة المعيزيؿ التي فقدت فييا القوات االستعمارية عدد مف الضباط والجنود، نفذ قادة 

ف الجنراؿ اميميو حمبلت تطييرية ضد سكاف القرى والنجوع وأخذوا القوات اإليطالية بأمر م

يفتكوف بالنساء واألطفاؿ وحرقوا المحاصيؿ ومخازف الغبلؿ، وسمحوا لجنودىـ بتصويب المدافع 

نحو الدور والخياـ األىمة والميجورة وقصفيا مف مسافات قريبة وتدميرىا عمى رأس كؿ مف 

لحصر، بعد معارؾ كريـ القرباع والطبجي وتاكنس أمر الجنراؿ بداخميا، وعمى سبيؿ المثاؿ ال ا

سالزا بتدمير قرية عيف مارة التي تقع قرب درنة بواسطة المدفعية، كما قاـ الجنراؿ تاسوني بعد 

ىزيمتو في الصفصاؼ بعممية إرىابية ضد سكاف زاوية الفايدية وراح ضحيتيا حوالي مائة 

ـ أرسؿ الجنراؿ اميميو حممة تأديبية ضد زواية أسقفو 1913يوليو  29وخمسيف مف سكانيا، وفي 

انتقامًا منيـ لمساندتيـ لممجاىديف ودمرت عمى أثرىا الزاوية تدميرًا شامبًل وأحرقت النجوع التي 

، ولقد استشرت (515)حوليا واسفرت عف استشياد ما يقارب مائة وسبعة وخمسوف مف سكانيا

يو القمعية بعد سمسمة مف المعارؾ واالشتباكات التي قادىا سياسة حاكـ والية برقة الجنراؿ اميم

ـ مثؿ معارؾ الخزر والحسيف والتي نتج عنيا تقيقر قواتو نتيجة  1915في جنوب بنغازي عاـ 

ـ وأىميا  1914لضراوة المقاومة الوطنية، وانسحابيا مف عدد مف المواقع التي احتميا في 

قادة الجيش اإليطالي في برقة يحثيـ فيو عمى الضرب اجدابيا، وتوجو عمى أثرىا بمنشور إلى 

بدوف ىوادة عمى أيدي الخونة ومف يعمؿ بصفة مباشرة أو غير مباشرة ضد األمف االستعماري 

واستقرار السمطة اإليطالية، وشكمت فرؽ عسكرية صغيرة وخفيفة الحركة ال تتوقؼ عف التجواؿ 

تخريب وحرؽ المواقع األىمة بالسكاف بيدؼ في جميع أنحاء المناطؽ المحتمة ميمتيا ضرب و 

تغطية تردي الوضع العسكري والسياسي االستعماري اإليطالي في برقة وأينما حمت تمؾ الفرؽ 

أحدثت دمارًا مروعًا في النجوع والقرى التي مرت بيا القوات اإليطالية أثناء تراجعيا إلى المراكز 
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ي تمؾ المناطؽ مختمطة بالصخور بعد دكيا بكرات الساحمية، وكانت تتناثر أشبلء جثث السكاف ف

 .(516)الديناميت

ـ كأداة 1911اكتوبر  21وكاف إلعبلف الجنراؿ بريكوال األحكاـ العرفية في برقة بتاريخ 

لمسيطرة والحكـ آثارًا بالغة عمى السكاف الوطنييف، إذ توجو بإعبلنات في مدف بنغازي ودرنة ثـ 

بضرورة تسميـ أسمحتيـ إلى فرؽ التفتيش المكمفة مف قبمو وذلؾ طبرؽ إلى السكاف الوطنييف 

، وتطبيقًا لؤلوامر أنطمقت فرؽ الكارابنيري تداىـ (517)خبلؿ مدة اقصاىا أربٌع وعشروف ساعة

البيوت والمتاجر والمزارع بحثًا عف السبلح والذخائر سواء أكاف ناريًا أو معدنيا ولـ يتورعوا عف 

يقافيـ صفًا واحدًا في ساحات البيوت وبعثروا األثاث ومخازف إخراج النساء واألطفاؿ  والشيوخ وا 

التمويف، وقاموا بعمميات سطو ونيب لمحمي والنقود، ونفذوا حكـ األعداـ الفوري بالرصاص مف 

، ونتيجة (518)دوف المجوء إلى السمطة القضائية ضد كؿ مف حاوؿ المقاومة والدفاع عف ممتمكاتو

بي سارع عدد كبير مف السكاف الوطنييف بالمدف المحتمة إلى تسميـ أسمحتيـ ليذا اإلجراء اإلرىا

وذخائرىـ إلى السمطة االستعمارية اإليطالية، وظمت دوريات الكارابنيري التي أعطى ليا بريكوال 

صبلحية القانوف لحماية السمطة االستعمارية مستمرة في بحثيا عف األسمحة والذخائر، وكانت 

لعاجمة بإعداـ كؿ ممف أخفي لديو السبلح، أيًا كاف نوعو وكاف عدد مف الضحايا تنفذ أحكاميا ا

مف بيف السكاف الوطنييف الذيف رجعوا إلى المدف بعد نزوحيـ عنيا أياـ القصؼ وال يعمموف بتمؾ 

، كما نفذ حكـ اإلعداـ دوف محاكمة رميًا بالرصاص في حؽ أربعيف شابًا مف (519)األوامر الوالئية

، وبموجب قرار (520)نغازي جندوا قسرًا وامتنعوا عف المشاركة في القتاؿ ضد ابناء وطنيـمدينة ب

ـ اعتبرت الحكومة االستعمارية اإليطالية بأف كؿ السكاف 1911نوفمبر  5إعبلف السيادة في 
                                                           

516- 
.286و١الٟٔ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ

 

517- 
.109ثبساِخ، اٌّض٠ٕخ اٌجبطٍخ، ؽ

 

518- 
.155اٌطزاثٍظٟ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ

 

519- 
.70ثك، ؽاثزا١ُ٘ طبٌُ اٌؼز٠ف، اٌّزجغ اٌظب

 

520- 
.341َ، ؽ1982ػّبص اٌض٠ٓ دبرُ، اٌّـبصر إٌّظب٠ٚخ ٚاٌزبر٠ز ٌذزوخ اٌجٙبص، اٌؼ١ٙض، ع اٌضبٌش، 
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الوطنييف ىـ بمثابة رعايا المممكة اإليطالية وتعاممت مع ومقاومتيـ المسمحة لمغزو االستعماري 

طالي ورفضيـ الخضوع لمسمطة السياسية االستعمارية عمى انيا تمرد وخيانة وجريمة جنائية اإلي

ضد الدولة صاحبة السيادة عمى الببلد، ووفقًا ليذا المفيوـ وضعتيـ السمطة االستعمارية تحت 

طائمة أحكاـ القانوف الجزائي الخاص بالجيش الممكي اإليطالي وفوضت القادة العسكريوف 

ستنادًا عمى (521)يا وفقًا لمصبلحيات والمزايا التي تمنح لمقائد العاـ في حالة الطواريباستخدام وا 

ـ 1911ذلؾ اصدر الجنراؿ يريكوال قائد السمطة السياسية والعسكرية في برقة قرارًا في وديسمبر 

نص عمى تشكيؿ محاكـ حربية خاصة تقاـ في مدينتي بنغازي ودرنة واف تتـ عقوبة اإلعداـ 

رة عمى السكاف الوطنييف الذيف يعرضوف عمى تمؾ المحاكـ االعداـ شنقًا بواسطة الحبؿ، المقر 

وتحتفظ القيادة العسكرية بحؽ تحديد تاريخ تنفيذ الحكـ بعد صدوره وبكؿ حـز ودوف تياوف، وكاف 

وعرض عمىيا تسعة مف رجاؿ حي سيدي حسيف بينيـ إماـ جامع (522)أوؿ إنعقاد ليا في بنغازي

، (523)يمة إطبلؽ النار عمى أفراد شرطة الكارابنيري اثناء قياميـ بجولة تفتيشية في الحيالشيف بت

وصدر عمييـ حكمًا باإلعداـ نفذ في اليوـ التالي لممحاكمة، حيث عمقوا عمى المشانؽ التي 

أنشئت في السوؽ البمدي، ثـ أصدرت أحكاميا ضد ثمانية مف السكاف الوطنييف وتفاوت األحكاـ 

أربعة منيـ وحكمت بالسجف لمدة عشريف سنة عمى شخص واحد وآخر بخمسة عشر بإعداـ 

عامًا وبرئت ساحة اثنيف مف المتيميف، وبذات الكيفية السابقة نفذ حكـ اإلعداـ في حؽ األربعة 

أشخاص وتركت جثامينيـ تتأرجح عمى أعواد المشانؽ مف الصباح إلى الساعة الثانية عشرة 

السكاف الوطنييف والحط مف كرامتيـ حيث تحمؿ الجثاميف في قارب  ظيرًا بغية إرىاب باقي

أما في مدينة درنة شكمت المحكمة (524)والرمي بيا في البحر عمى بعد ميميف طعامًا لؤلسماؾ

                                                           
521- 

.342ػّبص اٌض٠ٓ دبرُ، اٌّـبصر إٌّظب٠ٚخ ٚاٌزبر٠ز ٌذزوخ اٌجٙبص، ؽ
 

522- 
.104ثبساِخ، اٌّض٠ٕخ اٌجبطٍخ، ؽ

 

523- 
.342ػّبص اٌض٠ٓ دبرُ، اٌّـضر اٌظبثك، ؽ

 

524- 
.341ثٕغبسٞ فٟ فززح االطزؼّبر اال٠طبٌٟ، ؽاٌجٛرٞ، 
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الحربية الخاصة وكانت أوؿ إجراءاتيا الحكـ عمى ثبلثة مف السكاف الوطنييف اتيموا بإخفاء 

درت أحكاميا عمى أثنيف منيـ بإعداميـ عمى المشنقة التي مجموعة مف البنادؽ والذخائر واص

والضفاء الصبغة الدينية عمى  (525)نصبت عمى باب السوؽ في منطقة سيدي بحيري قرب البحر،

االجراءات االستعمارية كاف الرىباف المسيحيوف يحضروف وقائع المحاكـ االستثنائية و مراسـ 

ر الذي أسيـ في تأجج العاطفة الدينية لمسكاف الوطنييف اإلعداـ مرتديف الصمباف في أعناقيـ األم

وزاد مف نفورىـ ورفضيـ لسمطة االحتبلؿ، واستمرت عمميات اإلعداـ خارج أروقة المحكمة 

ـ والزالت سارية المفعوؿ ضد مف يقبض 1911الحربية بموجب القرارات التي أقرت في أكتوبر 

، نفذت أيضًا في حؽ (526)وتيـ او حقوليـعمييـ والسبلح في أيدييـ أو يعثر عميو في بي

المجاىديف الذي يقعوف أسري في ايدي جنود قوات االحتبلؿ اإليطالي، أثناء محاوالتيـ إختراؽ 

الحصوف أو التسمؿ إلى مخازف األسمحة والذخائر، األمر الذي يعد إنتياكًا لحقوؽ األسري 

لثاني مف اتفاقية الىاي الثانية لعاـ المكفولة في المواثيؽ الدولية ومنيا ما ورد في الفصؿ ا

، وعمى إثر اإلخفاؽ المتكرر التي منيت بيا المحاوالت العسكرية التوسعية حوؿ مدف (527)1899

بنغازي، درنة وطبرؽ ضاعفت السمطة االستعمارية اإليطالية في برقة مف تدابيرىا القمعية 

طتيا في أذىاف السكاف الوطنييف، ووسعت مف عمميات التفتيش األمني لتأكيد وجودىا وترسيخ سم

واقتيد الكثير مف المواطنيف إلى السجوف التي أقيمت في البداية داخؿ القبلع العثمانية القديمة في 

انتظار تقديميـ لممحاكـ الحربية، ونظرًا الزدياد أعداد المعتقميف مف السكاف الوطنييف أنشأت 

اء سجف عسكري بالقرب مف منارة سيدي السمطة المحمية سجوف جديدة الستيعابيـ، وتـ بن

ـ اثنيف وستة 1912خريبيش عرؼ ببرج شويميؾ، ووصؿ عدد المساجيف داخمو في أغسطس 

                                                           
525- 

.105-104ثبساِخ، اٌّض٠ٕخ اٌجبطٍخ، ؽ ؽ
 

526- 
.256اٌطزاثٍظٟ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ

 

527- 
فزأظ١ض ِبوٛال، اٌغشاح، ْ ػجضاٌذ١ّض ػمٍٛف ، مزاثٍض، اٌؼزوخ اٌؼبِخ ٌٍٕؼز ٚاٌزٛس٠غ  ٚاإلػالْ، 

.215، ؽ1979
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ـ في معتقؿ داخؿ القمعة 1911وخمسوف سجيف، بينما كاف عددىـ ثبلثيف سجيف فقط خبلؿ عاـ 

  (528)العثمانية القديمة المواجيةلمميناء

نييف عمى مختمؼ فئاتيـ منيـ التجار والعماؿ والقصابيف وىؤالء السجناء معظميـ مف المد

والحماليف والفبلحيف،كانوا ضحايا لتقارير أعدىا مخبرو البوليس التابعوف لممكتب السياسي 

واإلدارة االستعمارية اإليطالية ببرقة، وممئت بيـ أزقة وشوارع ومياديف المدف، وخبلؿ السنة 

لخاصة في بنغازي حاكمت مائة وسبعة وستيف شخصًا بتيـ األولى مف إنشاء المحكمة الحربية ا

ذات طابع سياسي، منيا خمسة وتسعوف حالة سرقة باإلكراه أي االعتداء عمى مخازف اإلمداد 

الحربي واإلعاشة التابعة لمجيش االستعماري اإليطالي واثناف وأربعوف تيـ مساعدة المقاومة 

انية وجيت إلىيـ تيمة الخيانة، وعشروف لقياميـ المسمحة، وأحد عشر آخريف حيازة سبلح، وثم

بأعماؿ عدائية ضد سمطة االحتبلؿ، باإلضافة إلى إصدار أحكاـ عمى واحد وستيف فردًا عف تيـ 

اعتداء عمى الممتمكات العامة والخاصة التي استحوذت عمييا السمطة االستعمارية، وأربعة 

نوع التيمة، فعمى سبيؿ المثاؿ مخالفة األوامر ، وتراوحت أحكاـ السجف وفقًا ل(529)حاالت احتياؿ

المتعمقة بحظر التجوؿ وتوجيو اإلىانة لجنود وضباط القوات االستعمارية اإليطالية والخروج 

خارج أسوار المدف دوف أذف مرخص مف المكتب السياسي تتراوح مدة سجنيـ ما بيف عشرة أياـ 

ثيف سنة، مع مصادرة جميع ممتمكاتيـ عدة أشير، ومف أحكاـ أخرى مف ثبلث سنوات إلى ثبل

المنقولة والثابتة ومصادرة أسمحتيـ وتحمميـ كافة المصاريؼ، لمخالفة اإلعبلف لحذر حمؿ 

السبلح، محاولة قتؿ جنود جيش االحتبلؿ، أو لمجرد االشتباه بيـ في تقديـ المساعدة 

التي يقـو بيا عناصر  لممجاىديف، واكتشاؼ امتبلكو لمسبلح خبلؿ عمميات التفتيش الدورية

                                                           
528- 

فٟ ٔفٟ آالف ا١ٌٍج١١ٓ ٚطجُٕٙ ثب٠طب١ٌب ػٍٟ كٛء اٌمبْٔٛ اٌضٌٟٚ"، ػٍٟ كٛٞ، "ِىٛٔبد جز٠ّخ اٌضٌٚخ 

.98َ، ؽ1989ِجٍخ االٔـبف، اٌظٕخ اٌضب١ٔخ، اٌؼضص اٌضبٟٔ، مزاثٍض، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ، 
 

529- 
.208ر١جبٟٔ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
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، ومثؿ أماـ المحكمة الحربية الخاصة في (530)شرطة الكاراتيري ممتمكات عمى السكاف الوطنييف

بنغازي ودرنة األعياف والمشائخ الذيف تعاونوا مع اإلدارة االستعمارية اإليطالية كمستشاريف في 

مف  11الحادية عشرة المجالس السياسية أو المجاف االستشارية عمى الرغـ مف أف المادة 

ـ تمنحيـ الحصانة الرسمية بمنع السمطات 1913يناير  9التشريعات االستعمارية الصادرة في 

، إال أف حكومة برقة (531)القضائية مف محاكمة الرؤساء المحمييف المتعاونيف مع سمطة االحتبلؿ

ارانبيري بمداىمة حممتيـ قصورىا السياسي والعسكري وأمر المكتب السياسي والعسكري شرطة الك

وعددىـ (532)بيوت اعضاء المجاف االستشارية وغيرىـ مف كبار التجار والمبلؾ في بنغازي ودرنة

وعرضوا عمى  (533)سبعة وعشروف شخصية، واعتقموا في السجوف السياسية بدرنة وبنغازي

المحكمة في محاكمة جماعية بتيمة الخيانة وصدرت في حقيـ أحكاـ تراوحت ما بيف السبع إلى 

ثبلثيف سنة، مع مصادرة ممتمكاتيـ الثابتة والمنقولة، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر حكمت 

المحكمة الحربية في بنغازي عمى السنوسي جبر المغبوب، وىو مف سكاف مدينة بنغازي 

حب أمبلؾ بعقوبة الحبس لمدة خمسة عشر عامًا، وأقرت ايضًا مصادرة جميع ممتمكاتو وصا

الثابتة والمنقولة والتي ىي تحت الحجز القضائي والمذكور تابع لممكتب السياسي بصفة مستشار 

لجيش االحتبلؿ في برقة حيث تـ انتدابو مع وجياء آخريف مف بنغازي وبتكميؼ مؤرخ في 

نطقة سموؽ وضواحييا إلقناع مشائخ العواقير بإعبلف والءىـ لمحكومة ـ إلى م19/5/1913

، كما حممتيـ فشميما في إخضاع سكاف برقة وعدـ (534)اإليطالية ولكنيـ قاموا بعكس ما كمفوا بو

قدرة قواتيا العسكرية عمى احتبلؿ المزيد مف األراضي األمر الذي ناؿ مف سمعتيا االستعمارية 

                                                           
530- 

.208اٌّزجغ ٔفظٗ، ؽ
 

531- 
.1917-1911ز٠خ فٟ ثزلخ ع،ٚ،ر، مزاثٍض، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ، طجالد اٌّذبوُ اٌؼظى

 

532- 
.161-160اثزا١ُ٘ طبٌُ اٌؼز٠ف، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ ؽ

 

533- 
.344ٚ٘جٟ اٌجٛرٞ، ٔفض اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ

 

534- 
ع.ٚ.ر، طجً اٌّذبوُ اٌؼظىز٠خ اال٠طب١ٌخ، اٌجشء اٌشبؽ ثجزلخ، مزاثٍض، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ ٌٍضراطبد 

اٌزبر٠ش١خ.
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وراء تمؾ السياسة التأثير في المجتمع بفصـ العبلقات االجتماعية وتدمير دوليًا، كما أراد مف 

الييكؿ االجتماعي الذي عمى رأسو األعياف والمشائخ لما ليـ مف احتراـ وتقدير لدى العامة فيـ 

ـ، تـ 24/12/1913مف يسير شؤونيـ اإلدارية واالجتماعية في مرحمة الحكـ العثماني وفي 

اء عمميات اإلعداـ بالرصاص سارية المفعوؿ، حيث أصدر الجنراؿ اميميو تفكيؾ المشانؽ مع إبق

أوامره المشددة بصفتو حاكمًا عسكريًا لبرقة بأف يحاؿ كؿ مف يتيـ بالتواطؤ مع المجاىديف أو 

التعامؿ مع الغواصات األلمانية خبلؿ الحرب العالمية األولى إلى السمطات القضائية الحربية 

ـ مجموعة مف  1916در نائبو فيما بعد في برقة الجنراؿ موكاغاتا سنة وأص (535)ليناؿ جزاءه

األوامر الذي تحذر حيازة السبلح دوف ترخيص وتيريب المواد الغذائية إلى دواخؿ برقة ومعاقبة 

، وبعد اإلعبلف (536)كؿ مف يخالؼ تمؾ األوامر بالسجف ومحاكمتو أماـ المحكمة الحربية الخاصة

ـ وما يتبعو مف قياـ حكـ مدني في المناطؽ  1919اسي لبرقة سنة عف صدور القانوف األس

الخاضعة لمنفوذ االستعماري اإليطالي، عطؿ العمؿ باألحكاـ العرفية بشكؿ مؤقت وكؿ 

االجراءات التي تمت بموجبو، وتـ إطبلقيا مف جديد وفقًا لموضع األمني في المستعمرة وتـ 

وكذلؾ المؤرخ في  886ـ تمت رقـ  1919في مايو  التأكيد عمييا في األمر المموكي الصادر

والتي حددت وفقًا ليا سمطات الوالي وحدود مسؤولياتو في حفظ  872ـ رقـ  1923مارس  25

األمف في حالة السمـ والحرب وكاف مف ضمنيا إعطاؤه الحرية في إطبلؽ األحكاـ العرفية وفقًا 

بؿ ناظر المستعمرات اإليطالية في لتقديره الشخصى لموضع العاـ وبعد أخذ األذف مف ق

، وفي كثير مف األحياف استبدلت البعض مف األحكاـ أصدرتيا المحكمة الحربية ضد (537)روما

 *إلى السجوف اإليطالية والكثير منيا إلى سجوف الجزر اإليطالية (538)السكاف الوطنييف بالنفي

                                                           
535- 

.241بر اال٠طبٌٟ، ؽاٌجٛرٞ، ثٕغبسٞ فٟ فززح االطزؼّ
 

536- 
463اٌٛصبئك اال٠طب١ٌخ ،اٌّجّٛػخ اٌظبصطخ ػؼز، ؽ

 

537- 
.79اثزا١ُ٘ طبٌُ اٌؼز٠ف، اٌزجغ اٌظبثك، ؽ

 

538- 
.80اٌّزجغ ٔفظٗ، ؽ
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لييف، ويعد النفي الجماعي مف التي يسجف فييا المجرموف وأصحاب السوابؽ الجنائية مف اإليطا

اقصي أنواع التدابير القمعية التي تعرض ليا السكاف الوطنيوف في المرحمة االستعمارية وقد 

اقتضت عمميات النفي باالستمرارية والشموؿ حيث تعرض ليا مختمؼ فئات وشرائح السكاف 

لدولي الذي يحـر إنزاؿ أي الوطنييف سواء كانوا محاربيف أو مدنييف مخترقة بذلؾ أحكاـ القانوف ا

( مف اتفاقية الىاي الثانية 50عقوبة جماعية بالسكاف المدنييف في حالة الحرب وفقًا لممادة )

 – 1911وكانت اشدىا وطأة وأبمغيا تأثيرًا عمى السكاف الوطنييف خبلؿ سنوات (539)ـ1899

ر عف الحاكـ ـ، مف حيث تناقص عددىـ، قد تمت عمميات النفي في برقة بقرار صاد 1915

ـ حيث قاـ بعد معركة جميانة مباشرة بنفي ما 1911اكتوبر  23العسكري الجنراؿ بربكوال في 

( أسير حرب وموظؼ حكومي بينيـ أتراؾ ومنيـ مف السكاف الوطنييف، 400يقارب أربعمائة )

نفي ، ومنذ ذلؾ التاريخ تواصمت عمميات ال(540)إلى سجوف جزيرة نابولي عمى متف الباخرة النيؿ

وتطورت مع تطور األحداث العسكرية واألمنية، حيث أدت الضربات المتواصمة التي وجيتيا 

طبرؽ إلى االنتقاـ مف السكاف  –درنة  –المقاومة المسمحة ضد قوات االحتبلؿ في بنغازي 

الوطنييف كرىائف النتمائيـ االجتماعي والديني، أذ تـ النفي بقرارات صادرة عف بريكوال تحت عدة 

عاطموف عف العمؿ ، متواطئوف مع المقاومة  –مشتبو فييـ  –مبعدوف  –سميات، متمردوف م

المسمحة، وتـ ترحيميـ عمى شكؿ أفواج بمغت ما قبؿ معاىدة أو شي لوزاف واحدًا وعشريف مرخ 

نساء  –اطفاؿ  –( يتيـ رجاؿ 400-50أربعمائة شخص ) –تتراوح أعدادىا ما بيف خمسيف 

                                                                                                                                                                      
*
أٔفزص االطزؼّبر اإل٠طبٌٟ ثٙذٖ اٌظب٘زح فٟ ربر٠شٗ االطزؼّبرٞ د١ش الزـزد ػ١ٍّبد إٌفٟ اٌزٟ ِبرطزٙب  

أفز٠م١ب أٚ اٌٛمٓ اٌؼزثٟ ػٍٟ سػّبء اٌذزوبد اٌٛم١ٕخ ٚاٌؼٕبؿز اٌفؼبٌخ فٟ اٌضٚي االطزؼّبر٠خ طٛاء فٟ 

إٌلبي اٌظ١بطٟ ٚاٌذزثٟ فؼٍٟ طج١ً اٌّضبي صبِذ ثزث١طب١ٔب ثٕفٟ اٌشػ١ُ طؼض سغٍٛي ٚٔفذ فزٔظب وً ِٓ األ١ِز 

فز٠م١ب أِضبي ػجض اٌمبصر اٌجشائزٞ ِٓ اٌجشائز ٚػجض اٌىز٠ُ اٌشطبثٟ ِٓ اٌّغزة ٚػضص ِٓ لبصح اٌزذزر فٟ ا

 طبِٛرٞ رٛرٞ.
539- 

.96ػٍٟ كٛٞ ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
 

540- 
.121اردِٛخ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
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 –إلى جزر نابولي  (541)( سنة90( إلى تسعيف )10عمار مف عشر سنوات )وشيوخ وبمختمؼ األ

سيراكوزا وتؤكد التقارير األولى لرئيس لجنة أسري الحرب إلى قدميا  –بوترا  –أوستيكا  –غاييطا 

إلى وزير الداخمية اإليطالي عقب زيارتو لمسجوف التي أودع المنفييف بأف الذيف أبعدوا خبلؿ 

ا بطريقة عشوائية كانت مف السرعة لدرجة عدـ احصاءىـ أو تزويدىـ ـ قد رحمو 1911-1912

ببطاقات تحتوي عمى بياناتيـ الشخصية أو اإلشارة إلى نوع التيمة أو جية إصدار الحكـ عمييـ 

وكانوا خميطًا مف األثرياء والتجار والبقاليف والفبلحيف والمتسوليف والعاطميف عف العمؿ والعجزة 

وكاف بينيـ عدد مف سكاف الواحات وابناء (542)الشيوخ والنساء واألطفاؿوالمرضي إلى جانب 

القبائؿ الذيف جاء بعضيـ إلى المدف لئللتحاؽ بمعسكرات التدريب التي أسست في إطار 

االستعداد التبعي لمدفاع عف الببلد والذي يدافع ُقبيؿ الغزو، واآلخروف لغرض التجارة، خاصة 

ـ ازدادت عمميات  1914 – 1913وخبلؿ سنتي  (543)سـ التموروأف توقيت الغزو تزامف مع مو 

النفي مع عمميات التوسع العسكري اإليطالي في الدواخؿ، وكانت أكثر شمولية بحيث طالت ابناء 

المناطؽ والقرى التي تـ احتبلليا وقدموا إلى المحاكـ الحربية الخاصة بتيمة الخيانة ومساندة 

( عامًا 30( _ثبلثيف )5كاـ بالسجف تتفاوت بيف خمس )المقاومة المسمحة وصدرت ضدىـ أح

أجبروا عمى قضاءىا في سجوف الجزر اإليطالية، وكاف بينيـ المشائخ واألعياف الذيف قرر 

( مف مدف برقة إلى إيطاليا ومصر ومف 50الجنراؿ إميميو نفييـ وكذلؾ إبعاد خمسيف عائمة )

، كما تـ تطبيؽ إجراء (544)ة منصور الكيخياضمنيا أسرة مستشار السمطة االستعمارية في برق

النفي ضد عشريف أسرة مف سكاف بنغازي وطرابمس عمى أثر احتجاج السكاف الوطنييف عمى قرار 

ـ بمنع السفر إلى الحجاز ألداء فريضة الحج بحجة الخوؼ عمييـ مف مرض  1914الوالي في 
                                                           

541- 
.58َ، ؽ1989إٌّف١ْٛ ا١ٌٍج١ْٛ اٌٟ اٌجشر اال٠طب١ٌخ، مزاثٍض، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ ٌٍضراطبد اٌزبر٠ش١خ، 

 

542- 
ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ ٌٍضراطبد ع.ٚ.ر، وؼٛف ثبطّبء اٌّمجٛف ػ١ٍُٙ ثبٌجشر اال٠طب١ٌخ، مزاثٍض ، 

اٌزبر٠ش١خ.
 

