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 م"3493 -3491
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 تحت إشراف :

 محمد علي قناوي د / ارويعي


 الملخص

م بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية 3491تأسست اللجنة الطرابلسية في القاهرة 
وخروج ايطاليا من ليبيا ، ثم وقوعها تحت حكم اإلدارتين البريطانية والفرنسي ، حيث كانت 

ظهارها في المحيط الدول ي واإلقليمي خاصة جامعة مهمة اللجنة اإلعالن عن القضية الليبية وا 
الدول العربية وهيئة األمم المتحدة ، ولعبت اللجنة دورًا كبيرًا كغيرها من الهيئات السياسية في 

م ثم كان لها موقفها من المعاهدة 3493ديسمبر  89ليبيا في حصول ليبيا على استقاللها في 
 م.3464البريطانية الليبية التي انتهت 

لموضةةةول اللجنةةةة الطرابلسةةةية ونشةةةاطاتها السياسةةةية خةةةالل الفتةةةرة مةةةن وبعةةةد مةةةن خةةةالل دراسةةةتنا 

  -م وما بعدها فقد توصلت إلى عدة نتائج ومن أهمها:3491-3493

-0271عالجتتتالدراستتةموضتتوعًامهمتتًاللمهتتاجرينالليبيتتينفتتيمصتتروأبعتتادهفتتيالفتتترة -

لهيمنتتةالبريطانيتتةمتجاذبتتتهثتتوىقتتوىرئيستتيةهتتيالمحتتتلااليطتتاليفتتيليبيتتاثتتما0290

علىمصرإلىجانباإلدارتينالبريطانيةوالفرنسية.

مكانتتتأكبتتر0210-0200أوضتتحتالدراستتةأنهجتترةالليبيتتينإلتتىمصتترختتولالفتتترة -

هجتترةللختتارجوالتتتيتصتتاعدمتتداهاباشتتتدادسياستتاتاالحتتتولااليطتتاليوصتتلفهوكبريائتته

 م.0271لليبيمنالمستعمرااليطاليسنةمحتىتحريرالترابا0200وتسلطهمنذعام



 ي

 

أبتترزتالدراستتةإلتتىأستتبابالهجتتراتالليبيتتةإلتتىمصتتروأنواعهتتاوأمتتاكنتواجتتدهاوموقتتف -

 السلطاتالمصريةمنهاوكذاموقفالسلطاتااليطاليةالمحتلةلتلكالهجرات.

يبيتتينفتتيمتميتتزالنشتتاطالسياستتيللمهتتاجرينالل0212-0299أبتترزتالدراستتةأنالفتتترة -

مصربالعملالسياسيالسريإلىأنأعلنتهذهاألنشطةللمهاجرينفيمايسمىالمواجهتة

العلنيةباندالعالحربالعالميةالثانيةحيىتصتاعدالنشتاطالسياستيوالعستكريللمهتاجرين

وعملتتواعلتتىتنظتتتيمصتتفوفهموعقتتتدواالكثيتترمتتنالمتتتؤتمراتمثتتلمتتتؤتمرفيكيوريتتاوجتتتاردن

 ظيمالعملالجهاديضدالمحتلااليطالي.سيتيلتن

توصتتتلتالدراستتتتةإلتتتىأننشتتتتاطالمهتتتاجرينالعتتتتربالليبيتتتتينفتتتيمصتتتترقتتتدهيمنتتتتتعليتتتته -

طموحتتاتلتتتدىبعتتتاالقيتتتاداتالسياستتتيةأدتإلتتتىانقستتتاموحتتتدةالصتتتفالتتتوطنيوتعميتتتق

يتتتتارالنزاعتتتتاتاإلقليميتتتتةالتتتتتيتمحتتتتورتفتتتتياتجتتتتاهينسياستتتتيينهمتتتتاالتيتتتتارالبرقتتتتاويوالت

الطرابلستتتي،وهتتتيمناألميتتترإدريتتتسالسنوستتتيعلتتتىالتيتتتاراألولوهتتتيمنأحمتتتدالستتتويحلي

 والطاهرالمرياالزاويوغيرهمعلىالثاني.

أبرزتالدراسةأنالتيارالطرابلسيكونمايسمىباللجنةالطرابلسيةلتكونلسانحالهفتي -

 م.0271هافيأكتوبرسنةاألوساطالسياسيةالداخليةوالخارجيةحيىأعلنعننشاط

 أشارتالدراسةإلىأسبابتكويناللجنةالطرابلسيةومبادئهاوأهدافهاومصادرتمويلها. -

أبتترزتالدراستتةموقتتفاللجنتتةالطرابلستتيةعلتتىالمستتتوىاإلقليمتتيفتتيأروقتتةجامعتتةالتتدول -

معتتتةالتتتدولالعربيتتتةوأمينهتتتاالعتتتاموالتتتتيكانتتتتمنبتتترًاانطلقتتتتمنتتتههتتتذهاللجنتتتةوستتتاندتجا

العربيتتةالقضتتيةالليبيتتةوالتتذيأصتتبحتمحتتطاهتماماتهتتامنتتذمراحتتلت سيستتهااألولتتىحيتتى

أولىعبدالرحمنعزامأولأمينللجامعةاهتمامًاكبيرًابالقضتيةالليبيتةحيتىدعتتاللجنتة

 ية.إلىتحقيقالوحدةواالستقولوبذلتاللجنةالطرابلسيةجهودًاكبيرةلدىالجامعةالعرب



 ك

 

توصتتلتالدراستتةإلتتىموقتتفاللجنتتةالطرابلستتيةفتتيالمنظمتتةالتتدولي األمتتمالمتحتتدة حيتتى -

 لجنةالتحقيقالرباعيةواجتماعاتباريس.

موموقفهتا0290-0272عالجتالدراستةموقتفاللجنتةالطرابلستيةختولالفتترةاالنتقاليتة -

واالتفاقياتبينالسيدإدريتسمنتكوينالمجلساالستشاريلألممالمتحدةومنالمعاهدات

السنوستتتيوبريطانيتتتاوموقفهتتتامتتتنلجنتتتةالواحتتتدوالعشتتترينومتتتنالتمثيتتتلالبرلمتتتانيفتتتيليبيتتتا

 واستقولليبياوالنظامالفيدرالي.

لعبتتتتمصتتتردورًاكبيتتترًاحيتتتىستتتمحتللمهتتتاجرينالليبيتتتينبتكتتتوينهيئتتتاتسياستتتيةنتتتادت -

 فيالحصولعلىاالستقول.باستقولليبياوالتيكانلهادوركبير

موموقتتتفاللجنتتتة0299أبتتترزتالدراستتتةإلتتتىاالنتخابتتتاتالنيابيتتتةاألولتتتىفتتتيفبرايتتترستتتنة -

 م.0291الطرابلسيةمنها،ثمموقفهامنالمعاهدةالليبيةالبريطانيةيوليوسنة

تستنىتوصيالدراسةبقراءةجديدةلتاريخليبياالمعاصرمنختولالوثتائقاألصتليةحتتىي -

 لناالكشفعنخفاياجديدةفيتاريخبودنا.
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 المقدمة
الحمتتتدبربالعتتتالمينوالصتتتوةوالستتتومعلتتتىستتتيداألولتتتيناآلختتترينستتتيدنامحمتتتدالنبتتتي

-األمينوعليألهوصحبهأجمعينوبعد:

عبستاحلتتمتعليبيابموقعاستراتيجيمتميز،جعلهامطمتعأنظتارالتدولالكبترىفهتيتتمتت

علتتىالستتاحلاألفريقتتيالشتتماليللبحترالمتوستتطمتتنرأسأغتتاديرحتتتى9طويتليقتتربمتتنألفتتينكتم

بئرالرملةقربالسلوموهيتعدعمقًااستراتيجيًالمصروقتالحربخاصةأنالحدودبينالبلتدين

فتيحتربالتعدعائقًاأمامتحركالجيتو،،لتذلكتعتبترمحميتةطبيعيتةلمصترإذااشتتركتمصتر

منجهةالشرق.

ولمتكنتلكالحدودعائقًاأمامالهجراتالمتبادلةبينالشعبينالعربيينالمصريوالليبتي،

حيىلمتنقطعأواصرتلكالهجراتعبرالعصورالتاريخية،غيرأنهبمجيءاالستتعمارااليطتالي

ًاجديتتتتدًا،فقتتتتدتصتتتتدىم،اتختتتتذتهجتتتتراتالليبيتتتتينإلتتتتىمصتتتتربعتتتتد0200الغاشتتتتمإلتتتتىليبيتتتتاستتتتنة

المجاهتتدونالليبيتتونببستتالةلقتتواتاالحتتتولااليطتتاليالتتتيمارستتتأبشتتعصتتوراألستتاليبالوحشتتية

منقتلونفيوتهجيرللمواطنينواالستيوءعلىممتلكاتهمبلوقتتلهم،لتذلكاضتطرتجمتوعمتنهم

االمتتدادالجغرافتيبتينإلىالهجرةإلتىمصترالتتياحتضتنتهتؤالءالمهتاجرينوشتجعتهم،فقتدكتان

ليبياومصرووحدةالدينواللغةوصلةالرحموالمصاهرةعواملايجابيةشجعتالليبيينإلىاختيتار

مصرمقرًالهجرتهم،كماشجعتالمصريينعلىالتعاونمعهمواحترامهموتقديرهم.

ثتتانيمصتتر،كمتتالعتتبهتتؤالءالمهتتاجروندورًافتتيالحيتتاةالسياستتيةالليبيتتةوهتتمفتتيدارهتتمال

كانتلهمنشاطاتهماالقتصتاديةواالجتماعيتةوالثقافيتةالتتيقتاموابهتافتيستبيلالتعريتفبقضتيتهم،

م،وشتتكل0271والحصتولعلتتىحتريتهموطتتردالمستتتعمرااليطتاليالغاشتتمالتذيتتتملهتتمفعتًوستتنة

دارةالبريطانيتتتةالمهتتتاجرونالليبيتتتونفتتتيمصتتتربعتتتااألنشتتتطةالسياستتتيةفيمتتتابعتتتدفتتتيفتتتتراتاإل
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والفرنستتتيةوالتتتتيكتتتانلهتتتاأثرهتتتافتتتيحصتتتولالتتتبودعلتتتىاستتتتقولهابعتتتدذلتتتكوالتحتتتررمتتتنربقتتتة

المستعمرإلىاألبد.

مفبعتتدأنتحتتررتليبيتتامتتن0271ومنهتتااللجنتتةالطرابلستتيةالتتتيتشتتكلتفتتيالقتتاهرةستتنة

ظهترأولإعتونعتناللجنتةفتياالستعمارااليطاليالبغياوبعدعشرينعامًامنالعملالسري

مومتتتنيومهتتتاصتتتارتتتقتتتدمبمطالبهتتتاإلتتتىجميتتتعالجهتتتاتباستتتماللجنتتتة0271شتتتهرأكتتتتوبرستتتنة

الطرابلسيةبرئاسةأحمدالسويحليثتمالفيتتوريعمترالستويحلي،وانتختبالشتيخعمترالغتويليأمينتًا

استتماللجنتتةالتنفيذيتتة،وبتتدأتاللجنتتةعامتتًا،ثتتمالشتتيخأبتتوالقاستتمالبتتارونيأمينتتًاثانيتتًاوأطلتتقعلتتيهم

أعمالهامنذذلكالوقتوالتيانضمإليهاأعضاءآخرونمثلالطاهرالزاويالذيأصبحوكيًولها

وعونسوفوغيرهم.

ووضتتتعتاللجنتتتةالطرابلستتتيةمجموعتتتةمتتتنالمبتتتادلواألهتتتدافوالتتتتيعملتتتتعلتتتىتحقيقهتتتا

المهاجرينوكبارالتجاروأصحابالمحتوتالتجاريتةوكانتمصادرتمويلهافيالبدايةعنطريق

والصتتناعيةوغيتترهممتتنذويالتتدخلالمرتفتتعنستتبيًاإلتتىجانتتبتتتدعيمالجامعتتةالعربيتتةلهتتا،أصتتبح

للجنتتةعوقتتاتسياستتيةبالتتداخلوالختتارج،خاصتتةفتتيأروقتتةالجامعتتةالعربيتتةوالمتتؤتمراتالدوليتتة،

عراالقضيةالليبيتةفتيمتؤتمربتاريسواجتماعتاتالجمعيتةولجنةالتحقيقالرباعية،وموقفهامن

موغيرها.0272العامةلألممالمتحدةإبريل،مايوسنة

كمتتتاكتتتانلهتتتاموقتتتفمتتتنعتتتراالقضتتتيةالليبيتتتةفتتتيالمجلتتتساالستشتتتاريلألمتتتمالمتحتتتدة،

عتوناستتقولليبيتافتي ديستمبر97ولجنةالواحدوالعشرينوالجمعيةالوطنيةالت سيسيةللدستوروا 

محيىكتانلهتاموقفهتامتن0291-0299موكانللجنةالطرابلسيةدوربعداالستقول0290سنة

البريطانيتتةفتتييوليتتو–م،وموقفهتتامتتنالمعاهتتدةالليبيتتة0299االنتخابتتاتالنيابيتتةفتتيفبرايتترستتنة

مإلىأنانتهىدوراللجنةالطرابلسيةفيمابعد.0291سنة
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مويعدمن0290-0271ريللموضوعلدراستهب بعادهالمكانيةوالزمنيةلهذاكلهتماختيا

الموضوعاتالمهمةفيمايتعلقببعاالجوانبالسياسيةالمهمتةفتيتتاريخليبيتاالحتديىالمعاصتر

والتيتحتاجإلىالدراستةوالتحليتل،نعتملقتدتنتاولالتبعااللجنتةالطرابلستياةفتيثنايتاحتديثهمعتن

فترةولكنليسبالعمقالمطلوب،لذاأثرتدراستهاعلىالنحوالمبينفيالدراسة.تاريختلكال

وعلىضوءذلكفضلتأنتكوندراستيتحليليةمكنتنتيمتنالختروجبتبعاالنتتائ ومتن

-خولالدراسةبرزتليعدةتساؤالتأجبتعنهافيثناياالرسالةومنبينها:

شمدافعًاللكثيرمنأبناءالشعبالليبيإلىالهجترةنحتوكيفكاناالستعمارااليطاليالغا -

مصتتترفتتتيالوقتتتتتالتتتذياليتتتتزالفيتتتهالمجاهتتتدونالليبيتتتتونفتتتيالتتتتداخليواجهتتتونالعتتتتدوان

 االيطاليالغاشمعلىالبود؟

 كيفاستقبلتمصرهؤالءالمهاجرينومناطقاستقرارهمواألنشطةالتيمارسوها؟. -

 سيةبالقاهرةوماهيأهدافهاومبادئهاومصادرتمويلها؟.كيفت سستاللجنةالطرابل -

لمتتتاذااشتتتتدتحتتتدةالخوفتتتاتالسياستتتيةبتتتينالمهتتتاجرينفتتتيمصتتترختتتولالحتتتربالعالميتتتة -

 الثانيةوتبلورتفيشكلفرقوأحزابسياسيةمتصارعة؟

هتتتتلكتتتتانألعضتتتتاءاللجنتتتتةالطرابلستتتتيةعوقتتتتةبالتنظيمتتتتاتالعربيتتتتة؟وهتتتتلستتتتاعدتهتتتتذه -

 تنظيماتفيإيجادحلولللقضيةالليبية؟.ال

 كيفكانتعوقةاللجنةالطرابلسيةبالمنظماتالدوليةخاصةاألممالمتحدة؟. -

 م؟.0290-0272مانشاطاللجنةالطرابلسيةخولالفترةاالنتقالية -

 م؟.0290ديسمبرسنة97كيفاستقبلتاللجنةالطرابلسيةإعوناستقولليبيافي -

 ؟.0299موقفاللجنةمناالنتخاباتالنيابيةفبرايرسنةماهو -

 م؟.0291البريطانيةفييوليوسنة–هلأيدتاللجنةالطرابلسيةالمعاهدةالليبية -
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وقدقسمتالدراسةإلىمقدمةوتمهيدوأربعةفصولوخاتمة.

فتتتيمصتتترإمتتتاالتمهيتتتدفحمتتتلعنتتتواناالتجاهتتتاتالسياستتتيةلعناصتتترالحركتتتةالوطنيتتتةالليبيتتتة

م حيتتتتتىتناولتتتتتتاالحتتتتتتولااليطتتتتتاليومقاومتتتتتته0271-0200وموقفهتتتتتامتتتتتنالقضتتتتتيةالليبيتتتتتة 

والهجتتراتالليبيتتتةإلتتتىمصتتتروعوامتتتلتلتتتكالهجتتراتوموقتتتفالمصتتتريينمنهتتتا،ومنتتتاطقاستتتتقرارها،

واألنشتتتطةالتتتتيمارستتتهاالمهتتتاجرونالليبيتتتونوجتتتاءالفصتتتلاألولبعنتتتواناللجنتتتةالطرابلستتتيةالنشتتت ة

والتكوينحيىتناولتفيهتبلورفكرةت سيساللجنةالطرابلسيةوأسبابت سيسها،ومبادئهاوأهدافها،

م0271ومصتتتتادرتمويلهتتتتاوموقتتتتفالزعمتتتتاءالطرابلستتتتيينمتتتتنفكتتتترةت ستتتتيسالجتتتتي،الليبتتتتيستتتتنة

واتصاالتاألميرإدريسباالنجليز.

جتتاهالقضتتيةالليبيتتةفتتيالمنظمتتاتوجتتاءالفصتتلالثتتانيبعنتتوانموقتتفاللجنتتةالطرابلستتيةت

اإلقليميتتةوالدوليتتةأواًلعلتتىالمستتتوىاإلقليمتتيوموقتتفجامعتتةالتتدولالعربيتتةمتتناللجنتتةالطرابلستتية

وأمينهتاالعتتامعبتتدالترحمنعتتزام،وجهتتاداللجنتتةالطرابلستيةلتتدىجامعتتةالتدولالعربيتتة،وموقفهتتامتتن

التدولي:وموقتفاللجنتةمتنعتراالقضتيةالليبيتةفتيلجنةالتحقيقالرباعيةوثانيًاعلتىالمستتوى

م،وموقتفاللجنتتةمتتن0271م،ومتؤتمربتتاريسستتنة0279األمتمالمتحتتدةوفتتيمتؤتمرلنتتدنستتنة

م.0290ديسمبرسنة97صدورقراراستقولليبيافي

-0272وحمتتتلالفصتتتلالثالتتتىعنتتتوان موقتتتفاللجنتتتةالطرابلستتتيةختتتولالفتتتترةاالنتقاليتتتة

م .0290

تناولتتتفيتتهموقتتفاللجنتتةمتتنالمجلتتساالستشتتاريلألمتتمالمتحتتدةولجنتتةالواحتتدوالعشتترين

وموقفاللجنةمنوضعالدستورثماالستقولوالنظامالفيدرالي.

وجتتتاءالفصتتتلالرابتتتعواألخيتتتربعنتتتواناللجنتتتةالطرابلستتتيةوالتطتتتوراتالمحليتتتةعقتتتبإعتتتون

موقتتفاللجنتتةمتتناالنتخابتتاتالنيابتتةاألولتتىفتتيفبرايتترستتنةمو0291-0299استتتقولليبيتتاستتنة
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مونهايتةعمتلاللجنتةثتم0291البريطانيةفييوليوستنة–مثمموقفهامنالمعاهدةالليبية0299

خاتمتتةأوجتتزتفيهتتاأهتتمالنتتتائ التتتيتوصتتلتإليهتتامتتنختتولالدراستتةلموضتتوعاللجنتتةالطرابلستتية

ة.ونشاطهاالسياسيفيالقاهر

وقتتتداستتتتخدمتالمتتتنه التتتتاريخيالتحليلتتتيالتتتذييعتمتتتدعلتتتىالوقتتتائعوالمعلومتتتاتوربطهتتتا

وتحليلهتتاتحلتتتيًوعلميتتًادقيقتتتًابغتتراإظهتتتارالجوانتتبالستتتلبيةوااليجابيتتةفتتتيموضتتوعالدراستتتةفتتتي

محاولةمنيصادقةجادةللوصولإلىنتائ مهمةتخدمالبحىالعلمي.

علتتىعتتددكبيتترمتتنالمصتتادروالمراجتتعالمتتتوفرةداختتلجمهوريتتةوقتتداعتمتتدتفتتيدراستتتي

مصرالعربيةالتيقمتبزيارتهتاأكثترمتنمترة،ودولتةليبيتاوهتيمصتادرمتنوعتةمتابتينمقتابوت

شتتفويةأجراهتتاأستتتاذي،د.اريعتتيقنتتاويمتتعبعتتاالمجاهتتدينإلتتىجانتتبوثتتائقتاريخيتتةنتتادرةفتتي

إلىجانبالمقاالتوالتقاريروالمصتادروبعتاالكتتبالمترجمتةوالتتيدارالوثائقالقوميةبالقاهرة

الغنىعنهاللباحىفيتاريخليبياالحديىوالمعاصر.

وفتيالختتتامأتوجتتهبختتالصالشتتكرإلتتىابتعتتالىعلتتىتمتتامالنعمتتة،فهتتذاجهتتديفتت نكتتان

وحدهسبحانهوتعالى.فيهتقصيرفمنيومنالشيطان،والأدعيالكمالفالكمالبتعالى

 

 واهلل الموفق والمستعان.













1 

 










 التمهيد
 االتجاهات السياسية لعناصر الحركة الوطنية الليبية 

 م .3498 – 3433في مصر وموقفها من القضية الليبية 
 م3433االحتالل االيطالي  سنة -
 االهتمام اإليطالي بطرابلس وبرقة -
 م3413 -3433الي حركة الجهاد ضد المحتل اإليط -
 اثر سياسية االحتالل اإليطالي في هجرة بعض الليبيين إلى مصر -
 مناطق استقرار المهاجرين -
 األنشطة السياسية التي مارسها السياسيون الليبيون في مصر -
 موقف السلطات االيطالية بمصر من المهاجرين الليبيين ونشاطاتهم السياسية  -
 مقاومة االستعمار االيطالي في مصر أساليب المهاجرين الليبيين في -
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موتوجتتبعلتتىالليبيتتينمقاومتتةاالحتتتولااليطتتاليبحكتتم0200احتلتتتايطاليتتاليبيتتاستتنة

م،بقيتتادةستتيديأحمتتدالشتتريفثتتمتوالهتتاعمتتر0200التتدينوالشتترع،فبتتدأتحركتتةالجهتتادمنتتذعتتام

م،وضتتيقتايطاليتتاعلتتى0210 عدامتتهستتنةالمختتتاروالتتتياستتتمرتعشتترونعامتتًاكاملتتةانتهتتتب

المجاهتتدينممتتااضتتطرهمللهجتترةإلتتىاألقطتتارالعربيتتةالمجتتاورةوكتتاننصتتيبمصتتركبيتترًامتتنهتتذه

الهجرات،وسطرالمجاهدونالمهاجرونسطورًامضيئةفيمقاومةالغزوااليطاليلبودهم.

 م 3433االحتالل االيطالي سنة
وغيره التيدخلتطرابلسوبرقة السياسية العهود من جديد عهد الليبية األراضي من ا

حوالي ليبيا في الثوى بمراحله استمر الذي التركي العهد وهو الطويل تاريخها في بها مرت

األتراكفيليبياجدت0200-0990أربعمائةسنة الطويلةالتيحكمفيها الفترة موخولهذه

يبياوخارجها،كانلهات ثيرهاالمباشروغيرالمباشرعلىعواملوتطوراتوأحداىكثيرةداخلل

. 1 األحوالالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةفيليبيا

منها القديسيوحنا فرسان لطرد أهلها بهم أستنجد حينما ليبيا األتراكالعثمانيون ودخل

 سنة األسبان أحتلها طرابلسالتي على استولوا سنة0901والذين حتى وبقيتتحتحكمهم م

لهم،0999 القانوني سليمان السلطان واستجاب القديسيوحنا، لفرسان األسبان سلمها حيى م

وأرسلحملةبحريةإلىطرابلسبقيادة درغوتباشا لتخليصالمدينةمناحتولفرسانالقديس

وكانذلكفي منها وطردهم إقليم 2 م0990سبتمبر09يوحنا ضم للسلطةكما يفزانوبرقة

العثمانيةفيمابعد.

                                                           

.919،منشوراتجامعةالفاتح،طرابلسبدون،تص0عمرمحمدالشيبانى:تاريخالثقافةوالتعليمفيليبيا،ط 1  
،0247م،تعريتتتبخليفتتتةالتليستتتى،دارالثقافتتتة،بيتتتروت،ستتتنة0201-0901رافتتتقعبتتتدالكتتتريم:العتتتربوالعثمتتتانيون 2  

.001ص
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وكانتأوضاعليبياعندماجاءهاالعثمانيونسيئةللغايةفقدكانتمقسمةإلىثوثةأقاليم

الضعف غاية في ليبيا وكانت بينها رابط ال التي فزان، قليم وا  برقة، قليم وا  طرابلس، إقليم هي

الضع علىهذا ويكفىدليًو أنيدافععنالسياسيوالعسكري، يستطيع طرابلسلم فأنإقليم

. 1 نفسهضداعتداءواحتولاألسبانوفرسانالقديسيوحنالمدينةطرابلس

من ليبيا يحرروا أن وتماسكهم قوتهم فترة في واستطاعوا لليبيا العثمانيون حكم وطال

ويحافظو الداخلية، البرية الطرق قطاع ومن الفرنجة هجمات ويصدوا الجهاتمحتليها على ا

قليم الداخليةويقضواعلىالقوىاالنفصاليةفيإقليمفزان،ويوحدواأقاليمليبياالثوثةإقليمبرقةوا 

قليمفزانفيوحدةسياسيةشاملةمتكاملةويجعلوامنهاواليةمستقلة،ولكنمالبىأن طرابلسوا 

 وظلم والداخل األطراف على سيطرتهم وفقدوا فيهم الضعف فكثرتدب األهالي بعاوالتهم

. 2 الثوراتضدهم

األسرة الستيوء مهدت التي العوامل من الداخلية والثورات االضطرابات كثرة وكانت

عونهذهاألسرةاستقولهاالداخليبحكمليبياوالتياستمر القرمانليةعلىمقاليدالحكمفيليبياوا 

دوااالستقرارفيالبودواستطاعواحمايتهامف عا0819-0400 سنةمن097حكمهاحوالي 

مناالعتداءاتالخارجية،وأنيؤمنواطرقوسبلالتجارةوالمواصوتفيالبود،ويحدثوانوعًامن

التغييرفينمطوأسلوبالحكمفيالعهدالعثمانياألول،وأنيحدثوابعااإلصوحاتالسياسية

بعاوال فيعهود والثقافية القرمانلىأولحكامواالجتماعية باشا أمثالأحمد من األقوياء تهم

م ومحمدباشاالقرمانلىالذيتولىحكمالواليةبعدوفاةأبيهأحمد،وعلى0400األسرةالقرمانلية 

. 3 م0819باشاالقرمانلىويوسفباشاالقرمانلىت

                                                           
.900عمرالشيبانى:تاريخالثقافة،ص 1 
 .009رافقعبدالكريم:العرب،ص 2 
.89،ص0220عزيزسامح:األتراكالعثمانيونفيإفريقياالشمالية،تعبدالسومأدهم،دارالفرجانى،القاهرة،سنة 3 
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واالضط الضعف إليه تسرب أن يلبى لم القرمانلية األسرة عهد والثوراتولكن رابات

ف رسلتالدولةالعثمانيةأسطواًلحربيًابحريًابقيادةمصطفىنجيبباشاالذياستولىعلىطرابلس

. 1 م0819وأنهىالحكمالقرمانلى،وأعادليبياإلىالسلطةالعثمانيةالمركزيةوذلكفيأوائلسنة

بعضهمفيأنيبقىأطولمدةولكنوالةالدولةالعثمانيةعلىليبياكانواضعفاءورغب

ممكنهفيالحكملجمعأكبرقدرمنالثروةالتيكانيجمعهامنالضرائبالباهظةالتييفرضها

وكثرة داريًا، وا  وتدريبهمعسكريًا أنفسهم فيحكم البود إشراكأهل إلىجانبعدم علىالناس،

االنتفاضاتضدالحكمالتركيبسبب،وكثرة 2 االضطراباتوالنزاعاتالداخليةبينبعاالقبائل

ظلموالتهوتعسفهمفيجمعالضرائب،وسوءاألحوالاالقتصاديةوتناقصمواردالدولة،وأتساع

المواصوت وصعوبة بعضًا، بعضها عن وأجزائها أقاليمها وتباعد الليبية األراضي رقعة

. 3 دةعنالمركزواالتصاالتبينمركزالواليةبطرابلسوالمناطقالداخليةالبعي

إلىجانبالضعفالذيأصابالدولةالعثمانيةنفسهاوكثرةاالنتفاضاتضدهاواستغول

مثماحتلت0889مواحتلتانجلترامصرسنة0880الدولاالستعماريةذلكفاحتلتفرنساتونس

. 4 م0200ايطالياليبياسنة

مولميجلعنها0200يًابدأغزوهلليبياسنةكانالحكماإليطاليحكمًااستعماريًااستيطان

ولننستفيا 5 مضمندولالمحور0271إالبعدهزيمةايطاليافيالحربالعالميةالثانيةسنة

األعمال من كثير في وعولجت كثيرة فهي ليبيا احتول إلى ايطاليا دعت التي األسباب في

                                                           
،0288كوالنوليان،ليبياأثناءحكميوسفباشاالقرمانلى،تعبدالقادرالمحيشتى،مركتزجهتادالليبيتين،طترابلس،ستنة 1 

.99ص
.907عمرالشيباني:تاريخالثقافة،ص 2 
.990م،دارالنهضةالعربية،بيروت،د.ت،ص0299-0901عمرعبدالعزيز:تاريخالمشرقالعربي، 3 
،ومابعدها.191م،ص0249،دارالثقافة،القاهرة،0أفتالشيخ:تاريخالعربالحديى،طر 4 
.904م،ص0288عبدالرحيمعبدالرحمنعبدالرحيم:تاريخأورباالحديىوالمعاصر،دارالفكرالعربي،القاهرة 5 
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وجغرافيةواقتصادية،إلىجانبأنهناكعواملوالرسائلالجامعيةمابينأسبابتاريخيةودينية

آخريساعدتايطالياعلىاحتولليبيامنهاضعفالحكومةالتركيةوانفصالبعاالممتلكات

التيكانتتابعةلهافيالغربعنهاوالتمللوالتذمراللذانبدءيظهرانعلىالليبيينداخلليبيا

ةواالجتماعيةوالثقافيةوقسوةبعاالوالةاألتراكوظلمهمنتيجةسوءأحوالهمالسياسيةواالقتصادي

همالالتعليموالصحة،وضعفالروحالمعنوية ثقالكاهلالمواطنينبالضرائبوا  وسوءمعاملتهموا 

السياسية 1 لدىاألتراكأنفسهمداخلالدولةالعثمانيةنفسها لوحدتها إلى0841وتحقيقايطاليا

المستمر الدولجانبالت ييد يهم فكلما منالدولاالستعماريةالحتولليبيا ايطاليا الذيلقته

. 2 الكبرىهومصالحهاوتحقيقأهدافهاالقريبةوالبعيدة

  -االهتمام اإليطالي بطرابلس وبرقة :
حيى بطرابلسوبرقة النظير منقطع ايطاليًا اهتمامًا لليبيا اإليطالي االحتول سبق وقد

فيما متقريبًاعبرعدةخطواتنوجزها0200-0880يافيتغلغلهاالسلميمنسنةاستمرتايطال

:يلي

بالتوسع قناعه وا  الداخلي اإليطالي العام الرأي وتُعبئة والقومية الوطنية ايطاليا وحدة تحقيق

 رجل العثمانية منممتلكاتالدولة كغيرها الحصولعلىنصيبها ومحاولة اإليطاليالخارجي،

. 3 م0848باالمريا والتيأتفقعلىتقسيمهافيمؤتمربرلينسنةأور

الرعاية وتوفير فيها اإلقامة وعلى ليبيا إلى الهجرة على االيطاليين ايطاليا وشجعت

إلى االيطاليين والباحثين العلماء ودفعت شجعت كما اإليطالي، القنصل قبل من لهم والحماية

لبحىالعلميعناآلثاروالنباتاتالطبيةواالكتشافالجغرافي،وماالذهابإلىليبياتحتغطاءا
                                                           

.991-971عمرالشيبانى:تاريخالثقافة،ص 1 
.902حيم:تاريخأوربا،صعبدالرحمنعبدالر 2 
م،مقتالبمجلتةكليتةاآلدابالجامعتة0209-0200هشامالتكريتي:الدبلوماسيةالبريطانيةوالعتدواناإليطتاليعلتىليبيتا 3 

.80-90،ص0244العددالرابعالليبية،
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كانوا الحقيقة في ولكنهم ورائها يستترون كانوا التي واألغرااالظاهرية الذرائع من ذلك إلى

إلى يجمعونهعنطبيعةوعاداتأهلها منخولما وممهدينالستعمارليبيا جواسيسإليطاليا

. 1 لتيكانوايهتمونبجمعهاعنليبياخدمةألهدافدولتهماالستعماريةغيرذلكمنالمعلوماتا

المباشرة التنصيرية بجهودهم المشرفينالدينينااليطاليينعلىالقيام شجعتايطاليا كما

فياألوساطالليبية به النشاطالتعليميواالجتماعيوالطبيالذييقومون وتدعم المباشرة وغير

وا الرعاية لهموتوفير الثقافة 2 لحماية فيطرابلسلنشر بعاالمدارسالحديثة وفتحتايطاليا

. 3 االيطاليةبينالليبيينوفتحبعاالمستشفياتوالموجئفيليبيالترغيبالناسواستمالتهم

 سنة ابريل شهر في روما مصرف إيطاليا باألعمال0214وأنش ت يقوم كان الذي م

لقرواالزراعيةإلىالمزارعينالليبيينوالقيامب نشطةتجاريةوصناعيةالمصرفيةالعاديةوتقديما

وشراءاألراضيالزراعيةب ثمانمغريةومساعدةااليطاليينعلىشراءوتملكاألراضيفيليبيا،

المصرف، من اقترضوه ما تسديد عن أصحابها التييعجز الزراعية األراضي على واالستيوء

. 4 يبياوجمعالمعلوماتعنل

وأنذرت الغزو بداية قبل العثمانية الدولة مع الدبلوماسية العوقات ايطاليا قطعت كما

 يوم العثمانية 04الحكومة سنة رد0200سبتمبر وجاء ليبيا، احتول على عزمها وأبلغتها م

 يوم وفى وفاترًا ضعيفًا 92العثمانيين سنة الدو0200سبتمبر الحربعلى ايطاليا أعلنت لةم

                                                           
.90،99صمحمودأحمد:تاريخليبيامناالستعمارإلىالثورة،دارالحياة،بيروت،د.ت، 1 
.992عمرالشيبانى:تاريخالثقافة،ص 2 
 .91محمودأحمد:تاريخليبيا،ص 3 
م،0241محمدناجىومحمودنورى:طرابلسالغرب،ترجمةأكمتلالتدينمحمتدإحستان،دارمكتبتةالفكتر،طترابلسستنة 4 

.41،47ص
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العثمانية،وأرسلتقواتهاالحتولطرابلسوالخمسوبنغازيودرنةواحتلتفعًوالمراكزالساحلية

. 1 فيهذهالمدنبعدأنلقيتمقاومةشديدةمنالسكانالليبيين

مصدرمرسومملكيإيطالييقضىبوضعطرابلسوبرقة0200نوفمبرسنة9وفىيوم

الكاملة االيطالية الدولةتحتالسيادة ووافقمجلسالنواباإليطاليفيالوقتالذيقابلتفيه

العثمانيةذلكبضعفوانسحبتالحاميةالتركيةمنطرابلسورفاالشعبالليبيذلكوظلفي

. 2 مقاومتهالتيدامتعشرينعاماً

وهكذاوجدالشعبالليبينفسهتحتحكمأجنبييختلففيدينهوقيمهوعاداتهوتقاليده

وثقافية واجتماعية واقتصادية سياسية حياة في وأدخلهم بالقوة بودهم أحتل قبل، من ألفوه عما

تختلفكليًاأوجزئيًاعنحياتهالسابقة.

كانمنأسباباالحتولاإليطاليلليبيافيرأىالبعاأسبابدينيةترتبطبنزعةبعا

لمسلمينالذينرفعواشعارالحضارةاإلسوميةااليطاليينالصليبيةومشاعرهمالمعاديةلإلسوموا

وفتحواباسماإلسوممناطقأوربيةواسعةفيجنوبايطالياواسبانياوغيرهمامنالبوداألوربية،

ذكانالحقدالصليبيعلىاإلسومقديمًا،ف نهذاالحقدقوىواشتدبعدفشلالحموتالصليبية وا 

. 3 م0920دهممنالمشرقاإلسوميفيالمشرقوهزيمةالصليبيينوطر

واليعدوالغزواإليطاليلليبياأنيكونحلقةمنحلقاتالغزوالصليبيالتنصيريوالذي

أحتلاألسبانمدينةطرابلسسنة فقد قبلالغزواإليطاليلليبيا الدولاألوربية م0901مارسته

                                                           
-0240يبيينمنه،مقالفيمجلةبحوىودراساتالتاريخالليبتي،عبدالمولىالحرير:التمهيدللغزواإليطاليوموقفالل 1 

.990م،ص9،0219م،جت0271
.990عمرالشيبانى:تاريخالثقافة،ص 2 
،وعمترالشتيبانى:تتاريخ0م،جتت0241للمزيدراجعسعيدعاشور:تتاريخالحركتةالصتلبية،دارالنهضتةالمصترية،القتاهرة 3 

.972الثقافة،ص
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مولميخرجهمإالاألتراكالعثمانيون0919ومارسهبعدهمفرسانالقديسيوحناالذيناحتلوهاسنة

مكمامربنا.0990سنة

وممايدللعلىأناالحتولاإليطاليلليبياكانتتكمنوراءهأسبابودوافعوغاياتدينية

لليبيا اإليطالي للغزو مهدوا ممن كانوا االيطاليينوغيرهم من المسيحيين المنصرين أن صليبية

قبلالغزواإليطاليوكانرجالالدينبجهودهمالتنصيريةالتعل يبذلونهافيليبيا يميةوالتيكانوا

المسيحيبعدوقوعالغزواإليطاليفيمقدمةالمؤيدينلعمليةاالستيطانالزراعيالتيبدلفي

فكانرجالالدينالمسيحيينمنضمنالمحتفلينبتشييع 1 م0218تنفيذهاعلىنطاقواسعسنة

معمريناإليطاليينالمسافرينإلىليبيا،وقدأقيمقداسدينيبمناسبةأولدفعةمنأولدفعةمنال

. 2 المعمرينفيكتيبةالحزبالفاشستىوصاحبكلقطارمنالمسافرينقسيس

منالليبيينالعربالمسلمينمنمقاومة وجدوه لما وقدزادتكراهيةااليطاليينلإلسوم

روحمعنويةعاليةلميضعفمنهاطولمدةالحربوماكانتعليهشديدةلغزوهمواحتولهمومن

الحربمنقسوةوقهروطمعوظلم إليهااليطاليينفيفترة لج  ماديةهائلةوما منقوة ايطاليا

كانتهيالعاملاألساسيالذي اإلسومية يدركونأنالعقيدة كانوا وقتلألنهم وتنكيلوتشديد

رادتهمالقويةالتيلمتضعفيكمنوراءمقاومةالليب يينللغزواإليطاليووراءمعنوياتهمالعاليةوا 

. 3 والتيلمتلنطيلةفترةالحرب

                                                           
.972مرالشيبانى:تاريخالثقافة،صع 1 
.991عمرالشيبانى:نفسالمرجع،ص 2 
.991عمرالشيبانى:تاريخالثقافة،ص 3 
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يقتصرعلى ولم المسيحيينفيأوربا شملكل قد اإليطاليلليبيا االحتول ت ييد وكان

وطردًالهامنآخرواليةااليطاليينوحدهمألنهمرأوافيهضربةلإلسوموللدولةالعثمانيةالمسلمة

. 1 كانتفيشمالأفريقيا

التركي العهد في الدينية والمدارس والزوايا والمساجد الكتاتيب انتشار أن 2 ورغم إال

األبجدية المختلفة ب نواعها األمية أفراده التركيواإليطاليغلبتعلى العهد الليبيفي المجتمع

ا وغلبالتعليم والحضارية الليبيفيالعهدوالثقافية يكنفيالمجتمع لدينيعلىالمتعلمينولم

ألن عريقة صحافة فيه تكن ولم فنية أو أدبية جمعيات أو ثقافية مؤسسات والتركي اإليطالي

بعدأنأنشئتأول الصحافةلمتبدأفيليبياإالفيأواخرالعهدالتركيعلىنطاقمحدودجدًا

وكانتأولصحيفةعربيةمطبوعةتصدرباللغةالعربيةهيم0811مطبعةبواليةطرابلسسنة

. 3 م0811 صحيفةطرابلسالغرب التيكانصدورهافيعام

ونشر فيتاريخها وجوانبالقوة ومظاهرقوتها وحضارتها ب برازثقافتها واهتمتايطاليا

وفك عقولهم غزو نظرها في يعنى تثقيفالليبيين وكان السياسي وقدرها حبهملغتها وتنمية رهم

خوصهمإليطالياوقامتايطالياب نشاءإذاعةصغيرةفيمدينةطرابلسلتبىمنخولها ووالئهموا 

أخبارهاودعايتهاولتذيعفيهابعااألغانيالعربيةالمصريةوالليبيةوماكانيتمفيزواياالطرق

راسحيىبرزكثيرمنالفنانينالصوفيةمنتواشيحومدائحنبويةوماكانيقاممنحفوتاألع

. 4 والمغنيينالليبيينفيالعهداإليطالي

                                                           
.001،007عزيزسامح:األتراكالعثمانيونفيشمالأفريقيا،ص 1 
موأثتترهعلتتىمجتمتتع0200-0819محمتتدالكتتونيبالحتتاج:التعلتتيمفتتيمدينتتةطتترابلسالغتتربفتتيالعهتتدالعثمتتانيالثتتاني 2 

.44-99م،ص9111الوالية،مركزجهادالليبيين،سنة
عبدالعزيزسعيدالصويعي:المطابعوالمطبوعاتالليبيةقبلاالحتولاإليطالي،المنش ةالعامتةللنشتروالتوزيتعواإلعتون، 3 

.90-12،ص0282طرابلس،
.941عمرالشيبانى:تاريخالثقافة،ص 4 
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الطويلةمع بحربها اهتمتايطاليا اإليطاليفقد فيالعهد التعليم حالة تتحسنكثيرًا ولم

إالمنبعاالمدارسفيطرابلس وخلتليبيا عنالتعليم الليبيينوالتيشغلتالليبيينطويًو

والتيوبنغازيودرنهو العربية المدارسااليطالية بناء وزاد قليًو فيها وكانمجموعالتوميذ برقة

 1 اعتبرتالوسيلةالرئيسيةلطلبةالجيلالصاعدمنالليبيينإلىجانبالتعليمالمهنيوالزراعي

على خاص ت هيل فرا حيى سيطرتها تحت وغيرها والمدارس الكتاتيب ايطاليا ووضعت

بللعملجنبًاإلىجنبمعالمستعمريناإليطاليينحيىأنمراكزالتعليماإلسوميالمدرسينالعر

اعتبرتمعاقلللحركةالوطنيةالعربيةأو العاليلمتكنمقبولةلدىالسلطاتاالستعماريةألنها

. 2 مؤيدةللحركةاإلسومية

عالعلمأنمعظمسكانوتركزتالمعاهدوالمدارسااليطاليةفيالمدنوالمراكزالحضريةم

االيطالية اإلدارة تعط ولم والصحراوية، الريفية المناطق في الوقتيسكنون ذلك في كانوا ليبيا

اهتماماألعدادوتدريبالمعلمينرغمأهميةالعلموالحاجةالماسةإليهبلكانتتعتمدفيالمدارس

دريبالمعلمين،إلىجانبأنااليطاليينااليطاليةالعربيةالتيأنش تهالألطفالالعربولميتمت

. 3 جمعوابينالتعليمالدينيواللغويوالتقليديوالتعليمالمدنيالحديى

ليبيا في إيطاليا وفرته الذي الحديى التعليم عليها أرتكز التي األساسية المبادل ومن

رهماأليدلوجيةااليطاليةالتيلألطفالالليبيينت كيدأهميةتوجيهاألطفالالليبيينوتلقينهممنذصغ

قناعهمبعظمةايطالياوقوتهاوبماعملته0299تطورتبعدسنة ممنأجلاأليدلوجيةالفاشية،وا 

ايطاليامنأجلالليبيينوتقدمهموتحضرهموتحديىحياتهم،وغرسحبالزعماءاإليطاليينفي

                                                           
-11م،ص0222،بنغتازي،0ليوناردابلتون:سياسةالتعليماإليطاليإزاءالعربالليبيين،ترجمةعبدالقادرالمحشي،ط 1 

70.
.19،11ليوناردابلتون:نفسالمرجع،ص 2 
.989عمرالشيبانى:تاريخالثقافة،ص 3 
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بعادكلمانفوسهموتنميةروحالوالءواإلخوصفينفوسهمإليطاليا والنظامالفاشستىاإليطاليوا 

. 1 منش نهأنيتعارامعتنميةالوالءوالحبواإلخوصإليطاليا

الليبي واإلخوصفينفوسالن،ء الحبوالوالء روح تنمية التعليم من وهدفتإيطاليا

و االيطالية الغربية الحياة ب ساليب واألخذ ايطاليا وتفوق وقوة بعظمة يؤمن الحكموجعله يقبل

. 2 اإليطاليكواقعيعي،فيهويتكيفمعه

ثتتتمتجريتتتداألطفتتتالالليبيتتتينمتتتنهتتتويتهمالعربيتتتةوتغتتتريبهموستتتلخهممتتتنأصتتتالتهمالثقافيتتتة

ضتتعافعتتاداتهموتقاليتتدهمالعربيتتة دمتتاجهمفتتيالثقافتتةااليطاليتتة،وا  وجتتذورهمالتاريخيتتةووطنيتتتهموا 

عتتتدادالمتعلمتتتتينالليبيتتت ينليكونتتتواجنتتتتودًامقتتتاتلينفتتتيستتتتبيلنصتتترةايطاليتتتاوتحقيتتتتقواإلستتتومية،وا 

توسعاتهااالستعمارية،والقيامببعااألعمالاإلداريةالبسيطةالتيقدتسندإلتيهمفتيالمستتقبلأو

. 3 ببعااألعمالالمنتجةالتيقديكلفونبها

ضعافاللغةالعربيتةوالثق افتةاإلستوميةوالتشتكيكإلىجانبنشراللغةوالثقافةاإليطاليةوا 

. 4 فيقدرةاللغةالعربيةعلىمسايرةالتقدمالعلميوفىالتراىالعربياإلسومي

زالةروح إلىتدميرالمقاومةلدىالشعبالليبيللحكماإليطالي،وا  أيضًا وهدفتايطاليا

يجادجيلمواللإليطالي . 5 ينالكراهيةلهذاالحكم،وخفاشوكةالعصبيةالوطنية،وا 

                                                           
.91محمودأحمد:تاريخليبيا،ص 1 
.981تاريخالثقافة،صعمرالشيبانى: 2 
–م0271–0200صتتوحالتتدينالستتوري:ليبيتتاوالغتتزوالثقتتافياإليطتتالي،مقتتالفتتيحملتتةبحتتوىودراستتةالتتتاريخالليبتتي 3 

م،0240
.710-121،ص9جت
ليبيتا،د.ت،محمدعبتدالمتنعمخفتاجي:قصتةاألدبفتيليبيتاالعربيتةمتنالفتتحاإلستوميإلتىاليتوم،دارالكتتابالليبتي، 4 

-017ص
019.