543- 
.312اٌٛصبئك اٌفزٔظ١خ، اٌّجّٛػخ اٌضب١ٔخ، ؽ

 

544- 
.213اٌٛصبئك اال٠طب١ٌخ، اٌّجّٛػخ االٌٟٚ، ؽ
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يطالية كانت تخشي مف تأثير الدعاية الطاعوف المتفشى ىناؾ والواقع أف الحكومة االستعمارية اإل

العثمانية التي تيدؼ إلى إثارة مشاعر المسمميف ضد الحمفاء أعداء الخبلفة االسبلمية العثمانية، 

ورغـ أنو لدواعي سياسية صدرت عنيـ قرارات عفو مف قبؿ ممؾ إيطاليا عمونايئؿ الثالث بعد 

بؿ اإلفراج عف مائتيف اسير ايطإلى لدي ـ في اتفاؽ الزويتينة مقا 1916ـ، وفي  1912لوزاف 

ولكف لـ يرجع إال القميؿ منيـ إلى  (545)ـ عقب صدور القانوف األساسي 1919المجاىديف وفي 

أرض الوطف بسسبب وفاة المئات منيـ سواء اثناء ترحيميـ حيث تـ تكديسيـ كعمب السرديف في 

ر اإليطالية ورميت جثثيـ في مياه السفف التي تنقميـ ومات كثير منيـ قبؿ أف يصموا إلى الجز 

البحر، إضافة إلى أنيـ عاشوا في تمؾ الجزر في ظروؼ معيشية قاسية مف حيث اإلقامة 

والمأكؿ والممبس والعناية الصحية أدت إلى تدىور أوضاعيـ الصحية، وتفشت بينيـ األمراض 

، ولـ تكف اليجرة (546)الفتاكة كالسؿ الرئوي وداء الكوليرا الذي أدى إلى موت المئات منيـ

الخارجية بأقؿ أىمية مف األسباب السابقة التي تسببت في نقص عدد السكاف وتغمب أحواليـ 

االجتماعية وىي نتاج ضغوط سياسية وعسكرية واقتصادية وتعتبر مف وسائؿ التعبير عف رفض 

اإلحتبلؿ  االحتبلؿ واحتجاجًا عمى قسوة الحكـ االستعماري وفظاعتو، وشيدت السنة األولى مف

إسبانيا بموافقة  –سويسرا  –تركيا  –االستعماري اإليطالي ىجرة منظمة إلى كؿ مف مصر 

السمطة االستعمارية التي منحت المياجريف جوازات سفر تثبت انيـ رعايا المممكة اإليطالية 

نئ وىاجروا عبر سفف شركات المبلحة اإليطالية وكذلؾ السفف التركية، التي كانت تصؿ إلى موا

، وكانت الفئات المياجرة مف ضمف أصحاب المزايا (547)بنغازي ودرنة بيف الحيف واآلخر

السياسية واالقتصادية واالجتماعية إباف الحكـ العثماني ووجدوا أنفسيـ أماـ ظروؼ سياسية 

                                                           
545- 

َ.1919اٌٟ ٠ٕب٠ز  1916ع.ٚ.ر، لٛائُ ثبطّبء ِؼزمٍْٛ رُ االفزاط ػُٕٙ، طجٓ فبف١زب ِٓ ٠ٕب٠ز 
 

546- 
.١ٌ69خ،ؽإٌّف١ْٛ ا١ٌٍج١ْٛ اٌٟ اٌجشر اال٠طب

 

547- 
.215اٌٛصبئك اال٠طب١ٌخ، اٌّجّٛػخ االٌٟٚ، ؽ
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جديدة تختمؼ عما كانت عميو في السابؽ، وتمؾ كانت أولي الفئات االجتماعية التي ىاجرت بعد 

باشرة بدافع الخوؼ عمى مكانيا ومصالحيا الحيوية حيث خمؽ تطبيؽ قانوف الطوارئ الغزو م

لدييـ إحساسًا باالفتقار إلى االمف واالستقرار وولد لدييـ شعورًا باليأس، ومف بينيـ التجار بسبب 

تدىور وضعيـ االقتصادي الذي تسبب فيو احتكار المنفذيف مف أصحاب رؤوس األمواؿ النشاط 

ومنح السمطة الحاكمة الطائفة الييوديةامتيازات اقتصادية تقديرًا لموقعيـ االيجابي مف التجاري 

قضية االحتبلؿ االيطإلى، كما أف الغزو نتج عنو توقؼ تجارتيـ مع الوكاالت األوروبية بسبب 

، كذلؾ انقطعت (548) 1911الحصار الذي فرضو األسطوؿ اإليطالي عمى السواحؿ منذ سبتمبر 

التجارية مع الدواخؿ، بسبب تطويؽ معسكرات الجياد لمقوات العسكرية اإليطالية التي اتصاالتيـ 

باتت مف جرائيا محاصرة في المدف، وتقييد السمطات االستعمارية فيما بعد لمعبلقات التجارية مع 

، كما شممت اليجرة العمماء (549)الدواخؿ إلى جانب فرض ضرائب مباشرة عمى فئة التجار

بب فرض سياسة الطمينة مف خبلؿ اعتبار المغة اإليطالية المغة الرسمية في اإلدارة والمعمميف بس

والتعميـ، وما قامت بو اإلدارة االستعمارية مف وضع يدىا عمى أمواؿ األوقاؼ ومصادرة امبلؾ 

الزوايا السنوسية في المدف والمناطؽ المحتمة، كما ضمت اليجرة الموظفيف الحكومييف الذيف تـ 

ناء عف خدماتيـ في المؤسسات التي كانوا يديرونيا ويسيروف شؤونيا، وشممت أيضًا االستغ

مجموعات مف الفبلحيف الذيف دمرت مزارعيـ مف جراء الغزو أو تـ مصادرتيا مف قبؿ االدارة 

االستعمارية، وشكمت اليجرة في ىذه المرحمة المبكرة مف الغزو اإليطالي ظاىرة أحرجت موقؼ 

لدوؿ االستعمارية خاصة بريطانيا وفرنسا مما دعا الوالي بريكوال إلى استصدار أمرًا إيطاليا أماـ ا

ـ يقضي بمنع السكاف الوطنييف في المدف مف مغادرتيا ألي جية  1912والئيًا في نياية عاـ 

ـ مع تقدـ القوات  1914 – 1913كانت، إال أف اليجرة إلى مصر استمرت خبلؿ عامي 
                                                           

548- 
.259اٌٛصبئك اال٠طب١ٌخ، اٌّجّٛػخ اٌضبِٕخ ػؼز، اٌجشء االٚي، ؽ

 

549
 .259اٌٛصبئك اال٠طب١ٌخ، اٌّجّٛػخ اٌضبِٕخ ػؼز، اٌجشء االٚي، ؽ - 
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، نتيجة لؤلعماؿ القمعية والتنكيؿ بالسكاف الوطنييف عقب كؿ خيبة تمنى اإليطالية في الدواخؿ

بيا القوات االستعمارية، وخاصة بعد اضطرار الجنراؿ اميميو مف سحب قواتو مف معظـ 

، فقد (550)ـ وعمى رأسيا مدينة إجدابيا 1914 – 1913األراضي التي تـ السيطرة عمييا خبلؿ 

قت بيوتيـ وحقوليـ وسمبت مواشييـ وكاف أغمب المياجريف مف المئات المأوى بعد أف دمرت وأحر 

النساء واألطفاؿ والشيوخ إذ نزحوا إلى الحدود المصرية عمى ىيئة افواج مشردة ومشتتة تعبر 

المسارب الضيفة في الصحراء أمبًل في النجاة بأرواحيـ مف الصمؼ االستعماري، ولـ تتوقؼ 

ـ بعد أف  1915رب العالمية األولى وتحديدًا في نياية ىجرة سكاف الدواخؿ إال عند نشوب الح

منعت السمطات المصرية واإلنجميزية الدخوؿ إلى مصر منعًا باتًا حتى عمى المصرييف واإلنجميز 

، ويعتبر فرض التجنيد اإلجباري مف بيف الظروؼ التي استحدث (551)إلى أف تضع الحرب أوزارىا

كـ االستعماري عمىيـ وكانت واقعًا لممئات منيـ لميجرة عمى السكاف الوطنييف مف جراء فرض الح

خارج ببلدىـ وتعد إحدي أبرز الممارسات القمعية التي جاءت متناقضة مع الوعود التي بذليا 

المسؤولوف االستعماريوف اإليطاليوف لمسكاف الوطنييف والتي جاءت في مناشيرىـ الموجية إلىيـ 

عمارية، بعدـ فرص إجبارية التجنيد عمىيـ وكذلؾ الضرائب والداعية ليـ لمخضوع لمسيطرة االست

ف كانت مسألة فرض التجنيد اإلجباري لـ تأِت في شكؿ قرارات رسمية وجاءت كرد  المباشرة، وا 

فعؿ استثنائي، حيث قاـ الجنراؿ بريكوال بتجنيد عدد مف شباب مدينة بنغازي وشكؿ منيـ كتيبة 

الميبييف، وبعث بيـ إلى الموت في الخطوط األمامية  أطمؽ عمييا اسـ كتيبة مرتزقة أوباش

لمجبيات الحربية، ولضماف عدـ خيانتيـ احتجز أطفاليـ ونساءىـ وأمياتيـ كرىائف تحت الحراسة 

ببلغ المجند أف اإلعداـ الفوري  المشددة مف قبؿ قواتو في المعسكرات التي أقيمت خصيصًا ليـ وا 

عدامو ىو في حاؿ تقاعس عف أداء الخدمة، وتـ ىو مصير اسرتو بالكامؿ في حالة خيا نتو وا 
                                                           

550- 
.321 – 320اٌٛصبئك اال٠طب١ٌخ، اٌّجّٛػخ االٌٟٚ، ؽ ؽ

 

551- 
.305 - 304اٌّجّٛػخ اٌضب١ٔخ ، ؽ ؽ اٌٛصبئك اٌفزٔظ١خ ، 
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إعداـ أربعيف مجندًا في مدينة بنغازي عند رفضيـ تنفيذ األوامر الصادرة إلىيـ مف القيادات 

، باإلضافة إلى أف النظاـ االستعماري اإليطالي استخدـ (552)الحربية بمواجية أبناء جمدتيـ ودينيـ

غراء مشبوه الستدرا ج مف ضاقت بيـ سبؿ العيش نتيجة الحتكار المستوطف دعاية سوداء وا 

اإليطالي والعنصر الييودي لموظائؼ اإلدارية والمناشط االقتصادية واستغمت وضعيـ المادي 

وحالتيـ النفسية لكونيـ عاطميف عف العمؿ، وأسست منيـ فصائؿ غير نظامية كمتطوعيف لخدمة 

، وتـ (553)باندة، تحت قيادة ضباط إيطالييفاألغراض االستعمارية أطمؽ عمىيـ أسـ فصائؿ ال

تجنيدىـ بواسطة عمبلء يعمموف لمصالح المكتب السياسي العسكري كمجنديف وجواسيس، وعمى 

سبيؿ المثاؿ ىناؾ شخص في مدينة بنغازي مركز والية برقة، شخص يدعي "محمد ابراىيـ" مف 

ى كاىمو ميمة تجنيد الشباب أصؿ كردي كاف يعمؿ في السابؽ مع اإلدارة العثمانية، أخذ عم

لمفصائؿ غير النظامية "الباندة"، إال أف عمميات التنجيد كانت تجري ببطء شديد لعدـ إقباؿ 

الشباب عمىيا بسبب الموقؼ العدائي الذي أتخذوه حياؿ اإلدارة االستعمارية، وبالتالي لـ ينجع 

ويعد أولئؾ المجندوف ـ ، 1912( خبلؿ عاـ 30ذلؾ العميؿ سوى في تجنيد ثبلثيف شخص )

( مجندًا ومخبرًا، وفي 60غير النظامييف النواة األولى لمباندة في برقة، ارتفع عددىـ إلى ستيف )

ـ، صدر مرسـو والئي نص عمى تجنيد باندة راكبي الخيؿ، وبمغ عدد الذيف جندوا ما 1914العاـ 

شكمت منيـ فرقتيف األولى: مواطف مف سكاف المناطؽ الخاضعة لئلدارة االستعمارية، و  200بيف 

سميت باندة ماروليني والثانية ديناكرسبي، نسبة إلى أسماء الضباط الذيف يقودونيا، في واقحمتيـ 

القيادة العسكرية االستعمارية في عمميات قتإلىة ضد المجاىديف، واليجوـ عمى القوافؿ التجارية 

، وفي كثير مف األوقات 1913(554)فيالتابعة لؤلدوار الجياد التي أسسيا السيد أحمد الشريؼ 

                                                           
552- 

.186ِذّض ِـطفٟ ثبساِخ، اٌّض٠ٕخ اٌجبطٍخ، ؽ
 

553- 
.175-174غزاطزٛ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ ؽ

 

554- 
، اسجبر ػٓ ثبٔضح ثزلخ، مزاثٍض ، ِزوش جٙبص 47ع.ٚ.ر، ِزوش اٌجٙبص، ٍِف اٌجذٛس ٚاٌّمبالد ، رلُ 

.3-1ا١ٌٍج١١ٓ ٌٍضراطبد اٌزبر٠ش١خ، ؽ ؽ
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تمرد أولئؾ المجندوف ضد المظالـ االستعمارية التي لـ يكونوا بمنجًى منيا، وتمردىـ بوجو عاـ 

ضد وضعيـ في مقدمة القوات االستعمارية عند اشتباكيا مع فرؽ المجاىديف، وتيدؼ السمطة 

ء بيف سكاف المدف والقبائؿ أو بيف االستعمارية مف وراء ذلؾ شرخًا في التركيبة االجتماعية سوا

القبائؿ بعضيا مع بعض، ومف أسباب تمردىـ ايضًا تدني أجورىـ وسياسة التميز العنصري 

المقيتة بينيـ وبيف الجنود اإليطاليوف، وفر الكثير مف الجندية، ومف قبضت عمىو السمطة 

عداـ ومف نجا منيـ التحؽ االستعمارية قدـ لممحاكـ الحربية الخاصة وحكـ عمى كثير منيـ باإل

، وكنتيجة لتمؾ االحواؿ والظروؼ المعيشية التي آلت إلىيا األوضاع (555)بأدوار الجياد

االجتماعية لمسكاف الوطنييف في ظؿ السيطرة االستعمارية اإليطالية تفرؽ شمؿ االسرة إما بصورة 

األبناء اليتامى سواء مؤقتة أو دائمة، وكما اضطربت األوضاع العائمية ومصالحيا وكاف مصير 

مف األوالد أو الفتيات الشوارع يواجيوف حياة التشرد وحالة البؤس ولجأوا إلى التسوؿ واستغميـ 

اإليطاليوف الذيف استوطنوا في بنغازي ودرنة وطبرؽ كخدـ منازؿ ليـ فعمموا في بيوت الموظفيف 

كرقيؽ يحؽ لرب العمؿ منيـ والمدرسيف والتجار واصحاب الميف والحرؼ، وصاروا يعامموف 

وافتتحت البعثات التبشيرية بالتعاوف مع اإلدارة االستعمارية عدد (556)نقميـ ألي جية يذىب إلييا

مف المبلجئ اليواء المشرديف مف جراء الحرب واألعماؿ القمعية حيث أنشئت في بنغازي ثبلث 

مايتيـ مف التشرد والفقر، رأس اعبيدة والقوارشة وتحت ستار ح –مبلجئ لؤليتاـ في أحياء البركة 

وكانت تيدؼ السياسة االستعمارية مف (557)جرى تعميميـ بعض الحرؼ والميف عمى يد الرىباف

وراء مساىمتيا في إيواءىـ خمؽ نشيٍء مؤيد لبلستعمار اإليطالي وال يؤثر فييـ االنتماء 

وتدريبيـ عمى الحياة االجتماعي والديني لمجتمعيـ وانما انتماؤىـ إليطاليا وعممت عمى تعميميـ 

                                                           
555- 

-1913ع.ٚ.ر، طجالد اٌّذبوُ اٌؼظىز٠خ، اٌجشء اٌشبؽ ثجزلخ، 
 

556- 
.71اٌجٛرٞ، ثٕغبسٞ فٟ فززح االطزؼّبر اإل٠طبٌٟ، ؽ

 

557- 
.60ٔبرصٚرؼٟ، اطزؼّبر ثزلخ، ؽ
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العسكرية ليكونوا جنودًا إليطاليا تستخدميـ في حروبيا التوسيعية، وتعرضت العديد مف الفتيات 

الصغيرات البلتي أصبحف بدوف عائؿ وال حماية اجتماعية لبلستقطاب مف قبؿ محبلت الفاحشة 

بيوت رخص ليف ـ أربعة 1912التي أذف الجنراؿ بريكوال بفتحيا في المدف ومنحت في عاـ 

بممارسة البغاء في بنغازي وجيء بمومسات مف أوروبا، بيدؼ الترفيو والتخفيؼ عف جنود 

الحممة الذيف كثرت بينيـ الشكوى وحاالت الفرار واالنتحار مف جراء شعورىـ بالميانة واإلحباط 

، (558)لخسائرىـ اماـ قوات المجاىديف، وكانت ظاىرة خطيرة عمى المجتمع المسمـ في برقة

فتصدى ليا السكاف الوطنيوف وقاموا بمبادرات أىمية برعاية األعياف واألئمة والقضاة ومختاري 

المحبلت مف أجؿ حماية األوالد والبنات الذيف قتموا أىميـ عمى يد السمطات االستعمارية أو 

شرد تعرضوا لمتشرد بسبب فقدانيـ لمف يعوليـ فقاموا بإنشاء مبلجئ لؤليتاـ لحمايتيـ مف الت

والفساد األخبلقي، وافتتحت تمؾ المبلجئ مف الصدقات والتبرعات وريع األوقاؼ  ويشرؼ عمىيا 

قاضي المحكمة الشرعية في المدينة أو يتولى األشراؼ عمييا وخصصت بعضيا لمبنات المواتي 

ال عائؿ ليف، كما احتج السكاف الوطنيوف عمى مسألة سفر البنات واألوالد مع مخدومييـ إلى 

يطاليا أو أي مكاف آخر يذىبوف إليو، مما اضطر إدارة الشؤوف المدنية والسياسية إلى إصدار إ

قراٍر يقضي بمنع سفرىـ دوف أخذ اإلذف مف ذوييـ وتحرير أذف شرعي بالخصوص صادر عف 

 .(559)المحكمة الشرعية

 ثانيًا: التغيرات الديمغرافية والظواىر االجتماعية 

الجديدة المتطرفة عمى السكاف الخاضعيف لئلدارة االستعمارية  لقد انعكست معالـ السياسة

الفاشستية وباتوا مف جرائيا أكثر عرضة لمتسمط والييمنة واالستغبلؿ أشد مف ذي قبؿ، حيث 

طبؽ رؤساء السمطة التنفيذية في الجياز اإلداري سواء رئيس نظارة الشؤوف المدنية والسياسية في 
                                                           

558- 
.362ِبٌز١شٞ، ٔفض اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ

 

559- 
، اٌّجٍض االٚي.1918-1916ٚ.َ.ع.ة، طجً اٌّمبٚالد، 
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رفيات المرج، شحات، العواقير، ودرنة، طبرؽ إلى جانب قائد بنغازي أو المتصرفيف في متص

المنطقة العسكرية بإجدابيا، االتجاىات السياسية الفاشية، إذ كانت فكرة الغمو في التطرؼ والتسمط 

، نظرًا لعدـ وجود قانوف خاص يحدد (560)عمى السكاف الوطنييف ىي المسيطرة عمى التنظيـ بأسره

إزاء السكاف الوطنييف، فكاف المفوض السياسي يستمد سمطاتو مف  صبلحياتيـ، ويقنف سمطاتيـ

ـ، الذي يمنحو صبلحيات غير 1923التفويض الصادر عف حاكـ برقة وفقًا لمرسوـ أكتوبر 

، واستعمموا (561)محددة بشأف كؿ ما يتعمؽ بفرض الوالء والطاعة، وحماية أمف الدولة ومواصبلتيا

نفوذىـ وأحكاـ قبضتيـ عمى الخاضعيف في المناطؽ التابعة ليـ الجوسسة والقمع كأسإلىب لبسط 

، تمؾ ىي الخصائص األساسية لئلدارة االستعمارية الفاشية (562)باالستعانة بفرؽ الجيش والبوليس

في ىذه المرحمة سواء في المراكز الحضرية أو المناطؽ البدوية، فمقد فرضت الرقابة عمى أوجو 

التجوؿ بداخميا، رغـ أنو لـ يصدر قانوف أو مرسوـ بحظر التجوؿ، الحياة في المدف وامكانيات 

كما خضعت البرقيات والرسائؿ الشخصية إلى مراقبة شديدة باالضافة إلى انتشار المخبريف في 

األماكف العامة كاألسواؽ والمقاىي والمساجد، حتى صارت البيئة مف الفتور بسبب الشؾ والريبة 

الجتماعية الميمية موضوعًا لمتأويؿ والتفسيرات األمنية أو السياسية لدرجة أف أصبحت الزيارات ا

، كما أعيد العمؿ بنظاـ التصاريح (563)وتعرض أصحابيا وخاصة األعياف لممبلحقة البوليسية

األمنية أذ فرض عمى كؿ مواطف يرغب في الدخوؿ أو الخروج مف المدف مراجعة الدائرة 

 .(564)أجؿ الحصوؿ عمى إذف رسميالسياسية واألمنية بالمتصرفية، مف 

                                                           
560- 

.97رزٚرظٟ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
 

561- 
.28ع.ٚ.ط، ٚ.د، ؽ

 

562- 
.30اٌّزجغ ٔفظٗ، ؽ

 

563- 
.53رزٚرظٟ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ 

 

564- 
اٌـبصرح ػٓ ئصارح اٌؼئْٛ اٌظ١بط١خ ٚاٌّض١ٔخ ثزلخ،  7، إٌؼزح االسجبر٠خ اٌضٚر٠خ رلُ 12ع.ٚ.ر، ٚص١مخ رلُ 

.2مزاثٍض، ِزوش اٌجٙبص ا١ٌٍجٟ، ؽ
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ـ ظير قانوف استعماري يضع قيودًا عمى حؽ ممارسة التجمع العاـ في 1923وفي يوليو 

مدف برقة فكاف أوؿ قانوف صادؽ عمىو برلماف برقة في جمستو األولى واألخيرة خبلؿ الحكـ 

يقدمو ثبلثة االستعماري الفاشي، بحيث ال يتـ عقد أي تجمع عاـ دوف أف يسبقو إشعار خطي 

أشخاص عمى األقؿ ويتمتعوف بالحقوؽ السياسية والمدنية إلى السمطة السياسية في المنطقة التي 

، ويجوز الشروع في التجمع (565)يزمع عقد التجمع فييا مع بياف تاريخ وساعة عقده والغرض منو

لة عدـ بعد مرور أربع وعشريف ساعة مف تقديـ أو االشعار الكتابي المذكور، وذلؾ في حا

صدور ببلغ بالمنع إلى مقدمي الطمب، ويعاقب المخالفوف بالحبس لمدة عشرة أياـ وبغرامة مالية 

. وازدادت حدة القمع ضد الحريات في عيد نائب الوالي غراتسياني، إذ قاـ (566)تبمغ مائة ليرة

 بإذف بإصدار أمرًا والئيًا يقضي بمنع االجتماعات ألكثر مف ثبلثة اشخاص في أي مكاف، إال

مف الشرطة السياسية )الكارابنيري(، كما تضمف المرسـو الحكـ بالسجف لمدة خمس سنوات، ضد 

، ومف أبرز (567)كؿ مف توجو إليو تيمة القذؼ في حؽ الحكومة الفاشية أو زعيميا موسوليني

مظاىر التطرؼ الذي مارستو السمطة اإلدارية ضد السكاف الوطنييف ،معاقبة المدنييف الذيف 

صروف في تحية ذوي الرتب أو المناصب مف اإليطالييف ميما كانت درجتو ، أو في تحية العمـ يق

، وفرض عمى (568)اإليطالي أثناء رفعو أو إنزالو، بعقوبات تأديبية تندرج ما بيف الجمد والسجف

ية الموظفيف الحكومييف الوطنييف وكذلؾ العماؿ وتبلميذ المدارس الحكومية اإليطالية، إعطاء التح

لمجنود اإليطإلىيف والمجنديف الميبييف والتابعيف لممميشيات الفاشية، خبلؿ االحتفاالت التي يقيميا 

المتصرفوف في مراكز القطاعات، إحياء لؤلعياد الوطنية اإليطالية مثؿ يوـ مولد رومًا في أبريؿ 

                                                           
565- 

.945َ، اٌجز٠ضح اٌزط١ّخ ٌٍّّىخ ا٠طب١ٌب ، ؽ ١1923ٛ ٠ٌٛ 29، ثزبر٠ز  848.ن.َ.ق، ِزطَٛ ٍِىٟ رلُ 
 

566- 
.946اٌّزجغ ٔفظٗ، ؽ

 

567- 
اٌجٛرٞ، ِجزّغ ثٕغبسٞ فٟ إٌـف االٚي ِٓ اٌمزْ اٌؼؼز٠ٓ ، اٌجّب١٘ز٠خ اٌؼظّٝ، ِجٍض اٌضمبفخ اٌؼبَ 

.165، ؽ2008،
 

568- 
.287ثٛوب، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
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كاف أكتوبر يوـ االستعمار، و  23وذكرى الزحؼ الفاشي عمى روما في  (569)مف كؿ سنة

المتصرفوف يحرصوف عمى إقامتيا بأقصي التمجيد والرسميات كوسيمة لمتعبير عف سمطة 

الحكومة والتأثير النفسي عمى السكاف الوطنييف، وأيضًا ُمنع السكاف الوطنيوف في المراكز 

الحضرية بنغازي، المرج، شحات، سوسة، درنة وطبرؽ إلى جانب منطقة إجدابيا العسكرية مف 

ح قاطع أو ناري ميما كاف نوعو إال ماكاف مف ذوات الشفرة، وال مندوحة عنو حيازة أي سبل

، واستثني الموظفوف (570)إلجراء الحرفة، أو الصنعة أو لقضاء الحوائج البيتية الضرورية

لى لمشئوف المحمية، أو أعضاء لجنة  الوطنيوف ويمثميـ في ىذه المرحمة كؿ مف مستشارو الوا 

في طمبات النظر في قرارت النفي والتماس العفو لدى السمطة اإليطالية  االبعاد المختصة بالنظر

وأعضاء البرلماف ومختار المحمة ورؤساء البمديات في حالة وجودىـ، وفؽ قواعد وشروط مشددة، 

كما يسمح لمتجار المرافقيف لمقوافؿ التجارية والفبلحيف والمسافريف الذيف سبؽ وأف سمموا أسمحتيـ 

مؿ السبلح في حاؿ موافقة المكتب السياسي، وبعد تقديـ اإلثباتات البلزمة شرط إلى السمطة بح

تسميميا ألقرب نقطة بوليس بعد تأدية مصالحيـ، بينما يتمتع الموظفوف اإليطاليوف والمستوطنيف 

الطمياف سواء في المدف أو األرياؼ بتسييبلت خاصة تجيز ليـ حمؿ السبلح مف أي نوٍع 

ياسة تقييد الحريات كاف ليا أثاٌر سمبية عمى اقتصاديات الوطنييف وأحواليـ أف تطبيؽ س (571)كاف

الشخصية، كذلؾ معاممة السمطة اإلدارية ليـ عمى أساس التفرقة العنصرية سواء في المجاالت 

السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية األمر الذي أنعكس سمبيًا عمى عبلقتيـ باإلدارة اإليطالية، 

لعبلقة بازدياد النفور والخوؼ بدرجة اكثر مما كانت عميو وبوجو خاص ما قبؿ المرحمة فاتسمت ا

الدستورية، وبرزت في إظيار جفاءىـ إزاء المسؤوليف االستعماريف، واستقباليـ السمبي لئلجراءات 

                                                           
569- 

.9-8، ؽ ؽ5، ٔؼزح ط١بط١خ رلُ 1926ظ١بط١خ طٕخ ع.ٚ.ط ،دىِٛخ ثزلخ ئصارح اٌؼإْٚ اٌّض١ٔخ ٚاٌ
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.7اٌّزجغ ٔفظٗ، ؽ
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المدنية ذات الطابع الرسمي، إذ كثيرًا ما كانت تمقي الموائح واألنظمة المدنية عند تطبيقيا 

التيرب والرفض مثؿ التدابير الوقائية الصحية التي تتخذىا البمديات، والعزوؼ عف التبميغ ب

، وامتناع األغمبية (572)بحاالت الموالىد والوفيات إلى مختار المحمة المطالب بيا اماـ إدارة البمدية

اء ذلؾ ، ومف جر (573)عف إرساؿ أوالدىـ إلى الممحقات التعميمية بالمدارس الحكومية اإليطالية

أصبحت السمطة التنفيذية تمقي بالتبعية عمييـ وتعاقبيـ عمى مشاعرىـ الداخمية في الشؽ الخاص 

بإحتراـ مظاىر سيادتيا وتنفيذ اإلجراءات التي تخدـ أىدافيا بينما ما يخص مصالح السكاف 

نظاـ الوطنييف فإنيا لـ تحرص عمى تطبيقيا وتقيدىـ بيا، أما خارج المراكز الحضرية فإف ال

اإلداري وظؼ بالدرجة األولى مف أجؿ مساندة القوات العسكرية في التغمب عمى المقاومة 

الوطنية المسمحة، وتركز السمطة اإلدارية فييا عمى الدور الذي تقوـ بو األسمحة العسكرية 

اإليطالية، وفرضت القوة السياسية لممتصرفيف التي تدعميا القوة العكسرية عمى التركيبة 

ماعية القبمية في دواخؿ برقة أف تكييؼ بشكؿ إجباري مع المستجدات المترتبة عمى التنظيـ االجت

جباريًا  اإلداري، حيث خضعت الكثير مف العشائر والقبائؿ في اقميـ برقة خضوعًا اضطراريًا وا 

، فالقبائؿ التي تعيش حياة شبو مستقرة في المناطؽ المحاذية  1929 – 1929خبلؿ الفترة مف 

واحؿ وتتميز معظميا بأنيا قبائؿ غنية بمواشييا ، خضعت سميمًا إلى السمطة السياسية لمس

االستعمارية، بحكـ الضرورة وليس بدافع شعور التعاطؼ، مف أجؿ تمبية احتياجاتيا الضرورية، 

وانضوت تحت سمطة اإلدارة االستعمارية المدنية  1917واعتادت عمى الحياة شبو المستقرة منذ 

ضطرت إلى تمبية الدعوة التي وجييا الحاكـ بونجوفاني إلى القبائؿ، مف أجؿ االنضواء آنذاؾ ا

سمميًا تحت مظمة الحكـ الفاشي مقابؿ السماح ليا بالعيش في أراضييا المتوفرة بالمياه والمراعي 

خاصًة واف النيابيع واآلبار وممرات عبور األغناـ نحو المراعي أصبحت تحت السيطرة المباشرة 
                                                           

572- 
.193ثٍض٠خ مزاثٍض فٟ ِبئخ ػبَ، ؽ

 

573- 
.79ئ٠ٍزْٛ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
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اإليطالية، بينما خضعت القبائؿ التي تعيش في الدواخؿ تحت تيديد  –محاميات العسكرية ل

الحديد والنار، إذ وضعتيا القوة العسكرية لبلستعمار اإليطاليبيف خياريف ال ثالث ليما الخضوع أو 

اإلبادة، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر خضعت عشائر العواقير القاطنة جنوب غرب بنغازي إلى 

نتيجة لتواصؿ الضغط العسكري عمييا دوف  1924لحكـ االستعماري اإليطالي خبلؿ عاـ ا

،بإلقاء الغازات (574)، بيدؼ حمميا عمى االستسبلـ1924ـ وحتى مايو 1923إنقطاع مف مارس 

، وبإحتبلؿ المناطؽ التي (575)السامة والحارقة عمى منتجعاتيا، ومداىمة االرتاؿ العسكرية ليا

، حتى كانت (576)يا اضطرت إلى الخضوع، بعد أف فقدت عددًا كبيرًا مف أفرادىاتمثؿ قمب أراضي

اآلليات الميكانيكية الحربية تسير أثناء زحفيا عمى إجدابيا فوؽ جثاميف شيداء تمؾ العشائر كما 

وبعض مف عشائر العواقيرالتى تقطف المرتفعات الغربية  –العبيد  –أجبرت قبائؿ البراعصة 

عمى الخضوع بعد أف انتقمت إلى العيش مع بدء العمميات الحربية فوؽ الجبؿ لمجبؿ األخضر، 

مراوه، بغية التخمص مف نفوذ السمطة  –إلى جنوب خط جردس العبيد  –األخضر 

، إذ أنو بسبب ما لحؽ بيا مف إصابات خطيرة مف جراء العمميات التطييرية التي (577)اإليطالية

ستخداـ سياسة األرض  (578) 1928-1925يسية بيف نفذتيا ضدىا الفرؽ العسكرية والبول وا 

ضراـ النيراف في (579)المحروقة، حيث عمدت إلى تسميـ اآلبار وردـ الصياريج باالسمنت ، وا 

الحقوؿ وكيوؼ الغبلؿ، واالستيبلء المستمر عمى الثروة الحيوانية، األمر الذي جعؿ مف تمؾ 

، ومنعيا القصؼ الجوي مف العودة إلى (580)االراضي بيئة غير صالحة لمحياة وتربية المواشي

                                                           
574- 

، 9، دىِٛخ ثزلخ اصارح اٌؼإْٚ اٌّض١ٔخ ٚاٌظ١بط١خ ، ٔؼزح ط١بط١خ رلُ 40ع.ٚ.ر ،ٚص١مخ رلُ 

.4ِزوش جٙبص ا١ٌج١١ٓ  ؽ،مزاثٍض، 1924
 

575- 
65ثٛوب، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ

 

576- 
.2َ،ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ، ؽ1923، 8، إٌؼزح االسجبر٠خ اٌضٚر٠خ رلُ 19ع.ٚ.ر ، ٚص١مخ رلُ 

 

577- 
.11، دىِٛخ ثزلخ ئصارح اٌؼئْٛ اٌظ١بط١خ ٚاٌّض١ٔخ،إٌؼزح االسجبر٠خ اٌظ١بط١خ رلُ 37ع.ٚ.ر، ٚص١مخ رلُ 

 

578
 .38رزٚرظٟ، ؽ - 
579- 

.28، ؽ1987، مزاثٍض، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ، 7، رلُ رٚا٠بد اٌجٙبص ا١ٌٍجٟػبئؼخ ػجض اٌزدّٓ ػز٠غ، 
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..17، ؽ4، ٔؼزح ط١بط١خ رلُ 1926ع.ٚ.ر ،دىِٛخ ثزلخ ئصارح اٌؼئْٛ اٌّض١ٔخ ٚاٌظ١بط١خ 
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اراضييا التقميدية فوؽ الجبؿ ودفعيا سبلح الطيراف الحربي نحو الجنوب، فباتت تمؾ الجماعات 

، واضطرت المجموعات (581)مبعثرة في مختمؼ األنحاء، يبلحقيا الجفاؼ ويعترييا االضطراب

الواحات الجنوبية أو اليجرة باتجاه وخاصًة تمؾ التي ال تمتمؾ وسائط النقؿ الكافية لميجرة نحو 

، فوجدت نفسيا مرغمة بحكـ الضرورة عمى التوجو بما تبقى ليا مف مواشي وحيوانات (582)مصر

نحو الشماؿ إلى المناطؽ التي تتوفر فييا المراعي حتى في فصؿ الصيؼ وىي المناطؽ الواقعة 

ـ تعرضت العشائر  1929 – 1928، وخبلؿ عامي (583)تحت السيطرة االستعمارية اإليطالية

الفواخر إلى حرب كيماوية مكثفة  –الزوية  –القاطنة جنوب إجدابيا مف قبائؿ المغاربة 

، لقد (584)إلخضاعيـ ترتب عمىيا إرغاـ معظميا عمى الدخوؿ في طاعة السمطة االستعمارية

ميف، ترتب عمى عمميات االستسبلـ واإلخضاع انقساـ المجتمع القبمي في دواخؿ برقة إلى قس

جزء تعرض لمخضوع بطريقة مباشرة لسمطة خارجية ىي سمطة اإلدارة االستعمارية اإليطالية، 

أطمؽ عمىيـ اسـ الخاضعيف وشيدت أوضاعيـ االقتصادية واالجتماعية عدة تبدالت وتغيرات، 

والجزء اآلخر بقي خارج دائرة النفوذ االستعماري لعدة سنوات، ورغـ ذلؾ تعرضت أنماط حياتو 

 اضطرابات نتيجة العمميات الحربية. إلى

لقد طبؽ المتصرفوف ، في متصرفيات العواقير،المرج، شحات، درنة، طبرؽ عمى القبائؿ 

التي خضعت لسمطاتيـ التدابير اإلدارية الرامية إلى إعادة تنظيميا في داخؿ حدودىـ اإلدارية، 

ساحات معينة يحددىا بالسعي إلى توطيف القبائؿ مف خبلؿ إجبارىا عمى اإلقامة في م

قد تتغير مع الحاجة لممرعي والماء وحسب الفصوؿ، وفقًا لمحالة السياسية  (585)المتصرفوف

                                                           
581- 

..18اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
 

582- 
َ، 1990مزاثٍض، ِزوش اٌجٙبص ا١ٌٍجٟ، ، اٌجشء االٚي، 23اٌجزغضٟ، ِٛطٛػخ رٚا٠بد اٌجٙبص ، رلُ 

.44ؽ
 

583- 
.18، ؽ 4ع.ٚ.ر ، ٔؼزح ط١بط١خ رلُ 
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.67ثٛوب، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
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واألمنية في المنطقة، وتحت المراقبة المستمرة مف قبؿ دوريات الباندة وشرطة الكاراينيري المكمفة 

عداد التقاري ر السياسية الدورية بتتبع أحواؿ الخاضعيف عف طريؽ تفقد النجوع وتفتيشيا وا 

، ومف إجراءات التنظيـ أيضًا اختيار أفراد القبائؿ وبحضور المتصرفيف، شيوخ العشائر (586)عنيـ

ـ إلختيارىـ في 1925وشيخ مشائخ، وكذلؾ نوابيـ في برلماف برقة الذي استمر العمؿ بو حتى 

يقوموف بالتوقيع عمى الدورة االنتخابية البرلمانيةاألخيرة وبناًء عمى ترشيح المتصرؼ ليـ، و 

المضابط التي تعدىا ليـ اإلدارة كوثيقة رسمية تدؿ عمى خضوعيـ وطاعتيـ لمسمطة الفاشية 

، كما يقوـ المتصرفوف والضباط الحكوميوف تساندىـ وحدات عسكرية بعمؿ (587)االستعمارية

يدؼ تطبيؽ التحريات السياسية لمنع الخاضعيف بقوة السبلح في مع السكاف الخاضعيف سابقًا، ب

العقوبات التأديبية المقرره عمىيـ بمقتضي النظاـ وتشمؿ الغرامات الجماعية عف طريؽ مصادرة 

، وأخذ عدد مف العناصر الميمة في القبيمة كرىائف لدى السمطة (588)اآلالؼ مف رؤوس الماشية

لفة السياسية إلى حيف نزع كامؿ األسمحة الموجودة بحوزة أفرادىا والبرىاف عمى عدـ مخا

التنظيمات، وكانت أسوء عمميات الرىف تمؾ التي تمت بأمر نائب الوالي الجنراؿ غراتسياني، في 

ـ عندما احتجز أكثر مف مائة شيخ عشيرة وشيخ مشائخ في سجف قمعة بنينا بيدؼ 1930مايـو 

ة حمؿ المقاومة عمى إلقاء سبلحيا وترتب عمى تمؾ االجراءات الزاـ القبائؿ، التي اعتادت حيا

التنقؿ بحرية والعيش أينما يطيب ليا بشكؿ ال تقييده أي سمطة سوى سمطة األعراؼ والتقاليد 

القبمية االجتماعية ، عمى العيش في مساحات محددة ومطوقة باالستخبارات وال يسمح ليا بالتنقؿ 

ـ  تعميمات صارمة مف الحكومة 1925إاّل بعد أخذ موافقة المتصرؼ شخصيًا وصدرت سنة 

جبارىا الفا شية في روما بخصوص تنظيـ وتوطيف المجموعات العرقية التابعة لممتصرفيات، وا 
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.2، ؽ6ع.ٚ.ر، دىِٛخ ثزلخ ئصارح اٌؼئْٛ اٌّض١ٔخ ٚاٌظ١بط١خ ٔؼزح ط١بط١خ رلُ 
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 4-3، ؽ ؽ1924، 5، دىِٛخ ثزلخ ئصارح اٌؼإْٚ اٌّض١ٔخ ٚاٌظ١بط١خ ، ٔظشخ رلُ 38ع.ٚ.ر ، ٚص١مخ رلُ 
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، وليذا (589)عمى التوطف في أراضييا التقميدية وكمؼ المتصرفوف بتنفيذ األوامر بصورة عاجمة

الغرض أنشئت الحكومة االستعمارية المحمية في برقة عدة حصوف عسكرية بمغ مجموعيا في 

( وتـ تصميميا المعماري عمى الطرازيف الروماني 80قارب ثمانيف حصنًا )ـ، ما ي1929سنة 

بقصد إحياء أمجاد روما ولتكوف مف معالـ السيطرة االستعمارية وجاء بنائيا بشكؿ  (590)والبيزنطي

يمبي الضروريات العسكرية ومتطمبات النظاـ اإلداري لممناطؽ في آف واحد، بحيث تضـ إلى 

رئيس المنطقة ومحؿ إقامتو كما يتسع المبني لمكتب المديرية وساحة  جانب مقر الحامية مكتب

تشبو السوؽ مف أجؿ تمبية احتياجات سكاف القبيمة والمجموعات التي اعتادت العيش في 

، وكاف اليدؼ األساس تشجيع القبائؿ عمى االستقرار بالقرب مف المواقع العسكرية (591)أراضييا

رت عممية التوطيف بالظروؼ السياسية واألمنية في كؿ منطقة، حتى التفمت مف قبضتيا، ولقد تأث

فنجد أنيا طبقت في متصرفتيى درنة وطبرؽ بشكؿ يتبايف مع متصرفيات العواقير وشحات 

والمرج، أذ تـ تنظيـ كؿ مف متصرفيتي درنة وطبرؽ عمى أساس انشاء مديريات فقط لكؿ منيا 

، وبمقتضى ىذا التنظيـ، كانت نواجع (592)منطقة شاسعة تخضع لصبلحيات مديري النواحي

عيف ماره ومرتوبة ومنيا  –القبة  –عشائر العبيدات في متصرفية درنة تتواجد وراء خط القيقب 

إلى ما بعد المخيمي، وكذلؾ باقي العشائر الموجودة في متصرفية طبرؽ مف العبيدات وقبائؿ 

لى البردية ويقوـ بإدارتيا جميعًا المنفو والحبوف كانت نجوعيـ مبعثرة ما بيف خميج بومبا  وا 

، وأعطيت تمؾ (593)المتصرفيف الذيف يعينوف الشيوخ ومشائخ المشائخ تحت إدارة مديري النواحي

                                                           
589- 

.11، ؽ1925، 4ع.ٚ.ر، دىِٛخ ثزلخ ئصارح اٌؼإْٚ اٌّض١ٔخ ٚاٌظ١بط١خ، ٔظشخ ط١بط١خ رلُ 
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.57ٔبرصٚرغ، اطزؼّبر ثزلخ ، ؽ
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 1926، 5ثزلخ ، ئصارح اٌؼإْٚ اٌظ١بط١خ اٌّض١ٔخ ٚاٌظ١بط١خ، ٔظشخ ط١بط١خ رلُ ، رلُع.ٚ.ر ،دىِٛخ 
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592- 
اٌٛصبئك اال٠طب١ٌخ، اٌّجّٛػخ اٌضبٌضخ ٚاٌؼؼزْٚ، اٌّجٍض األٚي، د ػّض اٌض٠ٓ ػزاثٟ، مزاثٍض، ِزوش جٙبص 

.312-311، ؽ ؽ2000ا١ٌٍج١١ٓ، 
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.81-80غزاط١بٟٔ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ ؽ
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إذ كاف يسمح  (594)القبائؿ حرية في الحركة أكثر مما كاف لمقبائؿ الموطنة في باقي المتصرفيات

اـ فعمى سبيؿ المثاؿ سمح متصرؼ درنة ليا بالتوغؿ واإلبتعاد عف الحاميات لمسافة عشرات األي

ـ لمعشائر المنتشرة جنوب مدينة درنة باالرتحاؿ جنوبًا مف أجؿ االستنفادة مف  1926عاـ 

( يسوقوف 3.500األمطار التي ىطمت ىناؾ بغزارة حيث ارتحؿ ثبلثة آالؼ وخمسمائة شخص )

( ولـ يعودوا إلى 7000( وسبعة آالؼ جمؿ )33.000ثبلثة وثبلثيف ألؼ رأس مف األغناـ )

، ويرجع ذلؾ إلى سببيف األوؿ كونيا منطقة ال (595)مناطقيـ إال في فصؿ الصيؼ مف تمؾ السنة

تزاؿ حتى ذلؾ التاريخ بعيدة عف مسرح العمميات العسكرية، والثاني ضعؼ الموقؼ العسكري 

السمطتاف السياسية االستعماري فييا قمؿ مف نفوذ وفعالية السمطة السياسية االدارية لذا اضطرت 

والعسكرية إلى القبوؿ بعمميات التواطؤ والتغاضي عف المساعدات التي تقدميا القبائؿ إلى 

، واألكثر مف ذلؾ رفض العشائر والقبائؿ تسميـ (596)المجاىديف عمى مرأى ومسمع المسئوليف

ية اإلدارية في ، وبالتإلى كاف النمط العاـ لمسمطة السياس(597)اسمحتيـ وطاعة القرارات اإلدارية

ـ ىو أقرب إلى االتفاؽ منو إلى فرض الييبة، ولكف ما لبث أف 1929تمؾ المناطؽ حتى عاـ 

 Deطرأ تغيٌر في تمؾ السنة عمى الوضع القائـ، عندما حمؿ وزير المستعمرات )دي بونو 

Bonoستية في ( والحاكـ العاـ لطرابمس وبرقة الجنراؿ بادوليو مشائخ القبائؿ فشؿ الحكومة الفاش

التوصؿ إلى اتفاؽ مع السيد عمر المختار أثناء مفاوضات سيدي رحومة باعتبارىـ استخدموا 

كوسطاء مف قبؿ المتصرفيف يحمموف مقترحات الحكومة الفاشية إلى قيادة أدوار 

،وتأثرت أحواؿ الخاضعيف ىناؾ بالمستجدات السياسية وخاصًة بعد أف اصبح جزء (598)الجياد

صرفية الجبؿ واآلخر لممنطقة العسكرية بطبرؽ حيث أصبح جزء مف العشيرة منيـ خاضعًا لمت
                                                           

594- 
.28اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ ػز٠غ،

 

595- 
.8-7، ؽ ؽ 1926، 5ع.ٚ.ر، دىِٛخ ثزلخ، ئصارح اٌؼإْٚ اٌّض١ٔخ ٚاٌظ١بط١خ، ٔؼزح ط١بط١خ رلُ 

 

596- 
.8اٌّزجغ ٔفظٗ ، ؽ

 

597- 
.48رزٚرظٟ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ

 

598- 
.267اٌٛصبئك اال٠طب١ٌخ، اٌّجّٛػخ اٌزاثؼخ ٚاٌؼؼز٠ٓ، اٌّجٍض االٚي ٚاٌضبٟٔ، ؽ
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شحات( فقد اتبع  -المرج –خاضع لسمطة قائد المنطقة أما المتصرفيات الثبلث )العواقير 

المتصرفوف بيا مسمكًا مبالغًا في الشدة والصرامة مف أجؿ الحيمولة دوف اتصاؿ الخاضعيف بغير 

ـ  بمتصرفية العواقير في داخؿ حدودىا اإلدارية ما 1926وطف سنة الخاضعيف أو العكس، وقد 

 5715عدا مدينة بنغازي ما يقارب عشريف ألؼ مائة وخمسة وسبعيف نسمة يعيشوف في 

مما يدؿ عمما أف معظـ تمؾ القبيمة قد خضعت لمحكـ االستعماري اإليطالي ووطف (599)خياـ

( خيمة، بينما 2003ف في الفيف وثبلثة )( نسمة في متصرفية شحات يقيمو 7000سبعة آالؼ )

تـ توطيف حوالي ثبلثة آالؼ وثبلثمائة وخمسيف نسمة بيف حاميتي مراوة وسمنطة يقطنوف داخؿ 

شحات، كما تـ إجبلء مشائخ الزاويا  -( ضمف متصرفيتي المرج 650ستمائة وخمسيف خيمة )

لقرب مف الحصوف حتى يصبحوا السنوسية عف المناطؽ الجنوبية، وحددت ليـ أماكف أقامتيـ با

، وفرض عمى القبائؿ في ىذه المناطؽ ممارسة (600)تحت الرقابة المباشرة لئلدارة االستعمارية

نشاطيـ االقتصادي المرتكز عمى الرعي والزراعة في مساحات محدودة ال تخرج عف دائرة 

لشديد وتصحبيـ فرؽ عمميات الحاميات الحربية، وال يسمح ليـ بتجاوزىا إال في مواسـ الجفاؼ ا

، حددت اوقات الرعي (601)الكارابنيري والباندات خوفًا أف تستغميا القبائؿ في التواطؤ مع األدوار

بساعات محددة ويتعرض الرعاة لمتفتيش الشخصي ومنعيـ مف نقؿ أي مواد غذائية تزيد عف 

شخصية، وميزت ، واخضع افراد القبائؿ مف الرجاؿ إلى نظاـ البطاقات ال(602)حاجتيـ الشخصية

في ىذا الشأف بيف الخاضعيف بالسبؿ السممية والذيف أجبروا بقوة السبلح حيث أصدرت لمفئة 

األخيرة بطاقات رسـ عمى صورىـ بالبطاقة خطًا أحمر الموف يمر مف العيف اليمنى مرورًا باألنؼ 

                                                           
599- 

.7-6، ؽ ؽ1926، 4ؼإْٚ اٌّض١ٔخ ٚاٌظ١بط١خ، ٔظشخ ط١بط١خ رلُ ع.َ.ر، ئصارح اٌ
 

600- 
.165ثزؼٌٟٛ، ا٠طب١ٌب ِب ٚراء اٌجذبر، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ

 

601- 
.6، دىِٛخ ثزلخ ئصارح اٌؼإْٚ اٌّض١ٔخ ٚاٌظ١بط١خ، ؽ37ع.ف.ر، ٚص١مخ رلُ 

 

602- 
.12، ؽ1979رٚا٠خ ػف٠ٛخ ، ارد١ُ ِذّض ارد١ُ، ِشطٛم ثؼؼجخ اٌزٚا٠خ اٌؼف٠ٛخ، 
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ي كذلؾ ، وعدـ حيازة السبلح إال برخصة صادرة مف المكتب السياس(603)إلى الوجنة اليسرى

كما تعيف عمى الخاضعيف التعامؿ بنظاـ بطاقات الحصص الغذائية  (604)ترخيص حمؿ السبلح

، وبتطبيؽ تمؾ (605)حتى ال يحصؿ كؿ فرد عمى نسبة مف المواد الغذائية تكفي حاجتو فقط

التدابير اإلدارية أصبح البدو وألوؿ مرة في تاريخيـ يستخدموف مستندات رسمية حكومية في 

يـ الخاصة، وقد كانت وسيمة ساىمت في تعريفيـ بسمطة الدولة وفي ظؿ النظاـ تعريؼ شؤون

االستعماري واألكثر مف ذلؾ وجدوا أنفسيـ ممزميف بتقديـ الخدمات لصالح اإلدارة االستعمارية 

اإليطالية حيث كمفوا لمقياـ باألعماؿ إلىدوية الشاقة في مجاالت شؽ الطرؽ وبناء الحصوف 

كبديؿ عف الضرائب المباشرة  (606)بار في شكؿ سخرة مجانية ونصؼ مجانيةإضافة إلى حفر اآل

التي فرضتيا اإلدارة  عمى مصادرة دخميـ مف الزراعة بدفع عشر المحصوؿ وضرائب عمى 

الحيوانات وبسبب اضطراب أحواليـ المعيشية لـ يكف في وسعيـ اإليفاء بيا ولـ تأخذ منيـ 

لى الجنراؿ غراتسياني بجبايتيا منيـ قسريًا، إذ  ـ حيث قاـ1930الضرائب إال في عاـ  نائب الوا 

قاـ بمصادرة األبؿ والخيؿ مف القبائؿ أثناء عمميات ترحيميا القسري إلى مياديف االعتقاؿ 

كما أف خياـ الخاضعوف كانت معرضة  (607)الجماعى ، مف أجؿ استخداميا كوسائؿ نقؿ لمجيش

رة لضماف ىدوئيـ والتزاميـ بالتعميمات مف األوامر في أي وقت لمتفتيش مف قبؿ مأموري اإلدا

، ويحؽ لمأموري التفتيش التابعيف إلدارة المتصرفيات أف يسجف أي فرد مف (608)اإلدارية

الخاضعيف أو فرض غرامة مإلىة تتراوح بيف المائة واأللؼ فرنؾ، في حالة عدـ إبرازه لسبلحو 

مى أذف مف المكتب السياسي بالمنطقة أو عند التفتيش، أو عند قيامو ببيعو دوف الحصوؿ ع
                                                           

603- 
، 1990، مزاثٍض، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ، 2، جـ٠23ٛطف طبٌُ اٌزغضٟ، ِٛطٛػخ رٚا٠بد اٌجٙبص، رلُ 

.143ؽ
 

604
 15اٌّزجغ ٔفظٗ، ؽ - 
605- 

.134رٚصٌفٛ غزارظ١بٟٔ، ثزلخ اٌٙبصئخ ، ؽ
 

606- 
.12ؽ، 6، ٔظشخ ط١بط١خ رلُ 1926اٌٛصبئك ٚاٌّشطٛمبد، دىِٛخ ثزلخ ئصارح اٌؼئْٛ اٌّض١ٔخ ٚاٌظ١بط١خ، 

 

607- 
.20،ؽ1931-1930غزارظ١بٟٔ اٌٟ ٚسارح اٌّظزؼّزاد، 

 

608- 
.15َ، ؽ1926 4ع.ٚ.ر، دىِٛخ ثزلخ، ئصارح اٌؼإْٚ اٌظ١بط١خ ٚاٌّض١ٔخ، ٔظشخ ِجب١ٔخ رلُ 
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،كما كاف لمسمطة السياسية صبلحية وضع قيود وموانع نقتضييا مصمحة االمف  (609)المديرية

العاـ عمى االجتماعات التي يضميا البدو في البادية وفقًا لمدرايب االجتماعية السائدة، إذ يعاقب 

، (610)ياـ وبغرامة مالية تبمغ مائة ليرةالمخالفوف ألوامر المتصرؼ بالحبس لمدة تصؿ عشرة أ

إضافة إلى أنو فرض عمى أبناء العشائر والقبائؿ الغربية مف خطوط االتصاالت والمواصبلت 

 .(611)حمايتيا وحراستيا

كانت التدابير اإلدارية التي مارستيا السمطة السياسية عمى الخاضعيف في المتصرفيات 

وطريقة حياتيـ ، فأدت إلى ردود فعؿ قوية عكست تشكؿ تحديًا عمى خصوصيتيـ وىويتيـ 

استنكار السكاف الوطنييف لمحكـ االستعماري اإليطالي، فقد انفجرت المقاومة في اجزاء مختمفة 

، وتعرض (612)شممت منطقة جنوب إجدابيا وبنغازي إلى الجبؿ االخضر وجنوب درنة وطبرؽ

سياسة العقاب الجماعي والتي كانت  الخاضعوف إلى إجراءات اكثر قمعية عنيفة نتيجة تطبيؽ

، وازداد الضغط عمىيـ باضطراد مع (613)تعني اإلعدامات، الحرؽ، الغارات والحمبلت التطييرية

تصاعد المقاومة ومف أجؿ إرغاميـ عمى قطع التواطؤ مع المجاىديف قاـ نائب الوالي 

ية، واإلستكشاؼ البري )غراتسياني( بتجميع القبائؿ داخؿ مسيجات أمنية قرب المناطؽ الساحم

والجوي المتواصؿ لمنع انتقاؿ مجرد خيمة أو مجرد جمؿ، وتنفيذ اإلجراءات القضائية العسكرية 

الفورية ضد االشخاص المتيميف بمساعدة المقاومة المسمحة باي شكؿ كاف إلى أف انتيى بيـ 

البريقة  –وف سيدي أحمد المقر  –األمر إلى مياديف االعتقاؿ الجماعي في معتقبلت سموؽ 

 .(614)والعقيمة

                                                           
609- 

.8، ؽ1924ع.ٚ.ر، ِزطَٛ ٚاٌٟ ثزلخ ثؼبْ د١بسح اٌظالح 
 

610- 
.946ؽ ، اٌجز٠ضح اٌزط١ّخ ٌٍّّىخ ا٠طب١ٌب،1848ع.َ.ر ، ِزطَٛ ٍِىٟ رلُ 

 

611- 
.9َ، ؽ1926، 6ع.َ.ر ، دىِٛخ ثزلخ، ئصارح اٌؼئْٛ اٌظ١بط١خ ٚاٌّض١ٔخ، ٔظشخ ط١بط١خ رلُ 

 

612- 
.131،ؽ 126،ؽ  120، ؽ،اٌّمبِٚخ اٌٛم١ٕخ اٌّظٍذخ فٟ اٌججً االسلزاٌجزغضٟ، 

 

613- 
.14-12اٌغشاٌٟ، اٌّزجغ اٌظبثك ، ؽ

 

614- 
.17-15ع.ٚ.ر ، د.ؽ، ؽ ؽ
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إف النظاـ السياسي واإلداري الذي عممت بو السمطة االستعمارية الفاشية في تمؾ المناطؽ 

أو األلوية لـ ينجح في خمؽ التعايش الذي كاف مستيدفًا حدوثو بيف السكاف الوطنييف 

اضعيف وغير والمستعمريف الطمياف، إضافة إلى أنو فشؿ في قطع كؿ اشكاؿ التعايش بيف الخ

الخاضعيف، حتى بعد أف استخدمت األساليب الوحشية واإلرىابية التي اصبحت جزءًا مف اإلدارة 

االستعمارية، كاألسبلؾ الشائكة ، المحكمة الحربية الطائرة والمعتقبلت الجماعية، حيث أف لجوء 

ليا في المقابر الكثير مف العشائر والقبائؿ قبيؿ ترحيميا النيائي، إلى إخفاء أسمحتيا وغبل

تبرىف بوضوح أف الميبييف كانوا بعيديف عف الوالء أي أف استسبلميـ كاف  (615)والكيوؼ والودياف

ظاىريًا وشكميًا ورغـ ذلؾ أحدث التنظيـ اإلداري والكيفية التي فرض بيا آثارًا سمبية عمى حركة 

روف إلى ترؾ المقاومة المسمحة والمجتمع في برقة، إف الفصؿ جعؿ غير الخاضعيف يضط

أراضييـ الخصبة واليجرة إلى المناطؽ الجنوبية أي خارج نطاؽ نزوؿ المطر مثؿ مناطؽ بمطة 

، وكانت ظروؼ معيشتيـ تزداد صعوبة وتعسرًا يومًا بعد يوـ مع (616)السرواؿ –الشعفة  –الزلؽ 

حكاـ قبضتيا عمىيـ، األمر الذي  اضعؼ ازدياد ضغط اإلدارة االستعمارية عمى الخاضعيف وا 

مصادر إمداد المقاومة وتموينيا بيدؼ الوصوؿ بأقصى قدر ممكف مف الفصؿ الحاسـ بيف 

الخاضعيف وغير الخاضعيف، سعت اإلدارة السياسية إلى خمؽ أخدود مف الدـ حوؿ الخط الفاصؿ 

بينيـ بزرع التناقضات وتغذيتيا ، مصعدة مف النزاعات العائمية والقبمية ، عاممة عمى استغبلؿ 

نصر المحمي لمعالجة األمور ودفع المسمميف ضد المسمميف لفرض سمطانيا عمى الغالبيف الع

، إذ استغمت الوحدات المسمحة التابعة لمشائخ القبائؿ وفرضت عمىيـ مشاركة فرؽ (617)والمغموبيف

البانده والجيش اإليطاليفي مواجية اليجمات الميمية التي كانت تنفذىا قوات المجاىديف ضد 

                                                           
615- 

. 31-30اٌّزجغ ٔفظٗ، ؽ
 

× ٚ،ع، -616
. 15-14رمز٠ز اٌٛاٌٟ ثٛٔج١فبٟٔ، ؽ ؽ

 

617- 
.311اٌٛصبئك اٌفزٔظ١خ، اٌّجّٛػخ األٌٟٚ، ؽ

 



001 
 

وىدفيا األساسي جمع االعشار والزكاة والغزو ضد ممتمكات المستوطنيف  (618)اإليطالية المراكز

، وكانت (619)وضد كؿ الذيف يساعدوف النشاط السياسي والعسكري االستعماري مف الخاضعيف

النتيجة حدوث الكثير مف االشتباكات والمصادمات بيف الوطنييف واف لـ تتطور إلى حرب اىمية 

لدوائر االستعمارية إال أنيا احدثت شروخًا في العبلقة بيف الخاضعيف وغير كما كانت تنشد ا

 الخاضعيف أثرت سمبًا عمى وحدة تضامف الصؼ الوطني.