.128صوحالدينالسوري:ليبياوالغزو،ص 5 
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ليبيا في االيطالية الحكومة وفرته الذي الحديى التعليم وخدمات وبرام  مناه  وكانت

لألطفالوالشبابالليبيينتهدفإلىقصرهعلىالتعليماالبتدائيوبعاالمدارسالحرفيةوالفنية

م،0211وعلىالمدارساإلسوميةالعلياالتيأنشئتفيطرابلسفيأواخرالعهداإليطاليسنة

وكانتالمقرراتالدراسيةتشملاللغةالعربيةوالديناإلسوميواللغةااليطاليةوالحسابوالهندسة

والتاريخوالجغرافياوالرسمواإلشغالاليدويةواألناشيدوالتربيةالبدنية،بلكانيقومبتدريسالعربية

التو علىعقول االيطالية فيالمواد ما ايطاليونوأخطر التاريخمدرسون مادة الليبيينهما ميذ

والجغرافيااللتانكانتتدرسانمنوجهةنظرايطاليةوكانتجميعالكتبالمدرسيةالمستعملةفي

. 1 تلكالمدارسباللغةااليطاليةماعدكتابالقراءةالعربية

للت تعطى المدرسية الكتب وكانتجميع مجانيًا االيطالية المعاهد في التعليم لميذوكان

مجانًاوكانيتوفرلتوميذالمدارسرعايةصحيةوقائيةوعوجيةوتغذيةمدرسيةكمايتلقىالفقراء

منهمبعاالمساعداتالماليةإلىجانبالنشاطاإلضافيالذيكانيتمخارجالمدرسةوهوما

. 2 كريةسمىنشاط الباليو الذييجمعبينالتربيةالعقائدية الفاشية والتربيةالعس

 سنة منذ فيليبيا االيطالية التعليمية وكانااليطاليون0200وعاراالعربالسياسة م

نشاط أي الكاثوليكية الكنسية على تحرم التي سياستهم وتحرر ومرونة بتسامح كذبًا يتباهون

الدولة بين الفصل ضمان هو السياسة هذه لمثل الرئيسي الهدف أن غير ليبيا في تنصيري

سية،وأليحركةاستعماريةفيبلدإسوميأدركتايطالياالتحالفالوحيدبينالحركةالوطنيةوالكن

. 3 والدينوالضرورةالسياسةفيالمحافظةعلىأبعادهمابالقدرالممكن

                                                           
.987عمرالشيبانى:تاريخالثقافة،ص 1 
.989عمرالشيبانى:نفسالمرجع،ص 2 
.011ليوناردابلتون:سياسةالتعليم،ص 3 
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سوء ومنها اإليطالي العهد في ليبيا في والتعليم الثقافة حالة في أثرت عوامل وهناك

واالقت السياسية العهداألحوال في الليبي الشعب يعيشها كان التي والثقافية واالجتماعية صادية

هذه صاحب وما االيطاليين مع الليبيون خاضها التي القاسية الطويلة الحرب بسبب اإليطالي

وكبت والممتلكات واألرزاق لألموال واغتصاب ونفى وتشريد واعتقال وتعذيب قتل من الحرب

همالللخدماتالتعليميةواالجتماعيةوالصحيةللحرياتوحرمانمنأبسطالح . 1 قوقالمدنيةوا 

ولمتتحسنأحوالالشعبالليبيولمتتغيركثيرًاألنالحكامااليطالييناستمروافيتمييزهم

فرا وفى والصحية التعليمية الخدمات في والليبيين االيطاليين بين تفرقتهم وفى العنصري

. 2 مالليبيمواطنامنالدرجةالثانيةأوأقلمنذلكالتوظيفوالعملوفىاعتباره

 سنة ايطاليا في الحكم مقاليد الحزبالفاشستى جانبتولى سياسة0299إلى وتبنيه م

. 3 متشددةمعالليبيينوأتساعالطموحاتااليطاليةالتياستنفذتفيهاالمواردالليبية

دينه على وخوفهم لليبيين المحافظة الروح أن والثقافيةغير الدينية وقيمتهم وعقيدتهم م

كانتتوفره الذي التعليم على يقبلون ال جعلتهم نواياهم في ثقتهم وعدم االيطاليين في وشكهم

اللغوية بعاالمصطلحات في إال اإليطالي الت ثير أنعدم ولذلك ألوالدهم، االيطالية السلطات

والتيدخلتكمترادفاتمناللغةااليطالية.اليوميةوالتيمازالتموجودةفيلهجاتالليبيين

 م3413 -3433حركة الجهاد ضد المحتل اإليطالي 

لميقبلالليبيوناحتولأرضهمواستعمارهامنقبلالمحتتلاإليطتاليفعنتدماوقتعاالعتتداء

تشتاديةاإليطاليعلىالبودكانالسيدأحمدالشريفمتواجدًابالكفرةيجاهدمعأشقائهمنالقبائلال

ضدالمحتلالفرنسي،وعندماعلمبنب الغزواإليطاليثارغضبًاوأخذيدعوالناسللجهتادوالتدفاع
                                                           

.989عمرالشيبانى:تاريخالثقافة،ص 1 
.091م،ص0220فيالعصرالحديى،ترجمةعمادحاتم،مركزجهادالليبيين،طرابلس،سنةأنبروشين:تاريخليبيا 2 
.091عبدالرحيمعبدالرحمن:تاريخأوربا،ص 3 
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عتتناألراوالعتتترا،والتقتتتىمشتتتايخالقبائتتتللبحتتتىقضتتتيةالمواجهتتتةمتتتعاالستتتتعمارالتتتذيأجتتتتاح

جهتتادوصتتممالجميتتععلتتىمقاومتتةالمحتتتلومواصتتلةالجهتتادضتتدهوكتتانإلعونتتهال 1 أراالتتوطن

أثتتترهالكبيتتترفتتتيحركتتتةالمقاومتتتةبالمنطقتتتةالشتتترقيةخاصتتتةلبتتتىالحمتتتاسفتتتيأبنتتتاءالقبائتتتلورفتتتع

معنوياتهممماسهلعمليةاالنخراطفيصفوفالمجاهدين،وأسندتإليهقيادةالمقاومةبعدمغادرة

 . 2 القائدالتركيأنورباشا

دوارالحربيتةفتيأنحتاءمختلفتةمتنوبناءعليهقامالسيدأحمدالشتريفبتنظتيمعتددمتناأل

برقتتتةمتتتنمقتتترهفتتتيمستتتوسجنتتتوبالجبتتتلاألخضتتتروعتتتينعلتتتىكتتتلدورمتتتناألدوارعتتتددًامتتتن

موانستتتحابالقتتتواتالتركيتتتة0209العناصتتترالبتتتارزةفتتتيمجتتتالالقيتتتادةوكانتتتتاتفاقيتتتةلتتتوزانعتتتام

ةفيليبيانظرًالحاجتةالمقاومتةبموجبتلكالمعاهدةقدتركتأثرًاسيئًاعلىحركةالجهادوالمقاوم

. 3 إلىاألسلحة

وغيرها طرابلسوبنغازي ليبيا كل في األولى مراحلها في الليبي الجهاد معارك وبدأت

قامتإيطاليابقصفمدينةبنغازيفيشهرأكتوبرسنة متوافدتكافةالتركيبات0200فعندما

/02احيهاعدةمعاركمنهامعركةجليانهيوماالجتماعيةلصدالهجومعليهاووقعتبالمدينةوضو

00 ومرسى 4 م0200/ طبرق وكذلك األخرى هي مقاومة معارك درنه مدينة شهدت كما ،

الزويتينةومرسىسوسةومرسىالبريقةوغيرهامنالمعاركالشهيرةالتيكبدتالمحتلاإليطالي

. 5 الكثيرمناألرواحوالعتاد

                                                           
.11،ص9م،جت0287عبدالمولىصالحالحرير:بحوىودراساتفيالتاريخالليبي،منشوراتجامعةالفاتح،سنة 1 
.919م،ص0249جمالجهادفيليبيا،دارالثقافة،بيروت،خليفةمحمدالتليسي:مع 2 
.01معروفخليفةمعروف:معاركالجهادفيبرقةوالجبلاألخضر،دارالسفير،اإلسكندرية،د.ت،ص 3 
.71م،ص0280حبيبوداعه:الذكرىالخمسينالستشهادعمرالمختار،مركزالجهادالليبي،سنة 4 
.911:معجمالجهاد،صخليفةالتليسي 5 
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مرالمختارهورمزالجهاداإلسوميفيالعصرالحديىوالذيويعتبرشيخالمجاهدينع

كانيتمتعبشجاعةنادرةونفسطويلفيمراوغةالمحتل،والذيأسندتإليهمهمةالقيادةفينهاية

معندماغادرالسيدإدريسالسنوسيالبودإلىمصر،وبرزعمرالمختارعلىرأس0299عام

 استيوءالحزبالفاشستىم0291المقاومةفيبدايةعام والذينظمحركةالجهادوخاصةبعد

بعا مع السابقة واالتفاقات المعاهدات كافة إيطاليا نقضت حيى إيطاليا في السلطة على

الزعاماتالوطنيةوطبقتسياسةالعنفوأعلنتاألحكامالعرفيةوغدرتببعاالمواطنينمنقادة

دةالجماعيةضدأهاليبرقة،ولهذاكلهبرزعمرالمختاراألدوارفيبرقةوباشرتحموتاإلبا

العملالفدائيإذجمعأكبرعددمنالمجاهدينووحدزعماءالقبائلالبرقاوية ونجحفيتصعيد

المجاهدين معسكرات ونظم الجهاد فترات في عمل منهاج الشورى مبدأ وأتخذ األدوار وأسس

ال إليمانه المجاهديننظرًا ومعرفتهوأكتسبثقة الليبية الوطنية القضية بعدالة ثم عميقبابأواًل

الواسعةببطونالقبائلفيبرقةوشجاعتهوعزيمتهوصبرهعلىاجتيازالمحن،وخوضهالعديدمن

. 1 الحروبمماأديإلىنجاحهفيكسبثقةالناسواستطاعتهيئةالرأيالعاملفكرةالجهاد

ممنالجهادالليبيضدالغزواإليطاليبصفاتوأنماط0210-0291وقدتميزتالفترة

بروزقيادةموحدة الظروفالتيوجدالمجاهدونأنفسهمفيهاومنها جديدةمنالمقاومةفرضتها

تمثلتفيالشيخعمرالمختارومعاونيهاألربعةيوسفبورحيل،الفضيلبوعمر،عثمانالشامي،

االنقسامات فبدل العبار، الحميد أكتوبرعبد من الفترة في الليبي الجهاد حركة منيتبها التي

الخوفات0209-0299 استغنتعن قوية حازمة قيادة برزت طرابلس، منطقة في خاصة م

. 2 الجهويةفيالمنطقةالشرقيةبشكلأكتسباحترامالجميعفانضوواخلفهايحملونرايةالجهاد

                                                           
م،بحىضمنبحوىودراستاتفتيالتتاريخ0210-0291عقيلمحمدالبربار:حركةعمرالمختارفيالجبلاألخضر 1 

.102،ص9م،جت0287الليبي،منشوراتجامعةالفاتح،سنة
.102،191م،ص0210-0291عقيلالبربار:حركةعمرالمختارفيالجبلاألخضر 2 
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است ك ساس األدوار حركة على الت كيد وظهورثم والتموين، التطوع مجال في راتيجي

الهجوم إستراتيجيةعسكريةجديدةوهى حربومقاومةالشعبكله أوحربالعصابات،قوامها

. 1 بدلالدفاعثمالتحركالسريعبشكليربكخططالعدوالعسكرية

 عام بعد الجهاد األدوارأساسحركة والذينكان0299وأصبحنظام منقبائلبرقة وام

يقاومونالمحتلاإليطاليمع وكانأهلالجبلاألخضر واحدة يحاربونمنأجلقضية جميعًا

شيخهمعمرالمختاربطرقمختلفةفمنهممنيزودالمجاهدينبمعلوماتعنتحركاإليطاليين،

مومنهممنيقدمالسوحوالذخيرةوالمؤنللمجاهدين،ومنهممنيتسترعلىالمجاهدينأثناءقدومه

إقامة وما المجاهدين، حاجات بعا لقضاء اإليطالية السيطرة تحت كانت التي المدن إلى

المعتقوتإالمحاولةمناإليطاليينلحرمانالمجاهدينمنموردهام،وسندقوىكثيرًامااعتمدوا

القياد بين الوثيق االجتماعي االرتباط عرى فصم من المختلفة القمع وسائل تتمكن ولم ةعليه

الشعبيةوالمجاهدين،فكانتالمعتقوتهيالحلالوحيدالذيأقدمعليهالفاشيستلفصمالعوقة

. 2 بينالطرفين

وأعتمدالمجاهدونعلىمصادرهمالداخليةالتيشملتالزكاةواألعشاروالغنائموالجمارك

تجب منخولتنظيماألدوارالدقيقحيىكانتالزكاة ىمنالناسوفقًاوالمكوستجمعجميعها

المجاهدون كان الشهر هذا ففي محرم، شهر في جمعها في ويبدأ اإلسومية الشريعة لمبادل

وتوقيععمر بخاتم إالبموجبإيصاالتموقعة الزكاة والتجمع ينظمونقوافلتعرف بالنقلية 

مدنالتيكانتالمختارأومنينوبعنهوكانتاألعشاروالزكاةتجمعمنالسكانفيالقرىوال

                                                           
م،منشتورات0210-0819دريسصالحالحرير:مواقتفخالتدةلعمترالمختتارفتيكتتابعمترالمختتارنشت تهوجهتاده،إ 1 

.11م،ص0281مركزجهادالليبيين،
المبتتروكالستتاعدي:التتنظمالحربيتتة األدوارلتتدىعمتترالمختتتار نضتتمنمنشتتوراتضتتمنكتتتابعمتترالمختتتارنشتتت ته 2 

.000-21م،ص0210-0819وجهاده
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قولغرسيانىعناكتشافهؤالء عجزتمخابراتالعدوعلىحد وقد اإليطالية تحتالسيطرة

بكلشئرجال، الثوار فيتمويل الخاضعونلحكمنا المواطنون ساهم  لقد : المساعدينويقول

عثونهاإلىوسوح،ومؤن،وأموالكذلكالمشايختدفعلهمالرواتبيزيدونعليهاقيمةاألعشارويب

الثوارمنأجلتمويلالجنودالتابعينلقبيلتهم،وكذلكالمواطنونالمصنفونيدفعوناألعشارمن

. 1 رواتبهم 

ومثلتالغنائممصدرًاآخرلتمويلحركةالجهادخاصةالتيكانيغتنمهاالمجاهدونمن

تجب كانت التي المكوس كذلك وذخائر، أسلحة من اإليطاليين ضد البضائعحروبهم على ى

. 2 الواردة

 معركةضداإليطاليينوعشرات47خااالمجاهدونمعشيخهمعمرالمختارحوالي 

  إلى وصلت التي تقدير911االشتباكات أقل على اشتباكًا إستراتيجية 3   المختار عمر وأتبع

ققواتنافيكلالهجومبدلالدفاعيقولغرسيانى يستمرعمرالمختارفيالمقاومةبشدةويوح

،كماأتخذالمختارسياسةالتحصنفياألماكنوالمناطقالوعرةمثلسيطرتهموتمسكهم 4 مكان 

للمجاهدين، منيعة قلعة الطبيعي، الواديبتكوينه وفر إذ األخضر واديالكوفبالجبل بمنطقة

وحاولالعدوالسيطرةوحصنًاأماميًايثيرالمضايقاتوقدسيطرالمجاهدونعلىهذاالموقعالهام

. 5 علىهذاالموقعوزعزعةسيطرةالمجاهدينعليه،ولكندونجدوى

                                                           
.091غرسيانى:برقة،ص 1 
.011م،ص0290محمدالطيباألشهب:عمرالمختار،القاهرة، 2 
األشهب:المرجعنفسه. 3 
.000،009غرسيانى:برقة،ص 4 
م،فتيكتتابعمترالمختتار،نشت ته0210-0291عقيلالبربتار:األستساالقتصتاديةواالجتماعيتةلحركتةجهتادالمختتار 5 

.81،80م،ص0210-0219وجهادهمن
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العمل على األولي بالدرجة يعتمد الترقيات في عسكريًا نظامًا المختار عمر أوجد كما

العائلي أو القبلي انتمائه وليسعلى المعركة ميدان في المعنى الذييظهره العسكري الحقيقي

يرق عمربحيى إلى يرفع حيى العدو ومواجهة المعارك في مبرزًا عمًو يظهرون الذين كل ى

المختارتقريرًامنالرئيسالمباشريشرحالحالةالتيأستحقعليهاالمعنىبالترقية،ويصدربذلك

. 1 أمركتابيمنعمرالمختاريوزععلىباقيالمجاهدين

والتنظيمية اإلستراتيجية الخطوات هذه التضحيةكل على فائقة بقدرة مصحوبة كانت

المجاهدينعلىتحملالصعاب،وجلدهمعلى والفداءأذهلتالقادةاإليطاليينوأعوانهممنقدرة

البارزة ونتوءاتوجوهم الضامرة، النحيفة أجسامهم العاصف، الجبلالقارصوشتائه برد مقاومة

الحافية،وصبرهمعلىالج وأرجلهم الرثة يفكرونجديًاوموبسهم وعوالعط،األمرالذيجعلهم

نسان . 2 ب حراقالجبلاألخضركلهبمافيهمننباتوحيوانوا 

الحزب وصول مع الجهاد لحركة كقائد المختار عمر الشهداء شيخ مجيء تزامن وقد

الفاشستىللسلطةفيإيطاليااألمرالذيترتبعليهمواجهةالمجاهدينألسلوبجديدفيالحرب،

إيطاليا قيام كانموسولينىبنفسهضد لقد عليهم، والقضاء سعتإلىتدميرهم متعصبة وعقلية

 فيعام ليبيا بالمناداة0200بغزو المتطرفين أكثر من صار السلطة إلى وصوله وبعد لكنه م

بضرورةالقضاءعلىحركةالجهادالليبيمهماأستغرقاألمرمنوقتأوكلَّفمنثمنتمشيًامع

. 3 مبدأالفاشيست إذاتعاراعنصرانويتعذرفاالنزاعفالحلالوحيدهوالقوة 

                                                           
.011المبروكالساعدي:النظمالحربية،ص 1 
.90م،ص0241أحمدالزاوي:عمرالمختار،مكتبةالفرجانى،طرابلس، 2 
.81م،ص0281مصطفىحامد:أثرسياسةالفاشيستعلىالجهادفيليبيا،مجلةالشهيد،السنةالثالثة، 3 
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وقدتمثلتسياسةالفاشيستتجاهالمجاهدينفيتطبيقالمعالزعماءوالضدالزعماء

ولكنبدونالزعماء،وتطبيقسياسةفرقتسد،وتطبيقالنظامالعسكريالفاشستىوالقائلبضرورة

 .1 الجهادالليبيبغاالنظرعنالوسيلةوالوقتوالتكلفةالقضاءعلىحركة

منهذاالمنطلقبدأالفاشيستيقدمونبعااإلغراءاتلبعاالزعاماتالليبيةحتىإذا

من على قضوا ثم المقاومة، على وسيطروا بها غدروا الهدوء إلى ركنت أو تعاونتمعهم ما

نونالعفوعنبعاالمجاهدينإذاهماستسلموالهم،ساعدهم،كذلككانالفاشيستكثيرًامايعل

. 2 وحينتتمعمليةاالستسوم،يعدمويصادرأموكالمستسلم

في تفلح لم لكنها نفسه المختار لعمر بعااإلغراءات تعطى أن إيطاليا حاولت وقد

سعتإليه ما اال 3 تحقيق إلى المختار عمر استدراج محاوالتإيطاليا وفشلتجميع ستسوم،،

وكانواعلىاستعدادأنيدفعواأيشيءلهذاالغرالكنالمختاركانيصرعلىشروطمفادها

والتونسية المصرية الحكومة من مندوبين حضور وضرورة اإليطالي، الوجود من البود تحرير

من جلبه وفى أنواعه اختوف على السوح حمل في أحرارًا الليبيون يكون أن ثم المحادثات،

. 4 الخارج

زاءفشلاإليطاليينفيسياستهمالستدراجالمختاروالمجاهدينإلىالتسليموعدمنجاح وا 

سياسة فرقتسد فيتحقيقالهدفالمرجومنهارغماألضرارالجسيمةالتيألحقهابحركةالجهاد

كلف– األمر،ألتفتالفاشيستإلىتطبيقنظامعسكرييقتضىبالقضاءعلىالمقاومةمهما

مبالقباعلى0210ف عدواقواتكبيرةللقضاءعلىعمرالمختاروجهادهوقدتملهمذلكسنة

                                                           
.011:حركةعمرالمختار،صعقيلالبربار 1 
.114،ص0228مصطفىحامد:أثرسياسةالفاشيستعلىالجهادفيليبيا،مجلةالشهيد،السنةالثالثة، 2 
.49إدريسالحرير:مواقف،ص 3 
.118عقيلالبربار:حركةعمرالمختار،ص 4 
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عدامه وذلكبعدأنانبثقتعقليةإيطالياعنأساليبجديدةتمثلتفيمداألسوك 1 المختاروا 

حكامالسيطرةعلىالساحلالليبي،وطردالم جندينالعربالشائكةعبرالحدودالليبيةالمصريةوا 

منالخدمةبالقواتالمسلحةاإليطالية،وأتباعسياسةالتجويعوالتشديدواالعتقالواإلخفاءموضع

التنفيذ،وكثرةالمعتقوتالتيساهمتبالفعلفيكسرفعاليةحركةالجهادوأدتإلىإخفاءجزء

فناءالثروةالحيوانيةوتدميراالقتصادال وطنيإلىجانبهجرةاآللفكبيرمنالمجتمعالليبيوا 

. 2 كمشردينإلىالبودالمجاورة

وقدترتبعلىتطبيقهذهاإلجراءاتآثارسياسيةوعسكريةواقتصاديةواجتماعيةونفسية

علىالمجاهدين،الذينعزلواعزاًلماديًاعنقاعدتهمالشعبية،وكذلكعلىالليبييناآلخرينالذين

ميعودوافيوضعأوفيبيئةتمكنهممنتقديمالعونلحركةالجهادمستهمهذهاإلجراءاتبحيىل

فيالجبلاألخضر،فكانتلهانتائ سلبيةعلىحركةالجهادأدتفيالنهايةإلىالقضاءعلى

وانتهتملحمةمنأروعموحمالجهادفيالعصر 3 م0219حركةالمقاومةوالكفاحالمسلحسنة

مدىخمسةوعشرينعامًاقامبهارموزالجهادالذينغمرتدماؤهمالحديىوالتياستمرتعلى

الزكيةترابهذاالوطن،وسطرواأروعموحمالبطولةوالفداءفيسبيلالدينوالوطنوتحملوافيها

في عناءعشرينعامًامنالكروالفروالجوعوالعط،حفاةعراةلقنواالمستعمراإليطاليدروسًا

التضحيةوالفداء.



                                                           
 .029األشهب:عمرالمختار،ص 1 
عتقوتواألضرارالناجمتةعتنالغتزواإليطتاليلليبيتاضتمنكتتابعمترالمختتارنشت تهوجهتاده،يوسفسالمالبرغثى:الم 2 

0819-
 .009-001م،ص0210
حبيبالحسناوي:األساليبالحربيةفيحركةجهادالليبيين،مقالضمنكتاببحوىودراستاتفتيالتتاريخالليبتي،مركتز 3 

.701،700م،ص7،0228جهادالليبيين،العدد
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 اثر سياسية االحتالل اإليطالي في هجرة بعض الليبيين إلى مصر:
تعتبرالعوقاتالمصريةالليبيةمنأقدمالعوقاتبينالشعوب،فالصوتبينالشعبين

مع ارتبطتليبيا الجغرافيالمهم الجواروالموقع فبحكم التاريخنفسه قدم قديمة صوتتاريخية

ةواجتماعيةوثقافيةفقدكانتبرقةوماتزالامتدادًاطبيعيًالمصرمصربعوقاتسياسيةواقتصادي

التزالقائمة ومؤثراتهم إلىمصرالتنقطع، وكانتالهجراتالليبية التاريخية، خولالعصور

. 1 حتىيومناهذافيكلمنالدلتاوالفيوموالصعيدوالواحاتوالصحراءالغربية

السي الحدود أن الواضح خولومن برقة إقليم شملت حتى امتدت لمصر الغربية اسية

الفتحالعربياإلسومي بمصرفمعبداية وثيقًا مرتبطةارتباطًا العصورالقديمةحيىبقيتليبيا

الوالية ضمن الغربحتىأصبحتبرقة نحو تقدمه العاص رضيابعنه  بن عمرو واصل

البل 2 المصرية بين العوقاتمستمرة إلى،وظلت تتجه فكانتبرقة الوسطي العصور طوال دين

مصرباعتبارهامركزًاللحضارةوالعمران،كذلككانتمصربمثابةبوابةالتعريببالنسبةللمغرب

. 3 كلهفعنطريقهاانتقلتالحضارةالعربيةإلىالشمالاألفريقي

دودالعربية،حيىأمافيالعصرالحديىف نالحدودالمصريةالليبيةتعدمنأطولالح

حوالي طولها والذيجعلها 4 كم0211يبلغ المميز الجغرافياالستراتيجي ليبيا موقع برز ،فقد

كمعلىالساحلاألفريقيالشماليللبحرالمتوسط0211مطمعالدولالكبرىفهيتشغلمسافة

دينالتعدعائقًاأمامكماأنهاتعدعمقًااستراتيجيًالمصروقتالحرب،خاصةأنالحدودبينالبل

                                                           
م،رستتالةماجستتتير0279-0200أرويعتتيمحمتتدعلتتىقنتتاوي:الكفتتاحالتتوطنيللمهتتاجرينالليبيتتينضتتدالغتتزواإليطتتالي 1 

.089غيرمنشورة،قسمالتاريخ،كليةاآلدابوالتربية،جامعةقاريونس،ص
ستتالتهافتتيالوجتتود،القتتاهرة،حستتينمتتؤنس:مصتترورستتالتها،دراستتةفتتيخصتتائصمصتترومقومتتاتتاريخهتتاالحضتتاريور 2 

،القتاهرة،مركتزاإلستكندريةللكتتاب،1؛عبدالعزيزطريحشرف:جغرافيةليبيا،ط92م،ص0282الهيئةالمصريةللكتاب،
.4-9م،ص0221القاهرة،

.14الطاهرأحمدالزوى:تاريخالفتحالعربيلليبيا،القاهرة،دارالمعارفبمصر،بدون،ص 3 
م.0249الحمدان:الجمهوريةالليبية،دراسةفيالجغرافيةالسياسية،عالمالكتب،القاهرة،جم 4 
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فليبيا 1 تحركالجيو،،لذلكتعتبرمحميةطبيعيةلمصرإذااشتركتفيحربمنجهةالشرق

تمتلكمساحةجغرافيةواسعةيجعلهاأبعدعنمتناولالقذائفإذاحدثتحربمعإسرائيل،كذلك

والجوي والبحرية العسكرية القواعد توزيع في الجغرافي االتساع القواعديساعد باستخدام خاصة ة

الجويةممايساعدفيتدريبالطيران،كماأنمواردليبيامنالعموتاألجنبيةيعززمركزمصر

. 2 خولإسهاماتهافينفقاتالتسليح

أماإذاكانهناكتوترفيالعوقاتف ناألراضيالليبيةتشكلخطورةعلىاألمنالقومي

واعدعسكريةأجنبية،فالمسافةبينطبرقوبورسعيدالتزيدعلىالمصريخاصةإذاكانتبهاق

ميًوبحريًا،ومنالواحاتالليبيةالجنوبيةيمكن119ميًوبحريًا،وبينهاوبيناإلسكندرية907

فالمسافةبينواحةجغبوبومدينةبنى فيالسودان، اإلشرافعلىواديالنيلحتىواديحلفا

. 3 ميو989ًنهاوبينالواحاتالبحريةميًو،وبي141سويف

وبسببذلكاهتمتمصرباستقراراألوضاعفياألراضيالليبيةإضافةإلىحرصهاعلى

لذلك علىاألراضيالمصرية، الذييشكلخطرًا األمر األجنبية، تحتالسيطرة وقوعليبيا عدم

األراضي على عسكرية قواعد بناء في الغرب أهداف ضد مصر ضدوقفت وخاصة الليبية،

. 4 بريطانياوالوالياتالمتحدةالتيكانتتسعىلفراسيطرتهاعلىالقوىالسياسيةفيالمنطقة

كماأنموقعليبيافيحواالبحرالمتوسطيعطيهاأهميةإستراتيجيةكبيرةبالنسبةللبحر

بةللدولالغربيةنظرًالقربهانفسه،وبعدأندخلتليبياضمناألقطارالبتروليةزادتأهميتهابالنس

بها ورخصأسعاره تكلفته قلة إلى إضافة المتوسط، البحر عبر بترولها نقل وليبيا 5 وسهولة ،

                                                           
.08م،ص9114مجدهرشادعبدالغنى:العوقاتالمصريةالليبية،القاهرة،الهيئةالمصريةللكتاب، 1 
.112م،ص0298مصرية،القاهرة،محمدكمالعبدالحميد:الشرقاألوسطفيالميزاناالستراتيجيلألنجلوال 2 
.112م،ص0221عزالدينفودة:حدودمصرالدولية،مركزالدراساتوالبحوى،جامعةالقاهرة، 3 
.097م،ص0249أكتوبر،سنة11طهالمجذوب:العمقاالستراتيجيبينمصروليبيا،مجلةالسياسةالدولية،العدد 4 
.011ربيةالليبية،صجمالحمدان:الجمهوريةالع 5 
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اتصال عامل وهى ومصر، المغرب بين الوصل وحلقة المغرب ومدخل المشرق بوابة ستظل

. 1 سياسيقويبيناإلقليمين

والليبيقديمقدمالموقعوالتاريخنفسه،ونتيجةوالتجانساالجتماعيبينالشعبينالمصري

لصوتالمصاهرةوالنسبوالقربىحيىالتوجدقبيلةعربيةليبيةفياإلقليمالشرقيمنليبياإال

المصرية الحدودية القرىوالمدن في فروع الغربية 2 ولها الصحراء إقليم في أكثر ذلك ويتضح

ائلالليبيةكالفوائدوالجوازي،والحرابيوالبراعصةوأوالدوالريفالمصري،حيىأخذتبعاالقب

في تستقرتدريجيًا والقطعان، والهوارة والعمائم والجهمة والهنادىوترهونة عليوالفرجانوالدرسة

. 3 مصرأواخرالقرنالتاسععشر

 مناطق استقرار المهاجرين  
قليمالمصريحيىاستقربعضهمواستقرتبعاالقبائلالليبيةفيأماكنمتعددةمناإل

القادر، منالسلوموحتىاإلسكندريةكحماممريوطوسيديعبد بالمراكزالحضريةالشماليةابتدًأ

والضبعة،ومطروح،وسيديبراني،وسيوة،والواحاتالداخلة،والخارجة،والفرافرة،واستقرالبعا

وسم الفيوم، إلى الجيزة من ابتدًأ مصر، صعيد في سويفمنهم وبني والبحيرة، والمنيا، الوط،

فيتعزيزالصوتاالقتصاديةواالجتماعيةبينالليبيين كبيرًا وغيرها،وقدلعبتتلكالقبائلدورًا

والمصريين،كماساهمتفيإرساءدعائمالنهضةالعمرانيةفيتلكالجهاتفضًوعنمساهمتها

. 4 عويفيالنشاطاالقتصاديوالتجاريوالزراعيوالر

                                                           
م،0229محمدعبدالرحمنبرج:العوقاتالمصريةالليبيتةعبترالتتاريخ،القتاهرة،المركتزالعربتيالتدوليللنشتر،القتاهرة، 1 
.91ص
.089أرويعيقناوي:الكفاحالوطني،ص 2 
.947م،ص0281علىشلبي:الريفالمصري،القاهرة،د.ت،سنة 3 
.081ناوي:الكفاحالوطني،صأرويعيق 4 
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وزادتالهجراتإلىمصرأواخرالقرنالتاسععشرنتيجةلظروفسياسيةواقتصادية

مأثره0271-0200واجتماعية،وكانلوقوعليبياتحتسيطرةنظاماستيطانيعنصريمنذسنة

الذي لألسلوبالوحشي نتيجة إلىمصر مهاجرين الليبيين السكان من كبيرة أعدادًا انتقال في

وتغييرمارس الليبية واالقتصادية البشرية البنية تدمير إلي وأدى الليبيين األهالي ضد إيطاليا ته

مصر إلىالشقيقة قسرًا إلىالهجرة أضطرهم الليبيينمما للمواطنين واألنماطالمعيشية األنظمة

. 1 التيوجدوافيهاالحمايةواألمنوالطم نينة

ا أهالي على الهجرات تلك تقتصر ودرنةولم طبرق ك هل البود من الشرقية لمنطقة

أهاليالمدنالساحليةكطرابلسومصراته شملتمعظم ولكنها وغيرها، والبيضاءوالمرجواجدابيا

والخمسوبنغازي،حيىكانالعقابالذيكانسيتعرالهسكانهذهالمدنهوالسجنالطويل

. 2 لقرىبمنفيهاأوالمؤبد،أوالتهجيراإلجباري،أوحرقالمدنوا

تهدفإلىتفريغالبود الجائرةفيليبيا وكانتالسياسةاالستعماريةاإليطاليةوتطبيقاتها

منسكانهااألصليينثمملئهابالمستوطنيناإليطاليين،وكانتالحركةالقوميةالعنصريةواألجهزة

رسميةاإليطاليةالدعوةإلىهذهالرسميةاإليطاليةوراءهذهالسياسة،فقدتبنتبعاالشخصياتال

تتوقفحملتنا  لن نصه ما بادوليو، حيىكتبالمرشال بكلصراحة، والمأل   التفريغ النظرية

حتىتقومالجماهيرالمتراصةمناإليطاليينباالنتزاعالمطلقلكلقطعةمهمةمنهذهاألرا

. 3 الليبيةحتىتوطنواليبياباإليطاليينفهذاأمرالدوتشي

                                                           
م،طتتترابلس،مركتتتزجهتتتاد0278-0292عتتتزالتتتدينعبتتتدالستتتومالعتتتالم:تتتتاريخليبيتتتاالمعاصتتترالسياستتتيواالجتمتتتاعي، 1 

 .12م،ص9111الليبيين،
.081أرويعيقناوي:الكفاحالوطني،ص 2 
.902نيكواليبروشين:تاريخليبيا،ص 3 
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وتنوعتالهجرةإلىمصربهجرةعائوتبكاملهامنهاعائوتعمرالمختار،والسويحلي،

والمَّريا،والعبار،والكزة،وخليفةالنعاس،وسيفالنصروغيرهم،كماهاجرتقبائلكاملةإليها

. 1 خاصةمنالشرقثمهجرةاألفراد

صاعدتموجةالمهاجرينإلىمت0210سبتمبرسنة01وبعداستشهادعمرالمختارفي

مشهدتنوعًا0271-0212مصرطلبًاللنجاةمنظلمالمستعمرينالطليان،ولكنالمرحلةمن

لسوء مصر من العودة فضلوا بعاالليبيين ولكن المسلحة المقاومة انتهاء بعد االستقرار من

في اإليطالية السلطات ونشاط الغربية الصحراء في االقتصادية تشجيعاألحوال في مصر

رجاعبعااألموكالمصادرة . 2 المهاجرينإلىليبياوالعفوالسياسيوا 

 م:3491-3433األنشطة السياسية التي مارسها السياسيون الليبيون في مصر 
سنة منذ مبكرًا بدأ فقد مصر في الليبيين المهاجرين لهؤالء السياسي النشاط عن أما

اليافيهاليبيا،فقدأضطركثيرمنالعربالليبيينإلىالهجرةموهىالسنةالتياحتلتإيط0200

إلىمصرنتيجةلصلفاالستعماراإليطاليالغاشموممارساتهالوحشيةعقباالحتولاإليطالي

خول صدهم من تمكنوا الذين الليبيين المجاهدين من باالنتقام اإليطالية القوات قامت عندما

وقيعاتفاقيةلوشىلوزانبينإيطاليامنجانبوالدولةالعثمانيةمناألشهراألوليالتيسبقتت

 سنة أكتوبر في أخر في0209جانب بسيطة ليست االنتقامية اإلجراءات تلك كانت ولئن م،

األولي ف نظروفالحربالعالمية من0208-0207نتائجها وخاصة علىالبود ونتائجها م

تمثلتف والتي االقتصادية الجفافواألوبئةالناحية انتشار من نت  وما االقتصادي الحصار ي

                                                           
.89-80اريخليبياالمعاصر،صعزالدينالعالم:ت 1 
.001،ص1م،ط0248مصطفىعبداببعيو:المختارفيمراجعتاريخليبيا،بيروت،دارالطليعة، 2 
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واألمرااعلىمكانواسعمنليبيا،كلتلكالعواملدفعتالعديدمناألسرالليبيةإلىالفرار

. 1 والهجرةإلىمصر

الحرب انتهاء وخاصةمصربعد إلىاألقطارالمجاورة الليبية الجماعية وتوقفتالهجرة

عونالعفوعنجميعاألهاليوصدور0208العالميةاألولي موت سيسالجمهوريةالطرابلسية،وا 

. 2 م0202القانوناألساسيللقطرالطرابلسيفيأوليوليوسنة

 من الفترة بالمقاومة0212-0299وخول المهاجرين لهؤالء السياسي النشاط أتسم م

ر،وكونتهذهالجاليةالكثيرةالعددلنفسها،فقدكانإليطالياجاليةكبيرةوقويةفيمص 3 السرية

نفوذًاسياسيًاقويًافيالبوطالمصري،وفىالدوائرالسياسيةالبريطانيةحيىاتفقالخديوي عباس

معلىأنيبيعهاسكةحديدمريوطالتي0201حلميالثاني معالحكومةاإليطاليةفيأوائلسنة

 4  ثمانمائةألفليرة811.111لحقيقيوذلكبمبلغوقدره كانتمكانًاخاصًالهبضعفثمنهاا

الحربفي فيإخماد معالخديويعباسمقابلمساعدتهإليطاليا اإليطالية الصفقة وكانتهذه

. 5 ليبيا

ب رسال االتفاقشكلالخديويعباسحلميالثانيلجنةباشرتمهامها وبناءعلىهذا

ملحملهعلىتركالمقاومة،0207-0201قةخولعاميعدةوفودإلىأحمدالشريففيبر

الليبية الجغبوب واحة عن المصرية الحكومة تنازلت كما بالفشل، باءت المحاوالت تلك ولكن

المصري االتفاق في إيطاليا لصالح اإلسومية واآلثار الهام االستراتيجي الموقع وذات األصل

م،والذيمكنإيطاليامناحتولالجغبوب0299سنةاإليطاليالذيوقعفيالقاهرةفيديسمبر

                                                           
.084أرويعيقناوي:الكفاحالوطني،ص 1 
أرويعيقناوي:نفسه. 2 
.000عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 3 
.27برج:العوقاتالمصريةالليبية،صمحمدعبدالرحيم 4 
.01م،ص0217محمدرجبالزائدي:شكيبارسونوالقضيةالليبية،ليبيا، 5 
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 الجبل0291فيفبرايرسنة فيمنطقة الليبية الذيأدىإلىحرمانعناصرالمقاومة األمر م

. 1 األخضرمنالتزودبالمعوناتالعسكريةالتيكانتتصلهمعبرتلكالواحة

 طاتهم السياسية :موقف السلطات االيطالية بمصر من المهاجرين الليبيين ونشا
 سنة مصر اإليطالية الحكومة خاصة0291وطالبت الليبيين المهاجرين باستعادة م

القانون بحكم رعايا أنهم بحكم ضدها الجهاد حركة قادوا الذين العسكريين والقادة السياسيين

منبعاوالغريبأنالسلطاتالمصريةاستجابتلهذهالمطالبواتخذتموقفًامعادياً 2 اإليطالي

الرحمنعزام ولكنكانلموقفعبد الليبية، الوطنية معمجموعةمن 3 قياداتالحركة الذيقام

المصريةلصالحالمهاجرين فيالصحافة واسعة وكانأثرهذه 4 المهاجرينالليبيينبشنحملة

ليةوظلالليبيونالحملةالصحفيةإيجابيًا،فلمتعدالحكومةالمصريةالمهاجرينإلىالحكومةاإليطا

صالح السويحلي، أحمد أمثال فيها واستوطنوا مصر إلى هاجروا ممن بالسياسة المشتغلون

األطيو،،أحمدالمريا،وعبدالحميدالعبار،والطاهرالزاوي،وعبدالجليلسيفالنصروغيرهم

طاتالمصريةفكانتالسل 5 يتعرضونلكثيرمنالمضايقاتبت ثيرالمفوضيةاإليطاليةفيمصر

لقاءالقبا كثيرًاماتخضعهمللمراقبةالشديدةواإلجراءاتالصارمةمثلاقتحامبيوتهموتفتيشهاوا 

أوالتجنس 6 عليهموسجنهموذلكبدعوىاالحتياطاتاألمنية إليوطنهم بلخيرتهمبينالعودة

                                                           
.001عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 1 
.21م،ص0229انجلوااديلبوكا:اإليطاليونفيليبيا،ترجمةمحمودعلىالتائب،طرابلس،مركزجهادالليبيين، 2 
م،سياستتيمصتتريمشتتهور،أظهتتراهتمامتتًاكبيتترًابحركتتةالجهتتادالليبتتيمنتتذبدايتتةالغتتزو0242-0827عتتدداالألهتترام، 3 

اإليطالي،حيىكانتلهمشاركةطيبةفيبعاأحداثهخولمرحلتهاألوليفيبرقةوطرابلس،ثمعندتوليتهأمانتةالجامعتة
.009،ص * لها،عزالدينالعالم،تاريخليبياالمعاصر،هام،مك ولأمين0279العربيةعام

م،مقالتحتعنوان الليبيونالموقوفونبالحمام ،كتبهعبدالرحمنعزام.0297يناير91جريدةاألهرام،القاهرة، 4 
م.0297يناير01،اإلسكندرية،الخميس7129مس لةطرابلس،مجلةواديالنيل،العدد 5 
.001عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 6 
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أخرىوهذاماحصلبالفعلبالجنسيةاإليطاليةأوالقبولبالجنسيةالمصريةأوالهجرةإليأقطار

. 1 حيىهاجرواإليبودالشاموأماكنأخرىمنأقطارالمشرقالعربي

المهاجرين مراقبة بمهمة يقومون ليبيين ولألسف مخبرون اإليطالية للحكومة وكان

المقيمينالذينتصفهمبالخارجينعنالقانونفيمصر،وكانمنبينالمفرواعليهمالرقابة

بمصالحاألمير يضر الذي األمر للبريطانيين والءهم تحول من خافت حيى السنوسي إدريس

وكانأكثرالمهاجرينتعرضًاهمالقادةالعسكريينالذينقادوافيالسابقحركة 2 إيطاليافيليبيا

المقاومةضداإليطاليينوالذينهاجرواإلىمصرحيىاعتبرتالسلطاتاإليطاليةكلالمهاجرين

آنذاكفيال المصرية الحكومة ودخلتمع اإليطالية ، الرعوية يسمى إطار فيما داخلين ليبيين

ملهذا0291مفاوضاتللتضييقعليهمومراقبتهمحيىعقداتفاقبينهمافيالقاهرةفيأبريلسنة

. 3 الغرا

 والذي المصرية الفيوم في القيزاني   عثمان المصرية األمنية األجهزة أحدىواعتقلت

أصداءواسعةفيالرأيالعامالمصريأثرالمقاالتالصحفيةالتيحررهاأعومالقلممنأمثال

عباسالعقادوغيره،ونت عنهاعدمتسليمالقيزانيللسلطاتاإليطالية،وأناتخذتقرارًابطردهمن

يعثمانالقيزانيومنجهةأخرىأوجدقرارالحكومةالمصريةالمتعلقبطردالمهاجرالليب 4 مصر

على إلىطلبالحصول بعضهم دفع مما الليبيين المهاجرين أوساط في شديدًا قلقًا منمصر

. 5 الجنسيةالمصرية

                                                           
 .001عزالدينالعالم،تاريخ،ص 1 
.929بوكا:المرجعالسابق،ص 2 
م.0297جريدةالمقطم،االتفاقاإليطاليالمصري،القاهرة،عددينايرسنة 3 
.090عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 4 
.21م،ص0211االحديثة،ترجمةنقوالزيادة،مراجعةناصرالديناألسد،دارالثقافة،بيروت،مجيدخدوري:ليبي 5 
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الشائعات ب شاعة المهاجرين لموقفأخرضد فيمصر لج تالسلطاتاإليطالية ثم

يليبيابمنعوصولالحواالتوالدعايةالكاذبةعنوالءهمإليطاليا،كماأوعزتإلىالحاكمالعامف

. 1 الماليةللطلبةالدارسينوالتيكانيرسلهاأهاليالطلبةإلىأبنائهمالدارسينبمصر

كتتلهتتذهاألستتاليبدفعتتتالمهتتاجرينالليبيتتينإلتتىالعمتتلالستتريإلتتىجانتتبطبيعتتةالهجتترة

للعتتتي،،إلتتىجانتتتبالتتتيأدتإلتتتىتفتترقهمفتتتيالمتتدنوالقتتترىواألريتتافالمصتتتريةبحثتتًاعتتتنوستتيلة

صتتعوبةالمواصتتوتالتتتيكانتتتتقتتفحتتائًودونإقامتتةنتتوعمتتناالتصتتاالتالمستتتمرةبتتينرؤستتاء

كمتتاكتتانلظهتتوربتتوادرالختتوفبتتينالمهتتاجرينالطرابلستتيينوالبرقتتاويينمنتتذوقتتت 2 المهتتاجرين

ريةفغلتتبعلتتىمبكتترمتتنهجتترتهمحتتائًوقويتتًادونوجتتودنشتتاطسياستتيفاعتتلعلتتىالستتاحةالمصتت

الفريقينتبادلاالنتقاداتواالتهامات،وكانتسببًافيركودالعملالسياسيالموحتدفتترةطويلتةمتن

. 3 الزمن

كمارفااألميرإدريسالسنوسيوالمجموعةالمواليةلهبكلقوةأيتنظيمأوجمعيةأو

التنظيم هذا كان إذا خاصة ومحاربته سيطرتهم عن خارج سياسي الجانبتكتل إلى منتميًا

. 4 الطرابلسي

وت ثر ت ثرالنشاطالسياسيللمهاجرينالليبيينفيمصربالموقفالبريطانيمنه، كما

العوقات بعدأنتحولتهذه يجابًا معإيجابيةالعوقاتالبريطانيةاإليطالية،وا  النشاطسلبًا هذا

خو سافر عداء إلى وتحولها توترها بعد السلبية الثانيةإلى العالمية الحرب عملت 5 ل ولذلك

                                                           
.091عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 1 
.11مجيدخدوري:ليبياالحديثة،ص 2 
.919وارويعيقناوي،المرجعالسابقص097عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 3 
م،رستتالة0290-0200محمتتدرفعتتتعبتتدالعزيتتز:العوقتتاتالمصتتريةالليبيتتةفتتيالنصتتفاألولمتتنالقتترنالعشتترين، 4 

.024م،ص0281دكتوراهغيرمنشورة،جامعةالقاهرة،معهدالبحوىوالدراساتاإلفريقية،قسمالتاريخ،
.099عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 5 
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بريطانياكلمافيوسعهاأثناءالعوقاتااليجابيةمعإيطالياعلىمنعاألهاليمنالدخولإلى

األراضيالمصرية.

 أساليب المهاجرين الليبيين في مقاومة االستعمار االيطالي في مصر:
ستعماراإليطاليفيمصرففيأوائلوأتخذالمهاجرونالليبيونعدةأساليبلمقاومةاال

مرئيسهيئةاإلصوح0844م،هاجرأحمدالمَّرياالمولودفيترهونةسنة0297ابريلسنة

 مجاهد،واتخذتهذهالمجموعةمحافظةالفيومموطنًالها،711المركزيةإلىمصربرفقتهحوالي 

السياس شرعفيربطعوقته ثم المهاجرون، نظم المهاجرينمنطرابلسوفىالفيوم معبقية ية

وبرقةكماربطعوقتهمعشخصياتمصريةمهمةمثلعبدابباشالملوم،وسعدزغلولباشا،

وعائلةالباسل،ودعاأحمدالمريالحضوراالجتماعاتالعامةوالخاصةللمهاجرينالليبيينفي

مؤ ومنها أيضًا، والعربية المؤتمراتاإلسومية ولحضور مايومصر في الذيعقد الخوفة تمر

م،وواصلنشاطهبصفةسريةش نبقيةزعماءالمهاجرينحتىوفاهاألجلالمحتومبعد0291سنة

. 1 م0271فبرايرسنة4مراألمبهيوم

وشاركالمريافيالجهادالسريفيمصرومعهعبدالحميدالعبارالعقوريالذيشارك

فياجتيازاألسوكالشائكةوعبرالحدودإلىمصرمهاجرًافيأواخرفيمقاومةاإليطاليينونجح

. 2 م0210سنة

وكانللعباردوركبيرفياألحداىالوطنيةالوحقةبعدالحربالعالميةالثانيةفكانله

دورمهمفيالمؤتمراتالعامةوتكوينجي،التحريرالليبيكماساهمب خوصفيإزالةأسباب

. 3 ينرؤساءالمهاجرينالخوفب

                                                           
.011الدينالعالم:نفسالمرجع،صعز 1 
.97محمدعبدالسومالشلمانى:شيءعنبعارجالعمرالمختار،د.ت،مطبعةالثورة،د.ت،ص 2 
.111بوكا:المرجعالسابق،ص 3 
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محتىسنة0299وكانلوجودبعاقياداتالجهادالليبيونشاطهمالسياسيخولالفترة

أثركبيرفيجذبعناصرفعالةأخرىمنالمهاجرينالليبيينإلىمصرإلىأهداف0212 م

مةجسورقويةمعالحركةالوطنيةوأساليبهاالدعائيةوالتنظيمية،فقدساهمتهذهالعناصرفيإقا

األساليب لفضح المستعمرين ملف لمواجهة واحدة رأيه تحت للتكتل دفعتها بالداخل المجاهدين

القمعيةوالوحشيةالتيكانتتنتهجهاسلطاتاالحتولاإليطاليفيليبياومحاربتهاإعوميًاببى

. 1 الدعايةضدإيطالياالفاشية

إ الليبيين منالصحفيينوشملتأفواجالمهاجرين المثقفة العناصر من العديد لىمصر

والفنانينواألدباءوطوبالعلموالعلماءالذينكتبوافيالصحفالمصريةلفضحأساليبالمستعمر

اإليطاليوممارساته،والتصديللدعايةالكاذبةالتياستخدمتإيطاليابعاضعافالنفوسمن

لها والدعاية للتروي  ومن 2 الليبيين المقطم، المهاجرون هؤالء فيها كتب التي الصحف أهم

واألهرام،والمؤيد،والصحفاألجنبيةالصادرةفيمصررغمأنهادافعتبشدةعنإيطاليا،واشتهر

لهذا ممارسته الصحفيبينالمهاجرينالليبيينفيمصروكثرة زكيالطرابلسيبنشاطه محمود

. 3 النوعمنالقتالالسياسي

جا لى بعاوا  أنتجها إليطاليا أدبياتمعادية مصر ازدهرتفي الصحفية الكتابة نب

المثقفينمنالمهاجرينالليبيينفيشكلمطبوعاتصغيرةالحجموذاتمضمونتاريخيسردي

الزاوي الطاهر الذيألفه المختار  كتاب عمر ومنها اإليطاليينفيليبيا لفظائع تحوىتجميعًا

                                                           
.019عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 1 
.014-091انظر،عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 2 
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حمود الذيأدانالقمعاإليطاليولكنهاستنكرتصرفاتبعاأفرادالعائلةباسممستعار أحمدم

. 1 السنوسيةإلىحداتهامبعاأفرادهابمساعدةاإليطاليينفياالستيوءعلىبرقة

داعينالشعب االستعماراإليطالي، علىمظالم بعاالمهاجرينالشعرللرد نظم كما

اومة،كماقاموابالمراسوتالسياسيةبينهموبينالمهاجرينالليبيينالليبيوالشعوبالعربيةإلىالمق

االستعمار ضد للنضال قويًا مركزًا أنش وا الذين وغيره السعداوي   بشير بزعامة الشام بود في

وترتبعلىهذه 2 اإليطاليبمختلفأساليبالدعايةوالنشروت ليبالرأيالعامالعربيواإلسومي

ا السياسيالمراسوت العمل توحيد على الشام في خوانهم وا  مصر في المهاجرين بين لسياسية

لليبيينفيالمهجرحيىتمتمثليهمفيالمؤتمراتالعربيةواإلسوميةمثلمؤتمرالخوفةالذيعقد

. 3 م،وغيرها0291م،ومؤتمرالتضامنالعربيفيمصرسنة0291بالقاهرةفيمايوسنة

المهاجرو الحينوكان بين السري العمل لتنظيم السرية بعااالجتماعات يعقدون ن

بعا إحياء وفىأثناء المصري، إلىالقطر المهاجرين بعازعماء زيارة عند واآلخرخاصة

المناسباتالوطنيةوكانتالفيومواإلسكندريةوصعيدمصروالصحراءالغربيةأمكنةمناسبةلعقد

معلىرأسوفد0291ثناءزيارةعمرالمختارللقاهرةفيمارستلكاالجتماعاتالسرية،ففيأ

بعاقيادات مع للتباحىسرًا الليبية المقاومة لحركة األسسالتنظيمية لوضع المجاهدين من

المهاجرينحولتموينحركةالجهادالليبيمناألموالالتيجمعهاإدريسالسنوسيباسمحركة

أتصلعمرالمختا 4 الجهاد ربكباررجالالسياسةالمصريةالمهتمينبالقضيةالليبيةمثل،كما

                                                           
.090عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 1 
.441،صم0244محمدفؤادشكري:ميوددولةليبياالحديثة،القاهرة،مطبعةاالتحاد، 2 
.110شكري:نفسه،ص 3 
 م.0221الهادي،الرويمى:النشاطالسياسيالسريللمهاجرين،طرابلس،سنة 4 
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عمرطوسون،وعبدالرحمنعزام،وأحمدالباسلوتباحىمعهمأوجهالدعمالممكنتقديمهلحركة

. 1 المقاومةالوطنية

ومنالنشاطالسياسيالسريللمهاجرينالليبيينفيمصر،تلكالمفاوضاتالسريةالتي

المهاجرونتجرىبينبعا أمد كما زعماءالمهاجرينالليبيينوالسلطاتاإليطاليةوالبريطانية،

التبرعاتوالمؤن نقل مهمة المهاجرون وتولى والسوحوالذخيرة بالتموين الداخل في المجاهدين

الحكومة وقدمت كبيرًا، التبرعات هذه حجم وكان برقة في المجاهدين إلى مصر من والذخائر

لطاتهافيليبياالشكوىمناستمرارتدفقالمتطوعيناألتراكوالعربعنطريقمصراإليطاليةوس

 مهاجمة0209حتىنهاية وذلكعند مصر، مع التجاريمرحليًا الخط التيشهدتانقطاع م،

. 2 أحمدالشريفلإلنجليزفيمصر

دينبحاجةأكثرونتيجةالستعدادالمقاومةالوطنيةفيالجبهةالشرقيةكانتقيادةالمجاه

لجمعالتبرعاتفيالقاهرة لمصدرالتمويناألتيمنمصر،لذلكشكلالمهاجرونلجانًا إلحاحًا

واإلسكندريةومطروح،وساهمكثيرمنالمهاجرينفيالتطوعمنأعمالالشحنوالتفريغوتخزين

باإلضافةإلىاألسلحةالبضائعالتيكانتتتطلبهاقيادةالمجاهدين،وهىاألرزوالشايوالدقيق،

. 3 والذخيرة

كماأسسعمرالمختاردورًامنالقبائلالليبيةالمهاجرةإلىمصرفيمنطقةبئرالغنم

. 4 وقدتولىذلكالدورمهمةتزويدالمجاهدينبالجنودمنأبناءالقبائلالليبيةفيمصر

                                                           
.017عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 1 
مصتتطفىعلتتىهويتتدي:الحركتتةالوطنيتتةفتتيشتترقليبيتتاختتولالحتتربالعالميتتةاألولتتي،مراجعتتةصتتوحالتتدينالستتوري، 2 

.24م،ص0288طرابلس،مركزجهادالليبيين،
.041عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 3 
.984م،ص0287عقيلالبربار:حركةعمرالمختارفيالجبلاألخضر،بحوىودراساتفيالتاريخالليبي،طرابلس، 4 
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السريةوالتيت لفتمنولج المجاهدونفيمصرإلىتشكيلبعاالتنظيماتالسياسية

وبدونترخيصمنأجل الخفاء والتيعملتتحتستارمن فيمصر الوطنية الحركة زعماء

. 1 تحقيقمبادئهاوتنظيموقيادةالحركةالوطنية

ومنهااللجنةالطرابلسيةبرئاسةأحمدالسويحليوكانتمنازلهؤالءالمهاجرينهيأماكن

وتدارسأح وتشاورهم الوطنيةاجتماعهم االحتفاالت ف قاموا السري السياسي العمل وتنظيم والهم

. 2 وكتبوافيالصحفب سماءمستعارةوطبعواالمنشوراتوالمذكراتالسريةووزعوها

موقامبت سيسهاطلبةاألزهر0298ثمجمعيةالدفاعالطرابلسيةالتيت سستأيضًاسنة

الرو الهادي ومنهم سبعة وكانوا مدادهمالليبيين وا  الشام بود مهاجري ت ييد نشاطهم وكان يمى

الليبيين بالزعماء واالتصال المصرية، الجرائد الشعبالليبيفي نضال عن بالمعلوماتوالكتابة

. 3 والعرب

استمرتهذهالتنظيماتالسريةتعملسرًافيمصرمنأجلالقضيةالليبيةحتىهزيمة

 سنة ليبيا في أساليب0271جي،إيطاليا العلنيوفضحوا السياسي العمل حيىتحولتإلى م

موانضمامإيطالياإلىألمانياسنة0212االستعماراإليطالي،وعندماقامتالحربالعالميةالثانية

موقفبعاالمهاجرينمعالحلفاءوانتقامًامنإيطاليافدخلتالمقاومةمرحلةالمواجهةمع0271

. 4 اإليطاليين

رتوثيقالصوتاالجتماعيةبينالمهاجرينالليبيينفيمحافظةمرسىمطروحوفيإطا

ينايرسنة المهاجرين0271ت لفتفيشهر للمهاجرينالليبيينتدعى جمعية خيرية جمعية م،

                                                           
.041عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 1 
.044نالعالم:نفسالمرجع،صعزالدي 2 
.042عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 3 
عزالدينالعالم:نفسالمرجع،والصفحة. 4 
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الليبيينالخيريةبمرسىمطروح وكانتأهدافهاجمعكلمةالمهاجرينوتحقيقالتكافلبينهمورفع

. 1 والعلميوتقديمالمساعداتللفقراءمستواهماألدبي

مدارمايسميباجتماع0212وفيفيكتوريابمدينةاإلسكندريةوفيشهررمضانسنة

فكتوريابرئاسةاألميرمحمدإدريسالسنوسيوكانواحواليأربعينشخصًاووقعواعلىوثيقةيقرون

قعليها الجمعيةالوطنيةالليبية ضمتوشكلواهيئةمشتركةأطل 2 فيهابرئاسةإدريسالسنوسي

نخبةمنالطرابلسيينوالبرقاويين،ودارتمحادثاتومراسوتبينمهاجريمصروالشاموأجتمع

األميرالسنوسيبالجنرالويلسونقائدالجيو،البريطانيةفيمصر،ولكنالمهاجريناختلفوافي

. 3 يعةالسنوسيةولكنهافشلتذلكفاستغلتالسلطاتالبريطانيةخوفهمحولمبا

معقداجتماعبشارعجاردنسيتيبالقاهرةوالذيتقررفيه0271أغسطسسنة2وفى

دخولالحربإليجانببريطانيا،حيىأغتنماألميرمحمدإدريسالسنوسيفرصةدعوتهالرسمية

الليب العربية القوة فيتشكيل المشاركة ويلسونوعراأتباعه الجنرال فيأغسطسسنةمن ية

بيانًا0271 إدريسالسنوسي األمير وألقي اإليطاليين، ضد حربهم في اإلنجليز مع لتشترك م،

حرافيهالمواطنينالليبيينعلىاالنخراطفيتلكالجنديةواإلسهامفيالعملياتالعسكريةإلي

جرينانقسموامابينمؤيدجانبالبريطانيينلتحريربودهممنالمستعمريناإليطاليين،ولكنالمها

. 4 ومعارا

09وفي اسم0271أغسطسسنة األوليللجي،الذيأطلقعليه النواة تجنيد بدأ م

 القوةالعربيةالليبية أوالجي،الليبي،واتخذتالشارةالسوداءوالهولوالنجمةالبيضاءرمزًاوراية

                                                           
.990رويعىقناوي:الكفاحالوطني،ص 1 
.148فؤادشكري:السنوسيةدينودولة،ص 2 
.917م،ص0274األشهب،برقةالعربيةبينأمسواليوم،القاهرة، 3 
.79مجيدخدوري:ليبياالحديثة،ص 4 
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قاماألميرإدريسالسنوسيبخطوةأخرىوخصصلتدريبهاعددمنالضباطاإلنجليز،ثم 1 وطنية

مهمةفقدكلفعددًاكبيرًامنالزعماءوالمشايخباالتصالبتجمعاتالمهاجرينالليبيينفيمختلف

. 2 القرىواألريافالمصريةلحثهمعلىاالنخراطفيالقوةالعربيةالليبية الجي،الليبي 

 التجنيد مكتب على يتقاطرون المتطوعون سلكوأخذ في لونخراط باإلسكندرية المقام

الجندية،وبلغعددالذينتمتجنيدهمعلىيدالصديقالرضاالسنوسيتحتإشرافأحدالضباط

اإلنجليزعددًاكبيرًا،وفيالقاهرةألتحقبهطوباألزهرالليبيينحتىوصلتأعدادهمحواليأحد

. 3 عشرألفوتسعوسبعونمقاتًووضابطاً

مهؤالءبجهودفيمقاومةاإليطاليينواستمروافيصمودهممعالقواتالبريطانيةفيوقا

سيديبراني،ولمتتمكنالقواتاإليطاليةمنتجاوزذلكالخط،وساهمالمقاتلونالليبيونمساهمة

. 4 فعالةفياالختفاءبالمواقعالحصينةوتجنيبحلفائهمالكوارىالخطيرة،وبذلواجهودًابطولية

وعلىضوءتلكاالتصاالتترسمالخطط،وتنفذبدقةكاملة،وزودضباطاالستعومات

البريطانيةالذينيعملونخلفخطوطاألعداءسرًابالرجالاألمناءوالتوصياتللزعماءأهلالوطن

مدادهمبالمساعداتوالمؤن رشادهموا  . 5 إلخفائهموا 

رالليبي،وكانتالقواتالعربيةالليبيةتتزايدعددًاوتوالىالتحاقالمهاجرينبجي،التحري

كليومبصورةمطرده،وشاركهمكثيرمنالعربمنالسودانيينوالمصريينوالفلسطينيينواليمنيين

. 6 جنودًاضباطًامنأجلتحريرجزءمنبودهمالعربية

                                                           
.971رويعىقناوي:الكفاحالوطني،ص 1 
.970رويعىقناوي:الكفاحالوطني،ص 2 
.971رويعىقناوي:نفسه،ص 3 
.000،ص0فؤادشكري:ميوددولةليبيا،مجلد 4 
.187فؤادشكري:نفسه،ص 5 
.11ليبيا،القاهرة،منش ةالمعارف،د.ت،صعامرالمجبري:منكفاح 6 
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زيمةبالقواتاأللمانيةوكانلهذاكلهباإلضافةإليأسبابأخرىأهميةكبرىفيإنزالاله

واإليطاليةفياألراضيالليبية،كماقامالليبيونب عمالتخريبيةكثيرةضدقواتالمحور،استهدفت

مخازنتموينيةومحروقات،وخطوطمواصوت،ولعبالليبيوندورًاكبيرًافيانتصارقواتالحلفاء

. 1 رابالوطنسنواتعديدةوتحريرليبيامنالعدواإليطاليالذيظلجاثمًاعلىت

وكانتالحربالعالميةالثانيةوويوتهاتجربةقاسيةلجميعالشعوبالتياشتركتفيها،

11ومنبينهاالشعبالعربيالليبيالذيرزختحتوط ةاستخدامالجيو،األوربيةألراضيهزهاء

 من أي 01شهرًا سنة 0271يونيو سنة مارس أخر حتى 0271م وعمت نفوسم الفرحة

المهاجرينالليبيينفيمصربانتصارالحلفاءوهزيمةالمحور،وتحريرالوطنالليبيالذيأخرجوا

منهبغيرحق،وقررواإقامةاحتفالبهذهالمناسبةفدعتاللجنةالطرابلسيةإليإقامةاحتفالفي

همالطاهرالزاويم،حضراالحتفالعددكبيرمنالمهاجرين،وخطبفي0271أولفبرايرسنة

المختار عمر مثل المجاهدين بعاأسماء مرددة الوطنيين وارتفعتهتافاتالمهاجرين وغيره،

العربية، بالقضايا والمشتغلين المصريين الساسة من كثيرًا إليه ودعوا وغيرهم، بورحيل ويوسف

لوحتفال الدعوة ووقعت المجيد، الليبيين بجهاد فيها أشيد خطب فيه  اللجنةوألقيت باسم

الطرابلسية ورأتجماعةالمهاجرينأنيطلقواهذااالسمعلىالجماعةالتيتشتغلبهذهالقضية

م،ومنهذاالتاريخ0271برئاسةالسيدأحمدالسويحلي،ف طلقوهعليهاهذااالسمفيأكتوبرسنة

 . 2 فيالفصلاألولعرفتبهذااالسم،وشكلتبرئاسةالسويحليعلىالشكلالذيسي تيذكره

موانتهتتاءاالستتتعمارااليطتتاليلليبيتتاقتتد0271كانتتتهزيمتتةايطاليتتافتتيالحتتربالعالميتتةالثانيتتة

مثلفرحةعارمةلدىالشعبالليبيخاصة،والشعوبالعربيةعامة،وبدأتتتشكلكياناتسياسية

                                                           
.991عزالدينالعالم:تاريخليبياالمعاصر،ص 1 
.97،99م،ص0242الطاهرالزاوي:جهادالليبيينفيديارالمهجر،طرابلس،مكتبةالفرجانى، 2 
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لطرابلستتيةالتتتيت سستتتفتتيالقتتاهرةأحزابتتًاولجانتتًاللمطالبتتةباستتتقولليبيتتاووحتتدتها،وكانتتتاللجنتتةا

إحدىهذهاللجانالتيسعتجاهدةمناجلوحدةالبودواستقولها.0271
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 -اإلعالن عن تكوين اللجنة الطرابلسية:
مبمقتتتتتترالجمعيتتتتتتةالزراعيتتتتتتتة0271فتتتتتتيحفتتتتتتلكبيتتتتتترأقتتتتتتتيمفتتتتتتيأولشتتتتتتهرفبرايتتتتتترستتتتتتتنة

متتتتتتتتنالليبيتتتتتتتتينقتتتتتتتتدموامتتتتتتتتناإلستتتتتتتتكندريةالملكيتتتتتتتتةبتتتتتتتت راالجزيتتتتتتتترةبالقتتتتتتتتاهرةضتتتتتتتتمعتتتتتتتتددًاكبيتتتتتتتترًا

والصتتتتحراءالغربيتتتتة،وحضتتتتترهاألميتتتترإدريتتتتسالسنوستتتتي،وفتتتتؤادأباظتتتتةرئتتتتيسالجمعيتتتتةالزراعيتتتتة،

،التتتتتيكبتتتتدتليبيتتتتادمتتتتارًافادحتتتتًاقضتتتتى 1 احتفتتتتااًلبهزيمتتتتةايطاليتتتتافتتتتيالحتتتتربالعالميتتتتةالثانيتتتتة.

اءليبيتتتتافتتتتيالتتتتداخلوالختتتتارجعلتتتتىكمتتتتاأجبتتتترتأبنتتتت 2 علتتتتىالكثيتتتترمتتتتنثرواتهتتتتاومتتتتدنهاوقراهتتتتا.

المشتتتتتاركةفتتتتتيالحتتتتترببهتتتتتدفأنتتتتتتتاحلهتتتتتمفرصتتتتتةطتتتتتردااليطتتتتتاليينمتتتتتنالتتتتتبود،وفتتتتتيأواختتتتتر

مرجحتتتتتتكفتتتتتةالحلفتتتتتاءفتتتتتيالحتتتتتربوأختتتتتذتجيتتتتتو،المحتتتتتورفتتتتتياالنستتتتتحاب0271ينتتتتتايرستتتتتنة

النهتتتتتتتائيمتتتتتتتنليبيتتتتتتتاعتتتتتتتنطريتتتتتتتقتتتتتتتتونس،وتحتتتتتتتررتليبيتتتتتتتابكاملهتتتتتتتامتتتتتتتناالستتتتتتتتعمارااليطتتتتتتتالي

غتتتتتيا،وهتتتتتومتتتتتاكتتتتتانالمهتتتتتاجرونالليبيتتتتتونبمصتتتتتروغيرهتتتتتاينتظرونتتتتتهبفتتتتتار الصتتتتتبرمعلقتتتتتينالب

عليتتتتتتهأكبتتتتتتراآلمتتتتتتال،حيتتتتتتىيعنتتتتتتيانتصتتتتتتاردولالمحتتتتتتوراستتتتتتتمرارالستتتتتتيطرةااليطاليتتتتتتةالجتتتتتتائرة

علتتتىليبيتتتتا،وضتتتتياعالجهتتتتودالتتتتيبتتتتذلهاأبناؤهتتتتافتتتتيالتتتتداخلوالختتتارجمتتتتنأجتتتتلتحريرهتتتتا،ولتتتتذلك

معتتتتتتززًاإلرادةالمهتتتتتتاجرينفتتتتتتيالعتتتتتتودةإلتتتتتتىبودهتتتتتتموالعمتتتتتتلعلتتتتتتىنيلهتتتتتتاجتتتتتتاءانتصتتتتتتارالحلفتتتتتتاء

 3 حريتهاواستقولها.

وعمتتتتتتتتتالفرحتتتتتتتتةنفتتتتتتتتوسالمهتتتتتتتتاجرينالليبيتتتتتتتتينفتتتتتتتتيمصتتتتتتتتتربانتصتتتتتتتتارالحلفتتتتتتتتاءوغلبتتتتتتتتة

وهزيمتتتتتةدولالمحتتتتتور،وتحريتتتتترالتتتتتوطنالليبتتتتتيالتتتتتذيُأخرجتتتتتوامنتتتتتهبغيتتتتترحتتتتتق،فقتتتتتدستتتتترىفتتتتتي

وحتتتتتتتتتبالعمتتتتتتتتتلللتتتتتتتتتوطن،ووجتتتتتتتتتدوافتتتتتتتتتياصتتتتتتتتتطدامدولالمهتتتتتتتتتاجرينالتتتتتتتتتوعيالتتتتتتتتتوطنيالقتتتتتتتتتومي،

االستتتتتعماراألوروبتتتتيبعضتتتتتهابتتتتبعامتتتتتاجتتتترأهمعلتتتتتىالتصتتتتريحبمتتتتتاكتتتتانمكبوتتتتتتًافتتتتيأنفستتتتتهم
                                                           

.99-97الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص 1 
م،9109ليبيتتتاالحديثتتتة،وثتتتائقتحريرهتتتاواستتتتقولها،دارآلعيتتتدللنشتتتروالتوزيتتتع،القتتتاهرةمحمتتتدفتتتؤادشتتتكري،متتتيوددولتتتة 2 

.101ص
.997عزالدينالعالم،تاريخليبياالمعاصر،دارالنشر،ص 3 
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لتتتتىجانتتتتبهتتتتذاأحستتتتوابشتتتتدةحتتتتاجتهمإلتتتتىهيئتتتتةتفتتتتي متتتتنالمطالبتتتتةبحريتتتتةوطتتتتنهمواستتتتتقوله،وا 

 1 لفرصتتتتتةلتحقيقهتتتتتا.بقضتتتتتيتهموتتتتتتدافععتتتتتنحقتتتتتوقهم،وهتتتتتيمتتتتتناألمتتتتتانيالتتتتتتيكتتتتتانوايتمنتتتتتونا

خاصتتتتتتةبعتتتتتتدرفتتتتتتااالنجليتتتتتتزطلتتتتتتبالزعمتتتتتتاءالطرابلستتتتتتيوناستتتتتتتقولليبيتتتتتتاموحتتتتتتدةمتتتتتتنحتتتتتتدود

 2 تونسإلىحدودمصر،ومنالبحراألبياالمتوسطإلىحدودالسودان.

لهتتتتتتتذاكلتتتتتتتهوجتتتتتتتهالمجتمعتتتتتتتونفتتتتتتتيالجمعيتتتتتتتةالزراعيتتتتتتتةبالقتتتتتتتاهرةفتتتتتتتيأولفبرايتتتتتتترستتتتتتتنة

ةالطرابلستتتتتتيةالتتتتتتتيكانتتتتتتتتعمتتتتتتلستتتتتترًاحتتتتتتتىذلتتتتتتكالوقتتتتتتت،مالتتتتتتدعوةإلتتتتتتىإعتتتتتتوناللجنتتتتتت0271

لتتتتىمشتتتتايخالعتتتتربوالقبائتتتتل وجتتتتاءفتتتتيبطاقتتتتةالتتتتدعوةالتتتتتيوجهتتتتتإلتتتتىستتتتفراءالتتتتدولالعربيتتتتة،وا 

لتتتتتتىالطلبتتتتتتةالليبيتتتتتتينورؤستتتتتتاءالمهتتتتتتاجرين العربيتتتتتتة أوالدعلتتتتتتي،الفوايتتتتتتدالجتتتتتتوازي،الرمتتتتتتاح وا 

) تتشةةةةةةةرف اللجنةةةةةةةة الطرابلسةةةةةةةية ليبيتتتتتتتة:وبعتتتتتتتاالشخصتتتتتتتياتالمصتتتتتتتتريةالمهتمتتتتتتتةبالقضتتتتتتتيةال

بةةةةدعوتكم.... لحضةةةةور حفلةةةةة الشةةةةاي الةةةةذي سةةةةيقام بالةةةةةسراي الصةةةةغر  بالجمعيةةةةة الزراعيةةةةة 

الملكيةةةة بةةةالجزيرة فةةةي السةةةاعة الخامسةةةة مةةةن مسةةةاء يةةةوم االثنةةةين الموافةةةق أول فبرايةةةر سةةةنة 

رض رئةةةيس االتحةةةاد العربةةةي، وعةةة –فةةةؤاد أباظةةةة باشةةةا  –م، ولسةةةمال محاضةةةرة سةةةعادة 3491

شةةةريط سةةةينمائي مصةةةور بالفةةةانوس السةةةحري، وبعةةةض كلمةةةات مةةةن الجاليةةةة الطرابلسةةةية، وذلةةةك 

ابتهاجةةةةةةًا بخةةةةةةالص طةةةةةةرابلس الغةةةةةةرب مةةةةةةن االسةةةةةةتعمار االيطةةةةةةالي، وتفضةةةةةةلوا بقبةةةةةةول فةةةةةةائق 

 3  .االحترام

وحضتتتتتتتتراالحتفتتتتتتتتال:أحمتتتتتتتتدالستتتتتتتتويحلي،الطتتتتتتتتاهرالمتتتتتتتتريا،الطتتتتتتتتاهرالتتتتتتتتزاوي،الستتتتتتتتيد

، 4 ،محمتتتتتتودصتتتتتتبحي،يوستتتتتتفالجعرانتتتتتتي،الطتتتتتتاهرستتتتتتبيطة.إدريتتتتتتسالسنوستتتتتتي،الهتتتتتتاديعرفتتتتتتة

                                                           
.987ارويعيقناوي،الكفاحالوطني،ص 1 
.04الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص 2 
.99-97صالطاهرالزاوي،نفسالمرجع، 3 
.999عزالدينالعالم،تاريخليبياالمعاصر،ص 4 
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وخطتتتتتتتبفتتتتتتتيالحاضتتتتتتترينكتتتتتتتلمتتتتتتتنالطتتتتتتتاهرالتتتتتتتزاوي،والطتتتتتتتاهرالمتتتتتتتريا،والطتتتتتتتاهرستتتتتتتبيطة،

وارتفعتتتتتتتتتهتافتتتتتتتتاتالمهتتتتتتتتاجرينالوطنيتتتتتتتتةمتتتتتتتترددةبعتتتتتتتتاأستتتتتتتتماءالمجاهتتتتتتتتدينأمثتتتتتتتتالرمضتتتتتتتتان

ينوتضتتتتتتتتتمنالخطتتتتتتتتتابجهتتتتتتتتتادالليبيتتتتتتتتت 1 الستتتتتتتتتويحلي،احمتتتتتتتتتدالمتتتتتتتتتريا،وستتتتتتتتتليمانالبتتتتتتتتتاروني.

 2 وتضحياتهمفيسبيلتحريربودهممننيراالستعمارااليطاليالبغيا.

لمتتتتتتاذالتتتتتتميتحتتتتتتدىاألميتتتتتترإدريتتتتتتس-وهنتتتتتتايتبتتتتتتادرإلتتتتتتىالتتتتتتذهنستتتتتتؤالمهتتتتتتمجتتتتتتدًاوهتتتتتتو

السنوستتتتتتيفتتتتتتياالحتفتتتتتتال؟هتتتتتتلأعطيتتتتتتتلتتتتتتهالكلمتتتتتتةولتتتتتتميتحتتتتتتدى؟أمأنهنتتتتتتاكأمتتتتتتورًاأختتتتتترى

فتتتتتتتتتاتبتتتتتتتتتينالحاضتتتتتتتتترينطرابلستتتتتتتتتيين،بتتتتتتتتتدأتتلتتتتتتتتتوحفتتتتتتتتتياألفتتتتتتتتتق؟وظهتتتتتتتتترتهنتتتتتتتتتاأيضتتتتتتتتتاالخو

وبرقاويين.

ورأوافتتتتتيذلتتتتتكالحفتتتتتلأكبتتتتترفرصتتتتتةإلنتختتتتتابهيئتتتتتةتمتتتتتثلهمفتتتتتيالتتتتتدفاععتتتتتنقضتتتتتيتهم،

وبعتتتتتداجتمتتتتتاعهموالتشتتتتتاورفيمتتتتتابيتتتتتنهمانتخبتتتتتوامتتتتتنبيتتتتتنهمهيئتتتتتةستتتتتموها اللجنتتتتتةالطرابلستتتتتية 

وهعليهتتتتتافتتتتتيشتتتتتهروقتتتتتدرأتجماعتتتتتةالطرابلستتتتتيينأنيطلقتتتتتواهتتتتتذااإلستتتتتمعلتتتتتىجمتتتتتاعتهمفتتتتت طلق

م،وهتتتتتذاأولعهتتتتتداللجنتتتتتةالطرابلستتتتتيةبتتتتتاإلعونعتتتتتننفستتتتتهابعتتتتتدأنبقيتتتتتت0271أكتتتتتتوبرستتتتتنة

نحتتتوعشتتتترينستتتتنةتقتتتتومبمتتتتايقتتتومبتتتتهالجنتتتتديالمجهتتتتولإلنقتتتتاذوطنتتتهوالتتتتذودعتتتتنكرامتتتتته،ومتتتتن

وأستتتتندت 3 هتتتتذاالوقتتتتتصتتتتارتتتقتتتتدمبمطالبهتتتتاإلتتتتىجميتتتتعالجهتتتتاتباستتتتماللجنتتتتةالطرابلستتتتية.

رئاستتتتتتتهاإلتتتتتتتىأحمتتتتتتدالستتتتتتتويحلي،ثتتتتتتمإلتتتتتتتىالفيتتتتتتتوريعمتتتتتتترالستتتتتتويحلي،وانتختتتتتتتبالشتتتتتتيخعمتتتتتتتر

الغتتتتتتويليأمينتتتتتتتًاأول،ثتتتتتتمانتختتتتتتتبالشتتتتتتيخابوالقاستتتتتتتمالبتتتتتتتارونيأمينتتتتتتًاثانيتتتتتتتًاوأطلتتتتتتقعلتتتتتتتىهتتتتتتتؤالء

                                                           
.97الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص 1 
.989ارويعيقناوي،الكفاحالوطني،ص 2 
المركتزالليبتتيللمحفوظتتاتوالدراستاتالتاريخيتتة،طتترابلس،شتتعبةالوثتائقوالمخطوطتتات،ملتتفاللجتانواألحتتزابوثيقتتةرقتتم 3 
واناللجنةالطرابلسية. بعن91 
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األربعتتتتتتةاستتتتتتمالهيئتتتتتتةالتنفيذيتتتتتتة،وصتتتتتتارتالمنشتتتتتتوراتتوقتتتتتتعباستتتتتتمأعضتتتتتتائهاجميعتتتتتتًاوقتتتتتتدتوقتتتتتتع

 1 ئيس.المكاتباتباسمالر

 -أسباب تأسيس اللجنة الطرابلسية :
ظهتتتتتتتترتالقضتتتتتتتتيةالليبيتتتتتتتتةعلتتتتتتتتىمستتتتتتتترحالسياستتتتتتتتةالعربيتتتتتتتتةالمعاصتتتتتتتترةألولمتتتتتتتترةبعتتتتتتتتد

انتصتتتتاردولالحلفتتتتاءعلتتتتىالمحتتتتتور،وتحريتتتترليبيتتتتانهائيتتتتًامتتتتتناالستتتتتعمارااليطتتتتاليفتتتتيينتتتتتاير

ئتتتتتتروالشتتتتتتام،م،حيتتتتتتىارتفعتتتتتتتاألصتتتتتتواتالليبيتتتتتتةفتتتتتتيليبيتتتتتتاومصتتتتتتروتتتتتتتونسوالجزا0271ستتتتتتنة

لمناصتتتتتتتترةالقضتتتتتتتتيةالليبيتتتتتتتتة،وأستتتتتتتتسالليبيتتتتتتتتونفتتتتتتتتيالتتتتتتتتداخلوالختتتتتتتتارجلجانتتتتتتتتًاوأحزابتتتتتتتتًاللمطالبتتتتتتتتة

 2 باستقولليبياووحدتها.

وفتتتتيمصتتتترستتتتعاالمهتتتتاجرونالليبيتتتتونإلتتتتىت ستتتتيسلجنتتتتةليبيتتتتةتتتتتتولىمهمتتتتةاإلعتتتتون

ظهارهتتتتتافتتتتتيالمحتتتتتيطالتتتتتدوليبمظهتتتتترالقضتتتتتاياالتتتتتتييجتتتتتبا لعنايتتتتتةبهتتتتتاوهتتتتتيللقضتتتتتيةالليبيتتتتتةوا 

اللجنتتتتتتةالطرابلستتتتتتية،فكيتتتتتتفت سستتتتتتتهتتتتتتذهاللجنتتتتتتة؟ومتتتتتتاهتتتتتتينشتتتتتتاطاتهاومستتتتتتاعيهامتتتتتتنأجتتتتتتل

وحتتتدةالتتتتبودواستتتتتقولها؟ومتتتتاهتتتيهتتتتذهالقضتتتتاياالتتتتتياصتتتتطدمتبهتتتاهتتتتذهالمستتتتاعي؟ومتتتتاهتتتتو

ديستتتتتتمبر97أثرهتتتتتتافتتتتتتيحتتتتتتقتقريتتتتتترمصتتتتتتيرالقضتتتتتتيةالليبيتتتتتتةبالشتتتتتتكلالتتتتتتذيخرجتتتتتتتبتتتتتتهيتتتتتتوم

 3 م.0290

مافشتتتتتتتتلتمحتتتتتتتتاوالتالمهتتتتتتتتاجرينالطرابلستتتتتتتتيينلوتفتتتتتتتتاقمتتتتتتتتعإختتتتتتتتوانهمالبرقتتتتتتتتاويين،بعتتتتتتتتد

شتتتتتتعرتالقيتتتتتتادةالسياستتتتتتيةالطرابلستتتتتتيةبضتتتتتترورةت ستتتتتتيسلجنتتتتتتةطرابلستتتتتتيةتتتتتتتتولىمهمتتتتتتةتوجيتتتتتته

لتتتتتىالمنظمتتتتتاتالعربيتتتتتة الخطتتتتتابالسياستتتتتيباستتتتتممواطنيهتتتتتاإلتتتتتىرؤستتتتتاءالعتتتتتربوحكومتتتتتاتهم،وا 

-بواعىاللجنةالطرابلسيةفيالنقاطالتالية:واإلسوميةوالدولية،ويمكنتحديد

                                                           
.91الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص 1 
 .990نيكوالىبروشين،تاريخليبيا،ص 2 
.991عزالدينالعالم،تاريخليبياالمعاصر،ص 3 
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نشتتتتتاءنظتتتتتامسياستتتتتي -0 ستتتتتعىالزعمتتتتتاءالبرقتتتتتاويينإلتتتتتىاستتتتتتقطاعبرقتتتتتةمتتتتتنالتتتتتوطنالليبتتتتتي،وا 

 خاصبهاتحتمايسمىباإلمارةالسنوسية.

تعتتتتتتتذرالتفتتتتتتتاهمواالتفتتتتتتتاقبتتتتتتتينالمهتتتتتتتاجرينالطرابلستتتتتتتيينوالبرقتتتتتتتاويينبستتتتتتتبباالختتتتتتتتوففتتتتتتتي -9

بتتتتتتتادلواألهتتتتتتتدافالسياستتتتتتتية،إذرأتالقيتتتتتتتادةالسياستتتتتتتيةالطرابلستتتتتتتيةمتتتتتتتنه العمتتتتتتتلوفتتتتتتتيالم

ضتتتتتترورةتقتتتتتتديممبتتتتتتدأاالستتتتتتتقولوالوحتتتتتتدةعلتتتتتتىكتتتتتتلمتتتتتتاعتتتتتتداهما،بينمتتتتتتااتجهتتتتتتتمحتتتتتتاوالت

إدريتتتتتتسالسنوستتتتتتيومتتتتتتنناصتتتتتترهمتتتتتتنالزعمتتتتتتاءالسياستتتتتتيينالبرقتتتتتتاوييننحتتتتتتوتحقيتتتتتتقاإلمتتتتتتارة

 السنوسيةبدونقيدأوشرط.

يتتتترإدريتتتتسالسنوستتتتيمتتتتنقبتتتتلالطرابلستتتتيينفتتتتيمتتتتؤتمرغريتتتتانمتتتتاذاتقتتتتولفتتتتيمبايعتتتتةاألم

 م.0299مومؤتمرسرتسنة0291سنة

إحستتتتتتتتاسالمهتتتتتتتتاجرينالطرابلستتتتتتتتيينبشتتتتتتتتدةحاجتتتتتتتتاتهمإلتتتتتتتتىتنظتتتتتتتتيملجنتتتتتتتتةسياستتتتتتتتيةتعنتتتتتتتتي -1

 بقضيتهموتدافععنحقوقهم.

وجتتتتتتتتدالمهتتتتتتتتاجرونالطرابلستتتتتتتتيونفتتتتتتتتياصتتتتتتتتطدامالمصتتتتتتتتالحاالستتتتتتتتتعماريةفرصتتتتتتتتةالختتتتتتتتراج -7

لسياستتتتتتيالمرتقتتتتتتبإلتتتتتتىحيتتتتتتزالوجتتتتتتود،خاصتتتتتتًةبعتتتتتتدأنانكستتتتتترتشتتتتتتوكةالنفتتتتتتوذتنظتتتتتتيمهما

  1 االيطاليفيمصر.

مأعلتتتتنرستتتتميًاعتتتتنتشتتتتكيلهافتتتتيالقتتتتاهرة،واتختتتتذتلهتتتتامقتتتترا0271وفتتتتيأكتتتتتوبرستتتتنة

مجهتتتتتزًابشتتتتتارعاألزهتتتتتر،وكتتتتتانذلتتتتتكأولعهتتتتتداللجنتتتتتةالطرابلستتتتتيةبتتتتتاإلعونعتتتتتننفستتتتتها،ومنتتتتتذ

مظهتتتتتتترتفتتتتتتتيالميتتتتتتتدانالسياستتتتتتتيعلتتتتتتتىصتتتتتتتعيد0297ديستتتتتتتمبرمحتتتتتتتتى0271أكتتتتتتتتوبرستتتتتتتنة

الحركتتتتتةالوطنيتتتتتتةفتتتتتتيمصتتتتتتتركتتتتتت قوىهيئتتتتتتةسياستتتتتتيةعاملتتتتتتة،وكتتتتتتانلجهودهتتتتتتاأكبتتتتتتراألثتتتتتترفتتتتتتي

تنتتتتتتويرالعتتتتتتربوجتتتتتتامعتهمالعربيتتتتتتةب بعتتتتتتادالقضتتتتتتيةالليبيتتتتتتةوبستتتتتتطهاأمتتتتتتامالتتتتتترأيالعتتتتتتامالعربتتتتتتي

                                                           
.994عزالدينالعالم،نفسالمرجع،ص 1 
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وفتتتتتتيبيتتتتتتتالشتتتتتتيخطتتتتتتاهر 1 ر.واإلستتتتتتوميوالتتتتتتدوليبطريقتتتتتتةجعلتهتتتتتتامحتتتتتتلاالهتمتتتتتتاموالتقتتتتتتدي

ستتتتتتتتبيطة،وقتتتتتتتتعأختيتتتتتتتتتارالمهتتتتتتتتاجرينفتتتتتتتتياجتمتتتتتتتتتاعت ستتتتتتتتيساللجنتتتتتتتتةالطرابلستتتتتتتتتيةعلتتتتتتتتىأحمتتتتتتتتتد

الستتتتتويحليرئيستتتتتًالهتتتتتا،والطتتتتتاهرالمتتتتتريا،وعتتتتتونستتتتتوف،والطتتتتتاهرالتتتتتزاوي،ومحمتتتتتدالعيستتتتتاوي

 2 ابوحجر،أعضاءتت لفمنهماللجنةالطرابلسية.

دذلتتتتتككتتتتتلمتتتتتن:عمتتتتترعمرالغتتتتتويلي،الهتتتتتاديولتتتتتميلبتتتتتىأنانضتتتتتمإلتتتتتىعضتتتتتويتهابعتتتتت

ثتتتتتتتمانتختتتتتتتب 3 عبتتتتتتتدابالمستتتتتتتوتي،أمتتتتتتتينالحتتتتتتتافي،محمتتتتتتتودالبشتتتتتتتتي،ابتتتتتتتوالقاستتتتتتتمالبتتتتتتتاروني.

أعضتتتتاءاللجنتتتتةالطرابلستتتتيةمتتتتنبيتتتتنهملجنتتتتةفرعيتتتتةأطلتتتتقعليهتتتتااستتتتم اللجنتتتتةالتنفيذيتتتتة مكونتتتتة

من

رئيسًا:الفيتوريالسويحلي -

 .وكيوًالطاهرالزاوي -

 أمينًاأواًل.عمرالغويلي -

 أمينًاثانيًا.ابوالقاسمالباروني -

وجتتتتاءتشتتتتكيلهتتتتذهاللجنتتتتةالتنفيذيتتتتةمتتتتنهتتتتذهالعناصتتتترنظتتتترًالمتتتتايمثلتتتتهأعضتتتتاؤهامتتتتن

كتتتتانيمثتتتتلمهتتتتاجريمصتتتتراتة،وهتتتتومتتتتنكبتتتتارالتجتتتتارفتتتتي–ثقتتتتلسياستتتتيفتتتتالفيتوريالستتتتويحلي

ريمصتتتتتتتتتراتةوطتتتتتتتترابلس،وبتتتتتتتتالرغممتتتتتتتتناإلستتتتتتتتكندرية،وكانتتتتتتتتتلتتتتتتتتهستتتتتتتتلطةواستتتتتتتتعةعلتتتتتتتتىمهتتتتتتتتاج

 4 محدوديةثقافتهفقطكانشديدالتحمسللقضيةالوطنيةالليبية.

                                                           
.974عزالدينالعالم،تاريخليبياالمعاصر،ص 1 
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،نقتًوعتنعتزالتدينالعتالم،تتاريخليبيتا04/09/0229مقابلةأجراهاعزالدينالعالممعالهاديعبتدابالرويمتيبتتاريخ 3 
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والشتتتتتيخالطتتتتتاهرالتتتتتزاويهتتتتتوواحتتتتتدمتتتتتنأبتتتتترزالمهتتتتتاجرينفتتتتتيمنطقتتتتتةالزاويتتتتتةالغربيتتتتتة،

واستتتتتتطاعربتتتتتطعوقتتتتتاتوطيتتتتتدةمتتتتتعمعظتتتتتمالطلبتتتتتةالليبيتتتتتينالدارستتتتتينبمصتتتتتتر،وتمكتتتتتنبوطنيتتتتتة

متتتتنأنيقتتتتودأفكتتتتارالطتتتتوبالليبيتتتتينالدارستتتتينبمصتتتتر،وكتتتتانجتتتتديرًابتتتتتوليرئاستتتتةودبلوماستتتتية

اللجنتتتتتةالطرابلستتتتتيةلتتتتتوالأنالمطلعتتتتتينعلتتتتتىأصتتتتتلكتابتتتتتهالمخطتتتتتوط جهتتتتتاداألبطتتتتتال متتتتتانعوا

 1 منتوليهرئاسةاللجنةالطرابلسية.