كما أدت الممارسات السياسية واإلدارية اإليطالية مف اجؿ الفصؿ بيف الفئتيف إلى أنقساـ 

وبسبب تدىور الوضع االقتصادي عدد كبير مف العائبلت بيف الحكومة االستعمارية واألدوار، 

لمخاضعيف ، حيث باتوا يعانوف مف الفقر كنتيجة لتغير نمط معيشتيـ واستعماؿ اإليطاليوف معيـ 

طريقة العصا والشعير، وجد الكثير منيـ وخاصة الشباب العاطميف عف العمؿ لدى السمطة 

الجيش والشرطة،  االستعمارية وسائؿ كسب العيش في أشكاؿ مختمفة كمجنديف نظامييف في

وعماؿ وحماليف وصاروا بحكـ مصالحيـ مرتبطيف باإلدارة اإليطالية وأقؿ استعدادًا لمحرب، رغـ 

استمرار تعاونيـ مع المقاومة ومع مرور الوقت اعتادوا حياة االستقرار والتوطف في المدف 

ة وتفسخيا، وىو والمناطؽ عمى العودة، إلى نجوع عشائرىـ، مما أدى إلى تحمؿ الروابط القبمي

جزء مف سياسة جمب البدو نحو المناطؽ المأىولة لكي يتعمموا الحرؼ ويتركوا األراضي الزراعية 

 .(620)لممشروع اإلستعماري اإليطإلى

إف السمطة اإليطالية في محاوالتيا لتنظيـ اإلدارة أقامت حدودًا إدارية بيف األقاليـ لـ تراع 

فييا التركيبة اإلجتماعية لمقبائؿ مما أدي تمزؽ أوصاؿ الكثير مف العشائر والبطوف بيف األقإلىـ 

درنة وطبرؽ حيث قسمت عمى سبيؿ  –شحات  –السياسية، كما ىو الحاؿ متصرفيات المرج 
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المثاؿ قبيمة الدرسة بيف متصرفيتي المرج وشحات وقبيمة العبيدات ما بيف متصرفية درنة 

ومتصرفية طبرؽ، كذلؾ قبيمة المغاربة اصبح جزء منيا في منطقة إجدابيا، واآلخر تابع 

لمتصرفية سرت، بينما كانوا جميعًا في العيد العثماني يتبعوف مديرية سرت ثـ تابعيف لقضاء 

. كما أف االتفاؽ الذي تـ بيف الحكومتيف المصرية واإليطالية في (621)يرية البريقةإجدابيا ومد

ـ بشأف وضع حدود ثابتة بيف الدولتيف تغيرت الخارطة السياسية إلقميـ برقة ، حيث 1926

( ودخمت منطقة 2كـ30أصبحت حدود مصر عند موقع بقبؽ  غرب السمـو بنحو ثبلثيف )

المصرية ووضعت الحدود حسب خطوط الطوؿ والعرض دوف  السموـ التجارية ضمف السيادة

مراعاة لئلعتبارات التاريخية واالنثربولوجية ووجد سكاف برقة أنفسيـ معزوليف عف أبناء عمومتيـ 

وأسواقيـ التقميدية وأصبح كؿ فرع مف قبيمة تقطف تمؾ المناطؽ خاضع لمقوانيف التي يتبعيا مما 

 .(622)الجتماعيةأثر عمى العبلقات االقتصادية وا

كمػػػا أف الوظيفػػػة السياسػػػية االقتصػػػادية التقميديػػػة لممراكػػػز التػػػي تػػػـ تحويميػػػا إلػػػى منػػػاطؽ 

عسكرية مثؿ اجدابيا وبعدىا طبرؽ، قد أصػابيا الػوىف بسػبب العزلػة والحصػار المفػروض عمييػا 

 الظواىر التالية :.ومما سبؽ يمكننا أف نرصد (623)أعاؽ النمو والتحوؿ الحضري فييا

ـ فػػى عيػػد  1925ديسػػمبر  6االتفػػاؽ الػػذى تػػـ بػػيف الحكػػومتيف المصػػرية االيطاليػػة فػػي أف  -

زيور باشا بشأف وضع حدود ثابتو بيف الدولتيف وأعترفت بموجبيػا مصػر بتبعيػة واحػة الجغبػوب 

إليطاليػػػا تغيػػػرت بموجبػػػو الخارطػػػة السياسػػػية إلقمػػػيـ برقػػػو ، حيػػػث زحػػػزت الحػػػدود المصػػػرية إلػػػى  

( ودخمت منطقة السػمـو التجاريػة ضػمف السػيادة 2كـ 30موـ بنحو ثبلثيف ) موقع بقبؽ غرب الس

وتنازلػػت إيطاليػػا عػػف ممكيػػة بئػػر الرممػػة التػػي كانػػت تسػػتعمميا الحكومػػة اإليطاليػػة  (624)المصػػرية
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عمى أف تخصص الحكومة المصرية مقػدارا كافيػا مػف ميػاه البئػر لحاجػة السػكاف المحميػيف الػذيف 

ضػػعت الحػػدود حسػػب خطػػوط الطػػوؿ والعػػرض دوف مراعػػاة لبلعتبػػارات كػػانوا يتبعػػوف إيطاليػػا وو 

التاريخيػػػة واألنثروبولوجيػػػة ووجػػػد سػػػكاف برقػػػو أنفسػػػيـ معػػػزوليف عػػػف أبنػػػاء عمػػػومتيـ وأسػػػواقيـ 

التقميدية وأصبح كؿ فرع مف قبيمو تقطف تمؾ المناطؽ خاضعة لقوانيف التى يتبعيا مما أثر عمى 

 العبلقات االقتصادية االجتماعية.

أدت سػػػيطرة النظريػػػػة العرقيػػػػة فػػػػي العيػػػػد الفاشسػػػػتى الػػػػى سياسػػػػة حرمػػػػاف الميبيػػػػيف مػػػػف التمتػػػػع -

بالمساواة في الحقوؽ وفرص العمؿ مع االيطالييف كما أدت الى اتباع سياسة فصؿ الميبييف عف 

االيطػػػػالييف فػػػػي السػػػػكف ، واعػػػػداد منػػػػاطؽ سػػػػكف خاصػػػػة بااليطػػػػالييف تتميػػػػز بالمبػػػػاني الحديثػػػػة 

اإلنػػػارة الكيربائيػػػة وتوصػػػيؿ الميػػػاه الػػػى البيػػػوت عبػػػر أنابيػػػب تضػػػخ الييػػػا الميػػػاه  والخػػػدمات مثػػػؿ

 كيربائيا مف مصادرىا .

فػػي حػػيف كانػػت االحيػػاء الميبيػػة بيػػا ماسػػورة واحػػدة فػػي الشػػارع أو الميػػداف الرئيسػػى فػػي الحػػي ،  

يشػػػػرب منيػػػػا كافػػػػة سػػػػكانو ، كػػػػذلؾ كػػػػاف لئليطػػػػالييف مستشػػػػفيات ونػػػػواد ومصػػػػائؼ خاصػػػػة بيػػػػـ 

 .  (625)رجات في السينما والقطار والمسرحود

وأنطبؽ ىذا التمييز عمى الجانب العسػكري ففػي سػمؾ الشػرطة كػاف عسػاكر الزابطيػة وىػي الفػرع 

ـ وافتتحػت ليػػا مدرسػة فػي بنغػازي لتػػدريب 1913الميبػي مػف شػرطة الكػارابنيري تػػـ تأسيسػيا فػي 

 . (626)المنتسبيف الييا

خاصػة بيػـ أقػؿ درجػة مػف سػكف شػرطة الكػارابنيري حيػث أولئؾ العساكر كانت ليـ مواقػع سػكف 

يقيمػػوف فػػي تجمعػػات يطمػػؽ عمييػػا أسػػـ كػػامبو وىػػي عبػػارة عػػف خػػيـ أو غػػرؼ مػػف الصػػفيح كػػاف 

  (627)أشيرىا كامبو الصابري بمدينة بنغازي
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كما أف أعمى رتبة تمػنح ليػـ ىػي البكباشػي ) رئػيس عرفػاء ( كمػا أف االوسػمة التػى تمػنح ليػـ   

 . (628)برونزي في أوسمة االيطالييف كانت الذىبيةمف النوع ال

وأدت تمؾ السياسة االستعمارية العنصرية الى خمػؽ شػعور بػالنقص لػدى الميبػي وعػدـ الثقػة فػي  

نفسو وبمستقبمو ويشجعو عمى التقميد لمعادات االيطالية ، ويتطمع الى االيطالي كي يمده بالقيادة 

 والقدوة .

برقػو كانػت تعطػي فػي السػمـ االجتمػاعي لمنسػب ودرجػة الثػراء حيػث اف البنية االجتماعية في  -

كػػػاف المشػػػايخ واألعيػػػاف ، وأحػػػدث االسػػػتعمار تغييػػػرا فػػػي تمػػػؾ البنيػػػة عنػػػدما وجػػػو التركيػػػز عمػػػى 

االالشخصية وقيدىا بعبلقتيا بو وتعاونيا معو ، اضافة الى أف تعاوف عدد مف االعياف ومشايخ 

أضػػر بمكػػانتيـ االجتماعيػػة وتجريػػدىـ ممػػا كػػانوا يبلقونػػو مػػف  القبائػػؿ ومشػػايخ الزوايػػا السنوسػػية

  (629)وقار واجبلؿ

أسػػتخدـ أبنػػاء إقمػػيـ برقػػو فػػي تنفيػػذ االعمػػاؿ الشػػاقة فػػي شػػكؿ شػػبو سػػخرة مجانيػػة ، حيػػث أصػػدر -

الجنػػػراؿ دي بونػػػو وزيػػػر المسػػػتعمرات تعميماتػػػو الػػػى الػػػوالي العػػػاـ لطػػػرابمس وبرقػػػو الجنػػػراؿ بػػػادوليو 

شغاؿ العامة في أقرب فرصة لجمب أكبر عدد مف غير الخاضعيف واستغبلليـ بخصوص تنفيذ اال

خػػراجيـ مػػف سػػمطة  كقػػوة بشػػرية رخيصػػة االجػػر ويصػػبحوا تحػػت رعايػػة ومراقبػػة الحكومػػة مباشػػرة وا 

 . (630)المشايخ الى سمطة الدولة االيطالية
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أمر الجنػػػراؿ كمػػػا أشػػػغؿ الرجػػػاؿ فػػػي المعػػػتقبلت فػػػي أعمػػػاؿ بنػػػاء األسػػػبلؾ الشػػػائكة الػػػذي نفػػػذ بػػػ

ـ مػػف مينػاء البرديػػة الػػى واحػػة الجغبػػوب 1930غراسػياني فػػي سػػتة أشػػير مػف أبريػػؿ الػػى سػػبتمبر

 . (631)رجؿ عرفوا بخداـ الشبردؽ 2500وبمغ عدد العماؿ 

وكانت أمياتيـ وزوجػاتيـ يػودعيف بأىػازيج تعكػس حػزنيف لػرحيميـ واجبػارىـ عمػى العمػؿ ومنيػا 

 .  (632) شيمت عماؿ البردى (( أىزوجة )) حتى البير شراب دردي مف

كمػػا سػػخر المعتقمػػوف مػػف الرجػػاؿ والنسػػاء فػػي أعمػػاؿ حفػػر ورصػػؼ الطػػرؽ بالحجػػارة وأرغمػػوىـ 

عمػػى نقػػؿ الحجػػارة عمػػى ظيػػورىـ وىػػـ حفػػاة ، وسػػحب الكركػػاره الخاصػػة بػػدؾ الحجػػارة ، وأعطػػي 

 .  (633)ليـ أجر زىيد قيمتو سبعة فرنكات في نياية االسبوع وبشكؿ غير منتظـ

وبعػػد احػػتبلؿ واحػػة الكفػػرة مػػارس االيطػػاليوف أعمػػاؿ السػػخرة  عمػػى سػػكاف الواحػػة  الػػذيف جػػرى 

   (634)تدوينيـ في سجبلت خاصة وقاموا بتشغيميـ في أعماؿ شاقة دوف دفع أجرة ليـ

اف السمطة االيطالية لـ تتدخؿ بشكؿ مباشر في العادات والتقاليػد االجتماعيػة ، اال أنيػا تػأثرت  -

ب والسياسة االستعمارية تجاه السػكاف الػوطنييف  ، عمػى سػبيؿ المثػاؿ مراسػـ الػزواج بظروؼ الحر 

لػػـ يطػػرأ عمييػػا أى تغييػػر حيػػث يػػتـ عقػػد الػػزواج عمػػى يػػد امػػاـ ومختػػار المحمػػة وفػػؽ صػػداؽ يتفػػؽ 

عميػو أىػؿ الػزوجيف ويوثػؽ العقػد بالمحكمػة الشػرعية ، اال أف نػوع الصػداؽ ومقػداره شػيد تغيػرًا فػي 

ة ، تمثؿ في نقص الصداؽ المعدنى الذىب أو الفضة وكاف فػي الغالػب فضػو وأصػبح ىذه المرحم

 1917مقداره ال يتجاوز رطؿ أو رطبلف بينما ازداد حجـ الصداؽ النقدي حيث كاف خبلؿ أعواـ 

ليػػرة ايطاليػػة وبالتػػالي  1000-500( بينتػػو، أصػػبح يقػػدر بمبمػػغ 6ـ ال يتجػػاوز مقػػداره )1919 –

 رة غبلء الميور ، وتأثر المجتمع باالقتصاد النقدي وغبلء المعيشة .يمكننا أف ترصد ظاى
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كما شيدت ىذه المرحمة ازدياد أسباب حاالت الطبلؽ مػف جػراء ظػاىرة اليجػرة والنفػي والسػجف ،  

حيػث وردت فػػي العديػػد مػػف طمبػػات الطػػبلؽ المقدمػػة الػى القاضػػى الشػػرعي نظػػرا لغيػػاب الػػزوج امػػا 

 فقود .لكونو مياجرا أو سجيف أو م

كمػػا شػػيدت نفقػػات الطػػبلؽ مثػػؿ نفقػػة الرضػػاعة أو نفقػػة العػػدة وحضػػانة االوالد ارتفاعػػا وووصػػمت 

  (635)فرنؾ في الشير  200قيمتيا إلى 

كما شيدت ىذه المرحمػة انتشػار ظػاىرة التسػوؿ فػي الطرقػات بسػبب الفقػر والتشػرد لغيػاب أربػاب -

ة االسػػتعمارية عػػدة بيػػوت كمبلجػػئ لؤليتػػاـ األسػػر لمػػوتيـ أو سػػجنيـ أو نفػػييـ ، و افتتحػػت االدار 

والمشػػػرديف فػػػي المػػػدف وفػػػى معتقػػػؿ العقيمػػػة ، وكانػػػت ادارة االوقػػػاؼ وبيػػػت مػػػاؿ المسػػػمميف التابعػػػة 

لمبمػديات تنفػػؽ عمػى تمػػؾ المبلجػئ التػػى تسػمى بيػػوت المسػمميف ، كمػػا تفشػت ظػػاىرة شػرب الخمػػر 

دت المواطف الثقة بأقرب الناس اليو بسبب والقمار والتعامؿ بالربا ، وىي عادات أفسدت الذمـ وأفق

انتشار البطالة ، وانخفاض االجور والعمؿ في شػبو سػخرة مجانيػة ، كػذلؾ انتشػرت ظػاىرة اليجػرة 

الداخمية الى المدف حيث نػزح الييػا الكثيػر ممػف أصػبحوا بػبل أرض وال مواشػي ولػيس لػدييـ القػدرة 

أحياء عشوائية مف الخيػاـ والصػفيح  ، يشػكؿ عمى اليجرة الى الخارج ، وظيرت في ىذه المرحمة 

سػػػكانيا الطبقػػػة العاممػػػة الكادحػػػة الغيػػػر منظمػػػة فػػػي تشػػػكيؿ أو تنظػػػيـ نقػػػابي ، وأشػػػتغؿ معظميػػػـ 

كحمػػػاليف لمبضػػػائع فػػػي المينػػػاء أو عمػػػاؿ فػػػي المصػػػانع االيطاليػػػة أو المسػػػتوطنات التػػػى شػػػرعت 

عايو وغيرىػػا وعممػػوا أيضػػا كفراشػػيف الحكومػػة فػػي تأسيسػػيا فػػي منػػاطؽ القوارشػػو ، االبيػػار ، الصػػمي

وحمػػاليف فػػي االسػػواؽ ، وشػػيدت ىػػذه المرحمػػة بدايػػة تحػػوؿ المجتمػػع مػػف مجتمػػع قػػائـ عمػػى تبػػادؿ 

، ومػػف الظػػواىر االجتماعيػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة (636)االنتػػاج الػػى مجتمػػع قػػائـ عمػػى القتصػػاد النقػػدي

دعارة التػػػػى أنشػػػػأتيا االدارة ظػػػػاىرة ارتيػػػػاد بعػػػػض النسػػػػاء نتيجػػػػة لحيػػػػاة البػػػػؤس والتشػػػػرد أمػػػػاكف الػػػػ
                                                           

635
 1927َٚ،َ،ع،ة،طجً ِجب٠ؼبد -

636
 269_ 268ثٛوب ، اٌّزجغ اٌظبثك،ؽ ؽ  -
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. أى بيػػت الفسػػاد وسػػمحت بمزاولػػة (637)االيطاليػػة فػػي كػػؿ مركػػز إدارى ويطمػػؽ عميػػو أسػػـ مػػاخور

ذلؾ العمؿ بشكؿ رسػمي حيػث منحػت بطاقػة خاصػة تؤكػد مزاولتيػا وخمػوه صػاحبيا مػف االمػراض 

الجػػخ بػػالميثى فػػي المعديػػو ، وأيضػػا ارتيػػادىف المبلىػػي الميميػػة مثػػؿ المميػػى الػػذي أقػػيـ فػػي منطقػػة 

 . (638)ضواحي بنغازي الشرقية

ولقػػػػد اسػػػػتثارت ىػػػػذه الظػػػػاىرة المجتمػػػػع المحمػػػػي وعمػػػػى رأسػػػػو االعيػػػػاف والقضػػػػاة واالئمػػػػة  

ومختاريف المحبلت وحػاولوا معالجػة ىػذه الظػاىرة والحػد منيػا بفػتح بيػوت إليػواء البنػات البلتػي ال 

عائؿ ليف وايداع الصغيرات في السف عند عائبلت معروفة بالنزاىة حماية ليف مف تمؾ الفػواحش 

ـ إصػدار 1934االمر الذي حذا بالسمطة االيطالية فيما بعد عاـ  (639)جيف في سف مبكرةأو تزوي

 .(640)عاما16أمر والئى يمنع تزويج البنات دوف سف الستة عشر

اف حمػػبلت االبػػادة والقمػػع التػػػى مارسػػتيا الفاشػػية بحػػؽ السػػػكاف  الػػوطنييف فػػي برقػػة أدت الػػػى  -

الرقاـ االحصائية التى تخص السكاف الوطنييف ، تناقض عددىـ بشكؿ كبير ، ونستنتج ذلؾ مف ا

بعد حشرىـ في المعتقبلت صرح الجنراؿ غراتسياني لصػحيفة بريػد برقػة أف ىػذا االمػر مكػنيـ مػف 

نسػمة داخػؿ  78.800نسمة منيـ  171.000أجراء احصاء ليـ حيث بمغ عددىـ  حسب تقديره 

ا الى وزيرة المستعمرات دى يونو ، وحوالي المعتقبلت الكبرى وفقا لما ذكره في الرسالة التى وجيي

عشػػػػروف ألػػػػؼ مػػػػوزعيف بػػػػيف المسػػػػيجات الصػػػػغيرة قػػػػرب السػػػػواحؿ ، وبػػػػاقي العػػػػدد سػػػػكاف المػػػػدف 

 (641) والمناطؽ المجاورة ليا اضافة الى الواحات.

نسػػمة وفقػػا لئلحصػػاء الرسػػمي  142.000وخػػبلؿ عػػاـ واحػػد أنخفػػض عػػدد سػػكاف إقمػػيـ برقػػو الػػى 

ـ ويعػػػد أوؿ أحصػػػاء رسػػػمي تػػػـ بالوسػػػائؿ 1931أبريػػػؿ  21االيطاليػػػة  فػػػي الػػػذي أجرتػػػو السػػػمطة 
                                                           

637
 267ؽ‘اٌّجّٛػخ اٌزاثؼخ ٚاٌؼؼزْٚ  - خ١اٌٛصبئك اإل٠طبٌ -

638
 111اٌّز٠ّٝ ،اٌّزجغ اٌظبثك ،ؽ -

639
 َ،1918_1917ٚ،َ،ع،ة، طجً ِمبٚالد  -

640
 . 98اٌجٛرٜ ، ِجزّغ ثٕغبسٜ فٝ ػٙض ثبٌجٛ،ؽ -

641
 48ع،ٚ،ر،د،ؽ،ؽ  -



008 
 

الحديثػػة ، وشػػمؿ كامػػؿ إقمػػيـ برقػػة ، والػػنقص وفقػػًا لنتػػائج اإلحصػػاء خػػبلؿ عػػاـ واحػػد يصػػؿ الػػى 

،  والسبب الرئيس في اعتقػادي ، الظػروؼ الصػحية والبيئيػة وسػوء (642)تسعة وعشروف الؼ نسمة

الوطنيوف داخؿ المعتقبلت اضافة الى الذيف ماتوا أثناء عمميػات التغذية التى كاف يعيشيا السكاف 

التيجير القسري مف مناطقيـ في الجبؿ االخضر الى المعتقبلت ، ويمكننا القوؿ أف تنػاقص عػدد 

سػػكاف إقمػػيـ برقػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة لػػـ يكػػف السػػبب الرئيسػػي فيػػو العمميػػات الحربيػػة وانمػػا السياسػػة 

التػى أسػتخدميا الفاشػية ضػدىـ وخاصػة فػي عيػد الجنػراؿ غراتسػياني  القمعية ذات الطػابع الػدموي

 والجدوؿ التالي يوضح لنا ذلؾ .

ـ بمػػػػغ 1931-1930ـ بينمػػػػا قتمػػػػى المعػػػػارؾ خػػػػبلؿ 1924-1923عػػػػدد قتمػػػػى المعػػػػارؾ خػػػػبلؿ 

 . (643)االؼ قتيؿ 6000

 عدد القتمى السنة

1923 811 

1924-1925 851 

1926 313 

1927 1296 

1928 281 

1929 811 

 4329 المجموع

 

                                                           
642

 198رٚػب. اٌّزجغ اٌظبثك،ؽ  -
643

 49ؽ،ؽ‘ع،ٚ،ر،د -
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( ارويعى محمد قناوى،الكفاح الوطنى لمميػاجريف الميبػيف ضػد الغػزو اإليطالى،رسػالة ماجسػتير 2)

 55ـ،ص1993،بنغازى،جامعةقاريونس ،

 ثالثًا: األحوال الصحية والتعميمية

 م1931 - 1922

 -. األحوال الصحية:1

برقة تدىور األحواؿ الصحية لمسكاف صاحب الغزو العسكري لبلستعمار اإليطالي ألقميـ 

الوطنييف كنتيجة الضطرابات األوضاع األمنية وسوء األحواؿ االقتصادية لسوء التغذية بسبب أف 

الكثير مف المواد الغذائية أصبحت شحيحة، وازدادت أسعارىا كثيرًا واضطر السكاف الوطنيوف 

ؿ بالتعاوف مع البمديات وسوقت إلييا كؿ إلى اإللتجاء لمراكز التسويؽ التي أنشأتيا سمطة االحتبل

المواد التي وردىا مصرؼ روما إلى الجيش اإليطالي وأثبتت التقارير الصحية عدـ صبلحيتيا 

لبلستعماؿ البشري منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الدقيؽ الذي وزع عمى تمؾ المراكز 

إصابتيـ باألمراض المعوية ولقي  واستيمكو السكاف الوطنييف لشدة احتياجاتيـ لمخبز وأدى إلى

 (644)"1448ـ "1913الكثير منيـ حتفو بسببو، ففي مدينة بنغازي وصؿ عدد الوفيات في نياية 

مف أثر التغذية غير السميمة، وباإلضافة لؤلمراض المعدية التي كانت متوطنة  648منيـ 

حياء وشوارع المدف وانتشار وانتشار مرض المبلريا بسبب انتشار البرؾ والمستنقعات الراكدة في أ

ـ في كؿ مف بنغازي ودرنة، 1913البعوض الناقؿ لممرض، أنتشر مرض الطاعوف في منتصؼ 

وتفشي بسرعة بيف السكاف نتيجة االىماؿ لئلجراءات الصحية المعموؿ بيا وىو حجز السفف التي 

مف الجنود القادميف  تأتي مف مناطؽ موبوءة إذ حممت السفف اإليطالية إلى بنغازي ودرنة أفواجاً 

نزاليـ إلى موانئ بنغازي ودرنة دوف إجراء  مف مدينة مصوع، حيث كاف الوباء متفشيًا فييا وا 
                                                           

644- 
.122،، ؽ1996، ثٕغبسٞ، ِطبثغ اٌضٛرح، رطٛر اٌٛكغ اٌـذٟ فٟ ١ٌج١برؤٚف ثٓ ػبِز،
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وقائي بعزليـ في الحجر الصحي عمى الرغـ مف حدوث عدة وفيات مشبوىة وىـ عمى متف 

ؾ ثـ ، وسجمت أولى الحاالت المصابة في درنة بمنطقة مخازف الدقيؽ، والجمار (645)الباخرة

 196مواطف مف مدينة درنة، ووفاة  100انتقمت العدوي إلى األحياء السكنية، وتسببت في وفاة 

% مف إجمالي 76أي ما يعادؿ  246في مدينة بنغازي مف مجموعة مصابيف بمغ عددىـ 

، ومع تزايد انتشار مرض الطاعوف اتخذت إدارة الشؤوف الصحية التابعة لئلدارة (646)المصابيف

عدة تدابير وقائية بتشكيؿ لجاف لئلشراؼ عمى عمميات تنظيؼ المدينة وتطييرىا العسكرية 

تكونت مف جنود إيطإلىيف وأطباء إيطالييف عسكرييف إضافة إلى مختار المحمة وعماؿ مف 

السكاف الوطنييف ميمتيـ التجوؿ في احياء المدف وتطيير المحبلت التي تفشى فييا المرض 

حراؽ األكواخ المشيدة مف القش، وفي ،كرصؼ مخازف الجمارؾ ورش  الشوارع بالجير األبيض وا 

ـ نظرًا النتشار الطاعوف 1914منطقة  الصابري بمدينة بنغازي أحرقت أكواخ قرية السودانيف 

فييا بشكؿ كبير بكؿ ما أحتوت مف متاع ونقؿ مكانيا إلى مخيمات عسكرية، وأدى إحراؽ القرية 

ي الخاص بيا والقريب مف طابع الحياة اإلجتماعية األفريقية، إلى  فقدانيا لطابعيا اإلجتماع

وطمب مف جميع السكاف في الشوارع وأزقة المدف فتح بيوتيـ أماـ السمطات الصحية ورغـ 

عزوفيـ عف التبميغ عف حاالت المرض وخاصًة بيف الناس ورفضيـ لعزؿ مرضاىـ في منطقة 

يديده لسبلمتيـ أجبرىـ عمى التعاوف مع الحجر الصحي إال أف تفشي المرض بشكؿ مخيؼ وت

تمؾ المجاف، ونجمت تمؾ الخدمات رغـ محدوديتيا وقمة إمكانياتيا في الحد مف انتشار وباء 

الطاعوف في المدف، واشتعمت كافة اإلمكانات الصحية المتاحة لمعالجة المصابيف مف االيطإلىيف 

عسكري الذي إقامو العثمانيوف في سواء كانوا عسكريوف أو مدنيوف حيث وظفت المستشفى ال

بنغازي والصيدلية التابعة لمبمدية وكذلؾ المستوصؼ الذي أنشأتو البعثة الفرنشسكانية في بنغازي 
                                                           

645- 
.274 – 273ِبٌز١شٞ، اٌّزجغ اٌظبثك،  ؽ

 

646- 
.122رؤٚف ثٓ ػبِز، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
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ـ والمستشفى العسكري الذي أسستو القيادة العسكرية اإليطالية في منطقة جميانة كؿ تمؾ 1902

خدمات الصحية ذاتيا في المناطؽ ، ولـ تتخذ ال(647)اإلمكانيات كانت في خدمة المستعمريف

األخرى بجوار المدف والتي انتقمت إلييا عدوي الطاعوف عف طريؽ القبلع والحصوف العسكرية 

واجتياح معظـ نواحي برقة وأنزؿ بيا الميالؾ وزاد مف انتشار عوامؿ بيئية المت بالمنطقة خبلؿ 

راب الجراد لممنطقة إلى جانب ـ منيا الجفاؼ وانحباس األمطار واجتياح أس1915-1914أعواـ 

الحصار االقتصادي الصاـر مف قبؿ السمطات اإلنجميزية واإليطالية لمضغط عمى القوى المحمية 

في المفاوضات الدائرة بينيا في الزويتينة مما تسبب في حدوث مجاعة كبيرة، واضطر السكاف 

ادت مف حدة الوباء وسرعة الوطنييف، إلى اكؿ جيؼ الحيوانات واألعشاب البرية، وىي عوامؿ ز 

، وقد تسبب في موت أعداد كبيرة مف السكاف الوطنييف، (648)انتشاره الذي عرؼ شعبيًا بداء الكبة

حتى أف ىناؾ مناطؽ تكاد تكوف شبو خمت تمامًا مف سكانيا مثؿ مناطؽ سيدي خميفة، ودريانة، 

لتابعة لحكومة برقة ، عدد قمينس وكركورة، وتظير إحصائيات إدارة الشؤوف الصحية ا –بوفاخرة 

شخص خبلؿ عاـ  1003درنة حوالى  –شحات  –المرج  –الضحايا في مناطؽ طمميثة 

ـ وتؤكد بعض الروايات الشفوية أف الطاعوف والمجاعة فتكا باألىالي حتى صارت جثث 1917

كت دوف الموتى تمؤل الطرقات والممرات، وأقيمت ليـ مقابر جماعية، إال أنو مع ازدياد عددىا تر 

، كما تفشي مرض (649)دفف وىو مؤشرعمى أف أعداد ضحايا الوباء والمجاعة كانت كثيرة جداً 

التدرف الرئوي بسبب وصوؿ آالؼ الجنود المرتزقة مف إيرتريا والصوماؿ، لدعـ القوات اإليطالية 

نيا التي صارت عاجزة عف مجابية المقاومة المسمحة، وتسبب إقامتيـ داخؿ المدف ازدحامًا سكا

ترتب عميو إنتشار المرض بيف السكاف الوطنييف نظرًا لبلحتكاؾ المباشر بالمجنديف في الساحات 

                                                           
647- 

.183ثبساِٗ،اٌّض٠ٕخ اٌجبطٍخ، ؽ
 

648- 
.182-181اٌظبثك،  ؽػىزٞ، اٌّزجغ 

 

649- 
.2005اٌـبٌذ١ٓ اٌزٛٔظٟ اٌؼم١ٍٟ، رٚا٠خ ػف٠ٛخ أجزرٙب اٌجبدضخ، ثٕغبسٞ، 
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واألسواؽ العامة، حيث وجدت جرثومة التدرف الرئوي حقبًل خصبًا لبلنتشار، وقدرت نسبة 

لى  % تجاوز سف الثانية 15% وبمغت الوفيات بنسبة 35اإلصابة بيف السكاف الوطنييف بحوا 

 .(650)عشرة

ـ، شرعت 1917ـ عكرمة 1916وفي مرحمة السبلـ التي تمخضت عف اتفاقيات الزويتينة 

اإلدارة االستعمارية في تقديـ بعض الخدمات االجتماعية في المناطؽ الخاضعة لئلدارة المحمية 

بقيادة السيد إدريس السنوسي، كوسيمة مف وسائؿ التغمغؿ داخؿ البناء القبمي ومف شأنيا أف تشد 

بائؿ إلىيا وتدفعيا نحو التعايش واالستسبلـ لمسمطة االستعمارية اإليطالية بإعتبارىا اىـ وسائؿ الق

االقتراب السممي وأشدىا فاعمية وأبعدىا مدى، حيث نظـ المكتب السياسي العسكري التابع لئلدارة 

ـ بزيارات صحية بإستدعاء المعالجيف الطبييف والقيا‘ العامة في برقة وبالتعاوف مع قادة الحاميات

لمقرى والنجوع ومعسكرات المجاىديف لمكافحة األمراض التي تفتؾ بالسكاف الوطنييف، كالطاعوف 

، وفي المرحمة الفاشية شيدت الحالة الصحية خاصة في (651)والحمى التيفودية ووباء الجدري

ممحوظًا قياسًا مما المدف والمناطؽ التي توجد فييا المراكز اإلدارية والحاميات العسكرية، تحسنًا 

كانت عميو في المرحمة األولى وخاصًة اثناء الحرب العالمية األولى، حيث أىتمت اإلدارة 

االستعمارية الفاشية بخمؽ بيئة صحية سميمة خالية مف األمراض المعدية واألوبئة، تكوف مناسبة 

ة، وكذلؾ لمحفاظ إلسكاف المستوطنيف اإليطالييف الذي كانت تخطط لتيجرىـ وتوطينيـ في برق

عمى حياة رجاؿ الحكومة وجنود الجيش االستعماري، والتجار والعماؿ والحرفييف إضافة لمرىباف 

والراىبات اإليطالييف الذيف بدأت أعدادىـ تزيد في مدينة بنغازي خاصة، حيث أرتفع عددىـ مف 

وأىتمت  ،(652)ـ بينيـ نساء وأطفاؿ1923إيطالي فى  3600ـ إلى  1913إيطالى عاـ 1800

                                                           
650- 

.65ٔٛراصٚرغ، اطز١طبْ ثزلخ ، ؽ
 

651- 
.315-313اٌٛصبئك اإل٠طب١ٌخ، اٌّجّٛػخ األٌٟٚ، ؽ

 

652- 
.76-75ر١جبٟٔ، اٌّزجغ اٌظبثك ؽ

 



050 
 

دائرة الصحة التابعة لئلدارة المدنية بالشؤوف الصحية في المتصرفيات والمناطؽ التابعة ليا 

وتقديـ الخدمة الطبية بالتعاوف مع البمديات المعنية بتطبيؽ لؤلنظمة والموائح الصحية البسيطة 

اؿ المباشر حيث أف وجود أغمبيـ في بيئة غير صحية يؤثر عمى السكاف اإليطالىيف بحكـ االتص

بيـ في األماكف العامة خاصة واف اإليطاليوف اجتاحوا أسواؽ العمؿ واحتكروا العديد مف الميف، 

وعممت عمى نشر الوعي الصحي بيف السكاف الوطنييف عف طريؽ مختار المحمة واألئمة 

قناعيـ بإجراء تمقيحات وتطعيمات وقائية ضد األمراض المعدية كالجدري والتيفوس وامراض  وا 

أخرى كانت متوطنة بينيـ، وكانت تجد صعوبة في تطبيقيا عمى رغـ مف تعاوف مختاري 

المحبلت واألئمة، حيث كانت تجابو بالرفض والتيرب واإلحتجاج وخاصة عممية الحجر الصحي 

وذلؾ عائد لمعادات االجتماعية وخاصة عزوؼ النساء مف انكشافيف عمى األطباء 

ة والنفور مف اإلدارة االستعمارية، بسبب تراكـ الشعور بالكره إضافة عدـ الثق (653)والمساعديف

لمممارسات القمعية تجاىيـ، كما قامت إدارة الخدمات الصحية بالتشديد في المراقبة الصحية عف 

طريؽ المفتشيف الصحييف عمى األغذية والمشروبات المعروضة لمبيع وكؿ ما ىو معد لئلستيبلؾ 

نشاء مراكز متخصص زالة كؿ مف شأنو تمكيف األوبئة مف البشري، وا  ة لتعقيـ الحميب وا 

االستيطاف فعمى سبيؿ المثاؿ قامت بمكافحة الذباب ونظافة األحياء السكنية، وبردـ العديد مف 

البرؾ والمستنقعات لمحد مف إنتشار البعوض والذباب وبدأت في إنشاء مجاٍر عمومية في بنغازي 

اقبة إنشاء اآلبار السوداء وطرؽ تنظيفيا، كما خصصت ودرنة، وأخذت عمى عاتقيا أيضًا مر 

الحكومة االستعمارية الفاشية النفقات لتطوير القطاع الصحي في برقة واألىتماـ بالبنية التحتية 

ليذا القطاع، وأعطت اىتمامًا كبيرًا لممباني بشكؿ خاص حيث انشئت وطورت اىـ المستشفىات 
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وأبرزىا المستشفى الحكومي الذى أسس (654)لئلدارة االستعمارية والمراكز الصحية واإليوائية التابعة

عادة بناءه  في العيد العثماني، وأجرت عميو العديد مف التعديبلت والتطورات مف أعماؿ إزالة وا 

ونجد بدأت معمارية حسب المواصفات العصرية وترميمات داخمية وخارجية لممباني القديمة 

صبلح لممعدات واألجيزة  اإللكترونية المستخدمة في السنوات األولى مف الغزو وصيانة وا 

وصيانة أعماؿ اإلنارة الميمية واألشغاؿ الكيربائية المتنوعة وأستمرت تمؾ األعماؿ وتزايدت عبر 

( سريرًا حيث تـ تشييد 126ـ ألف يتسع ؿ )1930السنوات إلى أف وصؿ ىذا المستشفى في 

 76الرئوي )السؿ( وىو القسـ الذي يشمؿ عدد  جناح كبير لممرضي المصابيف بأمراض التدرف

ستة وسبعوف سريرًا حديثًا وزعت تمؾ األسرة عمى غرؼ صحية منعزلة ومجزاة أعدت خصيصًا 

لمنزالء بالمستشفى، ثـ انشاء أجنحة أخرى تـ تجييزىا بالكامؿ بالمعدات الطبية الحديثة البلزمة 

والمجاري وتوصيبلت الكيرباء والغاز والتيوئة، مف أجيزة الكترونية ووشبكات توزيع مياه الشرب 

وتزويد المستشفى بفسحات استراحة وشرفات وحجرات سكنية صغيرة تستخدـ لئلقامة المؤقتة 

نشاء حديقة بساحة المستشفى وتـ تخصيص  قامة الطرؽ والممرات وا  ولفترة زمنية قصيرة، وا 

ساء، وكذلؾ قسميف لممسنيف والعجزة، جناحيف لؤلمراض المعدية والسارية وقسـ لمرجاؿ وآخر لمن

وأقساـ أخرى لؤلمراض الجمدية والتناسمية والمسالؾ البولية، إلى جانب تقديـ الخدمات الطبية 

وتوفير الرعاية الصحية، وأنشَئ في القسـ القديـ مف ىذا المستشفى صالة لمعالجة أفراد القوات 

ى مستوى في البناء والخدمات لمتمريض المسمحة، بجانبو شيدت عدة أروقة وأقساـ صغيرة أدن

والمعالجة الدوائية والكشؼ الطبي لبقية السكاف الوطنييف واألجانب، وىو ما عكس سياسة التميز 

كما قامت بتجديدات (655) 1.209000العنصري لبلستعمار اإليطالي ،وبمغت التكمفة اإلجمإلىة 

إنشائية معمارية عمى المستشفىات االستعمارية في كؿ مف المرج وطبرؽ ودرنة حيث عممت 
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توسعات معمارية وتحسينات بنائية كبناء البيوت الصغيرة وبعض المساكف الخاصة بالراىبات 

إيطالية، مائة ليرة  100.000والممرضات  والمخازف الخاصة باألدوية والعقاقير الطبية بقيمة 

نشاء بعض األقساـ في مستشفي درنة إليواء المرضي مخصصة لمرجاؿ والنساء بسعة  وا 

، كما قدمت الرعايا (656)ألؼ ليرة إيطالية 60.000(سريرًا بتكمفة إجمإلىة تقدر بػ  30ثبلثيف)

الصحية في المدارس الحكومية الخاصة بالوطنييف، وكذلؾ الكتاتيب الدينية التي تشرؼ عمييا 

دارة االستعمارية،مثؿ تقديـ العبلج لمرضى العيوف التراكوما المنتشر بيف التبلميذ بسبب سوء اإل

األحواؿ البيئية في المناطؽ، كما قدمت دائرة الصحة الدعـ الصحي البلـز لمسكاف الوطنييف 

القادميف مف مناطؽ المجاورة، إذ ارتحموا منيا بفعؿ االضطرابات األمنية وفقدانيـ لمصادر 

عيشتيـ، وتزايدت ىجرتيـ إلى المدف مع تنامي األعماؿ القمعية ضد مناطقيـ ونجوعيـ، وفي م

ىذه المرحمة اتسمت الخدمات الطبية والرعاية الصحية االستعمارية بنوعيف األوؿ خدمات متطورة 

ودائمة موجية لممستوطنيف اإليطالييف، والثانى اتسـ بالطابع االستثنائي والعادي في شكؿ 

ءات طوارئ لمكافحة أوبئة محددة وكاف لتمؾ التدابير آثارًا إيجابيًا عمى السكاف الوطنييف إجرا

حيث ساىمت في التقميؿ مف تفشي األمراض الفتاكة بينيـ وتدني نسبة الوفيات بسبب تمؾ 

األمراض التي حصدت منيـ أعداد كبيرة في المرحمة التي سبقت الحكـ الفاشي بينما ارتفعت 

ات بيف السكاف غير الخاضعيف سواء كانوا محاربيف أو مدنييف رغـ أنو لـ تنشر بينيـ نسبة الوفي

نما كانت عائدة إلى السياسة القمعية تجاىـ وعجز أساليب عبلجيـ البدائية  األوبئة الفتاكة وا 

المعتمدة عمى العسؿ والسمف واألعشاب البرية عمى أف تواجو الجروح الناتجة عف األسمحة 

ة كالذخائر التي تؤدي اإلصابة بيا إلى جروح تمزؽ أحشاء الجسـ إضافة إلى الحروؽ االستعماري

                                                           
656- 

.71-70اٌّزجغ ٔفظٗ، ؽ
 



052 
 

، وأنشئت في ىذه المرحمة مف الحكـ الفاشستي (657)البميغة الناجمة عف القصؼ الجوي بالقنابؿ

لبرقة مراكز صحية في مناطؽ متفرقة مثؿ إجدابيا وتوكرة وسموؽ وسيدي أحمد المقروف ومرسي 

ة العقيمة وبنيت بجوارىا مساكف صغيرة لمعامميف بيا،وتمؾ المراكز ىي عبارة عف البريقة ومنطق

دارتيا  حجرات ضيقة لمداواة الجروح والحروؽ وفي حاالت اإلسعاؼ والطوارئ، ويتـ تشغيميا وا 

ووقع عمييا عبء تقديـ الرعاية الصحية في الحاالت الطارئة  (658)مف قبؿ مساعدي األطباء

المعتقبلت الجماعية، لمساعدة  خياـ الحجر الصحي التي أنشئت داخؿ  لمئات المعتقميف في

 المعتقبلت. 

 -.األوضاع التعميمية:2

أتخذت الحكومة اإليطالية التعميـ كأىـ األدوات السياسية لتنفيذ سياسة الطمينة واالحتواء 

لمسمطة التدريجي تجاه رعاياىا في طرابمس الغرب وبرقة، مف شأنو إعداد جيؿ جديد مواٍؿ 

االستعمارية اإليطالية ويحتـر سيادة روما ومعجٍب بحضارتيا، وبغرس األفكار التي تعزز 

االعتقاد لديو بأف الوجود اإليطالي ميـ إلرتقائو السمـ الحضاري وبالتالي يسيؿ استخدامو كقوة 

طماعيا التوسيعية مية ، واستمرت أى(659)اقتصادية وعسكرية لصالح االمبراطورية اإليطالية وا 

التعميـ كأداء فعالة لتنفيذ تمؾ السياسة طيمة فترة الوجود االستعماري اإليطالي في ليبيا، وارتبطت 

عمميو تنفيذىا ونجاحيا ارتباطًا وثيقًا بالظروؼ السياسية والعسكرية واالقتصادية سواء في إيطاليا 

كذلؾ وفقًا إليدلوجية  أو في مستعمراتيا طرابمس وبرقة، إضافة إلى الظروؼ السياسية الدولية،

كؿ مرحمة مف مراحؿ االستعمار اإليطالي وفمسفة القائميف عمى النظاـ التعميمي أو االستعماري، 

كما أف مسألة التعميـ كانت انعكاسًا لرفض السكاف الوطنييف لموجود االستعماري اإليطالي 
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عف ىويتيـ وثقافتيـ في كؿ ومعارضيـ السياسية الطمينة، ومطالبتيـ بسياسة تعميمية عربية تعبر 

التسويات السياسية والمواثيؽ التي عقدوىا مع السمطة االستعمارية اإليطالية، وعمى الرغـ اف 

الحكومة اإليطالية في مرحمة ما قبؿ الغزو اعتبرت التغمغؿ الثقافي أحدى دعامات التغمغؿ 

دية والسياسية ثـ العسكرية، السممي ،إال أف  االىتماـ بو كاف أقؿ مف الركائز األخرى االقتصا

وعندما بدأ الغزو االستعماري اإليطالي في فرض سيطرتو عمى المدف الساحمية في أكتوبر 

ـ ، أخذ يحكـ قبضتو عمى التعميـ ويوجيو الوجية التي تساعد عمى تحقيؽ أىدافو 1911

المدارس التركية في  وسياستو االستعمارية، لذا أصدرت القيادة العسكرية اإليطالية تعميماتيا بقفؿ

ـ عمى ظير 1911نوفمبر  11بنغازي وطرد المبلؾ اإلداري التعميمي العثماني وتـ ترحيمو في 

الباخرة اإليطالية نابولي إلى اسطمبوؿ، وبدأت اإلدارة االستعمارية  في تطبيؽ نظاـ تعمىمي 

مدير الشؤوف  خاص بالمسمميف ذي طابع مؤقت، وأستحدثت في بنغازي وكالة تعميمية يرأسيا

المدنية تحت إشراؼ وزارة الخارجية وبيا موظفوف إيطاليوف وتعييف ثبلثة مستشاريف كممثميف عف 

السكاف الوطنييف، ووقع االختيار عمى منصور الكيخيا أبرز األعياف بالمدينة وأحمد الجياني 

الوكالة  عميد مدينة بنغازي السابؽ، اضافة إلى محمد بف عامر قاضي بنغازي، وميمة تمؾ

عداد  اإلشراؼ عمى اإلجراءات التعميمية المؤقتة التي ستطبقيا السمطة االستعمارية التنفيذية وا 

التقارير عف ردود أفعاؿ السكاف الوطنييف تجاىيا، إلى جانب مساعدة السمطات في وضع نظاـ 

المدارس وأعمنت إدارة الشؤوف المدنية عف افتتاح مبلحؽ تعمىمية عربية في (660)تعممي مناسب

اإليطالية )الخاصة باإليطالييف( بواسطة منشورات مكتوبة بالمغتيف العربية واإليطالية تدرس فييا 

المناىج اإليطالية إلى جانب المغة العربية ومبادئ الديف اإلسبلمي، مراعاة لمشعور الديني 

ـ إفتتاحيا في أعيد إفتتاح المدارس اإليطالية التي ت 1912والوطني، وفي شيري فبراير ومارس 
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مرحمة التغمغؿ السممي لبلستعمار اإليطإلى، وأنشئت فييا مبلحؽ لتعمىـ السكاف الوطنييف عرفت 

بالمبلحؽ اإليطالية العربية، لكونيا تدرس المغتيف اإليطالية والعربية، وبذلؾ اصبح المواطنيف بيف 

تيب القرآنية بعد أف قوَّضت خياريف ال ثالث ليما إما أف يمتحقوا بالمدارس اإليطالية أو الكتا

السمطات اإليطالية النظاـ التعميمي العثماني، وصادرت ممتمكاتو، وجاءت التقارير األولى عف 

الوضع التعميمي مخيبة لآلماؿ حيث لـ يمتحؽ بتمؾ المبلحؽ التي أنشئت بمدينة بنغازي في 

 (662)بعة وثمانوف طالباً مف أصؿ مائة وأر  (661)( طالبًا فقط36ـ سوى ستة وثبلثيف )1912مارس 

في طرابمس وبنغازي وجاء فييا أيضًا أف معظـ السكاف الوطنييف فّضموا إرساؿ أبنائيـ لمتعميـ في 

الكتاتيب القرآنية ألف الطابع اإليطالي ليذا التعميـ آثار خوفيـ عمى عقيدتيـ مما يدؿ بصورة 

مستعمر فرضيا عمييـ في واضحة عمى مدي مناىضتيـ لمسياسة االستعمارية التي يحاوؿ ال

مجاؿ التعميـ، ولمعالجة تمؾ المعضمة قامت وزارة المستعمرات، التي أصبحت الشؤوف التعميمية 

مف ضمف مسؤوليتيا، بتكميؼ الجنراؿ كارسو مدير الشؤوف المدنية بطرابمس، ورئيس الوكالة 

بإعداد رئاسة Alfonso Nalino(663)التعميمية فييا وكذلؾ المستعرب اإليطالي الفونسو نالينو 

الكتاتيب ووضع مقترحات بإمكانية االستفادة منيا في النظـ التعميمية الجديد وأقترح الجنراؿ 

رساؿ مدرسيف إيطالييف لمتعميـ  كارسو بأف تطور الكتاتيب ويدخؿ إلييا نظـ التدريس الحديثة وا 

تدائية العربية، ولـ ترحب بيا، أما الفونسو تالينو تضمف مقترحة دمج الكتاتيب مع المدرسة االب

 -وزارة المستعمرات بيذيف المقترحيف لسببيف ىما:

: أف أي تدخؿ مباشر مف قبؿ السمطات االستعمارية في شؤوف الكتاتيب في شأنو أف يزيد أوالً 

 مف المعارضة الوطنية لموجود االستعماري اإليطالي.

                                                           
661- 

.118اٌجٛرٞ، ِجزّغ ثٕغبسٞ فٟ إٌـف االٚي ِٓ اٌمزْ اٌؼؼز٠ٓ، ؽ
 

662- 
.-57ئثٍزْٛ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ

 

663- 
اٌفٛٔظٛ ٔب١ٌٕٛ سج١ز ػبٌّٟ فٟ اٌؼإْٚ اإلطال١ِخ ٚػ١ٓ وّظزؼبر فٟ ِجبي اٌزؼ١ٍُ االطزؼّبرٞ فٟ اٌؼٙض 

اٌفبػٟ.
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ميمي في الكتاتيب ال يخدـ سياسة الطمينة : عدـ إمكانية إدخاؿ المغة اإليطالية لمنظاـ التعثانياً 

التي تصبو إيطاليا لتحقيقيا عبر وسيمة التعميـ، واستبعد نموذج التعميـ اإليطالي في مستعمراتيا 

ريتريا( نتيجة بإشراؼ الكنيسة عميو وىو أمر ال يصمح تطبيقو في ليبيا  بشرؽ أفريقيا )الصوماؿ وا 

زير المستعمرات برتوليتي نحو دراسة النماذج االستعمارية باعتبارىا بمدًا أىمو مسمموف، واتجو و 

اإلنجميزية والفرنسية في الشماؿ األفريقي، واستعيد النموذج االنجميزي لكونو يقـو عمى أساس 

التدريس بالمغة العربية فى المرحمة االبتدائية  االمر الذى أسيـ مف وجية نظر اإليطالييف فى 

مي في مصر وعزز الحمية الدينية والشعور القومي، أما النظاـ زيادة التضامف العربي اإلسبل

التعميمي لؤلستعمار الفرنسي فأف وزارة المستعمرات تبيف ليانتيجة إدخاؿ فرنسا نظاـ التعميـ 

المتقدـ في المرحمة الثانوية أفرز نخبة متعممة تنبت االفكار الغربية المنادية بالتحرر، وكانت 

الستقرار السياسي في المستعمرات األفريقية خاصة في غرب أفريقيا، سببا فى زعزعة األمف وا

وتبنت وزارة المستعمرات سياسة تعميمية ترتكز عمى أف  المدرسة ىي اداة تحقيؽ سياسة الطمينة 

واالحتواء التدريجي عف طريؽ مناىج تعميمية تقدـ قدرًا مف الثقافة العامة وذات طابع عممي في 

ـ صدر أوؿ قانوف تعميمي خاص بالمسمميف في واليتي  1914ر سنة يناي 14جوىرىا، وفي 

في  56طرابمس وبرقة يتـ بموجبو تنظيـ التعميـ الحكومي واعمف عنو بمرسوـ ممكي رقـ 

رؤية وزارة المستعمرات بشأف الكتاتيب إذ أف  24-23-22-21وتضمنت المواد  (664)ـ1915

طريقة عمميا ال يشكؿ خطرًا سياسيًا عمى الوجود االستعماري اإليطالي، وتركيا تعمؿ كمراكز 

دينية صرفة دوف تدخؿ حكومي فإف الحكومة اإليطالية تشخص بتأييد شعبي عندما تقدـ الدعـ 

                                                           
664- 

.15ِبروٛ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
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وجاء (665)اميا ببعض الشروط، ونظمت تمؾ المواد عبلقة الحكومة بالكتاتيبالمادي في مقابؿ التز 

 -فييا:

تنظيـ الكتاتيب مع صرؼ مكافأة مالية لممدرسيف أو المعمميف مف إدارة األوقاؼ وخزينة  .1

 المستعمرة.

 -تقدـ المساعدات إلى الكتاتيب إذا توفرت فييا الشروط التإلىة: .2

 14-5تتراوح أعمارىـ ما بيف  25اب الواحد عف خمسة وعشريف أ. أاّل يقؿ عدد التبلميذ في الكت

 سنة.

 ب. أف تدرس مقررات المغة العربية والدينية ومبادئ الرياضيات.

 .(666)ج. يخضع الكتاب لرقابة المفتش اإليطالي ومتابعتو بالتعاوف مع القاضي

سيطرة غير المعمنة وكانت اإلدارة اإليطالية ترمي إلى إحاطة الكتاتيب بنوع مف الرقابة وال

وجاء إستبعاد المشرع اإليطالي لنموذج الكتاتيب الحكومية في مصرخوفاأف تتحوؿ إلى بؤرًا لخمؽ 

نخبة مف المناىضيف لمسياسة االستعماريةااليطالية، كما نص التشريع عمى إنشاء مدرسة 

األطر الدينية  اسبلمية عمييا مقرىا طرابمس تختص بالعموـ الدينية، وتيدؼ إلى إعداد موظفيف

 –الذيف سيفضموف اإللتحاؽ بالمدارس اإليطالية  (667)ومدرسي المغة العربية والديف االسبلمي

العربية بدال عف الكتاتيب، مما سيؤدي مستقببًل إلى إندثارىا بشكؿ تدريجي، وتعثر تنفيذ ىذه 

بية، وما ترتب التشريعات بسبب التدىور السياسي والعسكري إليطاليا بعد ىزيمتيا في القرضا

عميو مف إنحصار وجودىا في المدف الساحمية إلى جانب اشتراؾ إيطاليا في الحرب العالمية 

 األولى.

                                                           
665 - 

GENNARO MONDAINI LA LEGIAZIONE COLONIDE ITA LIANA 1881-

1940 MILANO 1941 P,276 P. 793.
 

666- 
.91َ، ؽ1972، اٌمب٘زح، صار اٌز١ّٕخ ، رطٛر اٌزؼ١ٍُ فٟ ١ٌج١ب فٟ اٌؼـٛر اٌذض٠ضخرأفذ غ١ّٕٟ اٌؼ١ز، 

 

667 - 
Gennaro Mondaini/p. 793-794
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وظؿ وضع الكتاتيب في المناطؽ المحتمة عمى ما ىو عمىو دوف تغيير يذكر، أما في 

في حالة مناطؽ الدواخؿ والخارجة عف نطاؽ السمطة اإليطالية، فأف التعميـ في الكتاتيب أصبح 

متدىورة النضماـ المواطنيف والقائميف عمى شؤوف التعميـ فييا إلى حركة الجياد ضد الغزو 

اإليطالي بقيادة أحمد الشريؼ، إضافة ما ترتب عمي الحرب ضد القوات اإلنجميزية إباف الحرب 

 .(668)العالمية األولى عمى الحدود المصرية مف تدىور في األحواؿ االقتصادية والصحية

وافتتحت عدة  (669)العربية –ما في مجاؿ التعميـ الحكومي استمرت المدارس اإليطالية وأ

، وقامت اإلدارة باستئجار عدة (670)طبرؽ –درنة  –عربية في كؿ مف بنغازي  –مدارس إيطالية 

بيوت وتـ االستعانة بمعمميف ليبييف لتدريس مادتي المغة العربية والديف اإلسبلمي ومنيـ في 

سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،السنوسي المرتضي وخميؿ القبلؿ وبشير بادي ومصطفى  بنغازي عمى

أدريزىف وفي درنة بوبكر قاديش وخميفة عيسى أما في طبرؽ أحميده البشرى  والقاضي سيدي 

عبداهلل. وبحكـ الطابع اإليطالي ليذا التعميـ أثار خوؼ الميبييف عمى عقيدتيـ وعمى شخصيتيـ 

 إلسبلمية.وثقافتيـ العربية ا

وامتنع أغمبيـ عف إرساؿ أبنائيـ إلى تمؾ المدارس وفضموا تعمىميـ في الكتاتيب القرآنية، 

 .(671)وكما أف ظروؼ الحرب والنتائج المترتبة عمىيا أعاؽ انتشار ىذا النوع مف التعميـ

مفاوضات سياسية بيف الحركة الوطنية في برقة،  1917 -16وشيدت الفترة مف 

الية تمخضت عف عقد اتفاقية عكرمة تعيدت إيطاليا بموجبيا باحتراـ الديف والسمطات اإليط

                                                           
668- 

، مزاثٍض، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١ٓ، ؽ 22، اٌجشء االٚي، رلُِٛطٛػخ رٚا٠بد اٌجٙبص٠ٛطف طبٌُ اٌجزغضٟ، 

192.
 