لتتتتدهكتتتتانوذكتتتترابنتتتتهاحمتتتتدفتتتتيمقابلتتتتةشخصتتتتيةمتتتتعالباحتتتتى عتتتتزالتتتتدينالعتتتتالم بتتتت نوا

%منمنشوراتاللجنةالطرابلسية.21يتولىحوالي

أمتتتتتاأبتتتتتوالقاستتتتتمالبتتتتتاروني،فهتتتتتومتتتتتنعائلتتتتتةعريقتتتتتةفتتتتتيالجبتتتتتلالغربتتتتتي،وهتتتتتومعتتتتتروف

بنشتتتتتتاطهالمعتتتتتتاديلوستتتتتتتعمارااليطتتتتتتالي،وبماضتتتتتتيجهتتتتتتادهالصتتتتتتحفي،واليقتتتتتتلالشتتتتتتيخ عمتتتتتتر

ستتتتتهووطنيتتتتتتهعتتتتنبقيتتتتتةالغويتتتتل  رئتتتتيسنتتتتتاديطتتتترابلسالغتتتتربالثقتتتتتافي فتتتتيمصتتتتترفتتتتيحما

 2 أعضاءاللجنةالطرابلسية.

وفوضتتتتتتتتتاللجنتتتتتتتتةالتنفيذيتتتتتتتتةبمباشتتتتتتتترةاختصاصتتتتتتتتتاتهاالمتمثلتتتتتتتتةفتتتتتتتتيممارستتتتتتتتةالنشتتتتتتتتتاط

السياستتتتتتيمتتتتتتنكتابتتتتتتةالمنشتتتتتتوراتالسياستتتتتتيةوتوزيعهتتتتتتاونشتتتتتترها،واالتصتتتتتتالبالهيئتتتتتتاتالسياستتتتتتية

 3 فيمصروليبياوبقيةأنحاءالعالم.

مرجعتتتتتتتتجماعتتتتتتتةمتتتتتتتنأعضتتتتتتتاء0279الميتتتتتتتةالثانيتتتتتتتةستتتتتتتنةوبعتتتتتتتدإنتهتتتتتتتاءالحتتتتتتتربالع

اللجنتتتتتةالطرابلستتتتتيةإلتتتتتىليبيتتتتتابعتتتتتدأنأصتتتتتبحتعتتتتتودتهمضتتتتتروريةالستتتتتتئنافالنشتتتتتاطالسياستتتتتي

                                                           
.998عزالدينالعالم،تاريخليبياالمعاصر،ص 1 
.992لدينالعالمنفسه،صعزا 2 
 98 وثيقتةرقتم 11طرابلس،مركزجهادالليبيينللدراساتالتاريخية،شعبةالوثائقالعربية،ملفاللجانواألحتزابرقتم  3 
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فتتتتتتيليبيتتتتتتانفستتتتتتها،وكتتتتتتانمتتتتتتنبتتتتتتينهتتتتتتؤالءعتتتتتتونستتتتتتوف،الطتتتتتتاهرستتتتتتبيطة،ومحمتتتتتتدالعيستتتتتتاوي

 1 أبوحجر.

رويمتتتتتتتيإلتتتتتتتىعضتتتتتتتويةكمتتتتتتتاانضتتتتتتتمأحمتتتتتتتدالستتتتتتتويحلي،الطتتتتتتتاهرالمتتتتتتتريا،والهتتتتتتتاديال

وقتتتتتتدترتتتتتتتبعلتتتتتتىعتتتتتتودة 2 م.0274هيئتتتتتتةتحريتتتتتترليبيتتتتتتاعنتتتتتتدت سيستتتتتتهابالقتتتتتتاهرةفتتتتتتيمتتتتتتارس

الزعمتتتتتاءالثوثتتتتتةالمؤسستتتتتينللجنتتتتتةالطرابلستتتتتيةإلتتتتتىليبيتتتتتا،وانستتتتتحابأحمتتتتتدالستتتتتويحليوالطتتتتتاهر

المتتتتترياوالهتتتتتاديالرويمتتتتتيمتتتتتنعضتتتتتويةاللجنتتتتتةالطرابلستتتتتيةنقصتتتتتًاكبيتتتتترًافتتتتتيأعضتتتتتاءاللجنتتتتتة

 3 رابلسية.الط

يرجتتتتتعستتتتتببانستتتتتحاباألعضتتتتتاءالثوثتتتتتةمتتتتتناللجنتتتتتةالطرابلستتتتتيةإلتتتتتىاالختتتتتتوففتتتتتيالتتتتترأي

السياستتتتتيالتتتتتذيظهتتتتتربتتتتتينأعضتتتتتاءاللجنتتتتتةالطرابلستتتتتيةحتتتتتولبعتتتتتاالمبتتتتتادلالسياستتتتتيةالتتتتتتيكانتتتتتت

موضتتتتتتتعالتتتتتتتتزامالعناصتتتتتتترالقياديتتتتتتتةفتتتتتتتياللجنتتتتتتتةالطرابلستتتتتتتيةمثتتتتتتتلالطتتتتتتتاهرالتتتتتتتزاوي،وعمتتتتتتترالغويتتتتتتتل

 4 اسمالباروني.وابوالق

ونظتتتتتتتتترًاللتتتتتتتتتنقصالتتتتتتتتتذيطتتتتتتتتترأعلتتتتتتتتتىعضتتتتتتتتتويةاللجنتتتتتتتتتةالطرابلستتتتتتتتتية،اضتتتتتتتتتطرتاللجنتتتتتتتتتة

التنفيذيتتتتةإلتتتتتىإدختتتتالمتتتتتواطنينآختتتترينفتتتتتيعضتتتتتويةاللجنتتتتةالطرابلستتتتتيةلتعتتتتوياهتتتتتذاالتتتتتنقص،

ف نضتتتتتتمتإلتتتتتتىعضتتتتتتويتهاطائفتتتتتتةأختتتتتترىمتتتتتتنزعمتتتتتتاءالمهتتتتتتاجرينورؤستتتتتتائهممتتتتتتنالليبيتتتتتتينمتتتتتتن

. 5 مختلفمدنمصروقراها

                                                           
 أجوبةالشيخالطاهرالزاوي.98وثيقةرقم  1 
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 -مبادئ اللجنة الطرابلسية وأهدافها :
إعتبتتتتتارالقطتتتتترالطرابلستتتتتيوحتتتتتدةالتتجتتتتتزأمتتتتتنحتتتتتدودمصتتتتترإلتتتتتىحتتتتتدودتتتتتتونس،ومتتتتتن -0

البحتتتتتترالمتوستتتتتتطإلتتتتتتىحتتتتتتدودالستتتتتتودان،وهتتتتتتيإذتعبتتتتتتربطتتتتتترابلسف نمتتتتتتاتقصتتتتتتدالقطتتتتتتر

 الليبيكلهبهذهالحدودالطبيعية.

 مناهضةالسياسةالعنصرية. -9

 لطرابلسيةجزءًامنسياسةالجامعةالعربية.العملعلىجعلالسياسةا -1

 المطالبةباالستقولالتامالناجزوالوحدةالشاملةالتيالشرطفيهاوالقيد. -7

حريتتتتتتتةالشتتتتتتتعبالليبتتتتتتتيفتتتتتتتياختيتتتتتتتارمتتتتتتتنشتتتتتتتاءلرئاستتتتتتتتهواختيتتتتتتتارمتتتتتتتاشتتتتتتتاءمتتتتتتتننظتتتتتتتم -9

  1 الحكم.

دأإتخذتتتتتهاللجنتتتتةوهكتتتتذاكانتتتتتالوحتتتتدةالليبيتتتتةالتتتتتيالشتتتترطفيهتتتتاوالقيتتتتد،أولهتتتتدفومبتتتت

الطرابلستتتتتية،ومتتتتتنرأيهتتتتتافتتتتتيالوحتتتتتدةأنتكتتتتتونخالصتتتتتةللتتتتتوطنالشتتتتترطفيهتتتتتاوالقيتتتتتد،وكانتتتتتت

هتتتتتتذهالعبتتتتتتارةاألخيتتتتتترةهتتتتتتيمحتتتتتتورالجتتتتتتدلالطويتتتتتتلبتتتتتتينأعضتتتتتتاءاللجنتتتتتتةالطرابلستتتتتتيةوالزعمتتتتتتاء

البرقتتتتتتاويين،وبتتتتتتينالتتتتتتذيناشتتتتتتترطواعلتتتتتتىالطرابلستتتتتتيينقبتتتتتتولاالمتتتتتتارةالسنوستتتتتتيةكشتتتتتترطجتتتتتتوهري

وحتتتتتتدةبتتتتتتينطتتتتتترابلسوبرقتتتتتتةوتمركتتتتتتزرأيأعضتتتتتتاءاللجنتتتتتتةالطرابلستتتتتتيةفتتتتتتيهتتتتتتذاالشتتتتتت نحتتتتتتوللل

فكتتتترةت جيتتتتلالبحتتتتىوالتفكيتتتترفتتتتينظتتتتامالحكتتتتموشتتتتكلهإلتتتتىمتتتتابعتتتتداالستتتتتقول،فضتتتتًوعتتتتنأن

 2 هذهالمس لةيجببحثهافيالمحيطالداخليأيداخلليبيانفسها.

كتتتتتونخالصتتتتتةللتتتتتوطنمتتتتتنغيتتتتترنظتتتتترإلتتتتتىويتتتتترىالطتتتتتاهرالتتتتتزاويأنالوحتتتتتدةيجتتتتتبأنت

أقليتتتتةأوأكثريتتتتتةوالإلنتهتتتتتازفرصتتتتتةلجلتتتتتبالمصتتتتالح،وأنيكتتتتتونالشتتتتتعوربوجوبهتتتتتامتبتتتتتاداًلبتتتتتين

جميتتتعأفتتتترادالشتتتتعب،بتتتتليشتتتتعركتتتلأحتتتتدبحاجتتتتتهالملحتتتتةإليهتتتتاليقتتتوىبتتتتذلكالحتتتتاكمفتتتتيقصتتتتره،
                                                           

.01الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص 1 
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 ذاحقتتتتقهتتتتذاالمعنتتتتىوالتتتتزعيمفتتتتيعشتتتتيرته،والفتتتتوحفتتتتيحقلتتتته،وأال تكتتتتونمشتتتتروطةبشتتتترط،فتتتت

 1 جميعأفرادالشعبكانتالوحدةخيرًاوبركة،وأتتثمارهاطيبة.

ويتتتترىالتتتتزاويأيضتتتتًاأناللجنتتتتتةالطرابلستتتتيةطالبتتتتتبالوحتتتتدةعلتتتتتىهتتتتذهالطريقتتتتةمنتتتتذنشتتتتت ة

القضتتتتتيةالليبيتتتتتة،وأنهنتتتتتاكأناستتتتتًااليعترفتتتتتونبالوحتتتتتدةإال بشتتتتترطاالعتتتتتترافباإلمتتتتتارةالسنوستتتتتية

ميكتتتتتناالعتتتتتترافباإلمتتتتتارةأساستتتتتًاللوحتتتتتدة،فتتتتتوتتحقتتتتتقالوحتتتتتدة،وفتتتتتاتهمأنالوحتتتتتدةأمتتتتترفتتتتت ذالتتتتت

طبيعتتتتتتيضتتتتتتروريلحيتتتتتتاةالشتتتتتتعبووجتتتتتتوده،واالحتفتتتتتتاظبكيانتتتتتته.أمتتتتتتاإدارةشتتتتتتخصمعتتتتتتين،فتتتتتتو

تتوقتتتتتتفعليهتتتتتتاحيتتتتتتاةالشتتتتتتعب،والمصتتتتتتالحه،بتتتتتتلهتتتتتتيحتتتتتتقللشتتتتتتعبيحققهتتتتتتاباختيتتتتتتارهفتتتتتتيأي

لوظيفتتتتة،ولتتتتنتحيتتتتداللجنتتتتةعتتتتنهتتتتذاالمبتتتتدأ،فتتتت ذاكنتتتتتمشتتتتخصتتتتترىاألكثريتتتتةصتتتتوحيتهلهتتتتذها

نكنتتتتتتمال تريتتتتتدونالوحتتتتتدة،فحتتتتتيعليهتتتتتاخالصتتتتتةلوجتتتتتهالتتتتتوطن،خاليتتتتتةمتتتتتنجميتتتتتعالشتتتتتوائب،وا 

تريتتتتدونها،فتتتتومعنتتتتىلهتتتتذاالتستتتتتروراءأمتتتتورأصتتتتبحتالتخفتتتتىعلتتتتىأحتتتتد،والتمستتتتكبهتتتتاإنمتتتتا

ذانفتتتتتذتهتتتتتذهاألفكتتتتتارهتتتتتولتتتتتفودوران،تتتتتترىاللجنتتتتتةفيتتتتتهتحيتتتتتزًاضتتتتتدرغبتتتتتةأكثر يتتتتتةالشتتتتتعب،وا 

 2 الخاطئةفستكونمصدرخطراليستفيدمنهإال أعداءالوطن.

وفتتتتتيستتتتتبيلتحقيتتتتتقهتتتتتذهالمبتتتتتادل،شتتتتترعتاللجنتتتتتةالطرابلستتتتتيةفتتتتتيممارستتتتتةمهامهتتتتتاعلتتتتتى

-النحوالتالي:

كتابتتتتتتتةالمنشتتتتتتتوراتوطبعهتتتتتتتاوتوزيعهتتتتتتتاعلتتتتتتتىالمتتتتتتتواطنين المهتتتتتتتاجرين فتتتتتتتيمصتتتتتتتروتتتتتتتتونس -0

 روالحجازوالشاموالسودان،وحيثماكانوا.والجزائ

كتابتتتتةالشتتتتكاوىلهيئتتتتةاألمتتتتمالمتحتتتتدةوملتتتتوكالعتتتتربعتتتتناألعمتتتتالالتتتتتيتراهتتتتاضتتتتدالقضتتتتية -9

 مناألميرإدريسالسنوسيوغيره.

                                                           
.04الطاهرالزاوي،جهادالليبيين.،ص 1 
 الطاهرالزاوي،نفسه. 2 
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التشتتتتتتتاورمتتتتتتتعالجامعتتتتتتتةالعربيتتتتتتتةوبعتتتتتتتازعمتتتتتتتاءالعتتتتتتتربلمعرفتتتتتتتةمتتتتتتتايلتتتتتتتزمعملتتتتتتتهإلنجتتتتتتتاح -1

 القضية.

لمهتتتتتاجرينللنظتتتتترفتتتتتيستتتتتيرالعمليتتتتتةللقضتتتتتيةومتتتتتايحتتتتتتاجعقتتتتتدمتتتتتؤتمراتللطلبتتتتتةوأعيتتتتتانا -7

 إليهلضمانالنجاح.

االجتمتتتتاعب عضتتتتاءالجامعتتتتةالعربيتتتتةوبتتتتالوفوداإلستتتتوميةالتتتتتيكانتتتتتتوفتتتتدإلتتتتىهيئتتتتةاألمتتتتم -9

المتحتتتتتدةفتتتتتيأمريكتتتتتالشتتتتترحالقضتتتتتية،وتوصتتتتتيتهمبمتتتتتايمكتتتتتنمتتتتتنالمستتتتتاعدات،كمتتتتتااتصتتتتتلت

جهتتتتتةنظرهتتتتتافتتتتتيالقضتتتتتيةوموقتتتتتفإدريتتتتتسبتتتتتبعاالشخصتتتتتياتاالنجليزيتتتتتةوشتتتتترحتلهتتتتتمو

 السنوسيمنها.

  1 معارضةاألحزابالتيذهبتإلىالوالياتالمتحدةاألمريكيةضدالقضية. -1

مت ستتتتتتتيس نتتتتتتتاديطتتتتتتترابلس0271ومتتتتتتتنأبتتتتتتترزمظتتتتتتتاهرأنشتتتتتتتطةاللجنتتتتتتتةفتتتتتتتيأواختتتتتتترستتتتتتتنة

العديتتتتتدمتتتتتنالغتتتتترببالقتتتتتاهرة برئاستتتتتةعمتتتتترالغويتتتتتل،وكتتتتتانلتتتتتذلكالنتتتتتاديدوربتتتتتارزفتتتتتيالقيتتتتتامب

 -األنشطةالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةتمثلأهمهافيمايلي:

 جمعالتبرعاتمنأعيانالمهاجرينالليبيينبمصر.  0 

 منازعةالتياراتالتييروجلهاأنصارإدريسالسنوسي.  9 

 إعدادمذكراتوتقاريرلبيانحالةطرابلسللهيئاتالدولية.  1 

بالتتتتداخل،وحثتتتتهعلتتتتىالتمستتتتكباالستتتتتقولوالكفتتتتاحمتتتتنأجتتتتلالوحتتتتدةتنتتتتويرالشتتتتعبالليبتتتتي  7 

ورفتتتتتتتتاممارستتتتتتتتاتوأالعيتتتتتتتتبالتتتتتتتتدولالكبتتتتتتتترىالتتتتتتتتتيتستتتتتتتتعىإلتتتتتتتتىتمزيتتتتتتتتقوحتتتتتتتتدةالصتتتتتتتتف

  2 الوطني.

                                                           
.981ارويعيقناوي،الكفاحالوطني،ص 1 
.984ارويعيقناوي،المرجعالسابق،ص 2 
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 -مصادر تمويل اللجنة الطرابلسية :
تتتتتتولىالمهتتتتتاجرونمتتتتتنكبتتتتتارالتجتتتتتاروأصتتتتتحابالمحتتتتتوتالتجاريتتتتتةوالصتتتتتناعيةوغيتتتتترهم

تفتتتتتتتعنستتتتتتتبيًا،اإلنفتتتتتتتاقعلتتتتتتتىبتتتتتتترام اللجنتتتتتتتة،وكانتتتتتتتتتبرعتتتتتتتاتالمهتتتتتتتاجرينمتتتتتتتنذويالتتتتتتتدخلالمر

تتقتتتتاطرعلتتتتىاللجنتتتتةبتتتتينالحتتتتينواآلختتتتر،فقتتتتتدوردفتتتتيإحتتتتدىوثتتتتائقاللجنتتتتةالطرابلستتتتيةكشتتتتتفًا

وهتتتتتيموضتتتتتحة 1  .990ب ستتتتتماءالمتتتتتواطنينالمتبتتتتترعينللجنتتتتتةوقيمتتتتتةتبرعتتتتتاتهم،التتتتتتيبلغتتتتتت 

-بالجدولاالتي:

المبلغالعنواناإلستتتتتتتتتتتتتتمر.مالمبلغالعنوانتتتتتماإلستتتتتتتتتر.م
-االسكندريةبيااباألصل .9191بنغازيعلىمحمدقليصة .0
9االسكندريةمحمداحمدعوا .0190بنغازيسالموأخيه/عبدالسومقصيبات .9
9 االسكندريةإبراهيمالدبيبة .999 بنغازيمحمدعاشور .1
9 االسكندريةمحمدقرطع .991 يبنغازالتوميالشاو، .7
9 االسكندريةمحمدقرطع .997 بنغازياحمدرهيط .9
9 االسكندريةعلىالمبروك .999 بنغازيرجبالدوام .1
9 االسكندريةأحمدالشيباني .991االسكندريةإبراهيمغليون .4
9 االسكندريةمحمدمحشية .194 االسكندريةعلىصابون .8
9 االسكندريةعلىالشيباني .198 االسكندريةمحمدالقريو .2
9 االسكندريةموسىالوكداني .192 االسكندريةعلىالزعلوك .01
9 االسكندريةمحمدعواالتاورغي .9111 االسكندريةالحاج/مفتاحالسويحلي .00
9 االسكندريةمحمدبورويفي .9110 االسكندريةعلىخليل .09
1 دريةاالسكنعبدالسومقربوان .919 االسكندريةعلىاسماعيل .01
01زوارةالشعراء .911 االسكندريةحسينحسنالشاو، .07
01 زوارةمنصورالزوي .917 االسكندريةعبداببادي .09
01 زوارةفاطمةعمر .919 االسكندريةإبراهيمبوراوي .01
01 زوارةأمالسعداشتيوي .111 االسكندريةالشيخبنالمين .04
01 زوارةمحمدالهوني .0114 االسكندريةإبراهيمشقلوف .08
 2 00اإلسكندريةالحاج/محمدالمهرك .02

                                                           
 وثيقتتةرقتتم11رقتتم طتترابلس،مركتتزجهتتادالليبيتتينللدراستتاتالتاريخيتتة،شتتعبةالوثتتائقالعربيتتة،ملتتفاللجنتتةالطرابلستتية، 1 
 9. 
.942نقًوعنعزالدينالعالم،تاريخليبيا،ص 2 
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م0291واستتتتتتتتمرتمويتتتتتتتتلاللجنتتتتتتتتةالطرابلستتتتتتتتيةذاتيتتتتتتتتًامتتتتتتتتنقبتتتتتتتتلالمهتتتتتتتتاجرينإلتتتتتتتتىستتتتتتتتنة

عنتتتتتتتتدماطلتتتتتتتتبالمهتتتتتتتتاجرونمتتتتتتتتنالجامعتتتتتتتتةالعربيتتتتتتتتةاإلستتتتتتتتهامفتتتتتتتتيتمويتتتتتتتتلاللجنتتتتتتتتةالطرابلستتتتتتتتية

 خمستتتتتتون91ه ودعمهتتتتتتا،فخصصتتتتتتتلهتتتتتتااألمانتتتتتتةالعامتتتتتتةلجامعتتتتتتةالتتتتتتدولالعربيتتتتتتةمبلغتتتتتتًاقتتتتتتدر

وكانتتتتتتتهتتتتتتذهالمبتتتتتتالغالتتتتتتواردةمتتتتتتنالمتتتتتتواطنينوأمانتتتتتتةالجامعتتتتتتة 1 جنيهتتتتتتًامصتتتتتتريًافتتتتتتيالشتتتتتتهر.

العربيتتتتتةتُنفتتتتتقبمعرفتتتتتةعمتتتتترالغويتتتتتل،وهتتتتتوالمكلتتتتتفبالشتتتتتؤونالماليتتتتتةباللجنتتتتتة،وكانتتتتتتتصتتتتترف

علتتتتىأجتتتترةالمكتتتتتتبوموظفيتتتته،ونفقتتتتاتطباعتتتتتةالمنشتتتتوراتوتوزيعهتتتتاولتتتتتميكتتتتنأعضتتتتاءاللجنتتتتتة

 2 اضوالرواتبأومكافآتماليةنظيرأعمالهم.يتق

 تأسيس الجيش الليبي وموقف الزعماء الطرابلسيين منه:
م،شتتتتتتتتتعرالمهتتتتتتتتتاجرونالليبيتتتتتتتتتون0212بعتتتتتتتتتدإعتتتتتتتتتونالحتتتتتتتتتربالعالميتتتتتتتتتةالثانيتتتتتتتتتةستتتتتتتتتنة

بالحاجتتتتتتتةالماستتتتتتتةإلتتتتتتتىتنستتتتتتتيقالجهتتتتتتتودفيمتتتتتتتابيتتتتتتتنهموالتشتتتتتتتاور،والتباحتتتتتتتىفتتتتتتتيالفرصتتتتتتتةالتتتتتتتتي

متتتتنأجتتتتلاستتتتتقولبودهتتتتم،وهكتتتتذاتبلتتتتوراالتجتتتتاهنحتتتتوعقتتتتدإجتمتتتتاععتتتتامأتاحهتتتتتاالحتتتتربلهتتتتم

يضتتتتمالتيتتتتاراتالسياستتتتيةالليبيتتتتةفتتتتيمصتتتتتر،وبنتتتتاًءعلتتتتىذلتتتتكنشتتتتطبعتتتتاالمتتتتواطنينالليبيتتتتين

فتتتتتتيأرجتتتتتتاءالقتتتتتتاهرةواإلستتتتتتكندريةوالصتتتتتتحراءالغربيتتتتتتةلإلطتتتتتتوععلتتتتتتىرأيالمهتتتتتتاجرينالليبيتتتتتتين

حركتتتتتةالوطنيتتتتتةالليبيتتتتتة،وتحويلهتتتتتاإلتتتتتىجتتتتتي،مستتتتتلحيقتتتتتومفتتتتتيت ييتتتتتدقيتتتتتادةإدريتتتتتسالسنوستتتتتيلل

 3 بخواالحربإلىجانببريطانياحالدخولايطالياالحربإلىجانبألمانيا.

                                                           
.981عزالدينالعالم،تاريخليبياالمعاصر،ص 1 
 وثيقتتةرقتتم11طتترابلس،مركتتزجهتتادالليبيتتينللدراستتاتالتاريخيتتة،شتتعبةالوثتتائقالعربيتتة،ملتتفاللجتتانواألحتتزابرقتتم  2 
طاهرالزاوي. ،أجوبةالشيخال98 
 رستتتالةماجستتتتيرغيرمنشتتتورة،جامعتتتة0299-0891هنتتتدعتتتادلالنعيمتتتي،إدريتتتسالسنوستتتيودورهفتتتياستتتتقولليبيتتتا  3 

.71،ص9112بغداد،كليةالتربية،
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وقتتتتتتدتمخضتتتتتتتهتتتتتتذهالجهتتتتتتودعتتتتتتناتفتتتتتتاقالمهتتتتتتاجرينالليبيتتتتتتينفتتتتتتيمصتتتتتترعلىتجديتتتتتتد

. 1 الثقةب دريسالسنوسيمرةثانية.

مستشتتتتتارإدريتتتتتسوأمتتتتتينستتتتتره،رستتتتتالةإلتتتتتى–ولتتتتتذلككتتتتتتبمحمتتتتتداألخضتتتتترالعيستتتتتاوي

ميبلغتتتتتتهفيهتتتتتتابت ييتتتتتتدالمهتتتتتتاجرينالبرقتتتتتتاويينإلدريتتتتتتس0212متتتتتتايو91عمتتتتتترفتتتتتتائقشتتتتتتنيبفتتتتتتي

 2 السنوسي،وتجديدثقتهبهوتلتهارسائلمتعددةتؤكدالهدفنفسه.

وأختتتتتذأنصتتتتتارالسنوستتتتتيةفتتتتتيالتتتتتتروي ومحاولتتتتتةإقنتتتتتاعالليبيتتتتتينبمبايعتتتتتةاألميتتتتترإدريتتتتتس

إلمتتتتتارةممتتتتتاكتتتتتانلتتتتتهأثتتتتترستتتتتيئفتتتتتينفتتتتتوسبعتتتتتاالزعمتتتتتاءالطرابلستتتتتيينممتتتتتناليوافقتتتتتونهمبا

التتتتتتترأي،وكتتتتتتتانأكثتتتتتتترهمتشتتتتتتتددًاإلمتتتتتتتارةإدريتتتتتتتسالسنوستتتتتتتي،أحمتتتتتتتدالشتتتتتتتتيويالستتتتتتتويحلي،وعتتتتتتتون

األمتتتتتر 3 ستتتتتوف،وأحمتتتتتدالمتتتتتريا،والطتتتتتاهرأحمتتتتتدالتتتتتزاوي،فضتتتتتًوعتتتتتنعبتتتتتدالتتتتترحمنعتتتتتزام.

 4 مهاجرينالطرابلسيينوالبرقاويينفيمابعد.الذييفسربوادرالخوفبينال

موالتتتتتتتتذيمتتتتتتتتنحإدريتتتتتتتتس0212وعقتتتتتتتتدفتتتتتتتتياإلستتتتتتتتكندريةمتتتتتتتتؤتمرفكتوريتتتتتتتتافتتتتتتتتياكتتتتتتتتتوبر

السنوستتتتيصتتتتوحياتواستتتتعةمثتتتتلالحتتتتقفتتتتيتمثيتتتتلالمهتتتتاجرين،وحتتتتقتعيتتتتيننائبتتتتًاعامتتتتًاعنتتتته

فتتتتتيتقتتتتتديمفتتتتتيحالتتتتتةغيابتتتتته،وتكتتتتتوينمجلتتتتتساستشتتتتتاريمنتختتتتتبمتتتتتنالطرابلستتتتتيينوالبرقتتتتتاويين

وعلتتتتتىإثتتتتترهتتتتتذااإلجتمتتتتتاعالتقتتتتتىإدريتتتتتسالسنوستتتتتيبقائتتتتتدالجيتتتتتو،البريطانيتتتتتة 5 النصتتتتتحلتتتتته.

فتتتتتيمصتتتتتتر متيونتتتتتتدويلستتتتتن وأبلغتتتتتهبهتتتتتتذهالقتتتتتراراتوأوضتتتتتحاستتتتتتتعدادالليبيتتتتتينالمقيمتتتتتينفتتتتتتي

                                                           
لقمتتةمحمتتدفتترج،األمتتةالعربيتتةعلتتىالطريتتقإلتتىوحتتدةالهتتدف،تتتاريخاألمتتةالعربيتتةمتتناالحتتتولالعثمتتانيإلتتىمتتؤتمرا 1 

.111العربي،القاهرة،دارالفكرالعربي،د.ت،ص
 رسالةالعيساويإلىشنيبرقم7 اطرف 7جامعةالدولالعربية،شعبةالوثائقالعربية،ملفشكريفيصلرقمالملف  2 
م.0212أغسطس01 في91 
.019،011،ص0290محمودالشنيطي،قضيةليبيا،مكتبةالنهضةالمصرية، 3 
.70هندالنعيمي،المصدرالسابق،ص 4 
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مصتتتترللتتتتدفاععتتتتنالحتتتتدودالمصتتتتريةالغربيتتتتةوالزحتتتتفمتتتتعجيتتتتو،الحلفتتتتاءلتحريتتتتربودهتتتتمفتتتتي

 1 ايطالياالحربعليهم.حالةإعون

والحقيقتتتتةكتتتتانالطرابلستتتتيوناليرغبتتتتونفتتتتيرؤيتتتتةأميتتتترعلتتتتيهم،ولتتتتذلكنظتتتترواإلتتتتىهتتتتذه

االتفاقيتتتتتةعلتتتتتىأنهتتتتتاتفتتتتتويامحتتتتتدودمؤقتتتتتت،اليتعتتتتتدىحتتتتتدودالنصتتتتتوصالتتتتتواردةفيهتتتتتافقتتتتتط،

بمعنتتتتتتىأنهتتتتتتذهالصتتتتتتوحياتالتتتتتتتيمنحتتتتتتتلتتتتتتهتقتصتتتتتترعلتتتتتتىمرحلتتتتتتةمحتتتتتتدودةلحتتتتتتينتحقيتتتتتتق

فتتتتت ناألمتتتتتريتغيتتتتترويتتتتتتركللشتتتتتعبالليبتتتتتيتقتتتتتديره،وبستتتتتببهتتتتتذهالخوفتتتتتاتحاولتتتتتتاالستتتتتتقول،

جبتتتتتارالطرابلستتتتتيينعلتتتتتىاإلشتتتتتتراكمعهتتتتتافتتتتتيالحتتتتترب،ولكتتتتتن بريطانيتتتتتاالتوستتتتتطبتتتتتينالطتتتتترفينوا 

 2 تمعقدمؤتمر جاردنستي بالقاهرةلبحىهذهالقضية.

نباستتتتتتمجتتتتتتي،التحريتتتتتتركتتتتتتانالطرابلستتتتتتيونيتتتتتترونأناالشتتتتتتتراكفتتتتتتيالحتتتتتتربيجتتتتتتبأنيكتتتتتتو

الليبتتتتيفتتتتيالوقتتتتتالتتتتذيتتتتترىفيتتتتهبريطانيتتتتاأنتتتتهمجتتتتردجتتتتي،متتتتنالمرتزقتتتتة،أمتتتتاالبرقتتتتاويونفبمجتتتترد

موجتتتتتتدوافرصتتتتتتةتنظتتتتتتيمانفستتتتتتهمفتتتتتتي0271يونيتتتتتتو01إعتتتتتتونايطاليتتتتتتاالحتتتتتتربعلتتتتتتىالحلفتتتتتتاءفتتتتتتي

وتحريتتتتتتتتترمرحلتتتتتتتتتةالمواجهتتتتتتتتتةالعلنيتتتتتتتتتةللمستتتتتتتتتتعمرينااليطتتتتتتتتتاليين،واإلنتقتتتتتتتتتاممتتتتتتتتتنهملكستتتتتتتتتترشتتتتتتتتتوكتهم

 3 األراضيالليبيةمناحتولهمالبغيا.

وعلتتتتىإثتتتترذلتتتتكنقتتتتلإدريتتتتسالسنوستتتتيمقتتتتراقامتتتتتهمتتتتناالستتتتكندريةإلتتتتىكرداستتتتةالتتتتتي

تقتتتتعبتتتتالقربمتتتتنالقتتتتاهرة،حيتتتتىيوجتتتتدهنتتتتاكمقتتتترالقيتتتتادةالعليتتتتاالبريطانيتتتتةفتتتتيالشتتتترقاألوستتتتط،

تكتتتتتوينفصتتتتتائلعربيتتتتتةودختتتتتلفتتتتتيمفاوضتتتتتاتمباشتتتتترةمتتتتتعالستتتتتلطاتالبريطانيتتتتتةأستتتتتفرتعتتتتتن

 4 الستردادحريةالشعب،وتخليصالبودمنأيديالظالمين،وتحقيقاستقولالبود.
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 WEFELمباالتصتتتتتتتالبتتتتتتتالجنرال ويفتتتتتتتل0271يوليتتتتتتتو99وبتتتتتتتادرإدريتتتتتتتسالسنوستتتتتتتيفتتتتتتتي

مظهتتتتترًالتتتتتهاستتتتتتعدادهلتشتتتتتكيلقتتتتتوةمتتتتتنالقبائتتتتتلالليبيتتتتتةلإلشتتتتتتراكفتتتتتيالحتتتتتربإلتتتتتىجانتتتتتبالحلفتتتتتاء،

الموقتتتتتتفالبريطتتتتتتانيآنتتتتتتذاكفتتتتتتيالحتتتتتتربفتتتتتتيغايتتتتتتةالصتتتتتتعوبة،وعلتتتتتتىإثتتتتتتراتصتتتتتتالإدريتتتتتتسوكتتتتتتان

السنوستتتتتتيبالستتتتتتلطاتالبريطانيتتتتتتةبمصتتتتتتتر،جتتتتتترتمفاوضتتتتتتاتبينتتتتتتهوبتتتتتتينالقيتتتتتتادةالعليتتتتتتاالبريطانيتتتتتتة

 1 أسفرتعنتكوينفصائلمنالقبائلالليبيةفيمصر.

دريتتتتتتسالسنوستتتتتتي، دعتتتتتتوةرستتتتتتميةإلتتتتتتىإWELSONوبعتتتتتتدهاوجتتتتتتهالجنتتتتتترال ويلستتتتتتين

بتتتت نيعتتتتراعلتتتتىأتباعتتتتهالمشتتتتاركةفتتتتيإنشتتتتاءقتتتتوةعربيتتتتةليبيتتتتةلتشتتتتتركمتتتتعالبريطتتتتانيينفتتتتي

الحتتتتترب،وقتتتتتدحتتتتتاولإدريتتتتتسالسنوستتتتتياإلستتتتتتراعفتتتتتياستتتتتتثمارالفرصتتتتتة،فوجتتتتتهالتتتتتدعوةباستتتتتتمه

 إلتتتتتتتتىبعتتتتتتتتارؤستتتتتتتتاءومشتتتتتتتتايخالمهتتتتتتتتاجرينالليبيتتتتتتتتينBROMELOوباستتتتتتتتمالعقيتتتتتتتتد بروملتتتتتتتتو

ملمناقشتتتتتتتتةتفاصتتتتتتتتيلالمشتتتتتتتتاركةفتتتتتتتتي0271أغستتتتتتتتطسستتتتتتتتنة8ةيتتتتتتتتوملوجتمتتتتتتتتاعفتتتتتتتتيالقتتتتتتتتاهر

. 2 الحرب.

 وقتتتتتتدوقعتتتتتتتالتتتتتتدعوةالموجهتتتتتتةإلتتتتتتيهممتتتتتتنكتتتتتتلمتتتتتتنإدريتتتتتتسالسنوستتتتتتيو بروملتتتتتتو

BROMELOممتتتتتاجعتتتتتلبعتتتتتاالمهتتتتتاجرينيشتتتتتكوافتتتتتيأنهنتتتتتاكاتفاقتتتتتًامستتتتتبقًابتتتتتينإدريتتتتتس 

امتتتتتتؤتمر فكتوريتتتتتتا ،كمتتتتتتاالسنوستتتتتتيوبريطانيتتتتتتادونالرجتتتتتتوعإلتتتتتتىالهيئتتتتتتةالمنتخبتتتتتتةالتتتتتتتيشتتتتتتكله

 فتتتتتتتيتوجيتتتتتتتهالتتتتتتتدعوةإلتتتتتتتيهم،BROMELOانتقتتتتتتتدالزعمتتتتتتتاءالليبيتتتتتتتوناشتتتتتتتتراكالعقيتتتتتتتد بروملتتتتتتتو

وكتتتتتتانوايتتتتتت ملونأنتكتتتتتتونهتتتتتتذهالتتتتتتدعوةصتتتتتتادرةمتتتتتتنالهيئتتتتتتةاالستشتتتتتتاريةالتتتتتتتيشتتتتتتكلهامتتتتتتؤتمر
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فتتتتتي فكتوريتتتتتا ،كمتتتتتاانتقتتتتتدالمهتتتتتاجرونالطرابلستتتتتيونوجتتتتتودعبتتتتتارة القبائتتتتتلالسنوستتتتتيةالعربيتتتتتة 

 1 الدعوةوعدواهذهالعبارةالتنطبقعلىالواقعالبنيويلتشكيلالقبائلفيليبيا.

فتتتتتيتناولتتتتتهلهتتتتتذهالمستتتتت لةأنهتتتتتذاالتعبيتتتتتركتتتتتانغيتتتتتر–وقتتتتتدذكتتتتترمحمتتتتتدفتتتتتؤادشتتتتتكري

موافتتتتقللوحتتتتدةالوطنيتتتتةوضتتتتارًابهتتتتا،ذلتتتتكألنتتتتهلتتتتيسكتتتتلالقبائتتتتلالليبيتتتتةتؤيتتتتدالسنوستتتتية،فضتتتتًو

دريتتتتسالسنوستتتتيمتتتتعالبريطتتتتانيينجتتتتاءمجافيتتتتًالمبتتتتدأالشتتتتورىالمنصتتتتوصعليتتتتهعتتتتنأنتفتتتتاهمإ

م،0271أغستتتتطس4أوعقتتتتدالمتتتتؤتمرالتتتتذيتقتتتتررعقتتتتدهفتتتتي 2 فتتتتيمقتتتترراتمتتتتؤتمرفكتوريتتتتا.

أيقبتتتتتليتتتتتومواحتتتتتدمتتتتتنالموعتتتتتدالمحتتتتتددمتتتتتنبطاقتتتتتةالتتتتتدعوة،وقتتتتتدأدىتقتتتتتديمهتتتتتذاالموعتتتتتدإلتتتتتى

االطرابلستتتتتيينفهتتتتتمالتتتتتذيناقتصتتتتترحضتتتتتورهمتخلتتتتتفبعتتتتتاالمتتتتتدعوينعتتتتتنالحضتتتتتور،الستتتتتيم

علتتتتتتتتتىأحمتتتتتتتتتدالستتتتتتتتتويحلي،والطتتتتتتتتتتاهرالمتتتتتتتتتريا،ومشتتتتتتتتتاركتهمافقتتتتتتتتتتطفتتتتتتتتتيالجلستتتتتتتتتةالختاميتتتتتتتتتتة

كمتتتتتتاشتتتتتاركفيتتتتتتهمتتتتتنالبريطتتتتتتانيين ويلستتتتتين قائتتتتتتدالقتتتتتواتالبريطانيتتتتتتةفتتتتتيالشتتتتتتترق 3 للمتتتتتؤتمر.

هتتتتتذاالغتتتتترااألوستتتتتط،وهكتتتتتذاعقتتتتتدهتتتتتذاالمتتتتتؤتمرفتتتتتيمكتتتتتانختتتتتاصاعدتتتتتتهالقيتتتتتادةالبريطانيتتتتتةل

وقتتتتتدحضتتتتتراالجتمتتتتتاععتتتتتددكبيتتتتتر 4 م.0271 أغستتتتتطسستتتتتنة2–4وذلتتتتتكفتتتتتيالمتتتتتدةمتتتتتن 

متتتتتتتتنالمجاهتتتتتتتتدينالقتتتتتتتتدماءوالشتتتتتتتتيوخوالزعمتتتتتتتتاءالليبيتتتتتتتتينالتتتتتتتتذينطلبتتتتتتتتوااالنضتتتتتتتتمامإلتتتتتتتتىجانتتتتتتتتب

. 5 بريطانياومساعدتهافيوقتاشتدتفيهمحنتهابعدانهيارفرنسا.

ةأيتتتتدفيهتتتتاوقتتتتتوفالليبيتتتتينعستتتتتكريًاإلتتتتىجانتتتتتبإفتتتتتتحإدريتتتتسالسنوستتتتتيالمتتتتؤتمربكلمتتتتت

بريطانيتتتتتتاووعتتتتتتدهم ويلستتتتتتون باالستتتتتتتقولإذاتتتتتتتمذلتتتتتتك،ودفتتتتتتعمرتتتتتتتبشتتتتتتهريلكتتتتتتلمتطتتتتتتوعال
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وقتتتتتتتتدانتقتتتتتتتتدهتتتتتتتتذهالعتتتتتتتتروابعتتتتتتتتاالمهتتتتتتتتاجرينالحاضتتتتتتتترين 1 يتجتتتتتتتتاوزجنيهتتتتتتتتينمصتتتتتتتتريين.

دمواوخاصتتتتتتتًةالطرابلستتتتتتتيونوهتتتتتتتمناصتتتتتتترالكتتتتتتتزة،وصتتتتتتتالحاألطيتتتتتتتو،،ومحمتتتتتتتدالعستتتتتتتاوي،وتقتتتتتتت

إلدريتتتتتتتتسوالستتتتتتتتلطاتالبريطانيتتتتتتتتةبثوثتتتتتتتتةشتتتتتتتتروطمقابتتتتتتتتلانضتتتتتتتتمامهمللجتتتتتتتتي،الليبتتتتتتتتيالمقتتتتتتتتترح

-وهي:

 أنتكونمشاركتهمفيالحربمقابلحريةالبودواستقولها. -0

 قصرالعملياتالحربيةللجي،الليبيعلىاألراضيالليبيةفقط. -9

 ينفيالحرب.تقدمبريطانياوحلفائهاالفديةلمنيقتلمنالجنودالليبي -1

وقتتتتتتتدوافقتتتتتتتتالقيتتتتتتتادةالعامتتتتتتتةالبريطانيتتتتتتتةفتتتتتتتيمصتتتتتتترعلتتتتتتتىتلبيتتتتتتتةالشتتتتتتترطيناألولتتتتتتتين،

وبتتتتتالرغممتتتتتناختتتتتتوفوجهتتتتتاتالنظتتتتتربتتتتتينالمشتتتتتاركينفتتتتتيهتتتتتذا 2 ورفضتتتتتتالشتتتتترطالثالتتتتتى.

-االجتماعبش نآليةشروطاالشتراكفيالحرب،فقدأصدرالمؤتمرالقراراتالتالية:

بريطانيتتتتتاالعظمتتتتتىالتتتتتتيمتتتتتدتيتتتتتدالمستتتتتاعدةلتخلتتتتتيصالتتتتتوطنوضتتتتتعالثقتتتتتةفتتتتتيدولتتتتتة -0

 الطرابلسيوالبرقاويمنبراثناالستعمارااليطاليالغاشم.

إعتتتتتوناإلمتتتتتارةالسنوستتتتتيةوالثقتتتتتةالتامتتتتتةبتتتتتاألميرمحمتتتتتدإدريتتتتتسالمهتتتتتديالسنوستتتتتي،والبيعتتتتتة -9

 لهباإلمارة.

 ىلألمير.تعيينهيئةمنتخبةتمثلبرقةوطرابلسوتكونبمثابةمجلسشور -1

ختتتتتواغمتتتتتارالحتتتتتربضتتتتتدايطاليتتتتتابجانتتتتتبالجيتتتتتو،البريطانيتتتتتةوتحتتتتتتعلتتتتتماإلمتتتتتارة -7

 السنوسية.

 تعيينحكومةسنوسيةتديرالشؤونالوزمةفيالوقتالحاضرمؤقتًا. -9

 تعيينهيئةتجنيديكونمقرهاضمنالحكومةالسنوسية. -1
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تالوزمتتتتتتتتةالتوستتتتتتتتللتتتتتتتتدىالحكومتتتتتتتتةالبريطانيتتتتتتتتةبواستتتتتتتتطةاألميتتتتتتتتربطلتتتتتتتتبالمخصصتتتتتتتتا -4

للتجنيتتتتتتدواإلدارةوتعيتتتتتتينميزانيتتتتتتةخاصتتتتتتةونظتتتتتتاممؤقتتتتتتتمستتتتتتتمدمتتتتتتنالميثتتتتتتاقالتتتتتتوطني

 حسبعوائدوتقاليدالعرب.

تفتتتتتتتتتوياستتتتتتتتتمواألميتتتتتتتتتربمراجعتتتتتتتتتةالدولتتتتتتتتتةالبريطانيتتتتتتتتتةلعقتتتتتتتتتداالتفاقتتتتتتتتتاتوالمعاهتتتتتتتتتدات -8

السياستتتتتتتتتيةوالماليتتتتتتتتتةوالحربيتتتتتتتتتةالتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتوفرهتتتتتتتتتذهالغايتتتتتتتتتة،وتضتتتتتتتتتمنللتتتتتتتتتوطنحريتتتتتتتتتته

  1 واستقوله.

وبعتتتتتدقتتتتتراءةهتتتتتذهالقتتتتتراراتعلنتتتتتًا،وقتتتتتععليهتتتتتاالحاضتتتتترون،وعاهتتتتتدواابعلتتتتتىاتباعهتتتتتا

تحتتتتتترعايتتتتتةاألميتتتتترإدريتتتتتسالسنوستتتتتي،وعارضتتتتتهابعتتتتتاالزعمتتتتتاءالطرابلستتتتتيينالتتتتتذينرفضتتتتتوا

-التوقيععلىتلكالقراراتوأبدواوجهةنظرهمحولهاوالتيتضمنتمايلي:

 اتمكتوبةمنبريطانيابش ناإلستقول.إصرارالطرابلسيونعلىتقديمتعهد .0

لتتتتتتميكتتتتتتنالطرابلستتتتتتيونراغبتتتتتتينفتتتتتتيإمتتتتتتارةالسنوستتتتتتيإال بعتتتتتتدأنتضتتتتتتعالحتتتتتتربأوزارهتتتتتتا .9

وتحصتتتتتتتلالتتتتتتتبودعلتتتتتتتىاستتتتتتتتقولها،وهتتتتتتتذايعنتتتتتتتيأنالطرابلستتتتتتتيينكتتتتتتتانوايهتتتتتتتدفونإلتتتتتتتى

ت جيتتتتتتتتلالبحتتتتتتتتىفتتتتتتتتيشتتتتتتتتكلالنظتتتتتتتتامالسياستتتتتتتتيالمقبتتتتتتتتلللدولتتتتتتتتةالليبيتتتتتتتتةإلتتتتتتتتىمتتتتتتتتابعتتتتتتتتد

  2 ل.اإلستقو

نتتتتصالبنتتتتدالثالتتتتىمتتتتنهتتتتذهالقتتتتراراتعلتتتتىتنفيتتتتذقتتتترارمتتتتؤتمرفكتوريتتتتاوالمتعلتتتتقبتشتتتتكيل .1

  3 هيئةمنتخبةتمثلطرابلسوبرقة،وكانإدريسالسنوسييؤخردائمًاتشكيلها.

نتتتتتتصالبنتتتتتتدالرابتتتتتتععلتتتتتتىختتتتتتواغمتتتتتتارالحتتتتتتربإلتتتتتتىجانتتتتتتبالحلفتتتتتتاءوتجنيتتتتتتدالليبيتتتتتتين .7

عتتتتتتدباستتتتتتتقولالتتتتتتبودووحتتتتتتدةأراضتتتتتتيهادونذكتتتتتترللقتتتتتتتالمعهتتتتتتمدونأنيستتتتتتبقذلتتتتتتكو

                                                           
.012-018محمودالشنيطي،المصدرالسابق،ص 1 
.911-022صعزالدينالعالم،المصدرالسابق، 2 
.948،محمدفؤادشكري،ميود،ص0270شكلإدريسالسنوسيهذهالهيئاتفييونيوسنة 3 
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األستتتتتبابالمباشتتتتترةالتتتتتتيجعلتتتتتتأحمتتتتتدالستتتتتويحلي،والطتتتتتاهرالمتتتتتريايتتتتتؤخرانالتوقيتتتتتع

 علىقراراتالمؤتمر.

كمتتتتاأبتتتتتدىالزعمتتتتتاءالطرابلستتتتتيونتحفظهتتتتتملمتتتتتاوردفتتتتتيالبنتتتتتدالستتتتتابعوالثتتتتتامنمتتتتتنقتتتتترارات

صتتتتتالبالستتتتتلطاتالبريطانيتتتتتةوتحديتتتتتدنتتتتتوعالمتتتتتؤتمرالتتتتتتيمنحتتتتتتإدريتتتتتسالسنوستتتتتيتفويضتتتتتًاباالت

أغستتتتتتتتتتطس94 فتتتتتتتتتيBromeloالعوقتتتتتتتتتةمعهتتتتتتتتتا،فقتتتتتتتتتتدكاتتتتتتتتتتبإدريتتتتتتتتتسالسنوستتتتتتتتتتي بروملتتتتتتتتتو

ممقترحًااآلتي:0271

 أنتمنحبريطانيااستقولالليبييناستقواًلداخليًافيبودهم.  0

 يطانية.أنيتولىشؤونالحكومةالليبيةالمقترحةأميرمسلمتقبلبهالحكومةالبر  9

تتتتتتتولىبريطانيتتتتتاالحمايتتتتتةعلتتتتتىليبيتتتتتا،وتتتتتتديرشتتتتتؤونهاالماليتتتتتةوالحربيتتتتتةمتتتتتتىيتستتتتتنىللتتتتتبود  1

  1 أنتبلغأرفعمستوىفيالشؤوناالجتماعيةوالثقافيةوالمدنية.

لقتتتتتتتدكانتتتتتتتتنظتتتتتتترةإدريتتتتتتتسالسنوستتتتتتتيلقتتتتتتتوةبريطانيتتتتتتتانظتتتتتتترةإعجتتتتتتتابوتقتتتتتتتديرلحليتتتتتتتفيمكتتتتتتتن

تقولليبيتتتتتتتامتتتتتتتنالستتتتتتتيطرةااليطاليتتتتتتتة،فتتتتتتتيحتتتتتتتينأنأغلتتتتتتتباالعتمتتتتتتتادعليتتتتتتتهمستتتتتتتتقبًولتحقيتتتتتتتقاستتتتتتت

المهتتتتاجرينالليبيتتتتينكتتتتانيستتتتاورهمالشتتتتكفتتتتيالعهتتتتودالبريطانيتتتتةالشتتتتفوية،وقتتتتدظهتتتترهتتتتذااالختتتتتوف

خاصتتتتةعنتتتتدت ستتتتيسالقتتتتوةالعربيتتتتةالليبيتتتتة،وكانتتتتتأحتتتتداألستتتتبابالرئيستتتتيةفتتتتيالختتتتوفالتتتتذينشتتتتب

 2 بينالمهاجرينحولهذهالقرارات.

كانتتتتتتبريطانيتتتتتتاتتتتتتدركأهميتتتتتتةاشتتتتتتراكالليبيتتتتتتينفتتتتتتيالحتتتتتربالتتتتتتتيكانتتتتتتعلتتتتتتىوشتتتتتتكأن

ينقتتتتتتلالحلفتتتتتتاءعملياتهتتتتتتاإلتتتتتتىعمتتتتتتقاألراضتتتتتتيالليبيتتتتتتة،ووجتتتتتتودالليبيتتتتتتونإلتتتتتتىجانتتتتتتبالحلفتتتتتتاء

وعلتتتتتتتىإثتتتتتترانتهتتتتتتتاءمتتتتتتتؤتمر 3 يعطتتتتتتياألخيتتتتتتترميتتتتتتزةشتتتتتتترعيةللقتتتتتتتالعلتتتتتتتىاألراضتتتتتتتيالليبيتتتتتتة.

                                                           
.919عزالدينالعالم،المصدرالسابق،ص 1 
.22هندالنعيمي،إدريسالسنوسي،ص 2 
.99،ص0241صوحالعقاد،ليبياالمعاصرة،القاهرة،معهدالدراساتالعربية، 3 
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السنوستتتتتتتيلجنتتتتتتتةخماستتتتتتتيةمتتتتتتتنالزعمتتتتتتتاءالسياستتتتتتتيين جتتتتتتتاردنستتتتتتتيتي شتتتتتتتكلاألميتتتتتتترإدريتتتتتتتس

والمحتتتتتتتاربينالستتتتتتتابقينوهتتتتتتتم:صتتتتتتتالحاالطيتتتتتتتو،،وعبتتتتتتتدالحميتتتتتتتدالعبتتتتتتتاروعبتتتتتتتدالجليتتتتتتتلستتتتتتتيف

النصتتتتر،وعمتتتترفتتتتائقشتتتتنيبوالتتتتذيحضتتتترمتتتتندمشتتتتقلدراستتتتةأمتتتترت ستتتتيسالقتتتتوةالليبيتتتتة،ورفتتتتع

إلتتتتتتتتتىالجنتتتتتتتتتترال ليقتتتتتتتتتومبتستتتتتتتتتليمهاKlasitonالتوصتتتتتتتتتياتبشتتتتتتتتت نهاإلتتتتتتتتتىالجنتتتتتتتتترال كوستتتتتتتتتيتون

 ونظتتتتتتتترًالصتتتتتتتتعوبةالمواصتتتتتتتتوتفتتتتتتتتيتلتتتتتتتتكالظتتتتتتتتروفالتتتتتتتتتيتحتتتتتتتتولدونWelsoen ويلستتتتتتتتين

 المبتتتتتتتتادرةWelsenوصتتتتتتتتولردالحكومتتتتتتتتةالبريطانيتتتتتتتتةعلتتتتتتتتىهتتتتتتتتذهالقتتتتتتتترارات،اقتتتتتتتتترح ويلستتتتتتتتين

ف صتتتتتدرإدريتتتتتسالسنوستتتتتيتعليماتتتتتتهللزعمتتتتتاءالليبيتتتتتينبالمباشتتتتترة 1 بتشتتتتتكيلالجتتتتتي،السنوستتتتتي.

نالمغتتتتتربينوالمقيمتتتتينفتتتتيالمهجتتتترلتكتتتتوينجتتتتي،قتتتتادرعلتتتتىختتتتواغمتتتتارفتتتتيتجنيتتتتدالليبيتتتتي

 2 الحرببجانبالقواتالبريطانيةضدقواتاالحتولااليطالي.

وقتتتتدلبتتتتتىالزعمتتتتاءالليبيتتتتتونتعليمتتتتاتأميتتتتترهم،فشتتتترعواباالتصتتتتتالبتتتتالليبيينالمنتشتتتتترينفتتتتتي

الصتتتتتحراءالشتتتتتترقية،شتتتتتتىأنحتتتتتاءمصتتتتترمتتتتتنصتتتتتعيدهاإلتتتتتىمتتتتتدنالستتتتتاحلالشتتتتتمالي،وواحتتتتتات

 3 ومنطقةالقاهرةالكبرىوضواحيها،ومدنوقرىالدلتا.

ومتتتتنبتتتتينالتتتتذينتحملتتتتوامشتتتتاقمهمتتتتةاالتصتتتتالبتتتتالليبيينوتجنيتتتتدهمبتتتتالجي،الليبتتتتيهتتتتم:

الشتتتتتيخعبتتتتتدالحميتتتتتدالعبتتتتتار،وصتتتتتالحاألطيتتتتتو،،وعبتتتتتدالستتتتتومالكتتتتتز ةوالتتتتتذيتتتتتتولىالمهمتتتتتةبعتتتتتد

وعمتتتتترفتتتتتائقشتتتتتنيب،ومحمتتتتتودبوهدمتتتتتة،وعبتتتتتدالجليتتتتتلستتتتتيفوفاتتتتتتهابنتتتتتهناصتتتتترعبتتتتتدالستتتتتوم

النصتتتتتر،وعبتتتتتدالكتتتتتافيالستتتتتمين،وهتتتتتارونالمنفتتتتتي،ومحمتتتتتودبتتتتتوخزيم،ومصتتتتتطفىالقنتتتتتين،وعلتتتتتى

بتتتتتتتراهيمأحمتتتتتتتد اآلغتتتتتتتا،والحتتتتتتتاجعبتتتتتتتدالملتتتتتتتك،وصتتتتتتتفيالتتتتتتتدينالسنوستتتتتتتي،والصتتتتتتتديقالرضتتتتتتتا،وا 

                                                           
08تعليتتتتهعتتتتتدةتستتتتميات:متتتتترةالجتتتتي،الليبتتتتتي،ومتتتترةأختتتتترىالجتتتتي،السنوستتتتتي،ينظتتتترجريتتتتتدةاألحتتتتداللبنانيتتتتتةأطلقتتتت 1 

.0291أغسطس01،جريدةاألهرام0218أغسطس
توفيتقستلطاناليتتوزبكيوآخترون،دراستاتفتتيالتوطنالعربتيوالحركتتاتالثوريتةوالسياستية،جامعتتةالموصتل،مؤسستتةدار 2 

.090،ص7،0241الكتبللطباعة،ط
.041-049،ص9111مصطفىأحمدبنحليم،ليبياانبعاىأمة،سقوطدولةألمانيا،منشوراتالجمل، 3 
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الليبيتتتتتتينفتتتتتتيالقتتتتتتاهرةالشتتتتتتتريف،ومحيتتتتتتيالتتتتتتدينالسنوستتتتتتيوآخرون.وت ستتتتتتسأولمكتتتتتتتبلتجنيتتتتتتد

قربالقيادةالعامةالبريطانيةفيمصر.-بقصترالنيل–فيشارعبركات

مبتتتتتتتدأتجنيتتتتتتتدالنتتتتتتتواةاألولتتتتتتتىلجتتتتتتتي،التحريتتتتتتترالليبتتتتتتتيالتتتتتتتذي0271أغستتتتتتتطس09وفتتتتتتتي

ُأطِلتتتتتقعليتتتتتهاستتتتتم القتتتتتوةالعربيتتتتتةالليبيتتتتتة ،واتختتتتتذتالشتتتتتارةالستتتتتوداءوالهتتتتتولوالنجمتتتتتةالبيضتتتتتاء

-رئيستتتتتًاللمكتتتتتتب،ومحمتتتتتدافنتتتتتديالمجتتتتتون–وأصتتتتتبحعمتتتتترفتتتتتائقشتتتتتنيب 1 طنيتتتتتة.رمتتتتتزًاورايتتتتتةو

م،ثتتتتتتتم0271ستتتتتتتبتمبر1ستتتتتتكرتيرًا،وفُتتتتتتتتحمكتتتتتتتبآختتتتتتترلتجنيتتتتتتدالليبيتتتتتتتينفتتتتتتياالستتتتتتتكندريةيتتتتتتوم

تتتتتتتتابعبعتتتتتتدذلتتتتتتكإنشتتتتتتاءمعستتتتتتكراتتتتتتتتدريبالمتطتتتتتتوعينفتتتتتتيأبتتتتتتيروا،بمركتتتتتتزإمبابتتتتتتةوعنتتتتتتد

ستتتتتعةفتتتتتيالطريتتتتتقالصتتتتتحراويالتتتتتذييتتتتتربطالقتتتتتاهرةالنقطتتتتتةالواقعتتتتتةغتتتتترباألهتتتتترامعنتتتتتدالكيلتتتتتوت

 2 باإلسكندرية.

وكتتتتتتانأغلتتتتتتبالمجنتتتتتتدينمتتتتتتنالمجاهتتتتتتدينالليبيتتتتتتينالتتتتتتذينلتتتتتتمتكتتتتتتنحيتتتتتتاةالحتتتتتتربجديتتتتتتدة

علتتتتيهم،فقتتتتدأمكتتتتنتتتتتدريبهمبستتتترعةكبيتتتترةعلتتتتىاألستتتتاليبالقتاليتتتتةالحديثتتتتةحتتتتتىبلتتتتغتعتتتتدادهتتتتذا

وتستتتتتتتعونضتتتتتتتابطًا،وخمتتتتتتتسكتائتتتتتتتبوستتتتتتتتة 3  أربعتتتتتتتةعشتتتتتتترألتتتتتتتفمقاتتتتتتتتل.07111الجتتتتتتتي، 

قتاليتتتتتتة،وكتيبتتتتتتتةأركتتتتتتتانحتتتتتتتربوكتتتتتتانمستتتتتتتتودعالستتتتتتتوحوالتتتتتتتذخيرةفتتتتتتيمعستتتتتتتكرالتتتتتتتتدريبعنتتتتتتتد

 قائتتتتتتدًاعامتتتتتتًاللجتتتتتتي،يستتتتتتاعدهالرائتتتتتتدBromloمنطقتتتتتتةالكيلتتتتتتوتستتتتتتعة،وُعتتتتتتينالعقيتتتتتتد بروملتتتتتتو

 ضتتتتتتتتتتابطاتصتتتتتتتتتتالبريطتتتتتتتتتتاني،Andrson،وُعتتتتتتتتتتينالنقيتتتتتتتتتتب اندرستتتتتتتتتتونDebroge ديبتتتتتتتتتتروج 

يتتتتتتتب عمتتتتتتترفتتتتتتتائقشتتتتتتتنيب ضتتتتتتتابطاتصتتتتتتتالليبتتتتتتتي.كمتتتتتتتاخصتتتتتتتصللخدمتتتتتتتةفتتتتتتتيالجتتتتتتتي،والنق

 والرائتتتتتتتتتتدhezlenالسنوستتتتتتتتتيعتتتتتتتتتتددمتتتتتتتتتنالضتتتتتتتتتتباطالبريطتتتتتتتتتتانيينمتتتتتتتتتنبيتتتتتتتتتتنهمالنقيتتتتتتتتتب هتتتتتتتتتتزلن

                                                           
.008هنريميخائيل،المصدرالسابق،ص 1 
.911عزالدينالعالم،المصدرالسابق،ص 2 
.049السابق،ص،محمودالشنيطي،المصدر919محمدفؤادشكري،السنوسيةدينودولة،ص 3 
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 ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزمأول عزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورمكسbenkof ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزمأول بنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاكوفbleer بليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

Azietormex.  1 

شتتتتتتترافبنفستتتتتتتهعلتتتتتتتىحركتتتتتتتةوأكثتتتتتتتراألميتتتتتتترإدريتتتتتتتسالسنوستتتتتتتيمتتتتتتتنزيتتتتتتتارةالمعستتتتتتتكرواإل

اسةةةةتغرقني العمةةةةل فةةةةي اإلشةةةةراف علةةةةى التطتتتتوعوالتتتتتدريب،ويقتتتتولإدريتتتتسالسنوستتتتيعتتتتنذلتتتتك 

تجنيةةةةةد المتطةةةةةوعين ومعالجةةةةةة المشةةةةةاكل العديةةةةةدة المتعلقةةةةةة برفةةةةةع مسةةةةةتو  القةةةةةدرة القتاليةةةةةة 

 كمتتتتاطلتتتتبالليبيتتتتونأنتكتتتتونللجةةةةيش الةةةةذي كةةةةان علةةةةى أحةةةةر مةةةةن الجمةةةةر لخةةةةوض المعركةةةةة 

وقتتتتتدتتتتتتولىبعتتتتتا 2 ادرةإلتتتتتىالضتتتتتباطالليبيتتتتتينباستتتتتماألميتتتتترإدريتتتتتسالسنوستتتتتي.األوامتتتتترالصتتتتت

. 3 ضباطالجي،السنوسيمناصبإداريةوسياسيةعسكريةعليافيليبيابعداإلستقول

وأثتتتتتتارتكتتتتتتوينهتتتتتتذاالجتتتتتتي،خوفتتتتتتًاحتتتتتتادًافتتتتتتيأوستتتتتتاطالمهتتتتتتاجرينالليبيتتتتتتين،فلتتتتتتميرحتتتتتتب

بريطتتتتانيينالتتتتذينتحكمتتتتوافتتتتيمصتتتتيرهتتتتذهالقتتتتوة،بعتتتتامتتتتنهمبتحتتتتالفإدريتتتتسالسنوستتتتيمتتتتعال

ولتتتتتذلكرأىبعتتتتتاالزعمتتتتتاءالطرابلستتتتتيينضتتتتترورةتشتتتتتكيلجتتتتتي،طرابلستتتتتيمنفصتتتتتل،وقتتتتتدتحقتتتتتق

لهتتتتمذلتتتتكحينمتتتتاتوستتتتطلهتتتتمعبتتتتدالتتتترحمنعتتتتزاملتتتتدىالبريطتتتتانيين،وبالتتتتتاليفتحتتتتوامكتبتتتتاللتجنيتتتتد

رابلستتتتتيةعتتتتتنمحاولتتتتتةأختتتتترىفتتتتتيالحلميتتتتتةالجديتتتتتدةبالقتتتتتاهرة،كمتتتتتاأستتتتتفرموقتتتتتفالمعارضتتتتتةالط

قتتتتامبهتتتتاالطرابلستتتتيونفتتتتيتتتتتونسعنتتتتدماتحتتتتولإليهتتتتااثنتتتتانمتتتتنزعمتتتتائهمهمتتتتا:عتتتتونستتتتوف،

والسياستتتتتيالمنتتتتتاولإلدريتتتتتسالسنوستتتتتي محمتتتتتدتوفيتتتتتقالغريتتتتتاني متتتتتنأجتتتتتلتكتتتتتوينقتتتتتوىليبيتتتتتة

علتتتتتىإنشتتتتتاءقتتتتتوةNogeمتحالفتتتتتةمتتتتتعفرنستتتتتا،حيتتتتتىتوصتتتتتوإلتتتتتىاتفتتتتتاقمتتتتتعالجنتتتتترال نتتتتتوجى 

                                                           
.917عزالدينالعالم،المصدرالسابق،ص 1 
.19،ص0291راشدالبراوي،ليبياوالمؤامرةالبريطانية،القاهرة،مكتبةالنهضةالمصرية، 2 
يتادةومنهممحمودبوقويطينوصلإلىرتبة فريق وتولىقيادةدفاعبرقة،والسنوسياالطيو،وصلإلىرتبتة لتواء وتتولىق 3 

،وعبتدالحميتدبتاي0219،نوريالصديقبناسماعيلوصلإلىرتبة لواء وتولىقيادةالجي،الليبيعتام0211الجي،الليبي
وصلإلىرتبة عقيد فيشرطةطرابلس،وحسنالفقيهالذيأصبحعضوًافيمجلسالنواب،وجمالباشاآغاوصلإلىمنصب

،وعلتتىحامتتدالعبيتتديوصتتلإلتتىمنصتتبوزيتترالتتدفاع0299وصتتلإلتتىمنصتتبوزيتترالتتدفاعوالتتيإقلتتيمطتترابلس،وعلتتىجعتتودة
.041،ينظرمصطفىبنحليم،المصدرالسابق،ص0212
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لليبيتتتتتتتينالمقيمتتتتتتتينفتتتتتتتيتتتتتتتتونسوالجزائتتتتتتترلإلشتتتتتتتتراكبتتتتتتتالهجومعلتتتتتتتىااليطتتتتتتتاليينوتحريتتتتتتترمتتتتتتتنا

 متطتتتتتتتوع،ولكتتتتتتتناستستتتتتتتومفرنستتتتتتتاأللمانيتتتتتتتاقضتتتتتتتىعلتتتتتتتىهتتتتتتتذا9911طتتتتتتترابلسوتتتتتتتتمتجنيتتتتتتتد 

 1 اإلتفاق.

وعلتتىأيتتةحتتالتشتتكلتالنتتواةاألولتتىللجتتي،الليبتتيمتتنالليبيتتينالمتطتتوعينبستتراياالعتتربفتتيلتتواء

 الذينشاركوافيالسابقفيحركتةالجهتادضتداالحتتولBromeloتريتحتقيادة بروملوالحدودالمص

. 2 االيطالي.

وفتتتتتتتيالوقتتتتتتتتنفستتتتتتتهأختتتتتتتذإدريتتتتتتتسالسنوستتتتتتتييجتتتتتتتوبالمتتتتتتتدنواألريتتتتتتتافالمصتتتتتتتريةحاثتتتتتتتًا

المهتتتتاجرينالليبيتتتتينعلتتتتىاإلنضتتتتمامإلتتتتىالجتتتتي،الليبتتتتيوالتعتتتتاونمتتتتعقتتتتواتالحلفتتتتاء،كمتتتتاقتتتتام

منشتتتتتتتوراتُأعتتتتتتتدتلهتتتتتتتذاالغتتتتتتتراوقامتتتتتتتتالطتتتتتتتائراتالبريطانيتتتتتتتةب لقائهتتتتتتتاعلتتتتتتتىبتتتتتتتالتوقيععلتتتتتتتى

تجمعتتتتتتاتالمهتتتتتتاجرين،كمتتتتتتاأذاعنتتتتتتداءاتالمهتتتتتتاجرينمتتتتتتنمحطتتتتتتةاإلذاعتتتتتتةالمصتتتتتتريةناشتتتتتتدهم

 3 فيهامناصرةبريطانيافيالحرب.

وبتتتتتذلالمشتتتتتتايخوالزعمتتتتتتاءالسياستتتتتيونوالليبيتتتتتتونفتتتتتتيالقتتتتتاهرةواإلستتتتتتكندريةجهتتتتتتودًامضتتتتتتنية

ستتتتتتقبالوضتتتتتيافةالجنتتتتتودالقتتتتادمينمتتتتتنالصتتتتتحراءالغربيتتتتتة،ومتتتتنمصتتتتتترالوستتتتتطىوالستتتتتفلىفتتتتيا

لولتحتتتتتتتاقبالتتتتتتتتدريبحتتتتتتتتىتتتتتتتتماستتتتتتتتكمالبنتتتتتتتاءالكتائتتتتتتتبالليبيتتتتتتتة،فكتتتتتتتانوايقتتتتتتتدمونلهتتتتتتتمالطعتتتتتتتام

والختتتتتدماتمجانتتتتتًا،وكتتتتتانمتتتتتنهتتتتتؤالءالشتتتتتيوخ حستتتتتينعبتتتتتدالملتتتتتك التتتتتذياتختتتتتذبيتتتتتتهبالحمتتتتتام

تتتتتتىاستتتتتتكمالإعتتتتتدادهموتتتتتتدريبهم،وكتتتتتذلك الصتتتتتديقالرضتتتتتا التتتتتذيقاعتتتتتدةإليتتتتتواءالمتطتتتتتوعينح

بتتتتتتتذلجهتتتتتتتودًاكبيتتتتتتترةحتتتتتتتتىاستتتتتتتتطاعإقنتتتتتتتاعالمهتتتتتتتاجرينالليبيتتتتتتتينبالصتتتتتتتحراءالغربيتتتتتتتةبضتتتتتتترورة

                                                           
جامعتتةالتتدولالعربيتتة،اإلدارةالسياستتية،المستت لةالليبيتتة،تقريتترمقتتدممتتناألمتتينالعتتامإلتتىمجلتتسجامعتتةالتتدولالعربيتتة، 1 

.10،ص0291،عنقضيةاستقولليبيا،القاهرة0291،مارسالدورةالثانيةعشر
.917الطيباالشهب،برقةالعربية،ص 2 
.002هندالنعيمي،إدريسالسنوسي،ص 3 
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ثتتتتتتمتتتتتتوالىبعتتتتتدذلتتتتتتكالتحتتتتتاقالمهتتتتتتاجرينبجتتتتتي،التحريتتتتتتر 1 انختتتتتراطأبنتتتتتائهمبتتتتتتالجي،الليبتتتتتي.

مستتتتتتمرةالستتتتتيمامتتتتتنالليبيتتتتتينالتتتتتذينكتتتتتانواالليبتتتتتيالتتتتتذيأختتتتتذتأعتتتتتدادهتتزايتتتتتدكتتتتتليتتتتتومبصتتتتتورة

 2 يسلمونأنفسهمأسرىبعدأنتمتجنيدهمبالجي،االيطالي.

وكانتتتتتقيتتتتادةالجتتتتتي،البريطتتتتانيالثتتتتامنقتتتتتدعملتتتتتعلتتتتىاستتتتتتمالةالليبيتتتتينالمجنتتتتدينفتتتتتي

جيتتتتتتتو،المحتتتتتتتوروكتتتتتتتانوابرفقتتتتتتتةالقتتتتتتتواتااليطاليتتتتتتتةالزاحفتتتتتتتةعلتتتتتتتىمصتتتتتتتر،وذلتتتتتتتكعتتتتتتتنطريتتتتتتتق

لمباشتتتتتتتترةأوإلقتتتتتتتتاءالمنشتتتتتتتتوراتوتوزيعهتتتتتتتتاعلتتتتتتتتيهم،حيتتتتتتتتىكلفتتتتتتتتتالقيتتتتتتتتادةالعامتتتتتتتتةاالتصتتتتتتتتاالتا

البريطانيتتتتتتتتةبعتتتتتتتتاالضتتتتتتتتباطالليبيتتتتتتتتينباالتصتتتتتتتتالالمباشتتتتتتتتربتتتتتتتتالليبيينالمجنتتتتتتتتدينفتتتتتتتتيصتتتتتتتتفوف

الجتتتتتي،االيطتتتتتاليبطريقتتتتتةستتتتتر ية،وكانتتتتتتالمنشتتتتتوراتُتلقتتتتتىعلتتتتتىالمجنتتتتتدينبواستتتتتطةالطتتتتتائرات

بعتتتتتتاالبتتتتتتدوالليبيتتتتتتين،كمتتتتتتاأنالجنتتتتتترال ويفتتتتتتل أصتتتتتتدرالبريطانيتتتتتتة،ويتتتتتتتمتوزيعهتتتتتتاستتتتتتر ًامتتتتتتن

يًادعتتتتتاهمفيتتتتتهلإلنضتتتتتمامإلتتتتتىالجتتتتتتي،الليبتتتتتي،ولتتتتتذلكستتتتتارعهتتتتتؤالءحتتتتتالرؤيتتتتتتتهم منشتتتتتورًاستتتتتر 

 جنتتتتتدي04111ألعتتتتتومالجتتتتتي،الزاحتتتتتفإلتتتتتىتستتتتتليمأنفستتتتتهمإليتتتتتهحتتتتتتىوصتتتتتلعتتتتتددهمإلتتتتتى 

 3 اشتركواإلىجانبالجي،الثامن.

التحريتتتتترالليبتتتتتيلتتتتتميشتتتتتملالجنتتتتتودوالضتتتتتباطالليبيتتتتتينوحتتتتتدهم،والجتتتتتديربالتتتتتذكرأنجتتتتتي،

نمتتتتتتتاشتتتتتتتاركهمبعتتتتتتتاالعتتتتتتتربمتتتتتتتنالمصتتتتتتتريينوالستتتتتتتودانيينوالفلستتتتتتتطينيينواليمنيتتتتتتتين،جنتتتتتتتودًا وا 

وضتتتتتباطًامتتتتتنأجتتتتتلتحريتتتتترجتتتتتزءمتتتتتنبودهتتتتتمالعربيتتتتتة،ويتتتتتذكربعتتتتتاالبتتتتتاحثينبتتتتت نمشتتتتتاركة

تالبريطانيتتتتتةهتتتتتيالتتتتتتيجنتتتتتدتهمالعتتتتتربفتتتتتيالجتتتتتي،الليبتتتتتيلتتتتتمتكتتتتتنطواعيتتتتتة،بتتتتتلأنالستتتتتلطا

للعمتتتتتلكمرتزقتتتتتةفتتتتتيالجتتتتتي،البريطتتتتتانيالثتتتتتامنوالفصتتتتتائلالليبيتتتتتة،حيتتتتتىكانتتتتتتتصتتتتترفلهتتتتتؤالء

                                                           
.911عزالدينعبدالسومالعالم،المصدرالسابق،ص 1 
 .911نيكوالىبروشين،تاريخليبيا،ص 2 
.9،0299هدافالقوميةوالدوليةلجامعةالدولالعربية،سوريا،د.ت،طبرهانغزال،جميلالشقيري،األ 3 
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الجنتتتتتودأجتتتتتورًاماديتتتتتةتصتتتتتلإلتتتتتتى ستتتتتت جنيهتتتتتاتمصتتتتتريةوهتتتتتتومرتتتتتتبيفتتتتتوقمنحتتتتتةالجنتتتتتتدي

 1 الليبيثوىمرات.

متتتتتنأجتتتتتلذلتتتتتكُأنشتتتتتئالجتتتتتي،الليبتتتتتيعلتتتتتىأستتتتتاسإعتتتتتدادهليختتتتتواحتتتتتربالعصتتتتتابات،و

بتتتتتتتدأتتتتتتتتدريبأفتتتتتتترادهعلتتتتتتتىاألستتتتتتتاليبالحديثتتتتتتتةوحتتتتتتتربالعصتتتتتتتابات،وقتتتتتتتدتتتتتتتتولىمهمتتتتتتتةتتتتتتتتدريبهم

مجموعتتتتتةمتتتتتنالضتتتتتباطالبريطتتتتتانيينوالمصتتتتتريينالمتخصصتتتتتينفتتتتتيحتتتتتربالعصتتتتتابات،وكانتتتتتت

القيتتتتتتتادةالبريطانيتتتتتتتةتعتتتتتتتدهتتتتتتتذاالجتتتتتتتي،للعمتتتتتتتلخلتتتتتتتفخطتتتتتتتوطقتتتتتتتواتالمحتتتتتتتورفتتتتتتتيالصتتتتتتتحراء

نمتتتتتاُأعيتتتتتدتنظتتتتتيمهتتتتتذاالجتتتتتي،علتتتتتىُأستتتتتسالحتتتتتربالتقليديتتتتتة،المصتتتتتريةالليبيتتتتتة،ولكتتتتتنُستتتتترعا

فتحتتتتتتولإلتتتتتتىوحتتتتتتداتنظاميتتتتتتةمقستتتتتتمةإلتتتتتتى خمتتتتتتس كتائتتتتتتبوبتتتتتتدأالتتتتتتتدريبأواًلعلتتتتتتىالستتتتتتير

 2 الطويلثماألسلحةالحديثة.

كانتتتتتتتتتتGingezوعنتتتتتتتتدمااستتتتتتتتتتكملتالكتيبتتتتتتتتتةاألولتتتتتتتتتىتتتتتتتتتتدريبهابقيتتتتتتتتتادةالرائتتتتتتتتتد جنكيتتتتتتتتتز 

ًاكبيتتتتترًافتتتتتيتتتتتتدريبها،وهكتتتتتذاتشتتتتتكلأولجتتتتتي،ليبتتتتتيلوشتتتتتتراكالكتيبتتتتتةالثانيتتتتتةقتتتتتدقطعتتتتتتشتتتتتوط

متتتتعالجتتتتي،البريطتتتتانيواحتفتتتتلبهتتتتذهالمناستتتتبةاحتفتتتتااًلكبيتتتترا،وُرِفتتتتعالعلتتتتمالليبتتتتيألولمتتتترةفتتتتي

 3 م.0271أكتوبر2يوم

وبتتتتتتدأتهيئتتتتتتةاألركتتتتتتاناأللمانيتتتتتتةتخطتتتتتتطإلرستتتتتتالحملتتتتتتةألمانيتتتتتتةايطاليتتتتتتةمشتتتتتتتركةضتتتتتتد

،وكتتتتتان هتلتتتتتر غيتتتتترمتتتتتتحمسلمشتتتتتاركةالقتتتتتواتااللمانيتتتتتةفتتتتتيالهجتتتتتومالبريطتتتتتانيينفتتتتتيمصتتتتتر

علتتتتتىشتتتتتمالإفريقيتتتتتا،وأعتقتتتتتدأنااليطتتتتتاليينباستتتتتتطاعتهمختتتتتواالمعركتتتتتةهنتتتتتاكب نفستتتتتهممتتتتتع

 4 دعمقليلمنالمانيا.

                                                           
.918-914عزالدينالعالم،المرجعالسابق،ص 1 

(2) Liddel Hart, The atheressido of the Hill, ( London, 1984)  
.79مجيدخدوري،المرجعالسابق،ص 3 
.901عزالدينالعالم،المرجعالسابق،ص 4 
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ولتتتتتتذلكشتتتتتتجع هتلتتتتتتر التتتتتتزعيمااليطتتتتتتالي موستتتتتتوليني علتتتتتتىالتحتتتتتتركضتتتتتتدمصتتتتتتتروقنتتتتتتاة

مبزيتتتتتتادةعتتتتتددالقتتتتتواتااليطاليتتتتتةفتتتتتيليبيتتتتتالتصتتتتتتل0271الستتتتتويسفبتتتتتادراألخيتتتتترفتتتتتيصتتتتتيف

 جنتتتتتديليتفتتتتتوقعلتتتتتىعتتتتتددالجتتتتتي،البريطتتتتتانيفتتتتتيمصتتتتتر،لكتتتتتنبقتتتتتيالجتتتتتي،909111إلتتتتتى 

 1 البريطانيأكثرتفوقًاعلىنظيرهااليطاليمنحيىالتجهيزوالتسليح.

ستتتتتتتولينيممشتتتتتتتروعمو0271يوليتتتتتتتو4فتتتتتتتيCianoوقتتتتتتتدموزيتتتتتتترالخارجيتتتتتتتةااليطتتتتتتتالي ستتتتتتتيانو 

بشتتتتتتت نإعتتتتتتتتادةتنظتتتتتتتتيمالشتتتتتتتترقاألوستتتتتتتتط،ويقضتتتتتتتتيبتتتتتتت نتحتتتتتتتتتلايطاليتتتتتتتتامكانتتتتتتتتةبريطانيتتتتتتتتاالسياستتتتتتتتية

والعستتتتكريةوالقانونيتتتتةفتتتتيكتتتتلمتتتتنمصتتتتروالستتتتودان،وتقتتتتومب لغتتتتاءشتتتتركةقنتتتتاةالستتتتويسوخلتتتتقنظتتتتام

 2 خاصإلدارةمنطقةالقناة.

لعتتتتتتتامنفستتتتتتتهستتتتتتتبتمبرمتتتتتتتنا01 فتتتتتتتيGretsyanyوبنتتتتتتتاًءعلتتتتتتتىذلتتتتتتتكقتتتتتتتام غراتزيتتتتتتتاني

 جنتتتتتتديباتجتتتتتاهالحتتتتتتدودالمصتتتتتترية،وقتتتتتتدتوغلتتتتتتت041.111ب رستتتتتالحملتتتتتتةعستتتتتتكريةتعتتتتتتدادها 

داختتتتتتلأراضتتتتتتيمصتتتتتتترحتتتتتتتىوصتتتتتتلتستتتتتتيديبرانتتتتتتي،حيتتتتتتىتمركتتتتتتزتهنتتتتتتاكاستتتتتتتعدادًالمتابعتتتتتتة

 3 الهجومعلىواديالنيل.

دريبهافتتتتتيوعندئتتتتتذأرستتتتتلتالقيتتتتتادةالعامتتتتتةالبريطانيتتتتتةالقتتتتتوةالليبيتتتتتة السنوستتتتتية التتتتتتيتتتتتتمتتتتتت

معستتتتتتتكرأبتتتتتتتيروا،وغيتتتتتتترهإلتتتتتتتىالحتتتتتتتدودالمصتتتتتتتريةالغربيتتتتتتتة،فصتتتتتتتدتبالتعتتتتتتتاونمتتتتتتتعالقتتتتتتتوات

مبتتتتتتدأتهتتتتتتذهبقيتتتتتتادةالجنتتتتتترال ويفتتتتتتل 0271ديستتتتتتمبر8البريطانيتتتتتتةالجيتتتتتتو،االيطاليتتتتتتة،وفتتتتتتي

متتتتتتنالشتتتتتتهرنفستتتتتته،00هجومهتتتتتتاعلتتتتتتىالقتتتتتتواتااليطاليتتتتتتة،فاستتتتتتتولتعلتتتتتتىستتتتتتيديبرانتتتتتتيفتتتتتتي

هتتتتتمباتجتتتتتاهاألراضتتتتتيالليبيتتتتتة،فاستتتتتتعادواالستتتتتلومثتتتتتمالبتتتتترديبعتتتتتدذلتتتتتكوواصتتتتتلالبريطتتتتتانيونزحف

                                                           
.71مجيدخدوري،المرجعالسابق،ص 1 
.900-901عزالدينالعالم،المرجعالسابق،ص 2 

(3) PitarBodoglai, Italy in the Ssecond world ware (London, 1948) P.24 
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99م،حتتتتتتتتىستتتتتتتقطتطبتتتتتتترقب يتتتتتتتديالقتتتتتتتواتالبريطانيتتتتتتتةوالسنوستتتتتتتيةفتتتتتتتي0270ينتتتتتتتاير9فتتتتتتتي

 1 ينايرمنالعامنفسه.


































                                                           

،0281عالعستكرية،،بغتداد،مديريتةالمطتاب0فاروقالحريري،حموتالحربالعالميةالثانيتةمتعالتدروسالمستتنبطةمتعكتلحملتة،ج 1 
.018ص









 الفصل الثاني
 ة.اللجنة الطرابلسية والقضية الليبية في المنظمات اإلقليمية والدولي

 جامعة الدول العربية وأمينها العام عبد الرحمن عزام واللجنة الطرابلسية  -
 اللجنة الطرابلسية والقضية الليبية في أروقة جامعة الدول العربية -
 اللجنة الطرابلسية زيارة لجنة التحقيق الرباعية إلى األقاليم الثالثة -
دولية واجتماعات اللجنة الطرابلسية والقضية الليبية في المؤتمرات ال -

 الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 م والقضية الليبية3499مؤتمر لندن سبتمبر -
 م3496أبريل 89مؤتمر باريس  -
م وموقف 3494لسنة  824صدور قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  -

 اللجنة الطرابلسية منه .
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 الرحمن عزام( واللجنة الطرابلسية:جامعة الدول العربية وأمينها العام )عبد 
جاهدتاللجنةالطرابلسيةكثيرًاللحصولعلىاستقولليبياووحدتها،وكانت سيسجامعتة

مفيالقاهرةبابًامهمًالعتراالقضتيةالليبيتةعلتىالمحافتلالعربيتةثتمالدوليتة0279الدولالعربية

يةمنأبرزالقضاياالتيأنيطبمجلسالجامعتةمنخولجامعةالدولالعربية،وكانتالقضيةالليب

وأمينهاالعامعبدالرحمنعزامبمناقشتهاومتابعتهاومساندةالشعبالليبيفيمطالبهالعادلة،التتي

سرعانماانتقلتإلىأروقةاألممالمتحدةلمناقشتها.

وار،واشتتتراككتتانمتتنالمهتتمأنتهتتتممصتتراهتمامتتًاكبيتترًابقضتتيةليبيتتا،وذلتتكبحكتتمالجتت

المصتتالحوصتتلةالتترحموالمستتاهمةالتاريخيتتةالقويتتة،وزاداهتمتتاممصتتربليبيتتاعقتتبإنشتتاءجامعتتة

. 1 الدولالعربيةوتعيين عبدالرحمنعزام أمينًاعامًالها

موقعتستبعدولعربيتةوهتي:مصتروالستعوديةوالعتراق،وستوريا0279مارس99ففي

لىميثاقالجامعةالعربية،وُأعِلنعنمولدها،حيىاتجهتأنظارالعربواألردنولبنان،واليمنع

. 2 فيجميعأقطارهمنحوالجامعةالوليدة،ورأوافيهامعقدآمالهمومحطرحالهم

وكانتتالقضتتيةالليبيتتةمتتنأبتترزقضتتاياالتحتررالتتوطنيالعربتتيالتتتيُأنتتيطمجلتتسالجامعتتة

العمتلعلتىمتابعتهتاومستاندةالشتعبالليبتيفتيمطالبتهالعادلتة،بمناقشتهاوتكليفاألمانةالعامةب

عوناستقوله،فمنذأنالحفتيأفتقالسياستةالدوليتة،مستعىالعتربمتن وفيحقتقريرمصيرهوا 

أجتتلإنشتتاءجامعتتةالتتدولالعربيتتةحتتتىستتعىالليبيتتونحثيثتتًامتتنأجتتلالعمتتللكتتيتضتتمالجامعتتة

نالقطرالليبتيفقتدأعتداألميترإدريتسالسنوستيتقريترًاإضتافيًاإلتىالعربيةبينأعضائهاممثلينع

ممتايتضتمنه0279فبرايتر7وزراءالخارجيةالعربيةعلىأملأنيبحتىفتيمتؤتمرهمالمنعقتدفتي
                                                           

عصتامالغريتتبالطنطتتاوي،عبتتدالتترحمنعتتزامودورهالتتوطنيوالقتوميواإلستتومي، رستتالةماجستتتيرغيتترمنشتتورة ،جامعتتة 1 
 .12–17م،ص:9117عينشمس،كليةاآلداب،قسمالتاريخ،

م،0244حتتديىللطباعتتةوالنشتتر،القتتاهرة،جميتتلعتتارف،المتتذكراتالستتريةألولأمتتينجامعتتةعربيتتة،المكتتتبالعربتتيال 2 
 .949ص:
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هذاالتقريرمنحقتمثيلالشعبالليبيفيالجامعةالعربيةومؤازرةالشعبالليبيفيأنيكونله

تقريرمصيرهوشخصتيتهالدوليتةمثتلبتاقيالشتعوبالعربيتةأوألنجامعتةالتدولحقهالطبيعيفي

العربيتةتتتت لفمتتنالتتدولالعربيتتةالمستتتقلةفحستتب،وهتتيالتتدولالتتتيوقعتتتعلتتىالميثتتاقفقتتدتعتتذر

قبولليبيتاضتمنأعضتاءالجامعتةالعربيتة،ولكتنبعتدذلتكمتاأنوقعتتالتدولالعربيتةعلتىميثتاق

محتتتتىأصتتتبحتالمستتت لةالليبيتتتةأحتتتدالموضتتتوعاتالتتتتياستتتت ثرت0279متتتارس99الجامعتتتةفتتتي

باهتمتتتامكبيتتترمتتتنجامعتتتةالتتتدولالعربيتتتةواستتتتطاعالليبيتتتونأنيجتتتدواطتتتريقهمإلتتتىعتتتراقضتتتية

بودهتتمعلتتىالتتدولالتتتييتتت لفمنهتتامجلتتسجامعتتةالتتدولالعربيتتة،ووجتتدتالقضتتيةالليبيتتةت ييتتدًا

 .1 لدولصادقًامنجانبهذها

أصتتبحتالقضتتيةالليبيتتةمحتتطاهتمتتامالجامعتتةالعربيتتةمنتتذمراحتتلت سيستتهااألولتتى،ففتتي

الجلسة الحاديةعشر التيعقدتهااللجنةالفرعيةوالعربيةالمكلفةبوضعمشتروعميثتاقالجامعتة

معتةالعربيتةم،دعتاعبتدالترحمنعتزاماألمتينالعتامللجا0279متارس98العربيةوالتيُعِقدتفتي

إلىإشراكالشعوبالعربيةغيرالمستقلةفيعضويةالجامعةبصفةمستشارينومراقبينوأكدقائًو

أن السيد إدريس السنوسي يجب أن ال يحرم من أن يمثل في الجامعةة، وال مةانع مةن أن يكةون  

واالجتماعيةة فةي  مستشارًا أو خبيرًا يستأنس المجلس برأيةه فيمةا يقةرره خاصةة بالشةؤون الثقافيةة

. 2  .األمة العربية كلها

وعلىهذاالصعيدأولىعبتدالترحمنعتزاماألمتينالعتامعنايتةخاصتةللقضتيةالليبيتةنظترًا

للعوقتاتالوطيتدةالتتيربطتتهبهتاوبحركتةالجهتادوالمجاهتدينمنتذفتترةفقتدكتانلتهدورفتيحركتتة

خاذموقفواحدمنهذهالقضيةبعدالحرب،علتىالجهاد،ولذلكطالبالدولالعربيةاألعضاءبات

مأكتتدفيهتتاأنغالبيتتة0279ذلتتكقتتدمعبتتدالتترحمنعتتزاممتتذكرةإلتتىالحكومتتاتالعربيتتةفتتيستتبتمبر
                                                           

 .922محمدفؤادشكري،السنوسية،ص: 1  
 .747م،ص:0287م،المكتبالجامعيالحديى،اإلسكندرية،0299–0202جوليحيى،خالدنعيم،الوفدالمصري 2 
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الليبيتتينفوضتتواالجامعتتةالعربيتتةلعتتراقضتتيتهموتبنتتيرغبتتتهمفتتياستتتقولبودهتتمفتتيالمحافتتل

كانتتتتدعوإلتىتحقيتقالوحتدةواالستتقولواالنضتمامالدولية،وأشارتالمتذكرةأنالمطالتبالليبيتة

ذاتعذرذلتكفعلتىالجامعتةالعربيتةأنتطالتببالوصتاياعلتىليبيتاأوإحتدى إلىالجامعةالعربيةوا 

،وهكذاوجهاألمينالعامللجامعةالعربيةمتذكرةأخترىفتي 1 الدولالعربيةاألعضاءوالسيمامصر

.أعتربفيهتاعتنرغبتةالليبيتينفتي 2 خارجيةالتدولاألربعتةالكبترىمإلىوزراء0279سبتمبر98

ذاتعذراالستقولفيمكنوضعليبياتحتوصاية بقاءبودهمموحدةمعالتمتعباالستقولالتام،وا 

الجامعتتتةالعربيتتتةأوإحتتتدىدولهتتتامؤكتتتدًاأنهتتتذهتمثتتتلمطالتتتبالليبيتتتينالتتتتياستتتتقاهامتتتنختتتول

.وقتتتدأيتتتدمجلتتتسجامعتتتةالتتتدولالعربيتتتةمتتتا 3 بالمهتتتاجرينالليبيتتتينفتتتيمصتتتراتصتتتاالتهالشخصتتتية

محتق0279عرضهاألمينالعتامبشت نالقضتية،وأكتدالمجلتسفتيقترارهالتذيأصتدرهفتيديستمبر

العتتتربالليبيتتتينفتتتيالحصتتتولعلتتتىحتتتريتهمالكاملتتتةوتقريتتترمصتتتيرهمب نفستتتهم،كمتتتاتضتتتمنالقتتترار

صالبالسلطاتالبريطانيةإلزالةأسبابالشكوىمنقسوةاإلدارةالعستكريةتكليفاألمينالعامباالت

،وقدلعبتجامعةالدولالعربيةومصردورًافيتحقيقوحتدةواستتقولليبيتا، 4 البريطانيةفيليبيا

فقداتفقتوجهةنظرالحكومةالمصريةمعوجهةنظرالجامعةالعربيةبش نمستقبلليبيافقدجاء

مإلتتىمتتؤتمروزراءخارجيتتةالتتدولالكبتترىالمنعقتتدفتتي0279ستتبتمبر09ذكرةمصتتربتتتاريخفتتيمتت

تر  مصر فيما يتعلق بليبيا أنه يجةب اسةتثناء أهةالي تلةك الةبالد، ألنهةم بمةا قةاموا لندنمايلي 

به من دفال مجيد عةن بالدهةم ضةد االعتةداء االيطةالي، ومةن مقاومةة طويلةة عنيةدة لتةو لهم فةي 

                                                           
 .1جامعةالدولالعربية،اإلدارةالسياسية،ص: 1 
حدةاألمريكيةوبريطانياوفرنساواالتحادالسوفيتي.وهيالوالياتالمت 2 
 .09جامعةالدولالعربية،اإلدارةالسياسية،ص: 3 
 نفسالمصدر. 4 
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البالد أقاموا انصع حجة على نضوجهم، وعلى قدرتهم على التنظيم " وأكدوا بذلك حقهم فةي داخل 

  1 .تقرير مصيرهم(

ذاكانتتتليبيتتاوهتتيتتتذكرمتتابينهتتاوبتتينمصتترمتتنالعوقتتاتالتاريخيتتة،ومتتابينهمتتامتتن وا 

يتعتي،فتيروابطاللغةوالدينوالصوتاالقتصتادية،ووحتدةالجتنسواألصتلالمشتتركللقبائتلالتت

جتانبيحتتدودالقطترين،تبتتديالرغبتةفتتياستتتفتاءحترفتتيأنتكتونجتتزءًامتنالمملكتتةالمصتترية،أو

فتتيأنتكتتونلهتتاحيتتاةذاتيتتةداختتلتلتتكالمملكتتة،فتت نمصتتريستتعدهاأنتنفعهتتابخبرتهتتااإلداريتتة

ادةالعمتتترانوالسياستتتية،وأنتجعتتتللهتتتانصتتتيبًامتتتنالمتتتواردالمشتتتتركةتكفتتتللهتتتاأكبتتترقتتتدرمتتتنزيتتت

.علتتىأنمتؤتمروزراءالخارجيتتةقتديتترىالعتبتتاراتسياستيةوجتتوبالتريتىفتتيإجتتراء 2 والرفاهيتة.