669- 
.58ئثٍزْٛ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ

 

670- 
.294-293اٌطزاثٍظٟ، ٔفض اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ

 

671- 
ٌؼ١ٍّخ االٌٟٚ ، ثذش ِمضَ ئٌٟ إٌضٚح ا1950َ-1835اٌّضارص اإل٠طب١ٌخ ٚرطٛر٘ب فٟ ١ٌج١ب اٌـبصق دظ١ٕٓ، 

، 2009َ ، مزاثٍض، ِزوش جٙبص ا١ٌٍج١١ٓ ٌٍضراطبد اٌزبر٠ش١خ ، 1950-1850ػٓ اٌزبر٠ز االجزّبػٟ ا١ٌٍجٟ 

 ..111ؽ
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اإلسبلمي والمساىمة في نشره وتعمىمو وأف يدرس عمماء دينيوف القرآف الكريـ في المدارس 

 .(672)الحكومية

 1917التي شكمت في  (673)وجاء ذلؾ وفقًا لمطالب الحركة الوطنية والمجاف االستشارية

نشاء الجامعة اإلسبلمية لتضاىي التي طالبت بتشكي ؿ نظاـ تعمىمي إسبلمي في شكؿ كتاتيب، وا 

الجامعة األزىرية. وفي نياية الحرب العالمية األولى ظيرت في إيطاليا أصوات سياسية تطالب 

بتبني الفمسفة الولسونية المؤيدة لسياسة التعاوف مع السكاف الوطنييف في المستعمرات واعطائيـ 

نقسامًا في األوساط السياسية بيف حؽ تقرير المصي ر. وشيدت إيطاليا في ىذه المرحمة توترًا وا 

مؤيد ورافض ليذه السياسة. وتمثؿ الحكومة اإليطالية التيار الرافض لتتبني تمؾ السياسة، ونظرًا 

لزيادة حدة التوتر السياسي داخؿ إيطاليا مف جية والنتائج المترتبة عمى دخوليا في الحرب 

األولى مف جية أخري، اضطرت إلى إستخداـ سياسة الوفاؽ لتعزيز وجودىا وكسبًا العالمية 

 –ـ وتناولت المواد العاشرة 1919لموقت، فأصدرت القوانيف األساسية لطرابمس وبرقة سنة 

الحادية عشرة والثانية عشرة منو مسألة التعميـ، ورغـ أنيا لـ تتضمف التعميـ الديني بشكؿ منفرد 

عمى اف يكوف التعميـ االبتدائي بالمغة العربية فقط، وانفرد قانوف برقة بإلزامية  إال انيا نصت

التعميـ لمذكور ودمج الكتاتيب في النظاـ التعميمي بينما عامميا قانوف طرابمس معاممة المدارس 

. ويعّد ما جاء في القوانيف األساسية بخصوص التعميـ لنجاح (674)الحرة الكاثوليكية والييودية

الجانب الوطني في فرض سياسية تعمىمية عربية وميدت اتفاقية الرجمة الطريؽ أماـ انشاء حكـ 

ـ وأقر ىذا المجمس في 1921مشترؾ وتأسيس مجمس نواب برقة الذي انعقد في األوؿ مف أبريؿ 

مف اتفاقية الرجمة والتي نصت عمى أعداد قانوف  13ة ـ الماد1921جمستو األولى في أبريؿ 

                                                           
672- 

197ػىزٞ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
 

673- 
ِّٚٙزٙب إٌظز فٟ ػضح للب٠ب ِٓ  469رلُ  1917ػىٍذ اٌٍجبْ االطزؼبر٠خ ثٕبء ػٍٟ اٌّزطَٛ اٌٍّىٟ طٕخ 

ٚروشد ا٠طب١ٌب فٟ اسز١بر اٌذ٠ٓ ٠ز٠ضْٚ اٌزؼبْٚ ِؼٙب.ث١ُٕٙ اٌزؼ١ٍُ 
 

674- 
.110ا ثٍزْٛ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
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خاص بالميبييف واعداد منيج مدرسي يجمع بيف النظاـ التقميدي والحديث ليخدـ حاجات التنمية 

الوطنية، كما حددت أنواع المدارس التي تقاـ في برقة واألماكف التي ستقاـ فييا، النوع األوؿ 

كز الساحمية والداخمية، ومدرستاف اعداديتاف في بنغازي مدارس إبتدائية وتؤسس في جميع المرا

ذا لـز األمر واحدة في الزاوية والبيضاء، وأخرى في  ودرنة، وراشدية في كؿ مف طبرؽ واجدابيا، وا 

مراوة، وتأسيس مدرسة عميا في بنغازي باعتبارىا عاصمة الوالية لصياغة تفاصيؿ المادة الثالثة، 

مف الميبييف وااليطإلىيف، ومّثؿ الجانب الوطني عضويف مف مجمس وعيد إلى لجنة فنية مكونة 

النواب وىما محمد الكيخيا ومحمود بف شتواف، وعف الجانب اإليطالي الدكتور ردولفو ميكاكي 

Radolfo Mikaki  مدير إدارة المدارس، الدكتور أنجيمو بيكوليAngelo Piccoli  المراقب

وبعدما انجزت المجنة عمميا عرضتو عمى  (675)ف جامعة روماالتعميمي لبرقة، والفونسو نالينو م

مجمس نواب برقة في جمستو العادية والذي صادؽ عمىو واعمف عف القانوف التعميمي لبرقة والذي 

ونصت المادة األولى عمى أف تكوف الكتاتيب  1922فبراير  5بمرسوـ ممكي في  368يحمؿ رقـ 

ومدتيا ثبلث سنوات يتنقؿ بعدىا الطالب الناجح إلى المرحمة المرحمة األولى مف التعميـ االبتدائي 

 -مف التعميـ اإلبتدائي ويشمؿ مناىجيا عمى اآلتي:

 تحفيظ جزء مف القراف الكريـ.. أ

 قواعد الديف واألخبلؽ.. ب

 ج. الكتابة واإلمبلء.

 د. المبادئ األولى لمحساب.

 ىػ. دراسات عامة .

                                                           
675-

.159ئثٍزْٛ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
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المدارس االبتدائية التي يقتصر التعميـ فييا بالمغة والناجحوف ينتقموف إلى التعميـ في 

العربية عمى مواد المغة العربية وآدابيا والديف اإلسبلمي، والتاريخ، والجغرافيا، أما باقي العمـو 

األخري فإنيا تدرس بالمغة اإليطالية سواء في المدارس االبتدائية أو اإلعداديتيف، ويمكف القوؿ 

اد ضمنيًا ثنائية المغة في المدارس الحكومية وفقًا لمبرنامج التعميمي الذي إف القانوف التعميمي أع

أقرتو وزارة المستعمرات سابقًا وىو ما يتعارض مع المادة الحادية عشر مف القانوف األساسي التي 

تعد ترجمة لممطالب الوطنية بإقامة نظاـ تعمىمي عربي إسبلمي وتكوف مف ضمف الواحد 

لتي أقرىا التشريع إضافة مدرستيف إعداديتيف ومدرسة واحدة لمفنوف والصنائع، والثبلثيف مدرسة ا

 ومدرسة لمعمـو الزراعية، ومدرستيف لتعميـ البنات األشغاؿ اليدوية.

المادة السابعة: توفير نوع مف التعميـ ألبناء القبائؿ مف خبلؿ الوحدات التعميمية المتنقمة 

ص القانوف عمى تعميـ ديني عالي في برقة لذلؾ رشحت ، ولـ ين(676)بمناىج مناظرة لمكتاتيب

خمسة طبلب لمتعميـ في األزىر عمى نفقتيا كاف  1922إدارة التعميـ بوزارة المستعمرات في سنة 

، رغـ (677)مف بينيـ الشيخ عبد الحميد عطية الديباني تحت اشراؼ القنصؿ اإليطالي في القاىرة

ة والتحرر مف االستعمار، إال أنيا كانت في حاجة لتوفير مخاوؼ إيطاليا مف انتقاؿ أفكار القومي

موظفيف لؤلطر الدينية، ولكسب مساندة العمماء والفقياء في دعـ سياستيا لما ليـ مف مكانة دينية 

 .(678)واجتماعية

وبذلؾ أصبحت الكتاتيب ىي القاعدة لمسمـ التعميمي في برقة، وال يمكف تطبيؽ القانوف 

ـ موقؼ إدارة المدارس منيا فيما يتعمؽ بالطمينة، كما أف االدارة ال تستطيع التعميمي بدونيا، ورغ

في ظؿ الظروؼ السياسية واالقتصادية الراىنة توفير المباني المدرسية والمدرسيف لممناطؽ 

                                                           
676- 

.78-77ِبروٛ ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ ؽ 
 

677- 
.157اٌطزاثٍظٟ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ

 

678- 
.167ئثٍزْٛ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ
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البعيدة، لذلؾ أثرت االستفادة مف الكتاتيب والمدارس القرآنية بالمساجد والزوايا، ونص القانوف 

ربعة وثبلثيف كتابًا في برقة، واختار ردولفو ميكاكي المناطؽ التي ستقاـ فييا عمى تحديث أ

 –طمميثة  –المرج  –توكره  –الرجمة  –اجدابيا  –قمينس  –سموؽ  –الكتاتيب وىي بنغازي 

 -واختير ليا مبلؾ مف المدرسيف عف طريقتيف:

 أواًل: فقياء الكتاتيب بشرط موافقة المفتي والقاضي

يؼ عدد مف الذيف تمقوا تعمىما في األزىر والزيتونة وأجريت ليـ اختبارات روعي فييا ثانيًا: تكم

وكمؼ المفتي حسيف (679)الجانب السياسي أواًل تحت إشراؼ إدارة المدارس وزارة المستعمرات

 .(680)يوسؼ بودجاجة باإلشراؼ عمى التعميـ في الكتاتيب

رؼ المنفذ لما ورد في القانوف التعميمي والجدير بالذكر أف الحكومة اإليطالية تعد ىي الط

لبرقة، األمر الذي يبرىف عمى أف االتفاقيات السياسية التي عقدتيا إيطاليا مع الجانب الوطني 

بالنسبة ليا التعدو كونيا صفقة سياسية يتـ بموجبيا االعتراؼ بالسيادة اإليطالية مقابؿ إقامة 

ا يخص المادة األولى مف القانوف قامت السمطة جممة االصبلحات السياسية واالجتماعية، وفيم

اإليطالية بتنفيذىا في المراكز العمرانية التي تحت سيطرتيا المباشرة واتخذتيا وسيمة إلرضاء 

( 11المنتخبيف الميبييف في مجمس النواب وتـ تحويؿ المدارس اإليطالية العربية اإلحدي عشر )

( كتابًا بداًل عف الواحد والثبلثيف 20وفتح عشريف ) القائمة مف قبؿ إلى مدارس ابتدائية عربية

، وعمؿ (681)ويتـ افتتاح مدرستيف اعداديتيف ومدرستيف لمبنات ومدرسة الفنوف والصنائع في بنغازي

مدير المدارس القصور في التنفيذ مف خبلؿ التقرير الذي قدمو لمبرلماف البرقاوي ، أنو ناتج عف 

 وفر العدد الكافي مف المدرسيف.قمة اإلمكانيات المادية وعدـ ت

                                                           
679 - 

Lanova d,itali, p p1108-1110.
 

680- 
.178ثزٍْٛ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽئ

 

681- 
.175-172ئثٍزْٛ،  اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ ؽ 
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والجدير بالذكر أف الحكومة اإليطالية ال ترغب في التوسع في االجراءات المتعمقة 

بالكتاتيب في برقة النيا سوؼ تقمؿ مف فرص الطمينة، إضافة إلى أنيا سوؼ تكوف مجبرة عمى 

فكار القومية والتحرر مف تعييف أعداد كبيرة مف المدرسيف ال تثؽ في والئيـ السياسي وقد ينقموف أ

اإلستعمار إلى الجيؿ الجديد،كما أنياسوؼ تتسبب فى إرىاؽ ميزانيتيا، كما أنو سيصعب عمىيا 

 .(682)مراقبتيما

 .31كتابًا بداًل مف  20ب. فتح 

 جػ. إنشاء مدرستيف لمبنات.

 د. إنشاء مدرستيف إعداديتيف.

رسالتيا، بينما تأجؿ إنشاء المدرسة وتابعت مدرسة الفنوف والصنائع القائمة مف قبؿ أداء 

 .(683)العإلىة والمدرسة الزراعية

ـ تـ تخفيض عدد المدارس الحكومية الخاصة 1922-1921ومع إطبللة العاـ الدراسي 

 فقط بحيث أصبحت. 20بالمسمميف إلى 

 مدارس قرآنية. 10

 مدارس ابتدائية. 5

 مدرستيف إعداديتيف.

 مدرسة واحدة الفنوف والصنائع.

 .(684)ستيف لمبناتمدر 

                                                           
682 - 

Lanova d,itali, p p1108-1110.
 

683- 
.175-172ئثٍزْٛ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ ؽ

 

684
 .531اٌـبصق دظ١ٓ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ -
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ونجحت السياسة االستعمارية اإليطالية في الحفاظ عمى أىدافيا التي وضع اسسيا 

برتوليني فيما يتعمؽ بمنح تعمىـ محدود لميبييف إذ وضعت العراقيؿ المادية أماـ تنفيذ مطالب 

الميبييف لتطبيؽ الخطة التعميمية الجديدة التي صادؽ عمييا البرلماف البرقاوي ولـ تفتح مدرسة 

العالي، وكذلؾ المدرسة الزراعية، وعمى الرغـ مف القانوف التعميمي لـ يتسفَّ لو البدء عمميًا  التعميـ

ـ وتزامف ذلؾ مع تسمـ النظاـ الفاشستي زماـ الحكـ 1923 –ـ 1922اإل خبلؿ العاـ الدراسي 

لفاشية في روما إال أنو جرت في برقة محاولة لتطبيقو قبيؿ انتقاؿ حكـ والية برقة إلى الحكومة ا

،وتحققت بعض اإلنجازات التي مف شأنيا أف تظير التزاـ الحكومة االستعمارية بتنفيذ القانوف 

األساس، وكانت في الواقع جزءًا مف اإلجراءات المتواضعة التي قدمتيا السمطة االستعمارية في 

مؿ ـ والمرتبطة بحفظ السبلـ في المنطقة وح1917برقة في مرحمة ما بعد اتفاقية عكرمة 

الوطنييف عمى االعتراؼ بالسيادة االستعمارية عمى ببلدىـ، كما اف التطبيقات العممية جاءت 

لتعكس مفيـو السياسة االستعمارية لبلستقبلؿ الذاتي ، بإف ال يخرج عمى التعاوف في ظؿ الحكـ 

قيؽ المباشر، وألف السمطة اإليطالية تمثؿ الجانب المنفذ لمقانوف فإنيا اعطت األولوية لتح

األىداؼ االستعمارية فأرسمت وزارة المستعمرات مديرًا ايطإلىًا الدارة التعميـ المحمي في برقة 

ومساعدة في ادارة التعميـ االبتدائي إلى جانب رؤساء التعميـ االبتدائي في المتصرفيات مف اجؿ 

اكبر لمسمطة  ضماف تنفيذ سياستيا التعميمية مف خبلؿ جيودىـ اإلدارية، والنتيجة كانت تركيز

فى أيدى اإليطإلىيف، وأتاحت الفرصة لموطنييف الف يعمموا في ىذا النظاـ دوف أف تكوف ليـ 

السيطرة عميو اذ كانت مسألة تعاونيـ مطمبًا اساسيًا  لحاجتيا لتعاوف المفتي ، القاضي ،األعياف 

اتيب وتوزيع الغذاء ومشائخ القبائؿ خاصة فيما يتعمؽ بإجبارية التعميـ واالدارة العامة لمكت

والمبلبس والمحافظة عمى الوعي الصحي فكمؼ مفتي بنغازي آنذاؾ بمياـ المفتش العربي الدارة 
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كما اسس  (685)المدارس العربية االبتدائية وادارة الكتاتيب الحرة التي ال تتمقي دعمًا مف الحكومة

اريًا وىو يتكوف اثني عشر ـ مجمس التعميـ العاـ وكاف دوره استش1922بقرار مف واؿ  برقة في 

ـ، 1923ايطإلىيف وواحد فقط ييودي، كما شكمت مجالس وفي عاـ  6ليبييف و 5عضوًا منيـ 

لسكاف برقة عكس األىداؼ السياسية لمفاشست ، التعميمى طرأت تغيرات ىامة عمى البرنامج 

ستعمارية ، حيث تـ االستغناء عف خدمات المعمميف المحمييف المشكوؾ في والئيـ لمسمطة اال

وألغيت مقترحات المدرسة العميا مع استمرار مؤقت لممدرستيف اإلعداديتيف إلى حيف صدور قانوف 

ـ، الخاص بالتعميـ 1915تعميمي جديد خاص بالميبييف وأعيد البرنامج التعميمي المعموؿ بو عاـ 

ف يقتصر تعميـ االبتدائي فيما يعرؼ بالمدارس العربية االيطالية والمدرسة الصناعية عمى أ

المنتسبيف إلييا عمى الجانب الحرفي مف حممة شيادة إتماـ خمس سنوات المرحمة االبتدائية أو 

المجتازيف منيـ امتحاف القبوؿ طمبت وزارة المستعمرات مف واؿ برقة الجنراؿ بونجوفاني تقميص 

يقاؼ المنح الدراسية التي ك انت تعطي لمطبلب عدد الكتاتيب التي تتمقى الدعـ مف الحكومة وا 

المرشحيف الستكماؿ تعميميـ في األزىر أو الذيف بعثوا إلى المدارس الثانوية في روما وكاف 

 .(686)1922عددىـ ثبلث طبلب في عاـ 

 وكانت المدارس التي تقوـ بتعميـ التبلميذ الوطنييف في ىذه المرحمة ىي: 

مدرسة بنغازي الصناعية وأطمؽ عمييا اسـ ارنالدو موسوليني سبؽ وأف بدأت أعماليا في 

ـ وبيا قسـ خاص بالطبلب الوطنييف ويتمقى فييا الطالب تدريب لمدة ثبلث 1921 - 1920

سنوات، وتيدؼ إلى تعميـ الميارات الصناعية في النجارة ، التجميد، التطريز عمى الجمد، المحاـ 

( وفي 22ـ أضيفت إلييا سنة دراسية رابعة وألتحؽ بيا اثنيف وعشريف طالبًا )1923وفي سنة 

ـ صدر مرسوـ ممكي ينص عمى تحويؿ مدرسة الفنوف إلى معيد مستقؿ وأطمؽ عمييا 1925عاـ 
                                                           

685- 
.77-75ئثٍزْٛ، ٔفض اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ ؽ

 

686-
 .54، ؽ 1924ع.ٚ.ر، د.ة، ِب٠ٛ 



048 
 

اسـ مدرسة بنغازي الصناعية وتتكوف مف قسميف ، واحد خاص بالطمبة اإليطالييف عمى غرار 

 ية في إيطاليا، وقسـ ثاني حرفي خاص بالطبلب الميبييف. المدارس الثانوية الصناع

 عدد الفصوؿ الدورة العاـ الدراسي

 طالب   38 -أ  1928 - 27

 طالب  29 -ب  
3 

 41 –أ  ـ 1929 - 1928

 25 -ب 
3 

 54 –أ  1930 - 1929

 19 -ب 
3 (687) 

 

وألتحؽ بيا ثمانية ـ 1923-1922وبدأت المدرسة اإلعدادية في بنغازي في العاـ الدراسي 

( بأقساميا . ولمتعميـ بيا ازداد الطمب عمى دور المعمـ العربي لزيادة عدد 38وثبلثيف طالب )

المواد التي تدرس بالمغة العربية، وتتمثؿ في المواد التالية، القرآف الكريـ، المغة العربية ، التاريخ 

العمـو ، المغة  -حساب وف مواد الوالجغرافيا، الخط العربي، بينما يدرس المعمموف اإليطالي

 .(688)، التربية البدنيةاإليطالية

وقاد ىذا األمر إلى ضرورة توفير مدرسيف عرب ، لذلؾ تعاقدت وزارة المستعمرات مع 

ثبلث مدرسيف مف سوريا ومصر عف طريؽ القنصؿ اإليطالي إلخضاعيـ لمرقابة السياسية، 

وكاف ىذا األمر مصدر قمؽ بالنسبة لمحكومة اإليطالية لخوفيا مف تسرب أفكار القومية العربية  

ر سياسية تنشط ضد الوجود اإليطالي في برقة لذا لجأت إلى االستعانة تؤدي إلى خمؽ بؤ 
                                                           

687-Pocioli, Ibid. 1130
 

688
 .95ِبروٛ، اٌّزجغ اٌظبثك ، ؽ  -
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بالوطنييف الذيف يعمموف في الخدمة العسكرية بعد إجراء إمتحاف ليـ بيدؼ تمبية االحتياجات 

الممحة كوظائؼ مؤقتة، وأعطيت ليـ نفس مرتبات المعمميف اإليطالييف باستثناء عبلوة التمييز 

 .  (689)مستعمرات اإليطاليةالخاصة بالتدريس في ال

وافتتحت مدرستاف لتعميـ البنات واحدة في بنغازي واألخرى في درنة وارتكزت سياسة 

التعميـ فييا عمى تعميـ يعادؿ المرحمة االبتدائية ويجمع في طابعة بيف التعميـ االبتدائي والميني ، 

ة اإليطالية تعميميا اختياري، بينما تتمقى فيو الطالبات تعميـ المغة العربية والقرآف الكريـ ، المغ

أعطيت أىمية كبيرة لمجانب العممي في مجاؿ الحياكة والتطريز عمى الحرير وصناعة السجاد. 

وفي مدرسة بنغازي كانت المعممات حميدة العنيزي وبديعة سرور فميفمة ، أما مدرسة درنة كانت 

دارة المدرسة إيطالية مع وجود  دكتورة إيطالية تقوـ بميمة اإلشراؼ المعممة حميمة بحيري، وا 

 .(690)والتوعية الصحية

ـ افتتحت مدرسة إعدادية درنة ، وكاف بيا مف المعمميف الوطنييف كؿ مف 1924وفي 

 .(691)رمضاف قادريش وخميفة الحاج عيسى وعمي أسعد الجربي

عاـ  ـ وتـ إلغاء اإلعداديتيف في1926 - 25وكاف آخر دفعة تـ قبوليا في العاـ الدراسي 

 ـ بعد صدور القانوف الجديد. 1928

 المدرسة اإلعدادية في بنغازي

 المعمموف الوطنينوف عدد التبلميذ العاـ الدراسي 

 مصطفى ادريزة 28 ـ1923 -22

 سالـ المكحؿ  41 ـ23-1924

                                                           
689

 .263أثٍزْٛ ،اٌّزجغ اٌظبثك ، ؽ -
690

 .263 - 262اٌّزجغ ٔفظٗ، ؽ  -
691

 .297اٌطزاثٍظٟ ، اٌّزجغ اٌظبثك ، ؽ -
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 السنوسي المرتضي

  43 ـ24-1925

  50 ـ25-1926

  30 ـ 1927 - 26

  (692)  21 ـ1928 - 27

 

 البنات بنغازيمدرسة 

 عدد الفصوؿ عدد الطالبات العاـ الدراسي 

 4 95 ـ1928 -  27

 4 92 ـ 1928 - 28

 4 95 ـ 1930 - 29

 

 

 مدرسة البنات درنة

 عدد الفصوؿ عدد الطالبات العاـ الدراسي 

 3 69 ـ1928 -  27

 3 62 ـ 1928 - 28

   3 38 ـ 1930 - 29

 

                                                           
692- Annuario,Scuole . pp. 30-31.

 



020 
 

التعميـ الخاص بالميبييف ،ينطوى عمى تعميـ ابتدائي لمذكور حددت المادة األولى منو نوع 

يكوف عمى مرحمتيف، األولى ثبلث سنوات كمرحمة دنيا، والثانية مرحمة عميا ومدتيا سنتيف ، 

ومدرسة لتعميـ البنات األشغاؿ اليدوية، كذلؾ تأسيس مدرسة محو أمية لمذكور في المراكز ذات 

نصت المادة الثالثة عمى تحديد المواد التي يتـ التعميـ بالمغة األىمية حسب ماتراه الحكومة ، و 

العربية وىي القرآف الكريـ والمغة العربية وقواعد السموؾ، أما باقي المواد، الحساب، العموـ، 

الجغرافيا، التاريخ، اإلنشاء، البستنة، المحاسبة، عمـ المساحة ،الوقاية الصحية، األلعاب 

 .(693)وسيقى  بالمغة اإليطالية إضافة إلى تعمـ المغة اإليطاليةالترفييية، الغناء والم

 .(694)الشرط الرئيسي في انتقاؿ الطالب إلى الصؼ المتقدـ نجاحو في المواد اإليطالية

ـ الخاصة بالوطنييف لمتوسع 1931- 1923وازداد عدد المدارس االبتدائية في الفترة مف 

ناء المسمميف ويقدر عدد التبلميذ بيا نحو مدرسة خاصة بأب 21في رقعة االحتبلؿ وبمغت 

( معممًا مف 30( معممًا إيطاليًا وثبلثيف )21( تمميذ يضطمع بتعميميـ واحد وعشروف )1088)

الوطنييف بعضيـ ممف تخرجوا مف المدرستيف اإلعداديتيف في بنغازي ودرنة ومجموعة مف فقياء 

حاف أجرى ليـ عمى يد لجنة برئاسة القاضي وفقًا المت (695)الكتاتيب تـ اختيارىـ لمينة التدريس

والمدارس ثبلث منيا في بنغازي وىي مدرسة بنغازي المركزية ، مدرسة البركة ،  (696)الشرعى

مدرسة الصابري والباقي موزعة عمى مناطؽ برقة وىي مدارس درنة ، طبرؽ المرج ، شحات، 

لقوارشة، وبعد احتبلؿ الواحات تـ سموؽ، توكرة ، قمينس، طمميثة، اجدابيا، البردي ، األبيار،ا

 .(697)إفتتاح مدرسة في جالو
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-
 
Annuario,Scuole . pp. 27-28. 

694
 .281، ؽ 1983ٕؼأح اٌؼبِخ ٌٍٕؼز ٚاٌزٛس٠غ ٚاإلػالْ، ِذّض األططٝ، ٚرلبد ِط٠ٛخ. مزاثٍض، اٌّ -

695
- AnnurioScuole, 1927-1930, pp.18-20. 