االستتتفتاءأوتجنبتتهأصتتًو،ويتترىلتتذلكأنيطبتتقعلتتىليبيتتانظتتامالوصتتاية،وفتتيهتتذهالحالتتةتتترى

الوصتايةلمصتردونمصرمنواجبهانحوالليبيينأنتتقدملإلضطوعبهذهالوصاية،وأنإسناد

أيةدولةغيرعربيةأخرىلهوالمثلالكامللنظامالوصاية،ف نالصتوتالتتيتتربطأهتاليالتبود

كفيلةب نتنظركلمعنىمنمعانياالستقولوالتحكم،وهيفوقذلكتجعلمصرأدنىإلىفهم

 3 ماني.حاجاتجارتهاوأمانيها،وأقدرعلىقضاءتلكالحاجات،وتحقيقتلكاأل

هكذابدأتعوقةليبيتابالجامعتةالعربيتةالتتيأوكلتتإليهتامصترهتذا،فهتيأبعتدمتاتكتون

عتتنالرغبتتةفتتيالتوستتعأوالتمتتاسمصتتلحةذاتيتتة،وأكبتتردليتتلعلتتىذلتتكأنالرغبتتةالمخلصتتةفتتي

الخدمتتةالمتجتتردةمتتنالطمتتعهتتيالتتتيتحتتددلهتتاإلتتىالقيتتامبتتذلكالعتتبءالصتتعب،هتتوأنمصتتر

                                                           
.11–98محمدفؤادشكري،ميوددولةليبياالحديثة،ص: 1 
 .089محمدرفعتعبدالعزيز،العوقاتالمصريةالليبية،ص: 2 
 المرجعنفسه. 3 
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يستترهاأنتعلتتنأنهتتاترضتتىمتتعاالرتيتتاحالعتتامبتت نتعهتتدبتتذلكإلتتىاألستترةالكبيتترةالتتتيهتتيعضتتو

 1 فيها،أعنيجامعةالدولالعربية.

وفينفسالشهر،ولنفسالمتؤتمر،أرستلعبتدالترحمنعتزام،أولأمتينعتاملجامعتةالتدول

بية من هذه الحقائق، وأرسةل بعضةها )ولقد تأكدت جميع دول الجامعة العر العربيةمذكرةجاءفيها

ننةةي  علةى انفةراد بمةذكرات فةي هةةذا الصةدد إلةى مجلسةكم، ويمكةنكم بةةدوركم أن تتأكةدوا مةن ذلةك، وا 

على يقين من انه إذا جر  استفتاء في البالد تحت إشراف ممثلي األمم المتحةدة، ألسةفر عةن أن 

والشك أن أي تأخير في الوصول  ، 2 سيطلب بصوت واحد تحقيق أمانيه العربيةشعب ليبيا أجمع

إلى حل يحقق هذه األماني يةؤدي إلةى خيبةة امةل مريةرة، ليسةت فةي ليبيةا فحسةب، بةل فةي أنحةاء 

ومنالطبيعيإذادعتالحاجةإلتىفتترةانتقتالأنتستندمهمتةإرشتادالشتعبالعالم العربي أجمع (

عربيتتةأوإلتتىالجامعتتةب جمعهتتا،والالليبتتيلتحقيتتقهدفتتهالمنشتتود،وهتتواالستتتقولالتتتامإلتتىدولتتة

شكفيأناختيارأمةعربيةفيالوصايةعلىشعبعربتيفتيجتوهره،ممتايتفتقمتعالتروحالتتي

 3 تسودالمنظمةالعربيةالجديدة.

متقتتتدمتمصتتترإلتتتىاجتمتتتاعوزراءخارجيتتتةالتتتدولالعربيتتتةالكبتتترى0271أبريتتتل08وفتتتي

دتفيهاعلىأحقيةالشعبالليبتيفتيتقريترمصتيرهعتنطريتقالمنعقدفيباريسبمذكرةجديدةأك

االستتتفتاءالحتترولضتتمانحريتتةهتتذااالستتتفتاءأكتتدتإشتترافالجامعتتةالعربيتتةواألمتتمالمتحتتدةعليتته،

                                                           
 .10مدفؤادشكري،ميوددولةليبياالحديثة،ص:مح 1 
 .981-942مذكراتعبدالرحمنعزام،ص: 2 
كتبعبدالرحمنعزام،المذكرةالمشارإليهامنمقروزارةالخارجيةالمصرية،حيتىكانتتأمانتةالجامعتةتمتارسنشتاطها 3 

هابالكاملالحكومتةالمصترية،كمتابلتغنصتيبهامتنميزانيتةالعتالممتحملت0297مؤقتا،وجديربالذكرأنميزانيةالجامعةلعام
 .918%،مذكراتعبدالرحمنعزام،ص:79التالي
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ورفضتاعودةايطالياإلىليبيابت يشتكلمتناألشتكال،وأبتدتمستاندتهاللشتعبالليبتيفتيمقاومتة

 1 لمالوالسوح.عودةايطالياإلىليبيابا

وتوقترغبةمصرمعرغبةبريطانيتاوالواليتاتالمتحتدةاألمريكيتةفتيالمطالبتةبمتنحليبيتا

استقولهافورًالكيتفوتالفرصةعلىروسياالتيأصبحتمنذذلكالوقتقوةكبرىلهاطموحاتها

 2 فيليبيانظرالموقعهااالستراتيجي.

موالتتذيضتتمقتتادةالعتترب0278متتايو92،و98يتتوموفتتيمتتؤتمرانشتتاصالمنعقتتدختتول

وزعمائهموقفتمصروشقيقاتهامنالدولالعربيةإلىجانبالقضيةالليبية،ودعمتتجميعهتاحتق

الشعبالليبيفياالستقولوالوحدة،حيىتضمنالبيانالتاريخيالفقرةالتاليةعتنليبيتاثتمتنتاولوا

،ووجتتدواأنفستتهممتفقتتينتمتتاماالتفتتاقعلتتىأناستتتقولهتتذهبالبحتتىمستت لةطتترابلسوبرقتتةوفتتزان

البودأمرطبيعيوعادلوأنحكوماتهممتفقةعلىضرورتهألمنمصروالبودالعربيتة،وأنعلتى

جامعتتةالتتدولالعربيتتةالتتتيقضتتىميثاقهتتابرعايتتةشتتؤونالعتتربومصتتالحهمأنتهيتتئاألستتبابلهتتذا

ربالرعايتةالوزمتةلظهتورحكومتةعربيتةفتيتلتكالتبود،ومعاونتهتااالستقولوأنتتعهدبادلاألم

أدبيتتاوماديتتاحتتتىتستتتطيعالنهتتوابمستتؤولياتهاداختتًووخارجتتاكعضتتومتتنأعضتتاءجامعتتةالتتدول

 3 العربية.

وختتولاجتمتتاعمجلتتسالجامعتتةالعربيتتةفتتيدورتتتهالرابعتتةغيتترالعاديتتةفتتيستتلوانبستتوريا

يونيتو1م،ووقتهاكانتتاجتماعتاتالتدولالكبترىدائترةفتيبتاريسمنتذ0271يونيو8المنعقدفي

                                                           

 .49م،ص:0241صوحالعقاد،ليبياالمعاصرة،معهدالبحوىوالدراساتالعربية،جامعةالدولالعربية، 1  
م،رستالةدكتتوراهغيترمنشتورة،0299–0887كتةالوطنيتةالليبيتةارويعيمحمدقناوي،بشيرالسعداويودورهفتيالحر 2  

 .004،ص:9100كليةآدابعينشمس،
،ملتتفرقتتم0271متتايو92دارالوثتتائقالقوميتتةبالقتتاهرة،وثتتائقوزارةالخارجيتتةالمصتترية،بيتتاناجتماعتتاتانشتتاصفتتي 3 

،نقتًوعتنارويعتيقنتاوى،بشتيرالستعداوي،08يبيتة،ص:جامعةالدولالعربيتة،المست لةالل0724،محفظةرقم14/91/7
 .008ص
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محتتتولمصتتتيرالمستتتتعمراتااليطاليتتتة،وبعتتتدأنأعلنتتتتوكالتتتةرويتتتترلألنبتتتاءأنالحكومتتتة0271

البريطانيةطلبتإلىمجلسوكوءالخارجيةأنيرستللجنتةتحقيتقإلتىليبيتالتعترفرأياألهتالي،

ةللجامعتةالعربيتةبرقيتةإلتىوزراءالخارجيتةللتدولالكبترىمبديتةموافقتهتاعلتىفبعثتاألمانةالعام

. 1 االقتراحالبريطانيورغبتهافياالشتراكبتلكاللجنة

ولكتتنمتتؤتمربتتاريسلتتميتوصتتلإلتتىحتتلللقضتتية،فتتاقترحوزيتترخارجيتتةالواليتتاتالمتحتتدة

صتتدورذلتتكالقتترارردةفعتتلعنيفتتةلتتدىاألمريكيتتةت جيتتلالبحتتىفتتيالقضتتيةستتنةكاملتتة،فاحتتدى

الشتتعبالليبتتيالتتذيأعلتتناإلضتترابالعتتامفتتيالتتبوداحتجاجتتًاعلتتىمحاولتتةإعتتادةاإلدارةااليطاليتتة

إلتتىليبيتتا،ف غلقتتتالمتتتاجروتعطلتتتطتترقالمواصتتوت،واحتشتتدتالجمتتاهيرفتتيشتتوارعطتترابلس،

كماأعلناألشتقاء 2 العبىفيحقوقالبود.وأرسلتالبرقياتإلىجامعةالدولالعربيةتحت على

العتتتربتضتتتامنهممتتتعالشتتتعبالليبتتتيوطتتتالبواالجامعتتتةالعربيتتتةبالعمتتتلعلتتتىإنشتتتاءحكومتتتةعربيتتتة

مستتتقلةومؤازرتهتتابجميتتعمتتالتتديهامتتنالوستتائلإلعتتادةأبنتتاءليبيتتاإلتتىوطتتنهم،والعمتتلليكونتتواستتدًا

 3 جديد.منيعًادونعودةاالستعمارالفاشستيمن

كمالعبتبعاالعناصرالوطنيةالمصريةوفيمقدمتهمعبدالستارالباسلدورابارزًافي

التقريببينوجهاتالنظرورأبالصدعبينالزعماءالمتفاوضينمنالطرابلسيينوالبرقاويينحول

يونيتتتو9مستتت لةإمتتتارةالستتتيدإدريتتتسالسنوستتتيعلتتتىطتتترابلس،حيتتتىدعتتتاهملوجتمتتتاعبمنزلتتتهفتتتي

موذلتتكعقتتبالختتوفالحتتادالتتذينشتتبحيتتالتلتتكالمستت لةالحساستتة،حيتتىتمكتتنبفضتتل0271

جهودهوجهودبشيرالستعداويمعتهفتيإقنتاعالطترفينبتالتوقيععلتىمحضترتضتمنالموافقتةعلتى

                                                           
 .02جامعةالدولالعربية،المس لةالليبية،ص: 1 
 .008ارويعيقناوي،المرجعالسابق،ص: 2 
 .0271بياناللجنةالت سيسيةلجمعيةالدفاععنافريقياالعربية،دمشق، 3 
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وعلتىإثرهتاتلقتت 1 ت ليفحكومةواحدةلطرابلسوبرقةبرئاسةالسيدإدريسالسنوسيمادامحيتًا.

الحكومتةالمصتريةموافقتةمجلتسوزراءخارجيتةالتدولالكبترىبتدعوتهالحضتورمتؤتمرالصتلحفتي

أغستتتطسبموافقتهتتتاالمشتتتاركةفتتتيالمتتتؤتمربوفتتتدبرئاستتتة7بتتتاريس،أبرقتتتتالحكومتتتةالمصتتتريةفتتتي

واصفغاليوخولحضورهالمؤتمرأكدغاليعلىقدرةاستقولليبياووحدتها،وفتيحالتةفترا

ةعلىليبيا،فاألولىأنتكتونمصترأوإحتدىالتدولالعربيتةأعضتاءفتيالجامعتةالعربيتة،الوصاي

مقتتدمتمصتترمتتذكرتهاالمتضتتمنةت كيتتدهاعلتتىمستتاندةمصتترللقضتتية0271أغستتطس11وفتتي

الليبيةورفاالوصايةااليطاليةومطالبتهابتعديلحدودهاالغربية،ولكنالمؤتمرأنهىجلساتهفي

 2 مدونالتوصلإلىاتفاقبش نالمستعمراتااليطالية.0271رأكتوب09

متتتارس99وهكتتذاكتتتانموقتتفمصتتترمتتنالقضتتتيةالليبيتتةمنتتتذإنشتتاءالجامعتتتةالعربيتتةفتتتي

ميقتتومعلتتىالمحافظتتة0274متتارس01وحتتتىاإلعتتونعتتنتكتتوينهيئتتةتحريتترليبيتتافتتي0279

ةالستتتيادةااليطاليتتتتةإلتتتتىليبيتتتا،والتتتتدعوةإلتتتتىعلتتتىوحتتتتدةالتتتترابالليبتتتتيواستتتتتقولهومناهضتتتةعتتتتود

االستتتماعلوجهتتتاتالنظتترللستتتكانالمحليتتينحتتتولمستتتقبلبودهتتتمورفتتاالوصتتتايااألجنبيتتةعلتتتى

ذالتتميكتتنهنتتاكبتتدمتتنالوصتتاية،ف متتاأنتكتتونتحتتتوصتتايةالجامعتتةالعربيتتةأوتحتتت التتبود،وا 

وءاالتجاهالقوميالسائدلتدىبعتااألحتزابوصايةمصربحكمصوتهاالتاريخيةبليبيا،وفيض

 3 السياسيةالليبية.

مكتان0274ويمكنالقولإجمااًلب نموقفمصتروجامعتةالتدولالعربيتةإلتىأوائتلستنة

-يقومعلىاألسسالتالية:

:وجوباستفتاءالليبيينفيمستقبلبودهم.أوال

                                                           
 .0271أكتوبر1،القاهرة،99114رامالعدد،وااله74محمدفؤادشكري،ميود،ص: 1 
 .002رويعيقناوي،المرجعالسابق،ص: 2  
 .091رويعيقناوي،المرجعالسابق،ص: 3 
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:يجبأنتكونليبياموحدة.ثانيا

يجوزأنترجعايطالياإلىليبياأوإلىجزءمنها.:الثالثا

:إذاكانالبدمنوضتعليبيتاتحتتأيوصتاية،ف متاأنتكتونتحتتوصتايةجامعتةرابعا

الدولالعربيةأوتحتوصايةدولةعربيةأوتحتوصايةمصربالذات.

ذاكانأهلليبيايرغبونفياالنضمامإلىمصرف نمصرترحببذ:خامسا  1 لك.وا 

وتبتتدوهتتذهاالتجاهتتاتواضتتحةفتتيالمتتذكرةالتتتيقتتدمتهامصتترإلتتىمتتؤتمرمجلتتتسوزراء

خارجيةالدولاألربع بريطانيتاوالواليتاتالمتحتدةواالتحتادالستوفيتيوفرنستا المنعقتدفتيلنتدنستنة

موهذانصها:0279

األستسلتستويةمتاأنمصرموقنةإذاكانمؤتمروزراءخارجيةالدولاألربتعسيشتتغلبوضتع -0

كانتبريطانياتسميهإمبراطوريتها،أنهاالبدمنأنيؤخذرأيهافيذلك،كماستبقأنوعتدتها

بريطانيتتاالعظمتتى،فلتتمتكتتنمصتترفقتتطضتتحيةاالعتتتداءااليطتتاليالتتذيجتتاءعتتنطريتتقليبيتتا،

نمامصيرليبياذاتهاوهيجارتهاالغربيةاليمكنإالأنيعنيهاويشغلب  الها.وا 

وترىمصرفيمايتعلقبليبياانهيجباستفتاءأهتاليتلتكالتبود،ألنهتمبمتاقتاموابتهمتندفتاع -9

مجيدعنبودهمضداالعتداءااليطالي،ومنمقاومتةطويلتةعنيتدةلتتوغلهمفتيداختلالتبود،

أقتتامواأنصتتعحجتتةعلتتىنضتتوجهموعلتتىقتتدرتهمعلتتىالتنظتتيم،وأكتتدوابتتذلكحقهتتمفتتيتقريتتر

 مصيرهم.

                                                           
 وثيقتتةرستتمية ،ليبيتتامتتناالستتتعمارااليطتتاليإلتتىاالستتتقول،مقتتالبعنتتوان مصتتر0278متتنكتتتاببرقتتةالدولتتةالعربيتتةالثامنتتةليبيتتا 1 

.008لالعربية ،ص:وجامعةالدو
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مامتحدةمتعمصتر، وفيالواقعأنليبياكانتطوالتاريخهاوالجانباألكبرمنهإمامستقلةوا 

واليرجعسلطانايطالياعليهاإلىأكثرمنثوثتينعتام،وهتيلتمتخضتعفعتولغزوهتاالقاستي

 1 الغاشمإالمنبضعسنينقبلالحربالعالميةالثانية.

عتتنأنأهتتاليليبيتتايريتتدونأنيعيشتتواك متتةمستتتقلةلتتيسألجنبتتيأيفتت ذامتتاأستتفراالستتتفتاء

إشرافعليهمأوتدخلفيأمورهم،ف نمصرتتقبلقرارجارتهاالشقيقةمتمنيةلهتابت خوصحيتاة

 2 راغدةهنيةويكونلليبياأنتدخلجامعةالدولالعربيةبحقوقالتقلعنزميوتها.

ذاكانتليبياوهيتذكرم ابينهتاوبتينمصترمتنالعوقتاتالتاريخيتة،ومتابينهمتامتنروابتطوا 

اللغةوالدينوالصوتاالقتصاديةووحدةالجتنس،واألصتلالمشتتركللقبائتلالتتيتعتي،فتيجتانبي

حدودالقطرين،تبديالرغبةفياستفتاءحرفيأنتكونحياةذاتيةداخلتلكالمملكة،ف نمصر

تهااإلداريةوالسياسية،وأنتجعللهانصيبامتنالمتواردالمشتتركةتكفتللهتايسعدهاأنتنفعهابخبر

 3 أكبرقدرمنزيادةالعمرانوالرفاهية.

علىأنمؤتمروزراءالخارجيةقديرىالعتباراتسياسيةوجوبالتريىفيإجراءاالستفتاءأو

 متن49للفقترة ب متنالمتادة تجنبهأصًو،ويرىلذلكأنيطبقعلتىليبيتانظتامالوصتايةطبقتا

الفصلالثانيعشرمنميثاقاألممالمتحدةالذيوضعفي سانفرنسيسكو وفيهذهالحالةتترى

مصرمنواجبهانحوالليبيينأنتتقدملوضتطوعبتلتكالوصتاية،وأنإستنادالوصتايةإلتىمصتر

ف نالصوتالتيتربطأهاليالبلديندونأيةدولةعربيةأخرىلهوالمثلالكامللنظامالوصاية،

التتتيتقتتدمذكرهتتالكفيلتتةبتت نتنفتتيكتتلمعنتتىمتتنمعتتانياالستتتقولوالتتتحكم،وهتتيفتتوقذلتتكتجعتتل

                                                           
 .002نفسالمرجع،ص: 1 
 .002جامعةالدولالعربية،المس لةالليبية،ص: 2 
 نفسالمرجعوالصفحة. 3 
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مصتتترأدنتتتيإلتتتىفهتتتمحاجتتتاتجارتهتتتاوأمانيهتتتا،وأقتتتدرعلتتتىقضتتتاءتلتتتكالحاجتتتاتوتحقيتتتقتلتتتك

 1 األماني.

فتتيالتوستتعأوالتمتتاسمصتتلحةذاتيتتة،ومصتتروهتتيفتتيهتتذااألمتترابعتتدمتتاتكتتونعتتنالرغبتتة

وأصدقدليلعلىأنالرغبةالمخلصةفيالرغبةالمتجردةعنالطمتعهتيالتتيتحتدوهاإلتىالقيتام

بهذاالعبءالصعبهوأنمصرمصيرهاأنتعلنأنهتاترضتىمتعاالرتيتاحالتتامبت نيعهتدبتذلك

عتتتةالتتتدولالعربيتتتة وستتتواًءعهتتتدأعنتتتيجام–العتتتبءإلتتتىاألستتترةالكبيتتترةالتتتتيهتتتيعضتتتوفيهتتتا

بالوصتتايةإلتتىمصتتر،أمإلتتىالجامعتتةالعربيتتةفتت نالغتترااألستتمىفتتيكلتتتاالحتتالتينهتتوتعجيتتل

األجلالذيتتمتعفيهليبيابكاملسيادتهاوتستطيعأنتندم فتيالجامعتةوبحقتوقمتستاويةلألمتم

 2 العربيةاألخرى.

ءالجامعتةالعربيتةجميعهتافتيتصتريحهابت نمصتيروتثقمصرب نهاتعبترعتنشتعورأعضتا

 3 تلكاألممأنترىليبيافيأيوقتعضوافيتلكالجامعة.

إنمصتترلتعتقتتدفتتيعتتتزمويقتتينب نتتهاليمكتتتنأنيرجتتىحتتلثابتتتعتتتادللمستت لةليبيتتاإذاأهملتتتت

لتتىنصتتفينمنفصتتلين برقتتةفتت نالتفكيتترفتتيشتتطرليبيتتاإ 4 االعتبتتاراتالمتقدمتتةأولتتمتقتتدركتتلقتتدرها.

وطرابلس أوفيإغفالتعرفأواحترامرأيأهاليالبودسينجمعنهمصاعبومتاعبالنهايةلها.

فيمتتايتعلتتقبممتلكتتاتايطاليتتافتتياريتريتتا،تجتتدمصتترأنالواجتتبعليهتتاأنتتتذكربحقوقهتتافتتيتلتتك

لستتتودانالتتتذيتتتتديرهمصتتتراآلنالمنتتتاطق،وأنتشتتتيرإلتتتىأنمتتتنالعتتتدلوحستتتنالتصتتترفأنيلحتتتقبا

وبريطانيتتاالعظمتتىمتتايكتتونتكملتتةطبيعيتتةلتتهمتتنهتتذهالمنتتاطقفتت نمصتترلشتتديدةاإليمتتانبعتتدلالتتدول

                                                           
جامعةالدولالعربية،المس لةالليبية. 1 
نفسالمرجعوالصفحة. 2 
 المرجعالسابقوالصفحة. 3 

 المرجعنفسه. 4   
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الكبتترىالمجتمعتتةفتتيمتتؤتمرلنتتدنوب حقيتتةمتتاأشتتارتإليتتههتتذهالمتتذكرةمتتنمقترحتتاتوحلتتولبحيتتىال

 1 تشكلحظةفيتلقيهاقبوالحسنا.

متقدموفدمصربتفسيرللمذكرةمتعإضتافاتأخترىال0271الصلحسنةوفياجتماعمؤتمر

تمسصميمالقضيةالليبية،ولكنمايخصهاشددعلىهذهالنواحي.

أماجامعةالدولالعربيةوعلىرأسهااألمينالعامعبدالترحمنعتزام،فقتداهتمتتاهتمامتاكبيترا

مواتخاذهامنالقاهرةمقرالها،فقد0279مارس99بالقضيةالليبيةمنذاإلعونعنت سيسهافي

أبدتاهتمامتاخاصتابهتا،فتدعتالتدولالعربيتةإلتىاتختاذموقتفموحتدمتنقضتيةليبيتاواستتقولها

 2 م.0279ووحدتهاغداةانتهاءالحربالعالميةالثانيةسنة

التتدولالعربيتتةفتتتيولمناقشتتةالتتتداعياتالتتتيستتتترتبعلتتىالحتترب،قتتتاماألمتتينالعتتاملجامعتتة

مبزيتتارةعتتددمتتنعواصتتمدولالمشتترقالعربتتيوفتتيمقتتدمتهاالريتتاا،حيتتىتوجتته0279ستتبتمبر

إليهتتاعتتنطريتتقجتتدة،وختتولإقامتتتهبجتتدةأجتترىمحادثتتاتمكثفتتةمتتعالتتوزيراألمريكتتيالمفتتوا

لتةالملتك عبتدوالوزيرالبريطتانيالمفتواحتولمستتقبلالتبودالليبيتة،ثتمانتقتلإلتىالريتاالمقاب

العزيزبنسعود وتباحىمعهحولذاتالموضوع،ثمانتقلإلىبغدادومنهاإلىعمانثتمدمشتق

ثتتملبنتتانوختتوللقاءاتتتهمتتعزعمتتاءالعتتربعتتراعلتتىمستتامعهمالقضتتيةالليبيتتة،ولقيتتتمستتاعيه

 3 اهتمامجميعالحكوماتالعربيةلهذهالقضيةالتيأولتهاكلعناية.

مإلىلندنلمقابلةوزيتر0279ديسمبر09قدسافرأمينعامجامعةالدولالعربيةفيكذلكف

خارجيةبريطانياوالتحدىإليهبش نالقضيةالليبية،وتوضتيحوجهتةنظترزعمتاءالتدولالعربيتةفتي

موجتهمتذكرةإلتىوزراءخارجيتةالتدولالكبترىباستم0279ديستمبر98تلكالمست لةالمهمتة.وفتي

                                                           

.099لمس لةالليبية،ص:جامعةالدولالعربية،ا 1   
 .997ارويعيقناوي،المرجعالسابق،ص 2 
 .2جامعةالدولالعربية،المس لةالليبية،ص: 3 
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معةالعربيةأكدفيهاعلىتمسكالجامعةالعربيةباستقولليبيتاووحتدةترابهتا،ورفتاالوصتايةالجا

 1 األجنبيةعليها،والت كيدعلىأحقيةالشعبالليبيفيتقريرمصيرهبنفسه.

وعندماظهرتنواياالدولاالستتعماريةفتيتقستيمليبيتادعتااألمتينالعتاملجامعتةالتدولالعربيتة

تمستتكبحتتتقالليبيتتينفتتيبودهتتتموبحتتريتهم،وتقتتتديمالمستتاعداتالماديتتةواألدبيتتتةلهتتم،وقتتتررإلتتىال

1مجلتتسجامعتتةالتتدولالعربيتتةفتتيجلستتتهالثامنتتةمتتندوراالجتمتتاعالعتتاديالثالتتىالمنعقتتدفتتي

متوجيتتتهمتتتذكرةإلتتتىاجتمتتتاعوزراءخارجيتتتةالتتتدولالكبتتترىتتتتمالت كيتتتدفيهتتتاعلتتتىحتتتق0271أبريتتتل

الليبيفيتقريرمصيرهعتنطريتقاالستتفتاءالحتر،ووجتوبإشترافاألمتمالمتحتدةوجامعتةالشعب

الدولالعربيةعليه،ورفاعودةالستيادةااليطاليتةإلتىليبيتابت يشتكلمتناألشتكال،وأنالجامعتة

 2 العربيةستساندالشعبالليبيفيمقاومتهلعودةالنفوذااليطاليإلىبوده.

اميالهجتتترةااليطاليتتتةغيتتترالمشتتتروعةإلتتتىليبيتتتاوارتفتتتاعصتتتوتالشتتتعبالليبتتتيوعلتتتىأثتتترتنتتت

باالحتجاجعليها،وشتكواهمنهتاإلتىالجامعتةالعربيتة،قامتتاألمانتةالعامتةللجامعتةالعربيتةبتوجيته

نظتتترالحكومتتتةالبريطانيتتتةإلتتتىخطتتتورةهتتتذهالحالتتتةبمتتتذكرةقتتتدمتهاإلتتتىالستتتفيرالبريطتتتانيبالقتتتاهرة،

منتتهفيهتتاأنتتختتذالحكومتتةالبريطانيتتةالتتتدابيرلوضتتعحتتدلهتتذهالهجتترة،فكتتانردالحكومتتةطلبتتت

البريطانيتتةعلتتىلستتانستتفيرها القتتائمباألعمتتال بتتانجميتتعالوستتائلالممكنتتةستتتتخذلوقتتفالهجتترة

مأحتتتتاطاألمتتتتينالعتتتاممجلتتتتسالجامعتتتتةفتتتتيالجلستتتتةالسادستتتتة0271نتتتتوفمبر98االيطاليتتتة.وفتتتتي

 3 معلمًابهذاالرد.0271نوفمبر98دةبتاريخالمنعق

                                                           
حسينالعطار،عبتدالترحمنعتزامباشتاودورهفتيالحيتاةالسياستيةفتيمصترفتيالنصتفاألولمتنالقترنالعشترين رستالة 1 

 .919،ص:9111اآلداب،جامعةالزقازيق،دكتوراهغيرمنشورة قسمالتاريخ،كلية
 .99محمودفؤادشكري،ميود،ص: 2 
 ،اجتماعاللجنةالطرابلسيةبمصرعلىالهجرةااليطاليةإلىطرابلس.0271ديسمبر91 بتاريخ99117االهرام،العدد  3 
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وبعدأنتنازلتايطالياعنمستعمراتهاالسابقةومنبينهاليبيافيمعاهدةالصتلحمتعبريطانيتا

م،وعلمتتتتالجامعتتتةالعربيتتتةباتفتتتاق0271والواليتتتاتالمتحتتتدةاألمريكيتتتةوروستتتياوفرنستتتافتتتيفبرايتتتر

مصيرالمستعمراتااليطاليةالسابقةب رستاللجنتةتمثتلهتذهالدولاألربعالكبرىعلىأنتبىفي

الدوللدراسةالحالةفيهاووضعالتوصياتالوزمةبخصوصتقريرمصيرها،أخذتاألمانةالعامة

لجامعتتةالتتدولالعربيتتةتعتتدالعتتدةلتوحيتتدصتتفوفالشتتعبالليبتتيوجمتتعكلمتتتهوتنستتيقجهتتودهحيتتال

ةبتترأيوطنتيواحتد،واتصتتلتبتاألحزابالليبيتتة،واستتدعتزعماءهتتا،استتقباللجنتةالتحقيتتقالرباعيت

زالتةمتا وأسدتإليهمارشاداتهاوتوجيهاتهاونصتائحها،وعملتتعلتىتقريتبوجهتاتالنظتربيتنهم،وا 

بينهممنخوفات،وأمدتالجميعبالعونالماديواألدبي،ولزيادةالضتمانفتيالحصتولعلتىرأي

الرباعيتتة،وعملتتتاألمانتتةعلتتىتتت ليفهيئتتةتضتتمممثلتتينمتتناألحتتزابموحتتدأمتتاملجنتتةالتحقيتتق

والهيئاتالليبية الطرابلسية ،وهيهيئةتحريرليبياالتيت لفتفيالقاهرةبرئاسة بشتيرالستعداوي

م،وقدمهاإلىاألمتينالعتاملجامعتةالتدولالعربيتة عبتدالترحمنعتزام إلتى0274مارس01 في

يوهيئاتهالسياسيةعبرأثيرإذاعةالقتاهرةفتيصتورةبيتانوجهتهإلتىالليبيتين،طتالبهمالشعبالليب

فيهباالتحادوتناسيالخوفإلنقاذالبودمنالوقوعفيبراثنالوصايةالدوليةأوعتودةاالستتعمار

 1 االيطاليإلىبودهم.

م يتمحتور0274–0279 وهكذاكاندورمصروجامعةالدولالعربيةخولالفتترةمتابتين

حولاستقولليبياووحدةترابها،وبروزدورهمافيمناقشةالقضيةالليبيتةختولاجتماعتاتمجلتس

وزراءخارجيةالدولاألربتعالكبترىختولتلتكالحقبتة،وفتياجتماعتاتمجلتسالجامعتةالعربيتةفتي

م حيتىوقفتتمصتر0271ونيتومؤتمرانشاصوالقاهرةوبلودانفيستورياختولشتهري متايووي

وجامعةالتدولالعربيتةإلتىجانتبالشتعبالليبتي،وعملتتعلتىتوحيتدصتفوفهووحتدةترابته،وأثبتتت

                                                           
 .999ارويعيقناوي،المرجعالسابق،ص 1 
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بتتانختتوصالتتوطنالتتذيهتتوجتتزءمتتناألمتتةالعربيتتةاليتتت تىختتارجنستتقوحتتدةالكلمتتةوالصتتف

 1 بالعملالبالقول.

التدولالعربيتتةأرستلالستيد عمترالغتتويلي وفتيخضتمهتذهالجهتودالمبكتترةالتتيبتذلتهاجامعتة

رئتتتيسنتتتاديطتتترابلسالعربتتتيالثقتتتافيبرقيتتتةإلتتتىستتتعادةاألمتتتينالعتتتاملجامعتتتةالتتتدولالعربيتتتةستتتنة

ميقتتولفيهتتاأنالطرابلستتيينيشتتكرونالجامعتتةعلتتىمتتاتبذلتتهمتتنجهتتودللنهتتوابالشتتعوب0279

ماليرضتتونبغيتتراالستتتقولووحتتدةالقطتترالعربيتتةويؤيتتدونهافتتيمستتاعيهاالستتتقولطتترابلس،وهتت

واالنضتتمامإلتتىالجامعتتةالعربيتتة،كمتتاأنهتتميعتتدونأنفستتهمجنتتوداللجامعتتةمستتتعدينللعمتتلفتتيأي

 2 وقت.

ولقدوجدتاللجنتةالطرابلستيةمنتذت سيستهاالرعايتةوالمستاندةمتنقبتلالستيدعبتدالترحمنعتزام

اللجنتةالطرابلستية،وازدادهتذاالتعتاونكمتامتربنتابتينالذيكانتتربطتهعوقتاتممتتازةب عضتاء

اللجنتتةوالستتيدعبتتدالتترحمنعتتزامبعتتدأنأصتتبحعتتزامأمينتتًاعامتتًالجامعتتةالتتدولالعربيتتةفتتيمتتارس

م،وجاءفيأحدرسائلاللجنةأنهاتفخربصتلتهابالجامعتةالعربيتةوثقتةأمينهتاومتايحيطهتا0279

عانتة ماديتةمكنتهتامتناستتئجارمكتتبتتؤديفيتهمتايجتبعليهتاللتوطنمتنبهمتنرعايتةأدبيتةوا 

 3 عمل.

 -اللجنة الطرابلسية والقضية الليبية في أروقة جامعة الدول العربية :
لقدعنيتالجامعةالعربيةمنذنش تهابقضيةاستقولليبيا،وفتحتتأبوابهتاأمتامجميتعالهيئتات

تلهتتتاالعتتتونوالمستتتاعدةبهتتتدفتوحيتتتدجهودهتتتاوالتنستتتيقفتتتيوالمنظمتتتاتالسياستتتيةالليبيتتتة،وقتتتدم

مواقفهتتاالستتتعادةحريتتةبودهتتاواستتتقولها،ومتتنبتتينهتتذهالهيئتتاتاللجنتتةالطرابلستتيةالتتتيكانتتتقتتد
                                                           

م ،رسالةدكتتوراهغيترمنشتورة،معهتدالبحتوىوالدراستات9117–0290الدولالعربية محمودالدالي،ليبيافيجامعة 1 
 .91–99،ص:9118العربية،جامعةالدولالعربية،

.8/0/0279 في00429األهرام،العددرقم  2  
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مأيقبتلإنشتاءالجامعتةالعربيتةبحتواليعتامونصتف،وفتي0271ت سستفتيالقتاهرةفتيأكتتوبر

ؤولةعنالمصالحالعربيةعامة،ومنجهةثانيةكانتتحاولأنبدايةعهدهاكانتترىنفسهامس

تكتونليبيتتاإذاأخفقتتفتتيالحصتولعلتتىاالستتقولتحتتتوصتايةمصتترأوتحتتوصتتايةمشتتتركة

لجامعةالدولالعربية،ولمتكنعنايةعبدالرحمنعزامنفسهاألمينالعامللجامعةالعربيتةأقتلمتن

فتيداختلالتبودمراقبتةشتديدةبستببخبرتتهبهتاواشتتراكهفتيسياستتهاذلك،فقدكانيراقباألمتور

م ،ومتتتتنثتتتتمفقتتتتدأرستتتتلبتتتتتاريخستتتتبتمبر0208–0207الداخليتتتتةأثنتتتتاءالحتتتتربالعالميتتتتةاألولتتتتى 

ممذكرةإلىالدولاألعضاءفيجامعةالتدولالعربيتةضتمنهاآراءتتفتقووجهتةالنظترالتتي0279

ةالموجهتتةإلتتىمجلتتسوزراءالخارجيتتة،وأهتتابفيهتتابالتتدولالعربيتتةأفصتتحتعنهتتاالمتتذكرةالمصتتري

للضتتتغطعلتتتىالتتتدولالكبتتترى،وطلتتتبمنهتتتاأنتمتتتنحليبيتتتااستتتتقولهاعلتتتىأستتتاساالستتتتفتاء،أوأن

ستتتبتمبر98يستتتمحلهتتتاباالتحتتتادمتتتعمصتتتر،وتقتتتدمعتتتزامبمتتتذكرةإلتتتىمجلتتتسوزراءالخارجيتتتةفتتتي

لتتيتضتمنتهامذكرتتتهإلتىالتدولالكبتترىالمنتصترةفتيالحتترب،مضتمنهاآراءمطابقتةلتلتتكا0279

وقدأكدفيأحاديثهالخاصةمعرؤساءالوفتودقلقتهالشتديدعلتىمستتقبلليبيتاخشتيةأنتعتودإليهتا

 1 ايطالياثانيةأوأنتقعفيأيديدولةاستعماريةأخرى.

ئة،وأنأيفكرةترمتيإلتىتقستيمهاوقدجاءفيهذهالمذكرةأنليبيابلدعربيغيرقابلللتجز

سواًءإلىمنتاطقأوواليتاتأودوائترنفتوذ،أووضتعأيتقستيمفيهتاتحتتنظتاماالنتتداب،فكترةال

شتكعائتدةبالضتتررعلتىالليبيتيناقتصتتادياواجتماعيتا،وأنتتهاليمكتنإرغتامالليبيتتينعلتىقبتتولأي

اءبودهتتمموحتدة،وفتتيأنتتتركلهتتمالحريتةفتتيحتلاليتفتتقمتعأمتتانيهمالقوميتةفتتيالرغبتةفتتيبقت

إدارةشؤونهمب نفسهموأنتصبحعضوافيجامعةالدولالعربيتة،وأنأيتت خيرفتيالوصتولإلتى
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حتليحقتقهتتذهاألمتانيستتيؤديإلتىخيبتتةأمتللتتيسفتيليبيتتافحستب،بتتلفتيأنحتتاءالعتالمالعربتتي

 1 اجمع.

قتتتتىاألمتتتتينالعتتتتاملجامعتتتتةالتتتتدولالعربيتتتتةردًامتتتتنالحكومتتتتةوكتتتتانأولردفعتتتتللهتتتتذهالمتتتتذكرةأنتل

األمريكيةوعدتفيهابالنظروالعنايتةبالقضتيةالليبيتة،هتذاوقتداعقبتتاألمانتةالعامتةهتذهالمتذكرةببرقيتة

مإلتتىمجلتتسوزراءخارجيتتةالتتدولالكبتترىتعتتربفيتتهعتتناستمستتاكالشتتعبالليبتتي0271أبريتتل11فتي

الجامعتتةالعربيتتةلتتهفتتيذلتتكالمطلتتبكمتتاستتبقأنقتتررذلتتكفتتيمتتؤتمرانشتتاصكمتتابحقوقتتهمتتعت ييتتد

أشرناحيىعرااألمينالعامعلتىالحاضترينقضتيةليبيتاوتطوراتهتاحتتىيتمكنتوامتنمناقشتةالقضتية

لتتىكتتل لتتىاللجنتتةالدوليتتةالمتترادإرستتالهاإلتتىليبيتتا،وا  وشتترحهافتتيمتتؤتمروزراءخارجيتتةالتتدولالكبتترىوا 

جهتةيمكتتناالستتتفادةمنهتتالصتتالحليبيتتا.ورفتتاأيفكترةترمتتيإلتتىتجزئتتةالتتبودأوتقستتيمها،ستتواًءإلتتى

مناطقأووالياتأودوائترنفتوذ،وقتدأكتدتاللجنتةالطرابلستيةعلتىهتذهالفكترةأشتدالت كيتدمحاولتةمنهتا

يمتتتذكرةمرفوعتتتةمتتتناللجنتتتةللتتتمشتتتملالتتتبودوتتتتذليلأيعقبتتتةفتتتيستتتبيلتحقيتتتقالوحتتتدةالمتكاملتتتة.ففتتت

)إن طةرابلس الطرابلسيةبالقاهرةإلىمجلسالدولالعربيةتحت فيهاعنفصتلبرقتةعتنطترابلستقتول..

وكثيتترامتانتتادىستكانفتتزانوبرقتةبتمستتكهمبوحتدتهممتتعطترابلس،وأظهتترواوبرقةة وفةةزان جةةزءًا ال يتجةزأ( 

. 2 سخطهمعلىسياسةالتقسيم

بعااألملفيانضمامالسيدإدريسالسنوسيإلىفكترةالوحتدة،وعلتىهتذاوكانللطرابلسيين

األستتاسفقتتدضتتحوافتتيستتبيلهابكتتلشتتيء،وتتترددواعلتتىالستتيدإدريتتسعشتتراتالمتتراتمتتناجتتل

االتفاقعلىأساسها،ولكنب عونالسيدإدريتسحكومتةفتيبرقتةمنفصتلةعتنطترابلساألولمتن

                                                           

 جامعةالدولالعربية،محاضرجلستات،تقريترعتنزيتارةاالمتينالعتاملجامعتةالتدول947وثائقعابدين،محفظةرقم  1  
 م.0279سبتمبر98العربيةالنجلتراوفرنسافي

لعربية،المست لةالليبيتة،وهتوعبتارةعتنتقريترمقتدم،وكذلكانظرجامعةالدولةا109الطاهرالزاوي،مرجعسابق،ص: 2  
 .2عنقضيةاستقولليبيا،ص:0291مناألمينالعامللجامعةالعربيةإلىمجلسالجامعة،الدورةالثانيةعشرة،مارس
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ستتبيلالوحتتدةقتتداليمكتتنتتتذليلها،ومتتاكتتانيبيتتتهمتتعاالنجليتتزم،قتتدوضتتععقبتتةفتتي0272يونيتتو

بشتت نالوحتتدة،حيتتىحتتاولاالنجليتتزتضتتليلالشتتعبوخداعتته،فتتاخترعوافكتترةاالتحتتادبتتينالبلتتدين

نشاءحكومةفيكلمنهمامنفصلةفتيإدارتهتاعتناألخترىوجعتلالستيدإدريتسالسنوستيرئيستا وا 

عليها.

سيةكانتتعيجيدًاماكانيخططلهاالنجليزمعالسيدإدريسالسنوستيإالأناللجنةالطرابل

-وترىأنالغرامنهذااالتحادمايلي:

التضتتليلعلتتىالشتتعببتتانهتتذااالتحتتادهتتوالوحتتدةالتتتييطلبهتتا،واالستتتيوءعلتتىالبلتتدينعتتن -0

 ة.طريقالسيدإدريس،لمالمسوهفيهمنتنفيذمخططاتهمورغباتهمدونمعارض

إدمتتاجماليتتةالبلتتدينفتتيمشتتروعواحتتدليتستتنىلونجليتتزالصتترفمتتنماليتتةطتترابلسعلتتىإدارة -9

 برقة.

تشكيلجي،منالبرقاويينوالطرابلسيينباستمالسنوستي،يعتمتدفتيتكوينتهوبقائتهعلتىأستلحة -1

االنجليتتزوأمتتوالهم،وستتيكونهتتذاالجتتي،الشتتوكةفتتيظهتترمصتتركلمتتاستتاءتالعوقتتاتبينهتتا

  1 ينانجلترا.وب

ننظتترةبستتيطةفتتيتصتتريحرئتتيساإلدارةاالنجليزيتتةعقتتبإعتتونالستتيدإدريتتسحكومتتةبرقتتة وا 

تدلعلىمتااشتتملعليتههتذااإلعتونمتنمراوغتاتاالنجليتزودورانهتم،وفيمتايلتينتصالخطتاب

إدريتسالسنوستيفتيالذيألقاهرئيساإلدارةالبريطانيةفيبرقةنيابةعنحكومته،اعترافًاباألمير

)تعترف الحكومة البريطانية باألمير الذي أجمع الشعب على زعامتةه، ووافةق م0272أوائليوليو

على رئاسته كحكومة برقة ولقد أدركت الحكومة من قبل ر بة أهالي برقة في الحكم الذاتي، وهي 

،هم فةي هةذا السةبيل(لذلك ستتخذ كل الخطةوات التةي ال تتعةارض مةع التزاماتهةا الدوليةة لمسةاعدت

                                                           

 د .-19طرابلس،المصدرالسابق،وثيقةرقم  1  
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حيتتتىأوضتتتحمتتتافتتتيهتتتذهااللتزامتتتاتومتتتادلتتتتعليتتتهسياستتتتهاوهتتتواحتفاظهتتتاببرقتتتةمهمتتتاكانتتتت

 1 الظروف،وتسليمفزانإلىالفرنساويينوتركطرابلستحتالمساومة.

ونظرًالسياسةالفصلالواقعيةالتياعترفبهاالسيدإدريسالسنوسي،والعتقادالطرابلسيينأنه

-يخالفسياسةاالنجليز،ترىاللجنةالطرابلسية:ال

//أنيحتتذرالعتتتربعواقتتتبالوضتتتعالقتتائمفتتتيبرقتتتةمتتتادامالستتيدإدريتتتسمتمستتتكًابتتتهومتتتادامأوالً 

البرقاويوناليمكنهمالخروجعنهذهالسياسة.

بالستيدإدريتس//تتخذالوسائلالستقولطرابلسموحدةمتعبرقتةوفتزانوبعيتدةعتناالتصتالثانياً 

وسياسته،حيىدلتجميعالتجاربأنهاليعملللوحدةواليحاولالخروجمنالسياسةاالنجليزية.

//لنيغيرالطرابلسيونسياسةالفصلالتييتمسكبهاالسيدإدريسمعاعتقادهمأنطرابلسثالثاً 

لالثقافيتتةواالقتصتتتاديةتستتتفيدمنهتتاأكثتتترمتتنبرقتتة،وذلتتتكلمتتافتتيطتتترابلسمتتنمقومتتاتاالستتتتقو

واالجتماعيةبمااليوجدمثلهفتيبرقتة،وفتيأبنائهتامتنهتمأقتدرمتنالسنوستيعلتىالقيتامب عبتاء

 2 الحكم،وأنيرضوابحكومةيرأسهاالسيدالسنوسيويديرشؤونهااالنجليز.

متايترتتبعليهتا//أنالسيدإدريسهوالمسؤولوحدهعنسياسةفصلبرقةعتنطترابلس،ورابعاً 

متتنضتترر،ألنتتهلتتميناصتترسياستتةالتقستتيمأحتتدغيتتره،وكتتلهيئتتةتناصتترهأوحكومتتةتؤيتتدهفهتتي

 3 شريكةلهفيهذهالمسؤوليةويستنكرالشعبواليقرهبحال.

                                                           

 .990الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص: 1  
 د .-19ابلس،المصدرالسابق،وثيقةرقم طر 2 
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كماأكدتاللجنةالطرابلسيةأنإصراراالنجليزعلىربططرابلسبالسيدإدريسالسنوستي

اتهتتافيمتتاينتوونإنشتتاءهفتتيبرقتتةمتتنمشتروعاتحربيتتةومتتاستتتكلفهمحكومتتةإنمتاهتتواستتتغوللخبر

ماراتهامننفقاتاليمكنلوارداتبرقةأنتقومبها.  1 برقةوا 

واقترحتتتتاللجنتتتةالطرابلستتتيةبتتت نحتتتلهتتتذهالمستتت لةأوالختتتروجمتتتنهتتتذاالمتتت زقيكتتتونعلتتتىالنحتتتو

التالي:

 وثةبرقةوطرابلسوفزان.تحقيقوحدةالوطنالكاملةب جزائهاالث  0

 نيلاستقولهالتام.  9

انتختتابهيئتتةت سيستتيةوطنيتتةب شتترافمتتنتتتراهالجامعتتةالعربيتتةلتتتوليإدارةالتتبودفتتيفتتترة  1

 االنتقال.

 سحباإلدارةاالنجليزيةوالفرنساويةمنالقطركلهفورًا.  7

 االنجليزوالفرنساويينودعاتهم.تركالحريةللشعبفياختيارالحاكمونوعالحكمبعيدًاعنمؤثرات  9

  2 عدماالعترافب مارةالسنوسيوحكومته.  1

الهيئةالتنفيذيةللجنةالطرابلسية

أبوالقاسمالباروني

الفيتوريالسويحلي

الطاهرالزاويعمرالغويلي

وقتتداتختتذمجلتتسجامعتتةالتتدولالعربيتتةقتترارًابقبتتولالمقترحتتاتالستتابقةالتتتيقتتدمتهااللجنتتة

الطرابلسيةوكذلكالمقترحاتالتيتضمنتهاالمذكرةالمقدمةمنمختلفالدولالعربيةتؤيتداستتقول

                                                           
م ،0299–0212عائشتتةالجروشتتيعلتتى،التنظيمتتاتوالجمعيتتاتالليبيتتةفتتيمصتترودورهتتافتتيخدمتتةالقضتتيةالليبيتتة  1 

 .099،ص:9109رسالةماجستيرغيرمنشورة،آدابعينشمس،
 .919لزاوي،جهادالليبيين،ص:طرابلس،المصدرالسابق،وكذلكالطاهرا 2  
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ليبياأووضعهاتحتحمايتةمصترأوجامعتةالتدولالعربيتة،وقتدبحثتتالقضتيةثانيتةفتياجتمتاع

لتتتدولم،فتتتتماالتفتتتاقعلتتتىقتتتراربتتت نتتبنتتتىا0271أبريتتتل1مجلتتتسالجامعتتتةالعربيتتتةالمنعقتتتدفتتتي

 1 األعضاءالت ثيرعلىالدولالكبرىلتضعأمانيالليبيينالقوميةموضعاإلعتبار.

ويتتتترىالمجلتتتتسأنكتتتتلتستتتتويففتتتتيتحقيتتتتقهتتتتذهاألهتتتتدافالعادلتتتتةأوحرمتتتتانليبيتتتتامتتتتن

استقولهابتجزئتهاأووضعهاتحتوصايةأجنبيتةهتوعمتليتنتافىقطعتًامتعالحتقوالعدالتة،ومتن

قاماالمينالعاملجامعةالدولالعربيتةعبتدالترحمنعتزامقبتلرحلتتهالتىلنتدنفتيأجلتحقيقذلك

مبزيتتتارةاألقطتتتارالعربيتتتةواألعضتتتاءفتتتيمجلتتتسالجامعتتتة،فتتتتابعمستتتاعيهفتتتيهتتتذه0279ستتتبتمبر

القضتيةبتت نقابتتلوزيتترأمريكتتاالمفتتوا،ووزراءالمفوضتتيةاالنجليزيتتة،وتحتتدىإلتتىالمستتؤولينفتتي

ضتتية،ولمتاقابتتلالملتتكعبتدالعزيتتزآلستتعودعتراعلتتىمستتامعهمست لةليبيتتا،وعنتتدشت نهتتذهالق

زيارتتتتهلبغتتتدادتباحتتتىمتتتعالمستتتؤولينالعتتتراقيينفتتتيشتتت نها،وعتتتراعلتتتىالحكومتتتةالعراقيتتتةمتتتذكرة

الحكومتتتتةالمصتتتترية،وعلتتتتىأستتتتاسهتتتتذهالمتتتتذكرةرأتمصتتتترأنتحتتتتددموقفهتتتتا،فعهتتتتدتالحكومتتتتة

عبتتدالحميتتدبتتدوي ب عتتدادمتتذكرةشتتاملةعتتنالقضتتيةالليبيتتةووجهتتةالنظتترالمصتتريةإلتتىالتتدكتور 

 2 المصرية،والتمسكبحقليبيافياالستقولطبقًاللقوانينالدولية.

وفتتتتيعمتتتتانقتتتتاماألمتتتتينالعتتتتاملجامعتتتتةالتتتتدولالعربيتتتتةبمقابلتتتتة شتتتتكريالقتتتتوتلي رئتتتتيس

سالجمهوريتتتتةاللبنانيتتتتةوعتتتتراعليهمتتتتاهتتتتذهالجمهوريتتتتةالستتتتورية،والشتتتتيخ بشتتتتارةالختتتتوري رئتتتتي

وبناًءعلىقرارالدولاألعضاءفيمجلسالجامعةعلىأنيكتوناجتمتاعهمفتيلبنتان 3 المس لة.

محيتتىانعقتتدمجلتتسالجامعتتةالعربيتتةبرئاستتة ريتتااالصتتلح رئتتيسالوفتتد0274أكتتتوبر00فتتي

                                                           
 .079مجيدخدوري،ليبياالحديثة،ص: 1 
،ليبيتتاتقتتارير،تقريتترعتتنرحلتتةاالمتتينالعتتاملجامعتتةالتتدولالعربيتتةإلتتىاألقطتتارالعربيتتة،097وثتتائقعابتتدين،محفظتتة 2 

العربيتةواألمتمالمتحتدة،دارالكتتاب،ستاميحكتيم،استتقولليبيتابتينجامعتةالتدول921الطاهرالتزاوي،جهتادالليبيتين،ص:
 .02–08،ص:0،0219الجديد،ط

.097وثائقعابدين،محفظةرقم 3 
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لتتتذيأوضتتتحلألعضتتتاءأنالحكومتتتةالعراقيتتتةاللبنتتتاني،وكتتتانأولالمتحتتتدثينرئتتتيسالوفتتتدالعراقتتتيا

قدمتإلىالحكومةالبريطانيةطلبًاشفويًابوجتوباألختذبوجهتةنظترالحكومتةالعراقيتةعنتدالبحتى

فتتيمستتتقبلليبيتتا،ثتتمدارتالمناقشتتاتبشتت ناالقتتتراحالتتذيتقتتدمبتتهالوفتتدالمصتتريحتتولالقضتتية

-بعاالتعديوتبالصيغةاآلتية:الليبية،ووافقتلجنةالوفودعليهبعدإدخال

) لما كان حق ليبيا في وحدتها واستقاللها هو حةق طبيعةي ثابةت بحكةم التةاريخ، وبمةا أهةدرت 

مةةن دمةةاء  زيةةرة فةةي سةةبيل الةةذود عةةن وحةةدتها واسةةتقاللها، أو بمناسةةبة البةةت فةةي مصةةير المسةةتعمرات 

أخر  ما قرره من أن وحدة البالد الليبيةة  االيطالية، فإن المجلس إذ يراقب المسألة بقلق فإنه يؤكد مرة

برقةةة وطةةرابلس وفةةزان واسةةتقاللها هةةو الهةةدف األول الةةذي يجةةب أن تنشةةده الةةبالد العربيةةة وتسةةعى إليةةه 

 1 .بكافة الوسائل الفعالة المكلفة(

وقتتدوجتتدتالمواقتتفالمصتتريةالداعمتتةللقضتتيةالليبيتتةالتقتتديرواالحتتتراممتتنقبتتلالليبيتتين،

وفدطرابلسضماألعيانوالتجاروالمقيمينبمصروخريجوالمعاهدوالجامعاتالمصتريةحيىقام

منالليبيينبرئاسةاحمدالسويحليبزيارةرئيسوزراءمصر مصتطفىالنحتاس ،حيتىأعلنتواعتن

شتتكرهملتتدولتهمعلتتىموقتتفالحكومتتةالمصتتريةمتتنقضتتيةبودهتتمقتتائلينأنتتهإذاكتتانمتتنحكومتتة

 2 كنالحكومةالمصرية.تساعدهمفلت

وقدبذلاألمينالعاملجامعةالدولالعربيةتنفيذالقراراتالمجلسالسابقةمساعكثيترةلتدى

بعاالدولالكبرىخصوصابريطانياوأمريكاالشتتراكالجامعتةأوبعتادولهتافتيلجنتةالتحقيتق

عمعاهدالصلحااليطاليتةموضتعالتيتقررإرسالهاللمستعمراتااليطاليةالسابقة.فمنذأنتموض

أخذوكوءوزراءالخارجيتةعلتىعتاتقهمأمترتنفيتذالشتروطالمتعلقتة0274سبتمبر01التنفيذفي

                                                           
أكتتتتوبر00وثتتتائقجامعتتتةالتتتدولالعربيتتتة،محاضتتترجلستتتات،مضتتتبطةالجلستتتةاألولتتتى،دوراالنعقتتتادالعتتتاديالستتتابعفتتتي 1 
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 .77ساميحكيم،استقولليبيا،ص: 2 
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م،وقتدشتملإرستاللجنتة0274أكتتوبر1بالمستعمراتااليطالية،وكانعملالوكوءالذيبدأفتي

عتدادتوصتياتتحقيقإلىالمستعمراتااليطاليةوالتشاورمتعالحكومتاتا ألخترىذاتالمصتالح،وا 

لمجلسوزراءالخارجيةتمهيداالتخاذقرارنهتائيبخصتوصالتصترفبالمستتعمراتااليطاليتة.وقتد

انتهزاألمينالعاملجامعتةالتدولالعربيتةفرصتةرحلتتهإلتىأمريكتاوانجلتترا،وتحتدىمتعالمستؤولين

 1 االقطرالعربيفياستقولهودواموحدته.فيمصيرليبياوت ييدالجامعةالعربيةلمطالبهذ

وكانتاللجنةالطرابلسيةقدوجهترسالةإلىاألمينالعاملجامعةالدولالعربيةجاءفيها:

 )حضرة صاحب السعادة األمين العام لجامعة الدول العربية

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

تقةةدم إلةةى سةةعادتكم برأيهةةا فةةي القضةةية الليبيةةة ال وبعةةد: فةةإن اللجنةةة الطرابلسةةية بالقةةاهرة ت

لتزيدكم علمًا بها ألنها نشأت بةين يةديكم و ةذيتموها بأفكةاركم، ولكةن لتوضةي  وجهةة نظرهةا فيمةا 

 تراه من الخير لهذه القضية راجية من سعادتكم عرضه على مسامع جامعتنا الموقرة.

ر للجامعةة العربيةة لمةا أبدتةه مةن واللجنة ال تجد في مقةدورها مةا يفةي بمةا تةراه مةن الشةك

جهود في خدمة قضيتنا، ونسأل اهلل أن يكلةل أعمالهةا بالنجةاح، كمةا تتقةدم بمثةل هةذا الشةكر إلةى 

 2  .الهيئات اإلسالمية التي ما تزال تنشر أخبار القضية، ما يهيئ لها طريق النجاح إن شاء اهلل

رتبهاأدوارثوثة:واليخفىعلىجامعتناالموقرةأنالقضيةالليبيةم

م وهتتتتودورالجهتتتتادوالتضتتتتحيةوالصتتتتراعبتتتتينالحتتتتق0211 إلتتتتى 0200التتتتدوراألول:متتتتن 

والباطلوقدحضرسعادةأمينعامالجامعتةالعربيتةمعظمته،ولتهفيتهجتوالتموفقتةمتازالالطرابلستيون

يذكرونهالهبالخير.
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االستتعبادوالظلتم،وتغلتبالشتترم وهتودور0279 إلتىآختتر 0210التدورالثتاني:متن 

علتتىالخيتترفتتيعهتتدجبتتابرةالفاشستتتيةوطغاتهتتاحتتتىمتتلالنتتاسالحيتتاةمتتعمتتناليعرفتتونالحيتتاة،

 1 حكمالطليانفيهالبودبيدمنحديد،وانزلوابهامنأنواعالقسوةمالمتعرفأمةمثله.

لنتافتيأثنائتهوقتداشتتملعلتىموهوالتذيمتاز0271يناير91الدورالثالى:يبتديمن

مالميكنفيالحسبانمنألمالنفوسوحملعلىالي س.وقتدأستفرتالحتربعتنوعتيعتامفتي

جميعالشعوباستفادمنهالغالبوالمغلوبفكانلزاماأنتنبهفيالليبيينماحتاولالطليتانإماتتته

نالبلتدانالتتيشتملتهاويتوتالحترب،منالشعوربواجبالوطنوالمطالبةبحقوقته،وكانتتليبيتامت

فحصلفيهامنتدافعالجيو،ماقضىعلىالكثيرمنثروتها،واضطرأبناؤهاإلىاالشتتراكفتي

 2 الحربدفاعًاعنهاوانتهازاللفرصةفيطردالطليانمنهاوالقضاءعليهم.

فهمونزلوامعهمووقفالشعبكلهإلىجانبجي،الحلفاء،فقاتلكثيرمنأبنائهفيصفو

فيأماكنالخطرحتىطردواالطليان،وكانمنطقالحقوالعدالةيقضيعلتىاالنجليتزأنيستلموا

بودناعقباالستيوءعليهامباشرةلماي تي:

:ألنهابودنامنذأكثرمنألفوثوثمائةسنة.أوالً 

تقمأمةفيمستوانابمثله.:ألنناقاتلنامنأجلها إحدىوعشرينسنة قتااللمثانياً 

:ألننالمنعترفللطليانفيهابحتقحتتىيتدعياالنجليتزأنهتمحلتوامحتلالطليتانفيمتالهتمفيهتامتنثالثاً 

حقوق.

:ألننامنالشعوبالتيشملهاميثاقاألطلنطيفيإعطائهاالحريةوحقتقريرالمصير.رابعاً 

يانمنهاب موالناورجالنا.:ألنناساعدناالحلفاءعلىطردالطلخامساً 
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:أناالنجليزيعلمونأنهمماجاءوالمحاربةالليبيين،ولميسبقأنهماعتدواعليناوحاربناهمسادساً 

 1 وأنناأصحابالحقالشرعي.

لهتتتذاوغيتتترهمتتتناألستتتبابالمعقولتتتةكتتتانعلتتتىاالنجليتتتزأنيتخلتتتواعتتتنليبيتتتابمجتتتردطتتترد

لتتكلتتميحصتتل،وألمتترمتتاستتارتالسياستتةاالنجليزيتتةعلتتىمتتاكانتتتالطليتتانمنهتتاولكتتنشتتيئًامتتنذ

تسيرعليهالسياسةااليطاليتة،وعلتىهتذانشت تحالتةستيئةفتيالتبوداليرجتىلهتاصتوح،ومنهتا

الحالةاإلداريةوالسياسيةواالقتصاديةواألدبية.

برقتةوطترابلسبت الوختمتالمذكرةبنصيحةوجهتهااللجنةالطرابلسيةإلىمواطنيهتاستكان

يفكروااآلنبغيراالستقول،ف ذامانالوهجاءدورالتفكيترفتيالحكومتةومتنيلتيرئاستتها،وتعتقتد

أنأجتدرالنتاسبهتتذهالحكومتةورئاستتتهاهتمأولئتتكالتذيناكتستبواشتتهرتهمعتنطريتتقالتضتحيةفتتي

سبيلالوطنوتقديمأموالهموأنصارهمفداًءلها.

تنصتتحلهتتمكتتذلكبتت نيجعلتتواحكمهتتمجمهوريتتا،فقتتددلتتتتجربتتةالجمهوريتتةواليفوتهتتاأن

الطرابلسيةعلىأنأصلحأنواعالحكمفيليبياهوالحكمالجمهوري،ولمتتفقكلمةالرؤستاءاتفاقتا

استتتتفادتمنتتتهالتتتبودمثتتتلاتفتتتاقهمفتتتيظتتتلحكتتتمالجمهوريتتتة،وأناألستتتبابالتتتتيدعتتتتإلتتتىإنشتتتاء

مماتتزالقائمتةوهتيتعتددالقبائتلوتجمتعكتلقبيلتةحتولرئيستها،0208سيةفيالجمهوريةالطرابل

 2 ويتبعهذاالتكتلالقبليتركيزالنفوذفيالقبيلةالتيهيأشدقوةوأكثرجمعًا.

وتتترىاللجنتتةالطرابلستتيةعوجتتاللحالتتةالقائمتتةفتتيطتترابلسوبرقتتةاآلن،ولستتومةالقضتتية

-قهاتحقيقماي تي:الليبيةمنالتعثرفيطري
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تضامنالجهودعلىنقدالحالةالقائمتةاآلنفتيليبيتاومطالبتةاالنجليتزعتنكتلمتايشتكومنته  0

الليبيتتونوتبليتتغذلتتكإلتتىالجامعتتةالعربيتتةلوستتتعانةبهتتاعلتتىإقنتتاعاالنجليتتزبوجتتوبتحستتين

 الحالةفيليبيا.

بعادالطليتانعنهتاإبعتاد  9 اتامتاومتلءالوظتائفبمتوظفينمتنالطرابلستيينوهتمتغييراإلدارةفيطرابلسوا 

ذااحتتتاجاألمتترإلتتىرؤستتاءأقتتوم،فيتتؤتىبهتتممتتنالعتترببمعرفتتةجامعتتة كثيتترداختتلالتتبودوخارجهتتا،وا 

 الدولالعربية.

 إلغاءالضرائبعنالمزروعاتوالحيواناتواألشجار،حيىأنالبودفيحالةافوستاموبؤسشديد.  1

االبتتتدائيعلتتىنظتتاممثيلتتهفتتيمصتتر،ويتتؤتىلتتهب ستتاتذةمتتنمصتترأستتوةبتتالبودجعتتلالتعلتتيم  7

العربيةاألخرىبعدأخذحملةالشهاداتالعاليةالمصريةومنثبتتمقتدرتهمعتنطريتقالمتران

ومزاولتتةالمهنتتةمتتنالطرابلستتيينواالقتصتتارعلتتىاالبتتتدائيحتتتىيتختترجالتلميتتذالصتتالحلتلقتتي

 .التعليمالثانوي

 إطوقسراحالتجارة،ورفعالقيودعنالصادروالواردحتىتخفالضائقةالماليةعنالبود.  9

تكتلالشعبحولالجامعتةالعربيتةتكتتوتتمثتلفيتهوحدتتهوصتوبتهفتيحقته،وأاليقطتعفتي  1

 أمربدونهاوأنيفواإليهابحىمشاكلهالدولية.

لتىأيحتتدوصتلتمستتاعيهممصتارحةالشتتعبمتنقبتتلالزعمتاءوالهيئتتاتالس  4 ياستيةب عمتتالهموا 

لدىاالنجليزوغيرهمفيمطالباألمة،ويكونذلكفينشراتدوريةليكونالشعبعلتىيقتين

منأعمالهمفماكانمنخيرشكرهمعليته،ومتاكتانغيترذلتكولهتمعليتهوجتهالصتوابفيته،

،فت نالتتاريخمتايحتتاجإلتىاستتغفاروعلىالزعماءوالهيئاتالسياسيةأنيتقواابفيأعمتالهم

 نرجوأنيوفقواله.
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داريتاوسياستياوأدبيتتا، هتذامتاتترىاللجنتةاإلستراعبتهلتحستينالحتالفتيطترابلسوبرقتةاقتصتادياوا 

وتتقتتدمإلتتىجامعتتةالتتدولالعربيتتةوالهيئتتاتاإلستتوميةبرجائهتتاالحتتارأنتبتتذلجهودهتتاإلتتىكتتلمتتا

الصتتالحة،وأنتحتتذرهمكائتتدالسياستتة،فتت نالعتتالمعلتتىبركتتانيكتتادينفجتتريوجتتهالشتتعبإلتتىالحيتتاة

ولنينجومنهإالالحذرون.

م0271هتسبتمبر0119شوال

اللجنتتتتتتتة

الطاهرالزاويعمرالغويلي

 1 أبوالقاسمالباروني.الفيتوريالسويحلي

 -نة التحقيق الرباعية إلى األقاليم الثالثة:اللجنة الطرابلسية وزيارة لج
اشتتتترطتمعاهتتتدةالصتتتلحفتتتيحتتتلمشتتتكلةالمستتتتعمراتااليطاليتتتةوجتتتوبمراعتتتاةرغبتتتات

السكانومصالحهملحفظالستومواألمتن،وقتدقتررتالتدولاألربتعتقيتدًامنهتابتذلكأنتبعتىبلجنتة

نووضتتتعتقريتتترعتتتناألحتتتوالتحقيتتتقمؤلفتتتةمتتتنممثتتتلمتتتنكتتتلمنهتتتاللتعتتترفعلتتتىرغبتتتاتالستتتكا

موصتتتتدرتإليهتتتتا0274أكتتتتتوبر91الداخليتتتتةفتتتتيالمنتتتتاطق،وقتتتتدعتتتتينوكتتتتوءوزراءاللجنتتتتةفتتتتي

التعليمتتاتبتت نتقصتترتقريرهتتاعلتتىذكتترالحقتتائقوأنتمتنتتععتتنتقتتديمأيتتةتوصتتياتتتعلتتقبحتتل

  2 مشكلةالبودحًونهائيًا.

 متتلأنيجتتدمناصتترةمتتنأمريكتتاوانجلتتترالفكتترةوكتتاناألمتتينالعتتاملجامعتتةالتتدولالعربيتتةي

دعتتاءاتبتت نذلتتكيفتتتح تمثيتتلالجامعتتةفتتيلجنتتةالتحقيتتقالمتتذكورة،ولكنتتهوجتتداعتتتذاراتمتنوعتتةوا 

البابلمطالبدولأخرىلتمثيلهافتيلجنتةالتحقيتق،ممتايختالفمتااتفقتتعليتهالتدولاألربتعمتن

األربتتتعالكبتتترى الواليتتتاتالمتحتتتدةاألمريكيتتتة،روستتتيا،قصتتتراالشتتتتراكفتتتيتلتتتكاللجنتتتةعلتتتىالتتتدول
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مأنمستاعيها0274لتذافقتداتضتحلألمانتةالعامتةلجامعتةالتدولالعربيتةمنتذ 1 فرنسا،بريطانيتا .

معبريطانياوأمريكاوفرنساغيرمجديةوأنالدولتانمصممتانعلتىاالحتفتاظبمتافتيأيتديهمامتن

ةأوأيشتتتتكلآختتتترمتتتتناألشتتتتكالواألوضتتتتاعالتتتتتييلجتتتت إليهتتتتاأراٍاليبيتتتتةعتتتتنطريتتتتقالوصتتتتاي

 2 المستتيطرونإلقامتتةنظتتمشتتبيهةباالستتتقولفتتيظاهرهتتا،وهتتيفتتيالواقتتعأداةلوستتتعمارالمقن تتع.

وقدجاءهذاالتكتلالغربينتيجةللنداءآتالروستيةالمتكتررةبوضتعطترابلستحتتوصتايةاالتحتاد

 3 السوفيتي.

سوزراءخارجيةالدولالكبرىبتشتكيللجنتةالتحقيتقللمستتعمراتااليطاليتةوبعدقرارمجل

مواتختذالقترارات0278نتوفمبر99بحىمجلسجامعةالدولالعربيةهذااألمترفتياجتماعتهيتوم

-التالية:

يؤيدمجلسالجامعةقراراتهالسابقةفيش نوحدةليبياب قسامهاالثوثة برقتةوطترابلسوفتزان   0

ستتتقولهااستتتقواًلتامتتًا،وقتتدكلفتتتاللجنتتةالسياستتيةالتابعتتةللمجلتتساألمانتتةالعامتتةللجامعتتةوا

 العربيةتقديممذكرةإلىلجنةالتحقيقتتضمنوجهةنظرالمجلس.

والمجلسوهويقدرتصميمأهلليبياعلىتحقيقأهدافهمالقوميتةومبلتغتمستكهمواتحتادهمفتي  9

  4 فيبذلكلمعونةلهمحتىبلو أهدافهم.بودهمُيعلنأنهسيمضي

وقتتدستتاندتالهيئتتاتالسياستتيةفتتيالقتتاهرةوعلتتىرأستتهااللجنتتةالطرابلستتيةهتتذاالموقتتفالتتذيأعلنتتته

الجامعتتتةالعربيتتتةوحكوماتهتتتا،فنتتتادتبتتتدورهاباستتتتقولليبيتتتاووحتتتدةأراضتتتيها،واإلنضتتتمامإلتتتىالجامعتتتة

العربية.
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يبرقتتةفقتتدحلهتتاالستتيدإدريتتسالسنوستتي،وأقتتامبتتداًلعنهتتاالمتتؤتمرالتتوطنيأمتتاالهيئتتاتالسياستتيةفتت

وينحصتتربرنتتام المتتؤتمرفتتيوجتتوبتحقيتتقاستتتقولبرقتتةالتتتاموقيتتامحكومتتةدستتتوريةب شتترافالستتيد

وعنتتدماوصتتلتاللجنتتةطتترابلسكتتانالشتتعبفتتيحالتتةمتتنالتتتوترالسياستتي 1 إدريتتسوورثتتتهمتتنبعتتده.

قضتتتيةكانتتتتبالنستتتبةلتتتهأهتتتممتتتايعنيتتتهمتتتنحيتتتىارتباطهتتتابمستتتتقبله،وقتتتدألقتتتتاإلدارةالعنيتتتفبصتتتدد

العستتكريةالبريطانيتتةالقتتباعلتتى حستتنالعقبتتة زعتتيمالكتلتتةالوطنيتتةالحتترةفتتيستتبيلأنتضتتمنحريتتة

التعبيتترعتتنالتترأيحستتبمتتازعمتتتكمتتاأنالستتيد بشتتيرالستتعداوي رئتتيسهيئتتةتحريتترليبيتتاقتتدستتبق

مببرنتتام أقرتتتهالحكومتتةالمصتتريةوالجامعتتةالعربيتتةوحتتاوللتتم0278متتارس8لجنتتةإلتتىطتترابلسفتتيال

شتتملاألحتتزابالسياستتيةالمطالبتتةبليبيتتاالموحتتدةالمستتتقلةوهكتتذاف نتتهعلتتىالتترغمممتتابتتينزعمتتاءهتتذه

لتتىالمطالبتتتةاألحتتزابمتتنمنافستتات،ف نهتتتاظهتترتوك نهتتاجبهتتتةوطنيتتةموحتتدةوتقتتدمتببيتتتانيرتكتتزع

 2 باالستقولالتام،ووحدةليبيا،واالنضمامإلىالجامعةالعربية.

نكانتأهدافالوفدالبرقاويتتجهنحوإقامةاإلمارةالسنوسيةفيبرقة،سواًءأصبحتهتذه وا 

الواليةمستقلةأمأصبحتتحتالنفوذالبريطاني،ولذلكفقدصترحالوفتدالبرقتاويبقولتهأنتهاليريتد

 3 أنيربطمصيربرقةبمصيرطرابلسمادامتالدولالكبرىلمتتفقعلىمصيرتلكالوالية.

كمتتاأنالستتيدعبتتدالتترحمنعتتزامكتتانيقتتاوماإلمتتارةالسنوستتيةويستتاندالوفتتودالطرابلستتيةوعلتتى

العربيتتة،رأستهااللجنتةالطرابلستيةالتتيكانتتتتدعوإلتىاالستتقولوالوحتدةواالنضتمامإلتىالجامعتة

وتتجاهتلإمتارةالستتيدإدريتسالسنوستتيوكتانإصترارعتتزامعلتىهتتذاالموقتفمتنأهتتمالعوامتلالتتتي

أدتفيمتتابعتتدإلتتىاالصتتطدامبينتتهوبتتينهيئتتةالتحريتترإذرأتالهيئتتةأنموقتتفعتتزاممتتناإلمتتارة

                                                           
،مجلةالبحوىوالدراستاتالعربيتة،0278–0271السيدرجبحراز،األحزابالليبيةوقضايااالستقولواإلمارة،الوحدة 1 

 .19،ص:0249يونيو
 .19.كذلكالسيدرجبحراز،مرجعسابق،ص:011مجيدخدوري،مرجعسابق،ص: 2  
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لقتتتيبالستتتيدالسنوستتتيةاليختتتدمالقضتتتيةالليبيتتتة،بتتتلمتتتنشتتت نهأنيختتتدمالمخططتتتاتالبريطانيتتتة،وي

إدريتتتسأكثتتتروأكثتتترفتتتيأحضتتتاناالنجليتتتز،وكتتتانعتتتزاميعتمتتتدفتتتيمقاومتتتةاإلمتتتارةالسنوستتتيةعلتتتى

تشتتتتجيعبعتتتتااألحتتتتزابالطرابلستتتتيةستتتتر ًاوعلتتتتىرأستتتتهااللجنتتتتةالطرابلستتتتية،حيتتتتىطالبتتتتتاللجنتتتتة

 1 -الطرابلسيةباآلتي:

أووعتتدارتتتبطبتتهالستتيدإدريتتسالسنوستتي/االستتتقولالتتتاملليبيتتاكلهتتا،بحيتتىيعتبتترأياتفتتاقأوالً 

معبريطانياالغيًالمناقضتهإلرادةالشعب.

 2 /الوحدةالحقيقيةللبودبحدودهاالطبيعية،وتوحيدنظامالحكمواإلدارةفيها.ثانياً 

ولمتتتاشتتتعراألمتتتينالعتتتامبمتتتايحتتتاكلهتتتذهالمستتتاعيمتتتنمتتتؤتمراتدوليتتتةمعاكستتتة،وتحتتتول

ريقالتياتخذوهاباستعدادهمللتمشتيفيهتامتعالعترب،أصتبحلزامتاإعتدادالترأيااليطاليينعنالط

العتتامالعربتتيللمقاومتتةفتتيحالتتةاتفتتاقالتتدولالتتثوى بريطانيتتاوفرنستتاوايطاليتتا علتتىتقستتيمالتتبود

ومنعالوصايةااليطاليةعلىالخصتوصمتنالنفتاذبكتلالوستائل،أيميتلالكتلتةالعربيتةكلهتاإلتى

 3 تضانايطالياوترضيتهالمقاومةروسياالشيوعية.اح

واتخذتالترتيباتالمتعددةلتهيئةليبيتاللتدفاععتننفستها،وكانتتوزارةالخارجيتةاالمريكيتة

وممثلواأمريكاعلىوجهالخصتوصيشتاركوناألمتينالعتامرأيتهفتيأنالوصتايةااليطاليتةاليمكتن

ماء،ومعذلكف نايطالياقدانصرفتللتفتاهممتعبريطانيتاوفرنستاتنفيذهافيطرابلسإال ب راقةالد

بتتداًلمتتنالتفتتاهممتتعالعتتربوانتهتتتمعهتتمإلتتىمشتتروعأواتفتتاق بتتيفنستتفورزا بتت نتتتتولىايطاليتتا

                                                           
الوطنيللمحفوظتاتوالدراستاتالتاريخيتة،مركتزجهتادالليبيتينستابقًاشتعبةالوثتائقالعربيتة،ملتفاللجتانطرابلس،المركز 1 

 بياناللجنةالطرابلسيةإلىالشتعبالليبتيتوضتحلتهالسياستةالخاطئتةالتتيدرجعليهتا بشتير18 و.ر 11واألحزابرقم 
 هجمهعلىالدولالعربيةوجامعتهاوأمينها.السعداوي فيانحيازهإلىالسياساتاالنجليزيةوت

 المصدرالسابق. 2 
.191،وحيدالدالي،أسرار،ص:18جامعةالدولالعربية،المس لةالليبية،ص: 3  
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الوصتتتايةعلتتتىطتتترابلس،وتتتتتركبرقتتتةلبريطانيتتتا،وفتتتزانلفرنستتتا،علتتتىأنتخضتتتعاالجتتتزاءالثوثتتتة

 1 لوصايةدولية.

اتفاقبريطانياوفرنساوايطاليتاعلتىهتذاالحتاليقتومعلتىاعتبتارأنوحتدةليبيتاأمتروكان

يتعتتذرتحقيقتتهواليمكتتنقبولتته،واستتتندتهتتذهالتتدولالتتثوىفيمتتاذهبتتتإليتتهإلتتىأنتقتتاريرلجنتتة

التحقيققتدأثبتتتعلتىحتدقتولهمعجتزليبيتاعتنتحمتلعتبءاالستتقولمتنالناحيتةاالقتصتادية،

أنهتتذهالتتدولصتتارتتقتتولأنهنتتاكاختوفتتًاكبيتترًابتتينأمتتانيالشتتعبالليبتتيفتتيبرقتتةوبتتينكمتتا

أمانيتتتهفتتتيطتتترابلس،إلنالبرقتتتاويينيقتتترروناستتتتقولهمب متتتارةالستتتيدإدريتتتسالسنوستتتيواليقبلتتتون

لستتيونالوحتتدةإال علتتىشتتريطةإقتترارالطرابلستتيينلألمتتارةالسنوستتية،فتتيحتتينأغفتتلإختتوانهمالطراب

 2 ذكراإلمارةأماملجنةالتحقيقالدولية.

-وكانتاللجنةالطرابلسيةقدأعلنتفيبرنامجهاالسياسيالذييتمثلفياآلتي:

اعتبتتارالقطتترالليبتتيوحتتدةالتتجتتزأمتتنحتتدودمصتترإلتتىحتتدودتتتونس،ومتتنالبحتترالمتوستتطإلتتى  0

 حدودالسودان.

 مناهضةالسياسةاالستعمارية.  9

 علىجعلالسياسةالطرابلسيةجزءًامنسياسةالجامعة.العمل  1

 المطالبةباالستقولالتاموالوحدةالشاملةالتيالشرطفيهاوالقيد.  7

ومنرأيهافيالوحدةأنتكونخالصةلمصلحةالبودمنغيرنظرةإقليميتةأوأكثريتةإلنتهتاز

وأنمصلحةالتوطنتتوقتفعليهتا،والالفرصأوجلبالمصالح،وأنيشعركلليبيبحاجةإليها،

تكونمشروطةبشرط،ف ذاحققالشعبالليبيهذاالمعنىكانتالوحدةخيراوبركةوأثمرتثمرتهتا

الطيبة.
                                                           

 .191الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص: 1 
 .21السيدرجبحراز،مرجعسابق،ص: 2 
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وتنحصتترأعمتتالاللجنتتةالطرابلستتيةفيمتتايحقتتقهتتذهالمبتتادلمتتنأيطريتتق،فلتتمتتتتركفرصتتة

افتيالوحتدةواالستتقول،وقتدتقتدمتبمطلبهتاإلتىدوليةأومحليةإالانتهزتهاللمطالبةفيحقليبي

 2  1 انجلتراوفرنساوهيئةاألممالمتحدةومجلساألمنولجنةالتحقيقالرباعية.

واستتتمرتاللجنتتةفتتياالحتجتتاجعلتتىالتصتتريحاتوأعمتتالالبريطتتانيينوالفرنستتيينفتتيطتترابلس

مواصتتلةالكفتاحفتتيستتبيلتحقيتتقوحدتتته،وبرقتةوفتتزانوفتتيمناشتتدةالشتعبفتتيالتمستتكباستتتقولهو

 3 وتحذرمنمكرالمستعمرينالذينيسعونلتمزيقوحدته.

كذلكعملتاللجنةالطرابلسيةعلىتوعيةالشعبالليبيفيالداخللتمسكهباستقولبتودهووحتدتها

كمتاقامتتبتقتديمأثناءوصوللجنةالتحقيقالدوليةإلىليبياالستفتاءالشتعبعلتىمصتيرقضتيةبتوده،

م،وأوضتتحتفيهتتا0278متتذكرةإلتتىمجلتتسالجامعتتةالعربيتتةالمنعقتتدفتتيالقتتاهرةفتتيأواختترأكتتتوبرعتتام

قامتتتةحكومتتتة المشتتتاكلالتتتتيتتعلتتتقبالقضتتتيةالليبيتتتةوالسياستتتةالتتتتيتتتتديرهاانجلتتتتراحتتتولتقستتتيمالتتتبود،وا 

التذييطالتببتهالوطنيتونبالوحتدةمنفصلةعنبعضهاووضعحدودوهميةوأوضاعمختلفتة،فتيالوقتت

ورفعالحواجزبتينأقتاليمليبيتا،كمتاأوضتحتاللجنتةفتيمتذكرتهاأناالستتقولالتتامالنتاجزهتوالمطلتب

الضتتروريللشتتعبالليبتتي،أمتتامتتايبتتدوفتتيأفتتقالسياستتةالدوليتتةمتتنتوعتتببالقضتتيةالليبيتتة،ف نمتتاهتتو

دعايتتةااليطاليتتةفتتيطتترابلسشتت نضتتدمصتتالحالعتتربتحتتتبزعامتتةبريطانيتتاوتوجيههتتا،ممتتاأصتتبحلل

مسمعاالنجليزومصتيرهم،وكتذلكالدعايتةالصتهيونيةفتيطترابلس،لهتذافت ناللجنتةتلفتتنظترالجامعتة

                                                           
يتتةفتتيالكفتتاحضتتداالطمتتاعاألجنبيتتةفتتيليبيتتاعقتتبالحتتربالعالميتتةالثانيتتة،محمتتدالهتتاديابوعجيلتتة،دورالحركتتةالوطن 1 

 .018،ص:9109مصراتة
 نفسالمرجع 2 
ملتنفيتذ0274هيئةاللجنةالتيشكلهامندوبووزراءخارجيةالدولالكبرىفيلندنأثنتاءاجتمتاعهمفتيالثالتىمتنأكتتوبر 3 

تعمراتااليطاليتةلجمتعالبيانتاتوبحتىاألحتوالالسياستيةواالقتصتاديةواالجتماعيتة،مندوبومعاهدةالصتلحللتحقيتقفتيالمست
للقيامبهذهالمهمة.0274أكتوبر91واستفتاءأهاليتلكالمستعمراتفيتقريرمصيرهم،وقدعنيتفي
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العربيتةإلتتىهتذهاألوضتتاعالقائمتتةاآلنفتيليبيتتاوالتتييحميهتتااالنجليتتزويشتجعونهاللبتتتفتيهتتذااألمتتر

 1 الليبيينللعملمنأجلاستقولليبياووحدتها.ومحاولةالتوفيقبين

كماطالبتاللجنةفيمذكرتهاإلىالجامعتةالعربيتةالقيتامبمحاولتةالتوفيتقبتينالليبيتينحتولاإلمتارة

السنوستتيةالتتتيهتتتيالعتتائقالكبيتتترفتتياالتفتتتاقعليهتتابتتينالطرابلستتتيينوالبرقتتاويين،إضتتتافةإلتتىالوحتتتدة

 2 واالستقول.

نتاللجنةالطرابلسيةأثناءتناولهالقضيةالوطنترمتزفتيمتذكراتهاإلتىالقضتيةالطرابلستيةوكا

دونذكتتركلمتتةليبيتتاالتتتيلتتمتكتتنمعروفتتةعلتتىنطتتاقواستتعفتتيذلتتكالوقتتت،ومتتنأجتتلأنتبعتتد

لتى اللبسحتولمفهتومكلمتةطترابلسوالتذيقتديفسترهالتبعابتدعوةاللجنتةإلتىاإلقليميتةالضتيقةوا 

تجزئةالوطن،لذاقامتاللجنةبتوضيحاألمر،وقدجاءفيأحدمذكراتها نودأننلفتنظترقتراء

العربيتةوكتابهتتاإلتتىالمحافظتةعلتتىذكتتركلمتتةطترابلسفتتيكتتلمتتايتعلتقبهتتذاالقطتترالعربتتي،الن

ستتيينانمتتاكلمتتةليبيتتادخيلتتةالتمتتتإلتتىالعربيتتةبصتتلة،األمتترالتتذييؤختتذمنتتهأنطتترابلسوالطرابل

 3 تقيدوابهمافيالمذكرةليبياوالليبيون.

ومعحرصاللجنتةعلتىتتوخيالبعتدالتوطنيفتيعملهتا،والتذييختدمالقضتيةالليبيتةالتتيتهتم

عمومالشعبالليبيفياالستتقولوالوحتدة،إال أننتانوحتظأناللجنتةوقعتتفتيخطت فتادحعنتدما

للغةالعربية،ونرجحأنورودذلكالرأيفيأحتدأدبيتاتاللجنتةاعتبرتكلمةليبياأمردخيلعلىا

لميكنمعبرًاعنرأياألعضاءباعتبارأنبينالمهتاجرينالليبيتينالتذينكتانواأعضتاءفتياللجنتة

منالمهتمينبالموضوعاتالتاريخيةولهمكتاباتهامةفتيتتاريخليبيتا،نتذكرمتنهمالشتيخالطتاهر

داببعيتتتو،اللتتتذانكانتتتامتتتنأعضتتتاءالنتتتادياألدبتتتيالليبتتتيفتتتيالقتتتاهرةمنتتتذالتتتزاوي،ومصتتتطفىعبتتت

                                                           
 .0278مذكرةاللجنةالطرابلسيةحولالقضيةالليبيةإلىمجلسالجامعةبتاريخأكتوبر 1 
 .0278مذكرةاللجنةالطرابلسيةإلىأمينجامعةالدولالعربيةبتاريخديسمبر 2 
 محمدفؤادشكري،المرجعنفسه. 3 



014 

 

 وهتتتؤالءيتتتدركونجيتتتدًاأنكلمتتتة ليبيتتتا أو لوبيتتتا أقتتتدمبكثيتتترمتتتنكلمتتتة1م. 0271ت سيستتتهعتتتام

 طرابلس ،باإلضافةإلىبعدهاالتاريخيمنحيىالشموليةوالمدلولالذييرمزإلتىذلتكاالمتتداد

لذلكاإلقليمالذييمتتدمتنمصترشترقًاإلتىتتونسغربتًاوالتذيكتانموطنتًاللقبائتلالليبيتةالجغرافي

القديمتتةالتتتياعتمتتدتفتتيحياتهتتاعلتتىالترحتتال،وكانتتتأشتتهرهاقبيلتتة الليبتتو والتتتيُيتترجحأغلتتب

 2 المؤرخينأناسمليبيااشتقمناسمتلكالقبيلة.

دريس السنوسي،ومعت زمتلتكالمواقتفالتتيأصتبحفتيظلهتااشتدالخوفبينالطرابلسيينوا 

االلتقتتاءبتتينالطتترفينضتتربًامتتنالمستتتحيل،جتتاءدور بشتتيرالستتعداوي التتذيكتتانيتتتابعكتتلتلتتك

األحتتداىباهتمتتامشتتديد،وقتتدرأىأنمصتتلحةالتتوطنتتتدعوهإلتتىالحضتتورإلتتىالقتتاهرةلفتتاذلتتك

هتتدارًاللجهتتودالمبذولتتةمتتنأجتتلاالستتتقولوالوحتتدة،وفتتيالختتوفالتتذيفيتتهإستتاءةبالغتتةلليبيتتين،وا 

موصتتلبشتتيرالستتعداويإلتتىالقتتاهرةوكتتانيعمتتلمستشتتارًاللملتتكعبتتدالعزيتتزآل0271أوائتتلعتتام

سعود،وأجترىاتصتاالتمكثفتةمتعاألطترافالمعنيتةللتمالشتملوفتاالختوفبيتنهم،وأستسستنة

ًاإلتتىالفريتتقالتتذيكتتانينتتاديبالوحتتدةالوطنيتتةواستتتقولمهيئتتةتحريتترليبيتتابالقتتاهرةمنضتتم0274

 3 ليبيا.