696
 َ.1928ٚ.َ.ع.ة، اٌّجٍض اٌزاثغ ، طجً رـض٠مبد ،  -

697
 259أثٍزْٛ ، اٌّزجغ اٌظبثك ، ؽ -
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ـ وكؿ مجمس يتكوف مف احدي عشر  1922مدرسية في مقاطعات برقة الست في ابريؿ 

ايطإلىيف وواحد عف الطائفة إلىيودية ،والمجمس مسؤواًل عف إلتحاؽ  5ليبييف و 5عضوًا منيـ 

 .التبلميذ وتوزيع الغذاء والممبس عمى التبلميذ

ـ طرأت تغيرات ىامة عمى البرنامج التعميمي لسكاف برقة عكس  1923وفي عاـ 

االىداؼ السياسية لمفاشست حيث تـ االستغناء عف خدمات المعمميف المحمييف المشكوؾ في 

والئيـ لمسمطة االستعمارية، وألغيت مقترحات انشاء المدارس العميا وأقفمت المدرستيف االعداديتيف 

عادة البرنا ـ والمقتصر عمى التعميـ االبتدائي فيما يعرؼ  1915مج التعميمي المعموؿ بو وا 

ـ عمى اف يقتضي تعميـ  1919بالمدارس العربية اإليطالية والمدرسة الصناعية التي انشئت في 

األطفاؿ الميبييف عمى الحرؼ فقط مف حممة شيادة إتماـ خمس سنوات المرحمة االبتدائية او 

ـ  1931-23تحاف القبوؿ وازدادت عدد المدارس االبتدائية في الفترة مف المجتازيف منيـ ام

 72مدرسة خاصة بأبناء المسمميف تحتوي عمى  21، وبمغت (698)نتيجة لتوسع رقعة االحتبلؿ

معممًا عربيًا بعضيـ  30معممًا إيطإلىًا و 21" تمميذًا يضطمع بتعمىميـ 2434فصبًل يدرس بيا "

 االعداديتيف. ممف تخرجوا مف المدرستيف

وطمبت وزارة المستعمرات مف واؿ برقة الجنراؿ انجوفاني تقميص عدد الكتاتيب التي تتمقي 

يقاؼ المنح التي تعطي لمطمبة المرشحيف لمتعمىـ في االزىر  .(699)الدعـ مف الحكومة وا 

صدر القانوف التعميمي الجديد لممسمميف في طرابمس وبرقة بمرسوـ ممكي يحمؿ رقـ 

ـ وفي ىذا القانوف أبعدت الكتاتيب مف البرامج التعميمية الحكومية، اعادت 1928 عاـ 1698

 (700)ـ1915المادة السابعة عشر مف القانوف المواد المتعمقة بالكتاتيب في قانوف برتوليني عاـ 

                                                           
698- 

.22-20ِبروٛ، م١ٍٕخ االفبرلخ، ؽ ؽ 
 

699- 
.20اٌّزجغ ٔفظٗ، ؽ

 

700 - 
Annuario scuole 286 colonali, 1929-1930. Pp' 16-18.
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وعارضت المقاومة الوطنية النظاـ التعميمي الفاشستي وكاف مف ضمف مطالبيا في مفاوضات 

طبلؽ الحرية الدينية  سيدي رحومة عدـ تدخؿ السمطة اإليطالية في الشؤوف الدينية لمسكاف وا 

ستخداميا في  وعدـ المساس بمشاعر المسمميف ومعتقداتيـ واالعتراؼ بالمغة العربية لغة رسمية وا 

الدواويف الحكومية وفي المدارس وتدريس المغة العربية وعموميا والسماح بفتح المدارس الخاصة 

يعة اإلسبلمية والمواد المتعمقة بياوأعادت الحكومة الفاشية نظاـ إرساؿ عدد مف بتدريس الشر 

الطمبة لمتعميـ إلى االزىر إلى حيف تسمح الظروؼ السياسية والمادية بتأسيس المدرسة االسبلمية 

رساؿ بعض الطمبة  العميا، وكانت الحكومة اإليطالية أوقفت في الفترة السابقة عممية ترشيح وا 

التي كاف لؤلزىر دور كبير  1921بعد حدوث اإلضطرابات السياسية في القاىرة في عاـ  لؤلزىر

فييا وقامت السمطات االنجميزية بإقفالو، وحرصًا مف الحكومة الفاشية عمى عدـ إختبلط الطمبة 

بالتيارات السياسية المناىضة لئلستعمار فكاف تعميميـ يتـ بإشراؼ القنصؿ اإليطالي وفي رواؽ 

، أف الغاية مف تعميـ الميبييف ىي تزويدىـ بقسط مف الثقافة (701)صديؽ إليطاليا الفاشيةشيخ 

العامة وتعميـ بسيط لمغة اإليطالية وبعض الميارات الحرفية مف أجؿ إعداد فئة متعممة تقـو باداء 

دارة االوقاؼ إضافة إلى إعداد فئة حرفية تقـو  الوظائؼ المتعمقة بالشؤوف الدينية في المحاكـ وا 

 بإمتياف الحرؼ التي يحتاجيا المجتمع.
















                                                           
701-

.120ئثٍزْٛ، اٌّزجغ اٌظبثك، ؽ  
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 الخاتمة

ويتضح لنا أف مرتكزات السياسة االقتصادية اإليطالية الفاشية في برقة استمت بالتوسع 

في الخدمات التي تيدؼ إلي خدمة وتسيير االقتصادي االستعماري وتميزت ىذه المرحمة قيد 

اسية لبلقتصاد االستعماري والمتمثمة في إقامة البنية الدراسة بأنيا أنشئت فييا اليياكؿ األس

التحتية التي تخدـ العممية االستيطانية حيث أقيمت الدراسات الجغرافية والطبوغرافية والتعرؼ 

عمي االمكانات الزراعية ألقميـ برقة وافتتحت محطات لمتجارب الزراعية واستكممت اعماؿ السكؾ 

لعمؿ فييا منذ بداية الغزو وانجزت كثير مف األعماؿ في ىذا الحديدية وشؽ الطرؽ التي بدأت ا

عادة ترميـ اآلبار الرومانية القديمة المنتشرة في برقة،  المجاؿ كذلؾ تـ حفر الكثير مف اآلبار وا 

وبدء األعماؿ األولية في إمداد قنوات ألىـ العيوف المائية منيا عيف مارة وعيف بومنصور في 

واإلصبلح الدوري لميناء بنغازي ودرنة وعدد مف المرافئ وشيدت ىذه درنة، اضافة إلي ترميـ 

المرحمة الشروع في الخطوات األولي إلنشاء ميناء بنغازي الجديد ورصد الميزانية الكافية لو، 

وأعتمدت اإلدارة االستعمارية الفاشية في إنجاز تمؾ األعماؿ عمي اليد العاممة الوطنية، لسببيف 

الوطنية وىو ما يشبو السخرة المجانية والثاني حرصيا عمي الشروع في  أوليا رخص العمالة

أعماؿ الطرؽ والسكؾ الحديدية في المناطؽ الغربية مف الجبؿ األخضر مف شأنو أف يجذب إليو 

األيدي العاممة وىو أمر يقمؿ مف انضماـ تمؾ القوى البشرية إلي أدوار الجياد، كما شكمت 

ة التي طبقتيا السمطة االستعمارية عمي الثروة الحيوانية لمسكاف الغرامات وقرارات المصادر 

 الوطنييف بتيمة دعـ المجاىديف النصيب األكبر في تمويؿ اعماؿ البنية التحتية.

ويمكف القوؿ اف كانت مشكمة األرض مف ابرز مظاىر الصراع بيف االستعمار االيطالي 

الحصوؿ عمي األرض بقوة السبلح أمرًا ميسورًا وحركة المقاومة الوطنية المسمحة ولـ تكف مسألة 

اماـ تشبث مبلكيا األصمييف الذيف تربطيـ بيا عبلقة اقتصادية واجتماعية ووجدانية كاف الديف 
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اإلسبلمي اإلطار النظري ليا، لذا نظمت السمطة االستعمارية اشكاؿ متعددة الغتصاب االراضي 

لة حصوؿ الدولة اإليطالية عمي األراضي الزراعية، الزراعية منيا إيجاد أسس قانونية تعالج مسا

بإصدار قوانيف عقارية تسمح بتممؾ الدولة لؤلراضي يتـ عف طريقيا نقؿ الممكية بصورة قانونية، 

ـ، واستخدمت ايضًا 1921ـ وقانوف عقاري جديد في عاـ 1913فصدر القانوف العقاري لسنة 

ف الممكية بطريقة تعسفية تحت ستار تفويض وسائءؿ المصادرة والنزع وىو تجريد االراضي م

األمف االستعماري وشكمت اجراءاتيا األساس العممي لسمب معظـ االراضي الزراعية مف 

اصحابيا االصمييف وتسجيميا كممؾ لمدولة االيطالية وبرىنت عمميات النزع والمصادرة عمي 

والقانونية التي عرقمت إمتبلؾ  فعاليتيا، لكونيا وضعت حبًل عمميًا وسريعًا لممصاعب العسكرية

الدولة االيطالية لبلراضي الزراعية الركيزة االساسية لبلستيطاف ووضع حاكـ برقة الفاشي الجنراؿ 

بونجوفانى القواعد البلزمة الجراءات المصادرة في عيد الجنراؿ غرانستياني خبلؿ عامي  

صدرت عف المحكمة العسكرية ـ، كنتيجة لؤلحكاـ القضائية االستثنائية التي  1930-1931

الطائرة ومصادرة أراضي الوقؼ العائدة إلي الزوايا السنوسية واالستيبلء عمي اراضي القبائؿ التي 

تـ ترحيميا إلي المعتقبلت ومنذ األياـ األولي لمغزو نفذت السمطة االستعمارية االيطالية نظرية 

إخضاع مصالح المستعمرة لصالح  االخضاع االستعمارية كنظاـ سياسي واقتصادي يرتكز عمي

الدولة األـ واستغبلؿ ثرواتيا االقتصادية والحؽ في تنميتيا واحتكارىا ووضع األنشطة االقتصادية 

الرئيسية في أيدي المستوطنيف االيطالييف، وفي المجاؿ الزراعي ارتكزت السياسية الزراعية 

ير الزراعي باستخداـ التقنية الزراعية االستعمارية الفاشستية عمي توجيو أعماؿ التنمية والتطو 

الحديثة أنذاؾ نحو االراضي الزراعية التي يستغميا المستعمريف االيطالييف وتحويميا إلي اراضي 

زاخرة بأىـ المنتجات الزراعية وتقديـ الدعـ الحكومي ليـ بانشاء ىيئات التسميؼ الزراعي 

عفاءىـ مف الضرائب  والرسوـ الجمركية وتقديـ البذور ودعميـ بالقروض طويمة األمد وا 
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ومساعدتيـ عمي تصريؼ انتاجيـ واعفاءىـ مف رسوـ النقؿ عبر السكؾ الحديدية، وتأجير 

اآلالت الزراعية بأثماف رمزية، ولـ تيتـ السمطة االستعمارية بالزراعة المحمية الخاصة بالسكاف 

نما اقتصر دورىـ كقوة بشرية الستغبلليا وليسوا ك منافسيف في نوع االنتاج، فمـ تكف الوطنييف وا 

تقدـ ليـ الدعـ والتشجيع مف أجؿ زراعة الحاصبلت التجارية التي توفر القاعدة األساسية 

نما اقتصر اىتماميا بيـ عمي تحفيزىـ إلنتاج الخضروات والبقوليات مف  القتصاد التصدير وا 

التقميدي في الزراعة  أجؿ تغطية احتياجات السوؽ المحمي كأقتصاد مكمؿ مف خبلؿ نظاميـ

نتاج المواد األساسية لمغذاء.  وا 

ولقد تعرضت الثروة الحيوانية في المرحمة االستعمارية وخاصة الفاشية إلي التدمير 

والنيب، حيث كانت تسمب كغنائـ حرب أو كغرامات التي تفرض بعد السيطرة واالحتبلؿ أو عف 

دت الى تناقص الثروة الحيوانية إتباع سمطة طريؽ المصادرة كذلؾ مف األسباب المباشرة التي ا

االحتبلؿ سياسة المسئولية الجماعية وىي عقاب جماعي تجاه المدنيينف كجزء مف حمبلت اإلبادة 

التي جعؿ منيا النظاـ الفاشستي السياسة الرسمية التي تطبؽ بتوجيو وانتظاـ ضد السكاف 

سمة التدابيرالسياسية المتعمقة باجراءات الخاضعيف بتيمة التواطؤ مع أدوار الجياد، وكانت سم

العزؿ والتطويؽ التي تستيدؼ قطع التعايش بيف الخاضعيف وغير الخاضعيف كذلؾ اجراءات 

مصادرة االراضي القبمية أدت إلي تقويض أسس الرعي، مماترتب عميو تضاءؿ المراعي الكافية 

تأثير واضح عمي الوضع مما نتج عنو ىبلؾ الحيوانات، وكانت لعممية تناقص الماشية 

االقتصادي العاـ في برقة كما كانت آثارىا سمبية عمي حركة المقاومة الوطنية المسمحة، حيث 

 % مف إجمالي االعشار التي تتحصؿ عمييا مف السكاف الوطنييف.90تمثؿ الماشية 

وأما في الجانب التجاري ارتكزت السياسة االستعمارية عمي احتكار واستغبلؿ النشاط 

التجاري في برقة مف خبلؿ السيطرة عمي السوؽ الداخمي وافساح المجاؿ لمرأسمالية االيطالية 
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شرافيا وكانت الصفة الغالبة لتمؾ الراساميؿ   الحتكار النشاط التجاري في برقة تحت إدارتيا وا 

صغيرة إستنادًا لموضع السياسي واألمني غير المستقر في برقة وقامت الحكومة الفاشية كونيا 

بدعـ المبادرات الرأسمالية بمنحيا امتيازات أحتكار الصادرات والواردات وتخفيض رسوـ الكيرباء 

% حيث أثرت 30والنقؿ وخبلؿ ىذه المرحمة مف االستعمار أنخفض مجموع التجارة في ليبيا إلي 

راءات القمعية التي سمكتيا السمطة االستعمارية مف تدمير لمثروة الزراعية والحيوانية انقصت اإلج

% مف الواردات، وزادت نسبة الواردات عمي 18حجـ التبادؿ التجاري وبمغ مجموع الصادرات 

قيمة الصادرات مما تسبب في أف يكوف حساب المدفوعات لمتجارة في برقة مدينًا باستمرار وعجز 

 زانية الببلد التجارية.مي

ـ 1911اما الصناعة في برقة فإنو ترتب عمي الغزو االستعماري لممدف منذ اكتوبر 

إلحاؽ ضرر كبير بالصناعات الوطنية القائمة عمي الشؽ الحرفي التي كانت مجاؿ عمؿ سكاف 

المدف وتقوـ بسد احتياجات سكاف برقة مثؿ صناعة األحذية والفخار واواني الطيي والمبلبس 

نتاج الزراعي واألسمحة وغيرىا، نتيجة لبلعماؿ الحربية واضطراب األمف والسجاد وأدوات اإل

حيث أخذت المواد األولية لمصناعة مثؿ الصوؼ والجمود مف النقصاف والغبلء ثـ االختفاء مف 

السوؽ نتيجة إلنقطاع العبلقات التجارية مع الدواخؿ توقؼ نشاط الصناعة وخاصة صناعة 

لببلد إلي سوؽ لممنتجات الصناعية االيطالية أدي إلي توسع المنسوجات اضافة إلي تحويؿ ا

الصناعة االيطالية عمي حساب الصناعة المحمية وقامت السمطة االستعمارية بتشجيع الشركات 

الصناعية االيطالية إلقامة مشاريع ليا في برقة وتقديـ الدعـ الكافي ليا كاإلعفاء مف الضرائب 

المرحمة الصناعية الحديثة عمي شكؿ مصانع آلية في مناطؽ ونظاـ االحتكار، فظيرت في ىذه 

متفرقة وكانت الصفة المميزة ليا صناعات تحويمية كصناعة النبيذ والتف واألسفنج واألحذية 

والمنسوجات وبقيت الصناعة المحمية بطابعيا الحرفى التقميدى وتحوؿ العديد مف الحرفييف بسبب 
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نع االيطالية وفى تناولى لؤلحواؿ االجتماعية في برقة في توقؼ حاليـ الى الى عماؿ فى المصا

ـ وجدت انو قد ترتبت عمي الغزو العسكري االستعماري  1931-1922المرحمة الممتدة مف 

ـ خضوع السكاف الوطنييف إلدارة إستعمارية ذات طابع  1911االيطالي ألقميـ برقة في أكتوبر 

مت اإلدارة العسكرية اإليطالية المقاومة الوطنية عسكري تمثؿ السمطة المركزية في روما وقاب

المسمحة التي واجيتيا في برقة وجاءت كرد فعؿ عنيؼ ضد الغزو االستعماري اإليطالي، بتوجيو 

ترسانتيا الحربية ضدىـ واستخداـ أساليب قمعية ودموية بيدؼ إخضاعيـ لسمطتيا والسيطرة 

راءىا السكاف الوطنييف سواء الذيف خضعوا عمييـ وتحقيؽ أىدافيا االستعمارية، كابد مف ج

ـ أو حتى تمؾ  1915-1911لمسيطرة االستعمارية بعد العمميات الحربية التي دارت ما بيف 

التي ظمت مناطقيـ خارج السيطرة االستعمارية حتى القضاء عمي المقاومة الوطنية المسمحة في 

باًء إجتماعية انعكست أثارىا عمي عقب استشياد قائدىا المجاىد عمر المختار، أع 1931عاـ 

أنماط حياتيـ اإلجتماعية التقميدية وأحدثت تغيرات ديمغرافية وبرزت بعض الظواىر اإلجتماعية، 

ومف أبرز تمؾ التغيرات تناقص عدد السكاف الوطنييف في أقميـ برقة، وتقمب أحواليـ االجتماعية 

كاف النقص نتيجة لكثرة الموتي في إما بسبب الحرب مباشرة أو األحداث المصاحبة ليا، و 

المعارؾ الحربية التي أستمرت لعقديف مف الزمف واستخداـ االستعمار االيطالي لسياسة األرض 

المحروقة والمسؤولية الجماعية حيث كانت تحرؽ وتدمر القرى والنجوع وينتقـ مف سكانيا عقب 

بة عمي إتباع األحكاـ العرفية أو ما كؿ ىزيمة تواجييا القوات اإليطالية، وأيضًا اآلثار المترت

يسمي بقانوف الطواري كأداة لمسيطرة والحكـ واتخاذ العديد مف االجراءات االستثنائية كاادوات 

لقمع السكاف الوطنييف مثؿ المحاكـ الحربية وما ترتب عمييا مف صدور أحكاـ باإلعداـ والنفي 

االعتقاؿ الجماعي لسكاف برقة في معتقبلت الى الجزر اإليطالية والمحكمة العسكرية الطائرة و 
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سموؽ والمقروف والبريقة والعقيمة ونتيجة لمضغوط السياسية واالقتصادية ىاجر اآلالؼ مف سكاف 

 برقة إلي مصر والشاـ.

وكنتيجة لتمؾ االحواؿ والظروؼ المعيشية التي آلت إلييا األوضاع اإلجتماعية لمسكاف 

ارية اإليطالية تفرؽ شمؿ األسرة إما بصورة مؤقتة أو دائمة الوطنييف في ظؿ السيطرة االستعم

واضطربت األوضاع العائمية ومصالحيا وكاف مصير األبناء اليتامي سواء األوالد أو الفتيات 

الشوارع يواجيوف حياة البؤس والتشرد ولجأوا إلي التسوؿ وتحولوا إلي خدـ وعماؿ في بيوت 

شرت المبلجئ في المدف وفي المعتقبلت إليواء المتشرديف ومحبلت المستوطنيف اإليطالييف وانت

واستغمت السمطة اإلستعمارية وضعيـ اإلجتماعي لتخمؽ منيـ نشئ مؤيد ومتعاطؼ مع 

االستعمار اإليطالي ويكوف إنتمائيـ إليطاليا لذا عممت عمي تعميميـ وتدريبيـ عمي الحياة 

 العسكرية.

اإليطالية مف أجؿ الفصؿ بيف الخاضعيف  كما أدت الممارسات السياسية واإلدارية

لسمطاتيا وغير الخاضعيف أنقساـ عدد كبير مف العائبلت والبيوت بيف سمطة الحكومة 

االستعمارية وسمطة أدوار الجياد، وبسبب تدىور الوضع االقتصادي لسكاف المدف والدواخؿ 

لعمؿ لدي السمطة الخاضعيف لمسمطة االستعمارية وجد الكثير منيـ وخاصة فئة الشباب ا

االستعمارية وسائؿ كسب العيش في اشكاؿ مختمفة كموظفيف في الوظائؼ الدنيا أو عماؿ 

وحماليف ومع مرور الوقت اعتاد ابناء الخاضعيف مف الدواخؿ حياة االستقرار والتوطف في المدف 

قبمية وتفسخيا، ادي إلي تحمؿ الروابط ال\والقرى وأثاروىا عمي العودة إلي نجوعيـ وعشائرىـ مما 

وىو جزء مف سياسة جمب البدو نحو المناطؽ المأىولة لكي يتعمموا الحرؼ ويتركوا األراضي 

الزراعية لممشروع االستعماري اإليطالي، وأنخرط العديد مف ابناء القبائؿ مف المدف كمجنديف 

ندة نظامييف في الجيش االستعماري أو في سمؾ الشرطة أو غير نظامييف في فصائؿ البا
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استغمتيـ السمطة االستعمارية لخدمة أغراضيا االستعمارية وادي ذلؾ إلي حدوث شرخ في 

التركيبة االجتماعية سواء داخؿ المدف أو القبائؿ بيف بعضيا البعض أثرت سمبًا عمي وحدة 

وتضامف الصؼ الوطني في مواجية الحكـ االستعماري اإليطالي صاحب الغزو االستعماري 

يـ برقة تدىور األحواؿ الصحية لمسكاف الوطنييف كنتيجة الضطرابات األوضاع اإليطالي ألقم

العديد مف األمراض  1917-1911األمنية وسوء األحواؿ االقتصادية وانتشرت في الفترة مف 

 –واألوبئة تسببت في موت أعداد كبيرة مف السكاف الوطنييف بسبب تفشي أمراض الكوليرا 

ب وصوؿ اآلالؼ مف الجنود اإليطالييف والمجدنديف المرتزقة مف الطاعوف والتدرف الرؤي بسب

يرتريا، المصابيف بتمؾ األمراض، وفي المرحمة الفاشستية شيدت الحالة الصحية  الصوماؿ وا 

خاصة في المدف والمناطؽ التي تتمثؿ المراكز اإلدارية ومقرًا لمحاميات العكسرية، تحسنًا ممحوظًا 

لمرحمة األولي، حيث اىتمت اإلدارة الفاشية بخمؽ بيئة صحية سميمة قياسًا ما كانت عميو في ا

خالية مف األمراض المعدية واألوبئة، تكوف مناسبة لتوطيف المستوطنيف اإليطالييف التي كانت 

تخطط لتيجيرىـ وتوطينيـ في برقة، وعممت عمي نشر الوعي الصحي بيف السكاف الوطنييف عف 

قناعيـ بالتدابير الوقائية مثؿ التطعيمات ضد األمراض المعدية  طريؽ مختارو المحبلت واألئمة وا 

وقدمت الرعايا الصحية في المدارس الحكومية الخاصة فالوطنييف والكتاتيب الدينية في المناطؽ 

الخاضعة لسيطرتيا ساىمت تمؾ التدابير في التقميؿ مف تفشي االمراض الفتاكة وتدني نسبة 

كومة الفاشية أىتمامًا بتطوير القطاع الصحي وخصصت النفقات الوفيات بسببيا، وأعطت الح

البلزمة في مناطؽ متفرقة، بينما أرتفعت نسبة الوفيات بيف السكاف غير الخاضعيف رغـ عدـ 

نما كانت نتيجة اإلصابات الناجحة عف القصؼ المدفعي  تفشي األمراض المعدية بينيـ وا 

ألمراض التي تفشت بيف ظروؼ حشرىـ في والجوي، وزادت نسبة الوفيات الناجحة عف ا

المعتقبلت الجماعية وفي مجاؿ التعميـ أتخذت الحكومة اإليطالية التعميـ مف أىـ األدوات 
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السياسية لتنفيذ سياسة الطمبية واإلحتواء التدريجي تجاه رعاياىا في طرابمس وبرقة، وتعوؿ عميو 

ويحتـر سيادة روما ومعجبًا بحضارتيا، في إعداد جيؿ موالي لمسمطة االستعمارية اإليطالية 

وبغرس األفكار التي تعزر األعتقاد لديو بأف الوجود اإليطالي ميـ إلرتقاءه السمـ الحضاري 

وبالتالي يسيؿ إستخدامو كقوة أقتصادية وعسكرية لصالح اإلمبراطورية اإليطالية وأطماعيا 

السكاف الوطنييف بمنحيـ تعميـ محدود التوسعية، وارتكزت السياسية التعميمية اإليطالية إزاء 

تمكنيـ مف التزود بقسط مف الثقافة العامة وتعمـ بسيط لمغة اإليطالية وبعض الميارات الحرفية 

بيدؼ إعداد فئة متعممة تقوـ بأداء الوظائؼ المتعمقة بالشؤوف العربية في اإلدارة االستعمارية أو 

دارة األوقاؼ  إلي جانب إعداد فئة حرفية تمتيف الحرؼ التي الشؤوف الدينية في المحاكـ وا 

يحتاجيا المجتمع ولـ تيتـ بإدماج الوطنييف في التعميـ العالي في مختمؼ مجاالتو حتى في 

ـ الذي امر وفقًا لممطالب الوطنية في إتفاؽ عكرمة الذي تمكف  1919مرحمة القانوف األساسي 

ة عميا لمتعميـ الديني في بنغازي، واكتفت إسبلمية وفتح مدرس –مف فرض سياسة تعميمية عربية 

السمطة االستعمارية بإقامة مدارس عربية ابتدائية ومدرستيف إعداديتيف في بنغازي ودرنة فقط 

اإليطالية التي تدرس المغتيف  –واقفمت مع بداية الحكـ الفاشستي وتـ إعادة المدارس العربية 

ابؿ السكاف الوطنييف السياسة التعميمية بالعزوؼ العربية واإليطالية المستوى االبتدائي فقط وق

 خوفًا عمي عقيدتيـ وثقافتيـ العربية اإلسبلمية.
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوالً: الرواٌة الشفوٌة: 

/ب،طرابلس،71/12أحمدعلًالقنزاع،شعبةالرواٌةالشفوٌة،  -1

 مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة.

 .2005،مقابلةأجرتهاالباحة،ٌنؽازيحلٌمةعمرباشاالكٌخٌا، -2

 .2007،مقابلةأجرتهاالباحته،بنؽازيضوٌةأدرٌسالقطعانً، -3

 .2007،مقابلةأجرتهاالباحته،بنؽازي،لعقٌلًالصالحٌنعلًالتونسًا -4

،طرابلس14/127الفارسً،شعبةالرواٌةالشفوٌة،الشرٌؾمحمدأحمد -5

 ،مركزجهاداللبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة.

الداٌم،شعبةالرواٌةالشفوٌة،محمدأكرٌمعب -6 طرابلس14/177د أ /،

 ٌة.مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخ

 ثانٌا الوثائق والمخطوطات: 

 الوثائق العربٌة الغٌر منشورة:  – 3

اللٌبٌٌنللدراسات-أ الوثابقوالمخطوطاتطرابلسمركزجهاد وثابقشعبة

التارٌخٌة.

1-  رقم متفرقة19وثٌقة أخبار ، رقم الدورٌة األخبارٌة النشرة ،8/669،

 م.1923والٌةقطربرقة،فبراٌر

2-  رقم إدارة–29وثٌقة ، برقة إلىحكومة المرج متصرؾمنطقة تقرٌر

 م.1923فبراٌر21الشإونالمدنٌةوالسٌاسٌة،المرج،

 م.1923فبراٌر22بنؽازي،9/793،نشرةدورٌةرقم30وثٌقةرقم -3

4-  رقم 37وثٌقة رقم سٌاسٌة أخبار نشرة الشإون3، إدارة برقة حكومة

 م.1924ٌناٌر21،بنؽازيالسٌاسٌةوالمدنٌة،مكتباإلعبلم
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5-  رقم 38وثٌقة رقم سٌاسٌة أخبار نشرة الشإون5، إدارة برقة حكومة

 م.1924فبراٌر11السٌاسٌةوالمدنٌة،مكتباإلعبلمبنؽازي

6-  رقم األخضر–39وثٌقة الجبل أهالً إلى بونجوفانً برقة وال منشور

 م.1924ماٌو9بنؽازي

،حكومةبرقة،إدارةالشإون9سٌاسٌةرقم،نشرةأخبار40وثٌقةرقم -7

 م.1924أبرٌل10السٌاسٌةوالمدنٌةمكتباإلعبلم،بنؽازي،

المكتب،قراراتمصادرةبعضأمبلكالمواطنٌن،ربٌس57وثٌقةرقم -8

 م.1918ٌولٌو21،السٌاسًالعسكري،طرابلس

برقة -9 لحكومة الرسمٌة و،النشرة السٌاسٌة الشإون بنؽازيالمدنٌةإدارة ،

 م.1922

حكومة -10 النواحً، ومجالس الشٌوخ مجالس انتخاب بشؤن ملكً مرسوم

 م.1923قطربرقة

11-  إٌطالٌا لمملكة الرسمٌة 1923الجرٌدة رقم ملكً مرسوم -1848م،

ممارسةحقاالجتماع1923ٌولٌو29،بتارٌخ لقواعد المنظمة البلبحة ،

 العاموإنشاءالجمعٌاتفًبرقة.

12-  إٌطالٌا لمملكة الرسمٌة 1923الجرٌدة رقم ملكً مرسوم –1848م،

 29بتارٌخ والبلبحة1923ٌولٌو والمطبوعات الصحافة تنظٌم قانون م

 التنظٌمٌةله.

13-  ملكًرقم مرسوم ، إٌطالٌا لمملكة الرسمٌة 14بتارٌخ1582الجرٌدة

التًتمم،بخصوصالمصادقةعلىالبحةالتسعٌرةالجمركٌة1923ٌولٌه

علىصادراتووارداتطرابلسالؽربوبرقةعنمختلؾالسلع تطبٌقها

 والبضابعوالبحةمرفقةبهخاصةبإجراءاتتطبٌقالرسومالجمركٌة.

 م.1913–11سجبلتمحكمةبنؽازيالحربٌة -14

 كشوفاتبؤسماءالمقبوضعلٌهمفًجزٌرةؼاٌٌطا. -15

 م.1919سجنفافٌٌاقوابمبؤسماءمعتقلونتماإلفراجعنهمفً -16
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 .1916-1915سجبلتالمحاكمالعسكرٌةبنؽازيودرنة -17

برقة -18 والً منح بشؤن ملكً مرسوم إٌطالٌا، لمملكة الرسمٌة الجرٌدة

 م.1923صبلحٌاتامتٌازاتلؽرضالصٌدالبحري،أؼسطس

،مرسومملكًبشؤنمنحوالًبرقةصبلحٌاتامتٌازاتــــــــــــــــــــــ -19

 رالملح.احتكا

 .52وثٌقةرقم34ملؾالوثابقالسٌاسٌةوالمهاجرٌنرقم -20

ملؾاألحكامالعسكرٌة،منطوقحكمضدعددمنالمواطنٌنفًمدٌنة -21

 بنؽازي.

 م.1928التقرٌرالعقاريالصادرعندابرةأمبلكبنؽازي -22

بشؤن -23 برقة بؤعمالوالٌة القابم قرار برقة قطر لحكومة الرسمٌة النشرة

أهالًطرابلسالعصةتحرٌر مع براً أو أينوعكانتبحراً من التجارة

فًطرابلس العصاة العبلبقمع بإدامة المشبوهة 11ومعمقاطعاتبرقة

 م.1922سبتمبر

24-  فً  تروتسى اتلٌو  برقة والً القمح1928مرسوم تصدٌر بشؤن م

 والشعٌر.

المستعمراتعناألعمالتقرٌرالجنرالبونجفانًوالًبرقةإلىوزارة -25

 م.1924واإلجراءاتالتًاتخذهاخبللفترةوالٌتهماٌو

تقرٌرالجنرالرودلفوؼراسٌانًالمقدمإلىوزٌرالمستعمراتديٌونو -26

 م.1931-1930عنأعمالهوإنجازاتهفًبرقةخبللمرحلةوالٌته

الحٌوانٌ -27 الثروة تصدٌر بشؤن ترونس الجنرال برقة والً منمرسوم ة

 م.1928موانابرقة

الجنرالانجٌفكًبشؤنتقدٌم -28 والقابمبشإنوالٌةبرقة قرارالكاتبالعام

موافقة محارٌث بواسطة األرضالبور لحراث للفبلحٌن تشجٌعٌة جوابز

 م.1922أؼسطس17لؤلصولالفنٌةالحدٌثةبنؽازي
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29-  رقم التقرٌر اإلنجلٌزٌة، المخابرات تقارٌر ٌونالسنوس38مجموعة

 م.1913واإلٌطالٌون،نوفمبر

 الوتائق األجنبٌة : 

1- Bollethino Vfficiale , Governo Della cirenaica Bengasi – Gennaio 1923 

, Xll .  

2- Bollettin, Vfficiale , coverno Bengasi – febbraio 1926 XVI .  

3- Bollettino Vfficiale , Governo Della cirenaica Bengasi – Febbraio 1928 

. XVII .  

 وثائق جامعة قار ٌونس -ب 

 المكتبة المركزٌة  

أمر -1 ، فًقطريطرابلسوبرقة وحفظها العقارٌة إلثباتالحقوق أصول

 م.1207–م1921ٌولٌو–ملوكًمإرخ

بنؽازي -2 فً بونجوفانً الجنرال برقة والً عن والبًصادر ماٌو9أمر

القضابٌة1924 الوظابؾ تفوٌض بشؤن  اللٌبٌٌنم، بالمدنٌٌن الخاصة

 المسلمٌنواألجانبالمسلمٌنإلىمتصرؾطبرق.

3-  رقم برقة قطر لحكومة الرسمٌة بشإونحكومة5356النشرة القابم أمر

الجنرالؼابٌللًبإٌقاؾاستخراجالبلقًمنالنخلبنؽازي 30قطربرقة

 مالعامالسادسفاشٌس.1928ماٌوم

25ةإقراروالًبرقةالجنرالتروتسًبنؽازيالنشرةالرسمٌةلحكومةبرق -4

مالعامالسادسالفاشًبشؤنتخفٌضتعرٌفةنقلكمٌاتكبٌةر1928أبرٌل

 منالتبنعلىالسكةالحدٌد.

مرسومبشؤنمنحمكافآتتشجٌعٌةنقدٌةلمبلكاألراضًبمنطقةالصابري -5

 م.1928ف4022ًالذٌنٌزرعونالخضاربجدارة،رقم

6-  قرار رقم تروتسى اتٌلو الجنرال برقة على10والً تخفٌضات بشؤن

 تعرٌفةنقلالسكةالحدٌدألربابالفبلحة.
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م،موجهلمبلك1925نوفمبر4أمرالقابمبشإونحكومةبرقة،بنؽازي -7

الخضارمن لزراعة المعترؾبصبلحٌتها األراضًفًقارٌونسوقنفودة

 ةستةأشهر.جانبدابرةالزراعةزراعتهاخبللمد

معامالسادس1928أبرٌل15قراروالًبرقةالجنرالأنٌلٌوتروتسفً -8

 الفاشً،بشؤنمنحمكافآتللمزارعٌنالذٌنقاموابزراعةمساحاتكبٌرة.

 أخبارعنباندةبرقة.47وثٌقةرقم -9

الحٌاة -10 وأوجه والصناعة والتجارة بالزراعة خاصة ومراسم أوامر

.1928–1926لسوبرقه،األقتصادٌةؾطراب

 وثائق محكمة شمال بنغازي االبتدائٌة  -ج 

 سجالت محكمة شمال بنغازي االبتدائٌة 

 م.1917-16سنة-توكٌبلت–تصدٌقات-المجلداألول -1

 م.1918–15المجلداألولوالثانًسجلمقاوالتوتوكٌبلت -2

 م.1919–1917المجلدالرابعسجلمقاوالت -3

 م.1921–1919لداالولسجلمبٌعاتالمج -4

 .1924الكجلدالسادسمقاوالت -5

.1928توكٌبلت–المجلدالثانًسجلمبٌعات -6

 وثائق خاصة:-د 

1-  ن.ع. )م أرض ملكٌة بنؽازي1975شهادة العقاري السجل إدارة )

 م.24/5/1975

اضًقراروالًبرقةالجنرالاتلٌوتروتسًالخاصبنزعملكٌةقطعاألر -2

فًمنطقةقافٌزللمنافعالعمومٌةووضعٌدالحكومةعلٌها،بنؽازيٌونٌو

 م.1928
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مٌللً -3 الجنرال برقة بحكومة والسٌاسٌة المدنٌة الشإون مدٌر إعبلن

مالخاصبنزعملكٌةاألراضًالكابنة1928مارس15برنجادٌريبتارٌخ

 بٌنناحٌةالبركةوالقوارشة.

 المخطوطات:  – 9

 السنوسًالؽزالً،مخطوطحكاٌتًفًقلبماجرىبحوزةاسرته.الشٌخ -1

 وهبًأحمدالبوري،المجتمعفًبنؽازيعهدبالبوبحوزةاسرته. -2

3- ، الشركسً مصطفى محمد ترجمة ، برقة ،استعمار ناردوتشً جولٌامو

للدراسات اللٌبٌٌن جهاد مركز والمحفوظات، الوثابق شعبة طرابلس،

 التارٌخٌة.

 الوثائق المنشورة  - 1

،المجموعةاألولى،ترجمةشمسالدٌنعرابًبنعمران،الوثابقاإلٌطالٌة -1

 م.1989طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

ا -2 شمس ترجمة ب، الرابعه المجموعة اإلٌطالٌة، عرابًالوثابق ،لدٌن

 م.1993طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

،ترجمةعمرالمهديالترٌكً،عشر،المجموعةالحادٌةالوثابقاإلٌطالٌة -3

 م1991طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

،ترجمةشمسالدٌنعرابً،إلٌطالٌة،المجموعةالسادسةعشرالوثابقا -4

 م1991،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،طرابلس

،ترجمةشمسالدٌنعرابًبنعمرانبقاألمرٌكٌة،المجموعةالثانٌةالوثا -5

 م.1989،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

جمةالمهديعمرالوثابقاإلٌطالٌة،المجموعةالعشرون،المجلدالرابع،تر -6

 م.1998،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،رابلسالترٌكً،ط

اإلٌطالٌة -7 الوثابق الثانٌة المجموعة ترجمة، الثانً، المجلد والعشرون،

طرابلس الترٌكً، للدراساتالتارٌخٌة،المهديعمر اللٌبٌٌن جهاد مركز ،

 م.1998
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ترجمةعمرالوثابقاإلٌطالٌة،المجموعةالثالثةوالعشرون،المجلداألول، -8

ج مركز طرابلس، الترٌكً، التارٌخٌةالمهدي للدراسات اللٌبٌٌن ،هاد

 م.2000

9-  الرابعة المجموعة ، اإلٌطالٌة والثانًالوثابق األول المجلد ، ،والعشرون

 م.1994ترجمةعمرالمهديالترٌكً،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،

شرون،المجلدالرابع،ترجمةالوثابقاإلٌطالٌة،المجموعةالخامسةوالع -10

ثابت زكً طرابلسخالد ج، مركز التارٌخٌة، للدراسات اللٌبٌٌن ،هاد

1994. 

اإلٌط -11 والعشرونالوثابق الثامنة المجموعة الدٌنالٌة، شمس ترجمة ،

التارٌخٌة، للدراسات اللٌبٌٌن جهاد مركز طرابلس عمران، بن عرابً

 م.2000

لثانٌة،ترجمةخالدزكًثابت،طرابلس،الوثابقالفرنسٌة،المجموعةا -12

 م.1996مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

،ترجمةخالدزكًثابت،طرابلس،ابقالفرنسٌة،المجموعةالثالثةالوث -13

 م.1996،اللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌةمركزجهاد

،طرابلس،،ترجمةخالدزكًثابتابقالفرنسٌة،المجموعةالرابعةالوث -14

 م.2002،هاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌةمركزج

15-  األولًالوثابق المجموعة بناألمرٌكٌة، عرابً الدٌن شمس ترجمة ،

 .1988عمران،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة

األمرٌكٌة -16 بنالوثابق عرابً الدٌن شمس ترجمة الثانٌة، المجموعة ،

 .1989،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌةسعمران،طرابل

المجموعةاألولًالوث -17 ترجمةمحمداألسطً،طرابلس،ابقالعثمانٌة، ،

 .1990مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة
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 ثالثاً: المراجع العربٌة والمعربة

1 السكان إزاء اإلٌطالٌة التعلٌمٌة السٌاسة لٌونارد، أبلتون، ـ -1911الوطنٌٌن

اللٌبٌٌن1922 جماد مركز طرابلس، المحٌشً، مصطفً القادر عبد ترجمة م،

م.1999للدراساتالتارٌخٌة،

،المملكةاللٌبٌة،نظارةفًالببلدالعربٌةـأبوأصبع،أحمدخلٌلإنتاجالحٌوانات2

المعارؾ،د.ت.

-1911ضدالؽزواإلٌطالًالتركٌة-ـأرحومه،مصطفًحامد،المقاومةاللٌبٌة3

.1988م،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،1912

العامةللنشروالتوزٌع-4 األسطً،محمد،ورقاتمطوٌة،طرابلس،المنشؤة

.1983واألعبلن،

اإلٌطالً،5 الحكم أثناء برقة فً الٌهودٌة الجالٌة خطاب، سلٌمان أسوٌكر، ـ

م.2006كتبةقورٌنا،بنؽازي،م

ـاألشهب،محمدالطٌب،برقةالعربٌةأمسوالٌوم،بٌروت،دارالفكرالعربً،6

م.1948

ترجمة7 لٌبٌا، معركة حول األتراك الضباط مذكرات قول، أورخان أوؼلو، ـ

م.1979وجديكدك،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

م.1968بداٌةالمؤساة،بنؽازي،المطبعةاألهلٌةـبازامة،محمدمصطفً،8

م.1994تارٌخبرقةفًالعهدالعثمانًالثانً،بٌروت،دارالحوار، -

م.1994ــالمدٌنةالباسلة،بٌروت،دارالحوار،

م.1968ــبنؽازيعبرالتارٌخ،بنؽازي،دارلٌبٌا،

رجمةعبدالمولىصالحـباشا،أنور،مذكراتأنورباشافًطرابلسالؽرب،ت9

م.1979الحرٌر،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن،
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الجانب10 بلٌبٌا، المتعلق الجزء البحار، وراء ما إٌطالٌا أنجلو، بتشولً، ـ

االقتصادي،ترجمةشمسالدٌنعرابًبنعمران،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌن

م.1993للدراساتالتارٌخٌة،

نز،السنوسٌونفًبرقة،ترجمةعمرالدٌراويأبوحجلة،ـبرٌتشارد.أ.إٌفا11

م.1948طرابلس،مكتبةالفرجانً،

جهاد12 مركز ،طرابلس بلٌبٌا الفاشستٌة المعتقبلت سالم، ٌوسؾ البرؼثً ـ

م.1985اللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

دم.طرابلس،مركزجها1932-1927ــحركةالمقاومةالوطنٌةبالجبلاألخضر

م.2000اللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

م.1991معركةجلٌانه،طرابلسمركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،-

م،1969تارٌخلٌبٌامنذنهاٌةالقرنالتاسععشرحتىعام–.ـبروشٌن،ن.أ13

التارٌخٌة، للدراسات اللٌبٌٌن جهاد مركز طرابلس، ؼانم، الدٌن عماد ترجمة

م.1988

بعٌو،مصطفًعبدهللا،المختارفًمراجعتارٌخلٌبٌا،لٌبٌا_تونس،الدار-14

م.1975العربٌةللكتاب،

مطابع15 بنؽازي، الصحًفًلٌبٌا، الوضع تطور رإوؾمحمد، بنعامر، ـ

م.1996الثورة،

تٌسٌر،كفاحاللٌبٌٌنالسٌاسًفًببلدالشام16 بنموسً، م،1950-1935ـ

م.1983طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

العربٌة-17 العبلقات أنسابتو انرٌكو مذكرات من قوتً، كارلو بورشٌناري،

 جهاد1930–1902اإلٌطالٌة مركز طرابلس، البارونً، عمر ترجمة: م،

م.1980اللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،
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ف18ً بنؽازي وهبً، أحمد البوري، الجماهٌرٌةـ اإلٌطالً، االستعمار فترة

م.2004العظمى،مجلستنمٌةاالبداع،

ـــــــــــــــــبنكروماوالتمهٌدللؽزواإلٌطالًللٌبٌا،الجماهٌرٌةالعظمى،مجلس

م.2006الثقافةالعام،

الجماهٌرٌة العشرٌن، القرن من األول النصؾ فً بنؽازي مجتمع ـــــــــــــــــ

م.2008ظمى،مجلسالثقافةالعام،الع

ـبولقمة،الهاديمصطفً،دراساتلٌبٌة،الطبعةالثانٌة،طرابلس،دارمكتبة19

م.1970الفكر،

عل20ً محمود ترجمة: الثانً، الجزء اإلٌطالٌونفًلٌبٌا، انجلٌودٌل، بوكا، ـ

م.1995التابب،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

ولٌام21 بٌهلر، القادر-ـ عبد ترجمة اإلٌطالٌة، التركٌة الحرب تارٌخ ، هـ

اللٌبٌٌن جهاد مركز طرابلس، الحرٌر، صالح المولى وعبد المحٌشً مصطفً

م.1990للدراساتالتارٌخٌة،

22 التركٌة القواتالمسلحة تارٌخ األسطى،1912-1911ـ محمد ترجمة: م،

م.1988ٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،طرابلس،مركزجهادالل

طرابلس23 التلٌس، محمد خلٌفة ترجمة: الخضراء، برقة إٌتلٌو، تروتسً، -ـ

م.1991تونس،الدارالعربٌةللكتاب،

24 لٌبٌا فً الجهاد معارك معجم محمد، خلٌفة التلٌسً، م،1931-1911ـ

م.1972بٌروت،دارالثقافة،

)طراب القرضابٌة بعد ما ـــ الؽرب الثقافة،1930-1922لس دار بٌروت، م(

م.1973
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ـتٌجانً،الدٌرٌكو،بنؽازيفًالعقدالثانًمنالقرنالعشرٌن،ترجمةرإوؾ25

م.2003بنعامر،بنؽازي،مطابعالثورة،

الجابري،صالحٌومٌاتالجهاداللٌبًفًالصحافةالتونسٌة،الجزءالثانً،26 ـ

م.1988–رالعربٌةالدا–تونس-طرابلس

م.1989الحاجً،سالمعلً،لٌبٌاالجدٌدة،طرابلس،جامعةالفاتح،–27

سعشرإلىعهدـحسنٌن،محمدمحمد،االستعمارالفرنسًمنالقرنالساد28

م.1960.م،دٌجول،القاهرة،د

علًـالحشابشً،محمدبنعثمان،جبلءالكربعنطرابلسالؽرببالتحقٌق29

م.1965مصطفًالمصراتً،بٌروت،دارلبنان،

د.ت.-د.د-ـالدجابً،أحمدصدقً،لٌبٌاقبٌلاالحتبللاإلٌطالً،د.م30

هاشم31 ترجمة: ومشاكله، طرقه لٌبٌا فً اإلٌطالً االستعمار جان، دٌبوا، ـ

م.1968حٌدر،بنؽازي،دارلٌبٌا،

أقدمالعصور،ترجمة:عبدالحفٌظالمٌاروأحمدـراٌت،جون،تارٌخلٌبٌامنذ32

م.1972الٌازوري،طرابلس،دارالفرجانً،

رولفش،ؼٌرهارد،رحلةطرابلسإلًاالسكندرٌة،تعمادالدٌنحاتم،-33

م.2002

م،الطبعةالثالثة،1912ـرٌمون،جورج،منداخلمعسكراتالجهادفًلٌبٌا34

م.1988لكرٌمالوافً،بنؽازيجامعةقارٌونس،ترجمة:محمدعبدا

.1969،رب،بنؽازي،دارالكتاباللٌبًالزابدي،محمدرجب،قبابلالع-35

الزاوى،الطاهرأحمد،جهاداألبطالفًطرابلسالؽرب،الطبعةالرابعة،بٌروت،دار

م2004المداراألسبلمى،
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ارٌةفًنظامالسجلالعقارياللٌبًـزرٌق،جمعةمحمود،تحقٌقالملكٌةالعق36

م.1985العربً،طرابلس،مكتبةطرابلسالعلمٌةالعالمٌة،

،الجبلاألخضردراسةفًالجؽرافٌاالطبٌعة،طرابلس،الزوام،سالممحمدـ37

م..1994المنشؤةالعامةللنشر،

38 دار بٌروت، الثامنة، العربٌة الدولة برقة نقوال، زٌادة، للمبلٌٌن،ـ العلم

م.1950

االستقبلل،__ إلى اإلٌطالى االستعمار من لٌبٌا تارٌخ ،القاهرة__محاضراتفى

م1958معهدالدراساتالعربٌةالعالٌة،

الفاشستًللٌبٌا،39 االحتبلل المختاروإعادة عمر وأخرون، أنزو سانتارٌللً، ـ

م.1988اللٌبٌٌن،ترجمة:عبدالرحمنسالمالعجٌلً،طرابلس،مركزجهاد

ـسالٌرنو،ابرٌك،حرباإلبادةفًلٌبٌا،ترجمة:علًالصادقحسنٌن،المنشؤة40

م.1984العامةللنشروالتوزٌعواإلعبلن،طرابلس،

أثناء41 لمحاتعناألوضاعاالقتصادٌةفًلٌبٌا الشركسً،محمدمصطفً، ـ

م.1976اب،تونسالدارالعربٌةللكت-العهداإلٌطالً،طرابلس

ط42 ، لٌبٌا جؽرافٌا ، طرٌح العزٌز عبد ، شرؾ منشؤة2ـ ، األسكندرٌة ،

م.1971المعارؾ،

ـالشرٌؾ،مفتاحالسٌد،االستعماراإلٌطالًللٌبٌا،طرابلس،دارالنشراللٌبٌة،43

م.1970

القاهرة،44 العربً، الفكر دار ودولة، دٌن السنوسٌة فإاد، محمد شكري، ـ

م.1948

الشٌخ،رأفتؼنٌمً،تطورالتعلٌمفًلٌبٌافًالعصورالحدٌثة،طرابلس،45 ـ

م.1972دارالتنمٌة،
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المنشؤة46 طرابلس، لٌبٌا، فً الصحافة صناعة فن العزٌز، عبد الصوٌعً، ـ

م.1983العامةللنشروالتوزٌعواإلعبلن،طرابلس،

ا47 درنة العزٌز، عبد مصطفً الطرابلسً، درنة،ـ وحدٌثاً، قدٌما لزاهرة

م.1999منشوراتجامعةدرنة،

االبل،48 دار بنؽازي، المصارؾفًلٌبٌا، تطور الطٌب، جمال المالك، عبد ـ

م.2005

ـالعرابً،أبوالقاسم،الطرقوالنقلالبريفًالجماهٌرٌة،طرابلس،المنشؤة49

م.1980العامةللنشروالتوزٌع،

مح50 العرفاوي، الثانً،ـ الجزء لٌبٌا، فً والفاشٌة اإلمبرٌالٌة مخاض مود،

للدراساتالتارٌخٌة، اللٌبٌٌن طرابلسمركزجهاد المحٌشً، عمرطاهر ترجمة:

م.1990

العلم،51 دار القاهرة، تحتاالحتبلل، المدنٌٌن حقوق الدٌن، محً عشماوي، ـ

م.1963

م.1970مطبعةالحدٌثة،ـالعقاد،صبلح،لٌبٌاالمعاصرة،بٌروت،ال52

،القاهرة،تارعماجاءفًكتابعمرالمختارـالعٌساوي،األخضر،رفعالس53

.1936مطبعةحجازي،

ترجمة:54 المستعمراتاإلٌطالٌة، ألحداث الزمنً التسلسل مارٌو، ؼراستو، ـ

ٌخٌة،شمسالدٌنعرابًبنعمران،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتار

م.1999

ـؼراسٌانً،رودلفو،برقةالهادبة،ترجمة:إبراهٌمسالمبنعامر،طرابلس،55

م.1998الدارالجماهٌرٌةللنشروالتوزٌعواإلعبلن،الطبعةالرابعة،
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56-، العلمً للبحث العامة الهٌبة النفط، قبل اللٌبً شكري،االقتصاد ، ؼانم

طرابلس،د.ت.

هٌمبشٌر،ومحمودأبوالسعود،ضرٌبةالدخلفًالقانوناللٌبً،الؽوٌل،إبرا-57

م.1962طرابلس،المطبعةاللٌبٌة

ؼرٌفٌتش،ؼٌورغفون،تارٌخالحرباللٌبٌةاإلٌطالٌة،ترجمةعمادالدٌن-58

م.1986ؼانم،ثبلثةأجزاء،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،
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الخبلفة-70 أنتقال حتً العربً الفتح منذ لٌبٌا ، مصطفً صالح ، المزٌنً
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 رابعاً: البحوث والمقاالت

 البحوث:  -أ

بحوثإبراهٌم -1 الجهاد" حركة على لوزان صلح "أثار علً، عبدهللا ،

اللٌبً) التارٌخ طم(1993–1911ودراساتفً مركز2، طرابلس، ،

 م.1984جهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

علً -2 محمد "أبوشارب، ، الحركة بحوث1923–1922الوطنٌة م"،

اللٌبً ج1943–1911ودراساتفًالتارٌخ مركز2م، طرابلس، ،

 م.1984جهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

محمد -3 ،عقٌل بحوثالبربار األخضر"، الجبل فً المختار عمر "حركة ،

 اللٌبً التارٌخ فً ج1943–1911ودراسات مركز2م، طرابلس، ،

 م.1984اللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌةجهاد
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م"الندوةالعلمٌةاألولى1950–1835البربار،عقٌلمحمد"سكانلٌبٌا -4

 اللٌبً االجتماعً التارٌخ جهاد1950–1850عن طرابلس،مركز م،

 م.2005اللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

وثدراساتعواملالمساعدةفًحركةالجهاد"،بح"الأطوٌر،محمدأحمد -5

اللٌبً التارٌخ جهادفً مركز ، طرابلس ، حسن الدٌن اشراؾصبلح ،
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سعٌدبؽنى -6 محمود ، اللٌبً الجهاد "حركة بحوث1919-1922، م،"

مركزاللٌبًللدراساتالتارٌخٌة، طرابلس، ودراساتفًالتارٌخاللٌبً،
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 م.1980
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 م.1989الثانً،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،
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التارٌخٌة، للدراسات اللٌبٌٌن جهاد مركز طرابلس، التاسع، العدد ،الشهٌد

 م.1989

منالوثابق"،مجلةالوثابقوالمحفوظات،العددالشرٌؾ،إبراهٌمسالم،" -14

 م.1990الخامس،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

سالم -15 ،الفرجانً الوالشرٌؾ من الوثابقثابق"،"مختارات مجلة

اللٌبٌن جهاد طرابلس،مركز والثامن، السابع العددان والمحفوظات،

 م.1993-1992للدراساتالتارٌخٌة،

،"الؽزواالستعماريومقاومتهمنجماهٌرالشعباللٌبًؼانم،عمادالدٌن -16

علىضوءالتقارٌرالقنصلٌةوالصحؾاأللمانٌة"،البحوثالتارٌخٌة،السنة

سة،العددالثانً،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،الساد

 م.1981
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هٌكل،مصطفى،عبدالمولىالحرٌر،"ٌومٌاتالهبللاألحمرالمصري"، -17

،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنثانٌة،العددالثانًالبحوثالتارٌخٌة،السنةال

 م.1980للدراساتالتارٌخٌة،

 .1935ةالسنةاألولً،العدداألول،مجلةلٌبٌاالمصور -18



 خامسا الموسوعات

،،المجلدالسابع،الجزءالثانً،بٌروتأدوار.ٌواهن/تارٌخأفرٌقٌاالعام-1

م.1997دارالعلم،

الجزءاألول-2 ، العسكرٌة للدراساتوالنشر،الموسوعة العربٌة المإسسة ،

م.1977

3- رقم اللٌبً الجهاد رواٌات ،22موسوعة البرؼثً ٌوسؾسالم إعداد ،

 م.1993طرابلس،مركزالجهاداللٌبًللدراساتالتارٌخٌة،

4- رقم اللٌبً الجهاد رواٌات ،23موسوعة الثانً والجزء األول الجزء ،

للدراسات اللٌبٌٌن جهاد مركز ، طرابلس ، البرؼثً سالم ٌوسؾ إعداد

م.1993رٌخٌة،التا

،إعدادعابشةعبدالرحمنعرٌش27موسوعةرواٌاتالجهاداللٌبًرقم-5

م.1993،طرابلس،مركزجهاداللٌبٌٌنللدراساتالتارٌخٌة،

،إعدادزٌنبزهري،طرابلس،34موسوعةرواٌاتالجهاداللٌبًرقم-6

م.1996مركزجهاداللٌبٌٌنالدراساتالتارٌخٌة،

 سادساً : المعاجم : 

م.1968،الطاهرأحمدالزاوي،معجمالبلداناللٌبٌةطرابلس،مكتبةالنور-1
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لٌبٌا-2 فً الجهاد معارك معجم التلٌسى، محمد خلٌفة ،1911-1931، م

م.1972بٌروت،دارالثقافة،
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 سابعاً : األطالس : 

أمانة-1 ، األشتراكٌة الشعبٌة اللٌبٌة العربٌة لجماهٌرٌة الوطنً األطلس

م.1984التخطٌطمصلحةالمساحة

ثامناً:التقارٌر:

بٌا،أبرٌل،تقرٌرالبنكالدولًلئلنشاء،التجٌٌزوالتنمٌةاألقتصادٌةفًلٌ-1

م.1960

م.1978بلدٌةطرابلسفًمابهعام،بلدٌةطرابلس-2

م.1928التقرٌرالعقاريالصادرعندابرةأمبلكبنؽازي،-3
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م.2003بنؽازي،
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م،رسالةماجستٌرجامعةقارٌونس،بنؽازي.1945–1911اإلٌطالً

إستعمارٌهومديتطبٌقةٌمًالمر-3 ،مصطفًعبدالرحمناإلستٌطانكفكرة

،م(1940–1911علًمناطقلٌبٌاالشرقٌةفًفترةاألحتبللاإلٌطالً)

 .1989رسالةماجستٌر،جامعةقارٌونسبنؽازي
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This given Thesis as a complementary letter in order to obtain a 

Master Degree in Modern History 

Presented By :   

Niama Mustafa Elsaity 

 

Under the Provision of : 

Prof .Dr. Atiya Makhzoum  El Fytouri 

 

Abstract 

 

This study deals with the economic and social conditions in Cyrinica in the years 

1922-1931, which was the beginning of the fascist rule because it is a political genet 

with a clear impact on the Italian colonies, including Libya. 

Where Fascist Italy managed to eliminate the armed resistance movement by 

executing the hero Omar El Mukhtar on 

 16
th

 of September 1931. 

This study is complementary to the previous studies on the settlement of Italian 

occupation in Libya since 1911-1943. 

And the study focuses on the analysis of a part of the history of economic and social 

status during the Italian era and aims to display the work of Fascist in Italy in the 

softness and linking it to its political philosophy and its impact on the economic and 

social conditions of the national population using theoretical and analytical approach 

that was completed and subject to the Italian unpublished and published documents 

also the oral and manuscripts and Arabic books . 

The study includes a preface, four chapters, a conclusion, a statement of documents 

and references, and a list of the appendixes. 

In spite of the continuation of the fighting, the fascist government managed to 

establish a colonial administration in tenderness. 
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The policy of racial discrimination has led to the economy of the population and the 

national population as well as deprived them of senior and middle management 

positions and higher education and its briefed over primary education and learning 

some trades and assigned them as second-class places in the field of health, 

transportation and public places. 

Many of the services that represent the agricultural settlement infrastructure have been 

completed, large tracts of land that have been appropriated to the state, allocated to 

the Guatemalan farmers, local agriculture and has been neglected, livestock have been 

destroyed and Robbery , commercial and industrial activity has been monopolized for 

Italian capital and the oppressive policy used by fascism against the national 

population and has led to changes . 

Such as the significant decline in the number of national population and the 

phenomenon of the several bad phenomena community . 

while the fascist government and its concern to create a healthy environment free of 

infectious diseases in favor of the Italian citizen . 
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