والجتتديربالتتذكرأنسياستتةالجامعتتةالعربيتتةهتتذهلتتمتكتتنموضتتعترحيتتبمتتنإدريتتسالسنوستتي

الذيكانيعاراأيةوصايةعربيةعلىليبيا،سواًءمتنالجامعتةالعربيتةأومتنمصتر،ألنذلتك

ستقولليبياأوبتشكيلامارةسنوسيةمستقلةفيبرقتة،وفتيضتوءيتعارامعمشروعهالخاصبا

م0279فبرايتتر99ذلتتكقتتام عمتترمنصتتورالكيخيتتا والتتذيعتتادمتتنمنفتتاهب يطاليتتاإلتتىبرقتتةفتتي

                                                           
 .71اللجنةالطرابلسية،المصدرالسابق،ص: 1 
ليتتةالعلتتومم رستتالةدكتتتوراهغيتترمنشتتورة،ك0290–0200ابتتراهيماحمتتدابوالقاستتم،المستت لةالليبيتتةوالسياستتةالمصتترية  2 

 .991،ص:0224اإلنسانيةواالجتماعية،قسمالتاريخ،جامعةتونساألولى،
 .18السيدرجبحراز،المرجعالسابق،ص: 3 
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م0279فبرايتتر99ب لقتتاءخطبتتةفتتيمستتجدبنغتتازيبمناستتبةاالحتفتتالبالمولتتدالنبتتويالشتتريففتتي

االستقول،كماقرأرسالةكتانقتدبعتىبهتاإلتى ونستتونتشرشتل موضحافيهاعنأملالبودفي

دعتتاالشتتعبالليبتتيإلتتىإعتتونإدريتتسالسنوستتيأميتترًاعلتتىبرقتتة،ونتتادى 1 رئتتيسوزراءبريطانيتتا.

قامتةإدارة بحكمذاتتيتحتتإمتارةإدريتسالسنوستيمتعمجلتستمثيلتيينتخبتهالشتعبانتخابتًاحترًاوا 

بريطتتانيينبتتالعونواإلرشتتاد،وقتتدأثتتارتهتتذهالمقترحتتاتكثيتترامتتنالنقتتا،بتتينيقتومفيهتتامستشتتارين

،وعلتتىمتتايبتتدوأنمقترحتتهبخصتتوصاشتتراكمستشتتارونبريطتتانيونفتتي 2 النتتاسوفتتيالصتتحف.

إدارةالبودهوماأثارحفيظةالليبيينالذينكانوايرنونإلىالتخلصمنأيةتبعيةأجنبية.

نالعوقتاتبتتيناألمتينالعتامللجامعتةالعربيتتةوبتينإدريتسالسنوستيكانتتتوكمتاذكرنتاستابقاأ

سلبيةوقدفس رأعضتاءاللجنتةالطرابلستيةومتنهمالطتاهرالتزاويوعمترالغتويليوابوالقاستمالبتاروني

أسبابذلكالختوفبت نإدريتسيستعىإلتىإقامتةإمتارةخاصتةبتهفتيبرقتةمنفصتلةعتنطترابلس،

كانتتتتتتتظتتتافرفيتتتتهالجهتتتودمتتتتنقبتتتلالجامعتتتتةالعربيتتتةعلتتتتىمهمتتتةتحريتتتترليبيتتتتافتتتيالوقتتتتتالتتتذي

واستتتتقولها،بينمتتتارأىالبرقتتتاويونأنالختتتوفيرجتتتعإلتتتىرفتتتاأمتتتينجامعتتتةالتتتدولالعربيتتتةلمبتتتدأ

والحقيقةأنرأيالطرابلسيينفياتهامإدريسبرغبتهبقيامامارةفيبرقة 3 اإلمارةالسنوسيةأصًو.

ةعتتنطتترابلسالصتتحةلتتهإطوقتتًا،فرغبتتةإدريتتستكمتتنفتتيتوحيتتدإقليمتتيبرقتتةوطتترابلسمنفصتتل

تحتتتامتتارةواحتتدةفتتيبلتتدواحتتدهتتوليبيتتا،إال أنرفتتاالطرابلستتيينإلمارتتتهجعلتتهيتتتحفظإزائهتتم،

 4 وركزجهودهعلىبرقةدونطرابلس.

                                                           
،وكتتانعمتترمنصتتورالكيخيتتاوهتتوفتتيالمنفتتىقتتدأرستتلرستتالةإلتتى ونستتتون49مجيتتدختتدوري،المصتتدرالستتابق،ص: 1 

 .0277اكتوبر7تشرشل في
 .41ري،صمجيدخدو 2 
 .101محمدفؤادشكري،ميوددولةليبياالحديثة،ص: 3 
.992ابراهيمابوالقاسم،المس لةالليبية،ص: 4  
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أنالحركتتتةالسنوستتتيةأواإلمتتتارةوقتتتدكتتتانرفتتتاالزعمتتتاءالطرابلستتتيونإلمتتتارةإدريتتتسالسنوستتتيهتتتو

السنوسيةلمتحظىفيطرابلسبالوالءنفسهالذيحظيتتفتيبرقتة،وكانتتالقضتيةمثتارجتدلدائتمبتين

الزعامتتتتاتالطرابلستتتتيةستتتتواًءفتتتتيمرحلتتتتةالمقاومتتتتةأوالجهتتتتادوفتتتتيستتتتنواتالهجتتتترة،أوفتتتتيظتتتتلاإلدارة

 1)العسكريةالبريطانية.

ضية الليبية في المؤتمرات الدولية واجتماعات الجمعية العامة اللجنة الطرابلسية والق
 لألمم المتحدة:

لمتتتتاكانتتتتتجهتتتتودالتتتتدولاألربتتتتعالكبتتتترى بريطانيتتتتاوفرنستتتتاواالتحتتتتادالستتتتوفيتيوالواليتتتتاتالمتحتتتتدة

األمريكيتتة للتوصتتلإلتتىاتفتتاقفيمتتابينهتتابشتت نمصتتيرالمستتتعمراتااليطاليتتةقتتدأخفقتتتجميعهتتا،لتتذلك

تهتتتذهالتتتتدولجميعهتتتاعلتتتتىإحالتتتةالقضتتتيةالليبيتتتتةإلتتتىهيئتتتتةاألمتتتمالمتحتتتدةباعتبتتتتارليبيتتتاإحتتتتدىاتفقتتت

م،0274فبرايتر01المستعمراتااليطاليةالستابقةطبقتالمتاهتوواردفتيمعاهتدةالصتلحمتعايطاليتافتي

الجمعيتةالعامتةم،وبتاتمقترراأنتنظتر0278ستبتمبر09وبذلكانتقلتالمس لةإلىاألممالمتحتدةفتي

 2 لألممالمتحدةهذهالمس لةفيدورتهاالثالثةفيباريس.

وبمناستتبةعتتراالقضتتيةالليبيتتةعلتتىهيئتتةاألمتتمالمتحتتدة،اجتمعتتتاللجنتتةالطرابلستتيةبالقتتاهرة

م،وبعداستعرااالموقففيليبياوبحىماتلقتهمتنبيانتاتوتقتاريرمتن0272سبتمبر97يوم

حتتاكمتتنمتتؤامرةلغتتراالستتيطرةالبريطانيتتةعلتتىطتترابلسبتتدعوىاالتحتتادمتتعبرقتتة،طتترابلسعمتتاي

 3 قررتاآلتي:

                                                           
.91–99،ص:0249محمدعلىرفاعة،الجامعةالعربيةوقضاياالتحرر،القاهرة،د.ت 1 
،والتذيذكترأنالوفتودلتميكتن091الحديثتة،ص:،وكتذلكمجيتدختدوري،ليبيتا82السيدرجبحراز،مرجعسابق،ص: 2  

لديهاالوقتالكافيلدراسةالمس لةأوالتشاورمعحكوماتهمبش نها،لذلكفقدأجلتالمس لةإلىالقستمالثتانيمتنالتدورةالتذي
 .0272سيعقدفيليكمكسفيابريل

 ج .-19طرابلس،المصدرالسابق،وثيقةرقم  3 
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االستنكارواالحتجاجالشديدعلىماقتامبتهالستيدإدريتسالسنوستيمتنتستليمبرقتةلوستتعمار  0

 البريطانيوفصلالقضيةالبرقاويةعنقضيةالوحدةالليبية.

تالتييقومبهابشيرالسعداويوأعوانهلضمطرابلسإلىبرقةتحذيرالطرابلسيينمنالمحاوال  9

خضاعهاللسيطرةالسنوسيةالبريطانيةبدعوىالوحدة.  وا 

دعتتوةالطرابلستتيينبعتتدأنتهيتت الجتتوالسياستتيالعتتالميلمتتنحطتترابلساالستتتقولللوقتتوفصتتفا  1

 ذأجنبي.واحدًامتكاتفينفيسبيلقضيةاالستقولالتاموالقضاءعلىكلنفو

دعوةالجامعةالعربيةلمراجعةمواقفهامنبشيرالسعداويوأعوانهممنيدعونتمثيلهمللجامعة  7

ويعملونعلىتنفيذالسياسةالبريطانيةالتيتستعىإلتىضتمطترابلسمتتىاعلتناستتقولهاإلتى

 برقةفيتملهاالسيطرةعلىالقطرين.

رابلستيينعلتىأاليكتونفيتهمتنعرفتوابالميتلإلتىمطالبةالجامعةالعربيتةبتشتكيلوفتدمتنالط  9

السياسةاالنجليزيةالسنوسية،فت ذالتميمكنهتاذلتككلفتتالوفتودالعربيتةفتيهيئتةاألمتمالمتحتدة

 بتوليالدفاععنالقضيةالليبية،واللجنةمستعدةلمدهابجميعالوثائقوالمستنداتالوزمة.

لسيةاللجنةالطرابالهيئةالتنفيذية

الفيتوريالسويحليأبوالقاسمالباروني

عمرالغويليالطاهرالزاوي

وهنااليخفىمابذلهالطرابلسيونمتنإختوصللوحتدةاالندماجيتةوالستعيالمتواصتللتحقيقهتا

وفتتتيمقتتتدمتهمبشتتتيرالستتتعداويالتتتذيوقتتتفبالمرصتتتادلكتتتلالمحتتتاوالتالراميتتتةإلتتتىفتتتراالنظتتتام

نافىمعطبيعةالوحدةالجغرافيةواالجتماعيتةللمجتمتعالليبتي،وكتانقبولتهللنظتاماألتحاديالذييت

،وكتذلكمنصتورباشتاالكيخيتاالتذينينتادونباالتحتادالفيتدراليتحتتالتتاج 1 الفدراليعلىمضا

                                                           
 .71ي،المرجعالسابق،صارويعيقناو 1 
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السنوستتتي،اوبانضتتتواءطتتترابلستحتتتتالحكتتتمالقتتتائمفتتتيبرقتتتةبمعاهداتتتتهوتعهداتتتته،ونظتتتاماالمتتتارة

ثيونقتتلالعاصتتمةإلتتىبرقتتةومتتاإلتتىهتتذهالشتتروطالتتتياليشتتكالطرابلستتيونأنهتتامتتنوضتتعالتتورا

 1 المستعمرين.

وترىاللجنةأنمجلساألممالمتحدةبليبيابمالهمتنالستلطاتالقانونيتةوالوكالتةالرستميةمتن

قولالتتتام،حيتتىهيئتتةاألمتتمالمتحتتدةيمكنتتهأنيستتيربالشتتعبفتتيطريتتقالوحتتدةاالندماجيتتةواالستتت

قتتدمتاللجنتتةالعديتتدمتتنالمتتذكراتالسياستتيةإلتتىهيئتتةاألمتتمالمتحتتدةومجلتتساألمتتن،وقتتدأصتترت

اللجنةالطرابلسيةفيهذهالمذكراتوالتقتاريرعلتىاجتراءانتخابتاتعلتىأستاسالنستبةالعدديتة،إذا

المتحدةتطبيقاعتاداًل،وقتدأريدتهدئةالخواطروانصافأصحابالحقوق،وتطبيققرارهيئةاألمم

 2 اشتملتمذكرةاللجنةالطرابلسيةإلىمجلسهيئةاألممالمتحدةعلىاآلتي:

 المطالبةبالوحدةاالندماجيةالتيالتقسيمفيهاوالفوارق. -0

المطالبةببطونمساواةطرابلسوبرقةوفزانفيعددأعضاءالهيئةالتحضيريةوفيكتلهيئتةتمثتل -9

 الشعب.

مطالبتتةبجعتتلاالنتخابتتاتعلتتىالنستتبالعدديتتةلجمتتعافتترادالشتتعبباعتبتتارالشتتعبوحتتدةالال -1

 تتجزأ.

المطالبتتةب عطتتاءالشتتعبحريتتةاالختيتتار،يختتتارمتتايشتتاءمتتنانتتواعالحكتتم،ومتتنشتتاءلرئاستتة -7

 الحكومةوالحكمفيذلكباألكثرية.

                                                           

 مذكرةاللجنةالطرابلسيةإلىمجلساألممالمتحدةبليبيابشت ن11طرابلس،المركزالوطني،ملفاللجنةالطرابلسيةرقم  1   
 .4 ،ص:00مايدورفيأروقةالمجلسمنأحاديىحولاالنتخابات،وثيقةرقم 

ستتاتالتاريخيتتةبطتترابلس،شتتعبةالوثتتائقالعربيتتة،ملتتفاللجنتتةالطرابلستتيةرقتتمطتترابلس،المركتتزالليبتتيللمحفوظتتاتوالدرا  2 
 .0 مذكرةاللجنةالطرابلسيةإلىمجلساألممالمتحدةبليبيا،و.ر 11 
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دةاالندماجيتتتةالتتتتييطالتتتببهتتتاعتتدماالعتتتترافبصتتتوحيةالنظتتتامالقتتتائمفتتتيبرقتتةلتحقيتتتقالوحتتت -9

 الطرابلسيون.

عدماالعترافبمابينالسيدإدريتسالسنوستيودولأوروبتامتنالمعاهتداتوااللتزامتات،ألنهتا -1

 التزاماتومعاهداتمنطرفواحد.

وقدوقفتاللجنةمنالشعبموقفالنصحوالمصارحةفيمتايجتبأنيكتونعليتهموقتفالستيد

افياسداءهذاالنصحوتدعيمهبكلحجةواضحة،حيىاحتجتعلتىأعمتالإدريسولمت ُلجهد

االنجليزفتيطترابلسوبرقتة،واعتبترتاعتترافهمبفصتلبرقتةعتنطترابلسضتربةقاتلتةللوحتدة،كمتا

وقتتدعمتتل 1 أناعتتترافهمبرئاستتةهتتذهالحكومتتةهتتومحاولتتةأختترىلتنفيتتذمشتتروع بتتيفناستتفورزا .

لتتتىتنفيتتتذهتتتذهالمتتتؤامرةضتتتدرغبتتتةالشتتتعب،متجتتتاهلينوجتتتوده،بتتتلووجتتتوداالنجليتتتزمنتتتذستتتنواتع

،ولتتميناصتترسياستتةالتقستتيم 2 الشتعوبالعربيتتةكلهتتاالتتتيقتتررتالمطالبتتةباستتقولليبيتتاووحتتدتها.

هتتذهإال الستتيدإدريتتسالسنوستتيبتتت ثيرمتتناالنجليتتزالتتذينكتتانوايستتتغلونالستتيدإدريتتسالسنوستتي

لتتتتبودالشتتتترقيةولوستعاضتتتتةعمتتتتافقدتتتتتهانجلتتتتترافتتتتيمصتتتتر،كمتتتتاأنالفرنستتتتاويينونفتتتتوذهلتهديتتتتدا

حريصتتونعلتتىهتتذهالسياستتةمنافستتةللستتيادةاالنجليزيتتةولكتتييتمكنتتوامتتنارجتتاعطتترابلسللطليتتان

وقدنالتخطةمشروع بيفنسفورزا ت ييدكل 3 إلبعادمستعمراتهماالفريقيةعنمجاورةاالنجليز.

انياوالوالياتالمتحدةودولأمريكاالوتينيةلكتنختذلتهاالكتتلالعربيتةواالستيويةواالفريقيتةمنبريط

موافقتاللجنةالفرعية0272مايو01علىاساسأنهاتجاهلتاألمانيالقوميةلسكانليبيا.وفي

يلي:المتفرعةعناللجنةالسياسيةعلىالخطة،وقدنصالمشروعبالنسبةلليبياعلىما

                                                           

ومابعدها.011،ص0224،دارنهضةالشرق،القاهرة،99ساميحكيم،استقولليبيا،ص 1  
 .992ن،صالطاهرالزاوي،جهادالليبيي 2 
 .11طرابلس،المرجعالسابق،وثيقةرقم  3 
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ُتمتتنحليبيتتااستتتقولهابعتتدمتترورعشتترستتنواتمتتنتتتاريخالموافقتتةعلتتىالقتترارعلتتىأنتوافتتق

الجمعيةالعامةعلىأنهذهالخطةمناسبةمنحيىأنها:

توضتتعبرقتتةتحتتتالوصتتايةالدوليتتةوُيعهتتدإلتتىبريطانيتتاالعظمتتىب دارتهتتا،علتتىأال يتتؤثرهتتذا -0

 علىإدماجهافيليبياالموحدة.

وضتعفتتزانتحتتتالوصتتايةالدوليتتةوُيعهتتدإلتتىفرنستتاب دارتهتتا،علتتىأال يتتؤثرهتتذاعلتتىإدماجهتتافتتيت -9

 ليبياالموحدة.

م،وُيعهدإلىايطالياب دارتها.0290توضعطرابلستحتنظامالوصايةالدوليةفيآخرسنة -1

ذيتتتةعلتتتىالجتتتزءولمتتتاعتتتراالمشتتتروععلتتتىالليبيتتتينباستتتم بتتتيفنستتتفورزا وافقتتتتاللجنتتتةالتنفي

 ،وامتناع04 مقابل 19الخاصبوضعبرقةتحتالوصايةالبريطانية،وكانتنتيجةالتصويت 

 1  اعضاءعنالتصويت.9 

 مؤيتتدًا19ولكتتنالتصتتويتعلتتىوضتتعمنطقتتةطتترابلستحتتتوصتتايةايطاليتتاكانتتتنتيجتتته 

مكانيةقبولالجمعيةالعامةللقرار عنالتصويت،ف ثارذلكالشكوكفيا8 وامتناع 04مقابل 

بكامله،كماأنانعداماالتفاقعلىالقراربكامله،كانفرصةمهي ةللوفودالعربيةواألسيويةللتت ثير

وهتياألغلبيتة–علىعددمنالمندوبينبحيىكانكافيالختذلالقترار،ألنتهلتمينتلأغلبيتةالثلثتين

 2 الوزمةلموافقةالجمعيةعليه.

منذأنوصتلتأنبتاءخطتة بتيفنستفورزا إلتىطترابلسقامتتاضتطراباتواحتجاجتاتعارمتةو

مثتلفيهتاطترابلسالمتؤتمرالتتوطنيالبرقتاويالتذيأرستلبرقيتةإلتتىستكرتيراألمتمالمتحتدةتضتتمنت

أنشعببرقةاليقبلبت يحتلغيتراالستتقولالتتام،ويترفاالوصتاية،وأنتهراغبتاتمامتًافتيعقتد

دةمعبريطانياعلىشرطأنتعترفلبرقةباالستقول،أمتافتيطترابلسفقتدهجتمالمتظتاهرونمعاه
                                                           

.21ساميحكيم،مرجعسابق،ص 1   
 .097مجيدخدوري،ليبياالحديثة،ص 2 
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علىالقنصليةاألمريكيةفتيطترابلسونزعتواالعلتماالمريكتيالتذيكتانيرفترفعليهتا،وانتدلعتفتي

جميعأنحاءطترابلسحركتاتالجهتادواالضترابحتتىأنالحتاكمالبريطتانيستمحلويطتاليينبحمتل

ألستتلحةبحجتتةالتتدفاععتتنانفستتهموجتترتاصتتطداماتداميتتةبتتينالطرابلستتيينوالقتتواتالبريطانيتتةا

مبستتبباختتتوفالتتدول0272متتايو04حتتتىلقيتتتالخطتتةحتفهتتاعلتتىأيتتديالجمعيتتةالعامتتةفتتي

ومستتاندةالوفتتودلألمتتمالمتحتتدة،كمتتاأنهتتالتتمتضتتعأياعتبتتارلستتكانليبيتتاومصتتالحهم 1 الكبتترى.

تصتاديةالحقيقتة،وبالتتاليفت نهتذاالتت ليفبتينالكتتلالعربيتةواألستيويةوالستوفيتيةكتانالستبباالق

 2 الرئيسيفيخذالنمشروع بيفنسفورزا .

ومماالشكفيهأنفكرةإنشاءثوىحكوماتفيبرقةوطرابلسوفزانفكرةانجليزيةفرنستاوية

بشتتيرالستتعداوي وغيتترهممتتنيتترونهتتذاالتترأيليثبتتتوايموهتتونبهتتاعلتتىالنتتاس،ويستتتغلوندعايتتة 

أقدامهمفيالمناطقالتييحتلونهتاعتنطريتقاعتترافأهتلالتوطنبوجتودهموجتودًاشترعيًايكستبهم

ماتختذتهيئتةاألمتمالمتحتدةقتراراب كثريتة0272نتوفمبر90،ففتييتوم 3 حقالبقاءوحقالتملك.

 أعضتتتاءمتتتنالتصتتتويت،وذلتتتكأثنتتتاءدوراجتماعهتتتا2  صتتتوتًاضتتتدصتتتوتواحتتتد،وامتنتتتاع78 

العتاديالرابتعالمنعقتدفتي نيويتورك بشت نمصتيرالمستتعمراتاإليطاليتةالستابقة،ووافتقأعضتاؤها

علتتىمشتتروعقتترارإلعتتونليبيتتادولتتةمستتتقلةذاتستتيادةعلتتىأنتتكتتونهتتذهالدولتتةالجديتتدةمتتن

،ويستريمفعتولهتذااالستتقولفتيأقتربفرصتةممكنتة،وعلتىاألقاليمالثوثةطرابلس،برقتة،فتزان

 4 م.0299أيحالاليتجاوزيناير
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والشتتعبالليبتتييطالتتببتنفيتتذالقتترار،ولتتميستتتجبأحتتدلمطالبتتهنتيجتتةسياستتةاستتتعماريةمبيتتتةبتتين

سياستتهم،ولمتاجتاءاداراتاالحتولُقصدبهاإبطالقرارهيئةاألممالمتحدة،أوتفسيرهتفسيرايتفقمتع

مصتتاريتماشتتىمتتعسياستتةإداراتاالحتتتولالتتتي0291 إلتتىطتترابلسفتتيمتتارسBLETالمستتتر بلتتت

رستتتمتها.وأولمتتتااتختتتذهإلبطتتتالقتتترارهيئتتتةاألمتتتمالمتحتتتدةهتتتوتفستتتيرالوحتتتدةباالتحتتتادلتطبيتتتقالنظتتتام

 بشتتيرالستتعداوي واشتتترطوامستتاواةالفيتتدراليوتقستتيمالتتبودإلتتىثوثتتةأقستتام،وهتتومتتاكتتانيتتدعوإليتته

األقستتامالثوثتتةفتتيحقتتوقالتمثيتتلالشتتعبيواإلداريمتتعمتتايميزهتتامتتنالفتتوارق،وعلتتىهتتذاالمبتتدأجتترت

 1 جميعأعمالهمفيكلمايتصلبشؤونالدولة.

ةوالواقعأنمااستخلصهالمستر بلت منرغبةالشعبفيإقامتةنظتاماتحتاديفيتدراليكتانخطت

متتااليمكتنبدونتهالتفكيتتر متدبرةألنتهلتميجتمتتعبغيتراألعضتاءالمعنيتين،وهتتمبطبيعتةالحتالموافقتون،وا 

 ،وقتدعجتزأنيقتيمعليتهدلتيو BLETفيجمعليبيافيدولةواحتدةفهتذامتناختراعتاتالمستتر بلتت

نالتعتاونمتعالطرابلستيينإال واحدا،وهوتابعفيهذهالرغبةألنصارالسيدإدريتسالسنوستيالتذينيت بو

.ذلتتكأن 2 عتتنطريتتقنظتتامفتتدراليورغبتتةالمستتتعمرينالتتذينيستتعونإلبطتتالقتترارهيئتتةاألمتتمالمتحتتدة

المشكلةاألساسيةالتيواجهتتهواضتعيالدستتورالليبتيلتمتكتنأصتًوفتيتمثيتلالطبقتاتاالجتماعيتةاو

هالحكومتتتةالفعالتتتة،بتتتلكانتتتتتالقضتتتيةالتتتتياستتتتت ثرتحمايتتتةحقتتتوقاألقليتتتات،اوتحديتتتتدمتتتاتقتتتومعليتتتت

باهتمامهمهيكيفيةالمحافظةعلىالتوازنمابينالوالياتالثوىالتيكانتتتتنتافسعلتىالمستاواةفتي

 3 المقامعلىالرغممنالتباينالواضحوالكبيرفيالمواردوالسكانوالمستوياتالثقافية.

                                                           
اللجنتتةالطرابلستتية،تعليتتقاللجنتتةالطرابلستتيةعلتتىمتتذكرةالوفتتدالليبتتيفتتيالقضتتيةالليبيتتةالتتتيقتتدمهاإلتتىاللجنتتةالسياستتية 1 

 .924رالزاوي،جهادالليبيين،ص،الطاه7للجامعةالعربية،ص
 .911،محمودالشنيطي،قضيةليبيا،ص0291يناير9 في91180األهرام،عددرقم  2 
 .019مجيدخدوري،مرجعسابق،ص 3 
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دوصولهإلىليبياوجوبإنشاءلجنةتحضيريةتتمثتلفيهتاالواليتاتالتثوىلذافقدقررالمستر بلت بع

بالتساويلتكونخطوةفيسبيلقيامجمعيةت سيسيةوطنيةإلعدادالدستور،وقدأجمتلذلتكفتيخطتةنصتت

علىاآلتي:

 . 1 م0291انتخابالمجالسالمحليةفيبرقةوطرابلسفييونيو  أ

ألجتلتقتديمالتوصتيات0291عيةالوطنيةفيوقتتاليتجتاوزيوليتواختيارلجنةتحضيريةللجم  ب

حولوسائلاالنتخاباتبمافيذلكتكتوينالجمعيتةالوطنيتةالليبيتةووضتعمشتروعدستتور.وقتد

  2 تقدمبهاإلىالمجلساالستشاري،وقدشملتخطتهالخطواتالواجباتباعهالوضعدستور.

،ولكتنوجتهإليهتامتن0291متايو7لخطةفياجتماعهالمنعقدفتيوقدأقرالمجلساالستشاريهذها

النقدمنقبلاألحزابالسياسيةالطرابلستيةوخاصتًةالمتؤتمرالتوطنيالطرابلستيفتيالبنتدالختاصب نشتاء

لجنةتحضيريةمنتخبتةعلتىأستاسأناجتراءانتخابتاتفتيمنطقتةطترابلسوهتيتحتتاإلدارةالبريطانيتة

رممثلتتتتينقتتتتدينجرفتتتتونمتتتتعالنفتتتتوذالبريطتتتتاني،وقتتتتدأيتتتتدهمافتتتتيذلتتتتكمنتتتتدوبامصتتتترستتتتيؤديإلتتتتىاختيتتتتا

والباكستتتان،وعارضتتاأيضتتًافتتياالقتتتراحالمتضتتمنأنتعتتداللجنتتةمشتتروعالدستتتورلتبحثتتهفتتيالجمعيتتة

الوطنيتتةعلتتىأستتاسأنالعمتتلقتتديتتؤخرعتتودةالمجلتتسالتتوطنيوأنالمجلتتسالتتوطنييتوجتتبعليتتهأن

 3 التحضيريةالخاصةبهتدرسمشروعالدستوروصياغته.يعينلجنته

وأمتتابالنستتبةللجنتتةالطرابلستتيةفقتتداحتجتتتاللجنتتةبالقتتاهرةعلتتىأعمتتالاللجنتتةالتحضتتيريةأولجنتتة

،حيتتىستتميتبهتتذااالستتمألنهتتامكونتتةمتتنواحتتدوعشتترينعضتتوا،وكتتلإقلتتيميمثلتته 4 الواحتتدوالعشتترين.

لتى أعضاءحيىأستندإلتى4  أميتربرقتةالستيدإدريتسالسنوستياختيتارستبعةأعضتاءيمثلتونبرقتة،وا 
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 أعضتتاءيمثلتتونفتتزان،واختيتتارممثلتتوطتترابلسبطريقتتةاستشتتارة4 ستتيفالنصتتر حتتاكمفتتزاناختيتتار 

زعمتتاءاألحتتزاب،وواحتتدنالستتبعةالتتذينيمثلتتونطتترابلسايطتتالييمثتتلاألقليتتات،وهكتتذااصتتبحتاللجنتتة

،وأرسلتاللجنةمتذكرةبعثتتبهتاإلتىستكرتيرهيئتةاألمتم 1 كونةمنواحدوعشرينعضوا.التحضيريةم

مجاءفيها:0291أكتوبر1المتحدةبتاريخ

 83يالحظ الشعب الليبي أنه منذ صدور قةرار هيئةة األمةم المتحةدة باسةتقالل ليبيةا ووحةدتها فةي  

والعناصةر الرجعيةة المحليةة إلفسةاد هةذا القةرار م والمؤامرات تحاك من الدول االستعمارية 3494نوفمبر

وتحطةةيم آثةةاره بالنسةةبة السةةتقالل الةةبالد ووحةةدتها، وتثبيةةت الحكةةم األجنبةةي علةةى دعامةةات مةةن الرجعيةةة 

المحلية، فضاًل عن أن ممثلي الشعب الليبي في مجلس هيئة األمم المتحدة االستشاري اختيروا اختيارا 

إلدارتةةين المحليتةةين اللتةةين تسةةعيان جةةادتين لبسةةط نفوذهمةةا علةةى  يةةر ديمقراطةةي بالتشةةاور، فقةةط مةةع ا

لةى جانةب هةذا فةإن مجلةس الواحةد  البالد والهيئات المحلية التي قامت هي بتنظيمهةا وتقةوم بتمويلهةا وا 

عةةةداد أسةةةس الحيةةةاة النيابيةةةة  والعشةةةرين هةةةو الةةةذي سيضةةةطلع بةةةأكبر األعبةةةاء مةةةن وضةةةع الدسةةةتور، وا 

 فقترة بو1ِعفتياختيتارهالتنصالصتريحلقترارهيئتةاألمتمالمتحتدة،متادة لتميتراالديمقراطية للبالد (

أ التتتتيتتتتنصعلتتتىضتتترورةاتبتتتاعالطتتترقالدستتتتوريةلتتتت ليفالحكومتتتةالمستتتتقلةالجديتتتدة،ولتتتميتتتراِعفتتتي

اختيتتتارهأبستتتتطاألستتتتاليبالديمقراطيتتتتة،إلجتتتتراءاالنتخابتتتتاتواالستتتتتفتاءات،ولتتتتمتستشتتتتراالفتتتترادوالهيئتتتتات

لوطنيتة،وكمتاكتتانانتختابالمجلتسغيتتردستتوريوالشترعي،فقتتدكتانتكوينتهأيضتتًاأكثترإفصتاحًاعتتنا

هذااالتجاهاالستعماريالرخيصالبغيا،وعلىالرغممتناختتوفتعتدادأقستامليبيتاالثوثتة،فقتدمثلتت

هتادعتاةاالستتعمارستتارافيالمجلسبعددمتساٍو،وفيهذاترجيحللعناصرالجاهلةاألميةالتييتخذمن

                                                           

 المرجعالسابق. 1   



008 

 

حديداعلىالعناصرالمثقفتةالمتعلمتةالتتيتستكنالمتدنوالتتيتريتدنستبتهاإلتىطترابلسعلتىغيرهتامتن

لذاتتقدماللجنةالطرابلسيةإلىلهيئةاألممالمتحدةراجيةإقرارالمطالباتاآلتية: 1 المقاطعاتالليبية.

ملةالكاملةالتيالتقسيمفيهاوالفوارق.:العملعلىتحقيقالوحدةالشاأوالً 

:عدمالموافقةعلىالوحدةالفيدراليةب يشكلمناألشكال.ثانيا

:العملعلىجعلاالنتخاباتعلىالنسبةالعدديةلجميعأفرادالشعبباعتبارهوحدةالتتجزأ.ثالثاً 

لت سيسيةوفيمايختارهمنأنواعالحكم.العملعلىإعطاءالشعبحريةاالنتخاباتفيالهيئةا:رابعاً 

:عدماالعترافبصوحيةالنظامالقائمفيفزانوبرقةألنهحكمُبِنيعلىغاياتخاصة.خامساً 

 2 :عدماالعترافبالمعاهداتالموقعةسابقًابينالسيدإدريسالسنوسيودولأوروبا.سادساً 

ريةرئيساللجنةالطرابلسيةبالقاهرةواإلسكند

مستتتتافرالستتتتيد الفيتتتتتوريالستتتتويحلي رئتتتتيساللجنتتتتةالطرابلستتتتيةإلتتتتىطتتتترابلس0291وفتتتتيستتتتبتمبر

م،ألن0291متارس99لوطوععلىمايجتريخاصتةبعتدعقتد بشتيرالستعداوي لمتؤتمرتتاجوراءفتي

ةالستتيدجميتتعالهيئتتاتالطرابلستتيةوعلتتىرأستتهااللجنتتةالطرابلستتيةتتتتهمبشتتيرالستتعداويفتتيتمستتكهب متتار

إدريتتسالسنوستتي،وخاصتتةبعتتدقراراتتتهالتتتيأصتتدرهافتتيمتتؤتمرتتتاجوراءوالتتتيدعتتافيهتتاإلتتىحتتلهيئتتة

 3 التحرير،وعدماالعترافباللجنةالطرابلسيةوعدمالثقة بعبدالرحمنعزام أمينالجامعةالعربية.

لطرابلستتيةإلتتىطتترابلسلمستتاندةمستتافرالستتيد الطتتاهرالتتزاوي وكيتتلاللجنتتةا0291وفتتيأوائتتلاكتتتوبر

رئتتيساللجنتتةهنتتاك،وكتتانرأياألكثريتتةفتتيالتتبودوقتئتتذممتتثوفتتيالمتتؤتمرالتتوطنييمجتتدالنظتتامالفيتتدرالي

وتمثيلليبيابطريقةاالختيار،علىعكساللجنةالطرابلسيةالتيكانتتدعوإلىالوحتدةاالندماجيتةبتينبرقتة

                                                           
 .944الطاهرالزاوي،جهادالليبيين، 1 
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النسبةالعدديتةستواًءفتيلجتانالتحضتيرأولجنتةالتستيير،أومجلتسالشتيوخوطرابلسوفزانواالنتخابعلى

وقدألقتىوكيتلاللجنتةالطرابلستيةمحاضترةبتي نفيهتارأياللجنتةفيمتايجتبأنيكتونعليته 1 ومجلسالنواب.

يلتي: ...نظامالحكمفيطرابلس،ومايترتبعلىالنظامالفيدراليمنضررعلىالشعبالليبي،وردبهما

)ومةةن الغريةةب جةةدًا أن يةةركن بعةةض المةةواطنين إلةةى قبةةول النظةةام الفيةةدرالي، فهةةو فضةةاًل عمةةا فيةةه مةةن تقسةةيم 

الوطن إلى ثالثةة أقسةام، ومةا يجةده هةذا التقسةيم مةن التنةافر وعةدم االنسةجام يجةر إلةى كارثةة تشةمل الةوزراء 

كمتاريف الباهضةة لهةذه الحكومةات األربةع (ورئيس الحكومة، وال شك أن ماليةة الةبالد ال تتحمةل هةذه المصةا

أكتتدوكيتتلاللجنتتةالطرابلستتيةعلتتىأنكتتلالظتتروفالتتتيتحتتيطبشتتعبناتؤيتتدالوحتتدةاالندماجيتتةوهتتوقليتتلفتتي

العددوفقيرفياالقتصادياتوالصناعاتوالحترف،وضتعيففتيالثقافتةالعلميتةوالسياستيةفتيجميتعأنواعهتا

الفيدراليبتقسيمهوفوارقهزادضعفه،واستحكمفقره،وفقدكلمافيهمتنتماستككتانف ذاماُأرِغمعلىالنظام

 2 يمكنهأنينتفعبهفياندماجهوتكتله.

وقتتدحتتاول بشتتيرالستتعداوي إرضتتاءانصتتاراإلدارة،فتتذهبإلتتىطتترابلسبتتدعوىأنتتهموفتتدمتتنقبتتل

السنوستي،مخالفتابتذلكإجمتاعالطرابلستيينعلتىالجامعةالعربيةإلقناعالطرابلستيينب متارةالستيدإدريتس

عدمالبتفياإلمارةإال بعدنيتلاالستتقول،وكتانالطرابلستيونفتيشتكمتنأنتهممثتلللجامعتةالعربيتة،

ولذلكلميولوهثقتهمففشلتمساعيه،ولميرِاالسنوسية،ولتميبتقعلتىعهتدهمتعالطرابلستيين.ومعلتوم

دمفيالقضيةشيئامادامالشعبمستلوباإلرادة،ومتاداماالنجليتزيهيمنتونعلتىأنمس لةاإلمارةالتق

 3 مصائره.
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مباألستتتاذ0291وفتيأثنتتاءوجتتودرئتتيساللجنتتةالطرابلستتيةووكيلهتافتتيطتترابلس،اجتمعتتافتتيأكتتتوبر

لليبيتةومتايتراه عمرلطفي المستشارلهيئةاألممالمتحدةبليبيتا،وتحتدثامعتهفيمتاوصتلتإليتهالقضتيةا

متتنالطتترقوالوستتائلالموصتتلةإلتتىتنفيتتذقتترارهيئتتةاألمتتمالمتحتتدة،كمتتاأوضتتحالمستشتتارلتترئيساللجنتتة

) انةه يكلةف الةبالد نفقةات أكثةر ألنةه يكةون مةن اربةع حكومةات،  1 ووكيلهمساولالنظامالفيتدراليبقولته.

هتذاالنظتامكتانلتمستكبرقتةوفتزانبته،ولكتنالتمشتيمتعبخالف الوحدة التةي تسةتلزم حكومةة واحةدة (

ولتتتميقبلتتتواغيتتتره،واظهتتتروااستتتتعدادهملونفصتتتال،وذلتتتكبستتتببخضتتتوعهمللسياستتتةاألجنبيتتتة،ألنستتتيف

 2 النصر رئيسواليةفزان مت ثرابالسياسةالفرنسية،كماأنالسنوسيمت ثربالسياسةاالنجليزية.

ن ستينعضوا علىأستاستمثيتلالمنتاطقالتثوى،أيوعلىكلفقدتمت ليفالجمعيةالوطنيةم

برقتتةوطتترابلسوفتتزانعلتتىأستتاسالتستتاويالعتتددي،بمعنتتى عشتترين ممتتثًولكتتلمنطقتتة،وقتتداتختتذهتتذا

م،وقتتتتدشتتتتعرتجمعيتتتتةالستتتتتينالتتتتتييرأستتتتهامفتتتتتيطتتتترابلس محمتتتتدأبتتتتو0291أغستتتتطس4القتتتترارفتتتتي

ضتتتدها،ف وفتتتدتوفتتتدامنهتتتابرئاستتتةالمفتتتتيوعضتتتوية خليتتتلاالستتتعاد بحملتتتةقويتتتةفتتتيالجامعتتتةالعربيتتتة

القتتتتول و عمتتتترشتتتتنيب لمقابلتتتتةأمتتتتينالجامعتتتتةومحاولتتتتةاقناعتتتتهبصتتتتحةأعمتتتتالهمومطابقتهتتتتالرغبتتتتات

الشعب،وجعتلالجمعيتةالوطنيتةعلتىقتدمالمستاواةبتينالمنتاطقالليبيتةالثوثتةالمجتمعتةوفقتالمتاقررتته

كتنالمشتروعُرفتا،وكانتتنتيجتةهتذهالمناقشتةاصتدارقترارمتنالجمعيتةالعامتةهيئةاألممالمتحتدة،ول

مضتتمنتهتوصتياتجديتتدةت ييتتدالقرارهتتااألولالصتتادرفتتي0291نتتوفمبر04لهيئتةاألمتتمالمتحتتدةبتتتاريخ

 3 مونصه:0272نوفمبر90
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دةفتيليبيتاستيتخذمستتعينا:إنالجمعيةالعامةتعتربأواًلعتنثقتهتافتيأنمنتدوباألمتمالمتحتأوالً 

ومسترشتتتدابمشتتتورةأعضتتتاءمجلتتتساألمتتتمالمتحتتتدةالخطتتتواتالوزمتتتةللقيتتتامبمهمتتتتهالراميتتتةإلتتتىتحقيتتتق

استقولليبياووحدتهاطبقالقرارالجمعيةنفسها.

:تتتتدعوالستتتلطاتالمعنيتتتةبتتتاألمرإلتتتىاتختتتاذالخطتتتواتالوزمتتتةلضتتتمانالتنفيتتتذالعاجتتتللقتتترارثانيةةةاً 

متنفيتتذاتامتًاالستتيماتحقيتتقوحتدةليبيتتاونقتتلالستتلطة0272نتتوفمبر90عيتةالمتتذكورةآنفتتاالمتؤرخفتتيالجم

 1 إلىحكومةليبيةمستقلة.

وقتتتدتجاهتتتلمفتتتتيطتتترابلستشتتتويهقتتترارهيئتتتةاألمتتتمالمتحتتتدة،وتجاهتتتلتعديلتتتهللتوصتتتيلإلتتتىتنفيتتتذ

مالتذيلتميكتنصتريحًافتيالوحتدة،0272نوفمبر90أغراضه،فقدذكربعاالنصالقديمالصادرفي

 2 م.0291نوفمبر04وتجاهلالنصالمعدلالصادرفي

وجاءفيهأيضًا:تجتمعجمعيةوطنيةتمثلسكانليبياتمثيوصتحيحا...وُيعتدهتذاالتنصالصتريح

لمفتتيأنيتتدللباستتقولليبيتاووحتتدتها،وبعتدتوكيتتدهتذهالوحتتدةبعبتارةالستتيماتحقيتقوحتتدةليبيتايحتتاولا

علىصحةرغباتالمستتعمرينفتيتنفيتذالنظتامالفيتدراليفتيأنقترارهيئتةاألمتمالمتحتدةالينافيهتا،وقتد

علقتاللجنةالطرابلسيةعلىذلكب نالجمعيةالوطنيةالتمثتلستكانليبيتاتمثتيوصتحيحا،ألنالشتعب

ةجمعيتتةوطنيتتة،وكتتلمتتافتتياألمتترأناإلدارةلتتمينتختتبأحتتدالتمثيلتتهولتتميؤختتذرأيتتهفيمتتاستتمتهاإلدار

عينتتتأشخاصتتاوستتمتهمهيئتتةوطنيتتتة،فهتتملتتمينتختتبهمالشتتعب،بتتتليعتتارافتتيتعييتتنهموينتتاديبعتتتدم

اإلعترافبهم،ويرفاكلمايصدرعنهممنقرارات،سواًءمايتعلتقبنظتامالحكتماوبوضتعالدستتور،

للجامعتتتةالعربيتتةبتشتتتكيلهيئتتتةمتتتنالوفتتودالعربيتتتةفتتتياألمتتتمومتتنهنتتتاكانتتتتمطالبتتةاللجنتتتةالطرابلستتتية

المتحدةلتتولىالدفاععنالقضيةالليبية،وقدقالتالجامعةالعربيةكلمتهافيالقضيةالليبيتة،وهتيأنهتا
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ةالتقرإال بمايتفقمعقرارهيئةاألممالمتحدةوتحقيقالوحدةالشاملة،واالنتخاباتعلتىالنستبةالعدديت

 1 ألفرادالشعب.

وعلتتىكتتلفقتتدتتتماختيتتارأعضتتاءالجمعيتتةالوطنيتتةعلتتىالخطتتةالتتتيرستتمها،ف ختتذبالتشتتاورمتتع

الشخصياتالبارزةفيالبودومنهمأميربرقة،ورئيسفزان،وقتادةاألحتزابالسياستيةفتيمحاولتةإلقنتاع

يمكتناعتبارهتاممثلتةتمثتيوصتحيحا،الزعماءالسياسيينفيمنطقتةطترابلسعلتىأنيتفقتواعلتىأستماء

 2 وممكنتقديمهاللجنةالواحدوالعشرينبحيىيصبحلهاحظمنالقبول.

م،بتت مرمتتنأميتتر0291يضتتافإلتتىذلتتكأن عمتترشتتنيب أحتتدممثلتتيبرقتتةذهتتبإلتتىفتتزانفتتي

لتوفتزانبمبتدأبرقة،وحاولأنيقنعرئتيسفتزان احمتدستيفالنصتر بوجتوبتغييترموقفته،وقتدقبتلممث

االختيارعلىشريطةأنتمثتلفتيالجمعيتةالوطنيتةاألحتزابالسياستيةالوطنيتة،والسياستيونالمستتقلون،

ومختلتتتفالجهتتتاتالطرابلستتتية،وقتتتدعلقتتتتاللجنتتتةالطرابلستتتيةعلتتتىذلتتتكبقولهتتتاأنتشتتتكيللجنتتتةالواحتتتد

ضًااتبعتفيهتعليمتاتخاصتةلمصتلحةوالعشرينوتشكيلالهيئةالوطنية هيئةالستين كانتشكيومغر

المستتعمرين،ولتتمتحتترمفيتتهإرادةالشتعبوالأختتذبرأيتتهفتيذلتتكألن بلتت كانتتتلتهالصتتوحيةالمطلقتتة

منقبلهيئةاألممالمتحدةوالينفتذإال متاوافتقعليتهواليوافتقإال علتىمتايتفتقمتعالتعليمتاتالخاصتة

 3 التيأعطيتله.

الختيارالمتقنلقواملجنةالواحدوالعشرينقتدانعكتسعلتىنتتائ نشتاطهاوعلتىحتدقتولوكانهذاا

منتتدوبمصتترللمجلتتسالختتاصبليبيتتا،قامتتتاللجنتتةبوضتتعخطتتةغيتترديمقراطيتتةوقامتتتبتطبيتتقهتتذا

المخططبطريقةأبعدماتكونعنالديمقراطية،فيوقتكانمندوبمنظمةاألمتمالمتحتدةومجلتسليبيتا
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كمتاأنرئتيسالجمعيتةالوطنيتة محمتدأبتواالستعادالعتالم قتدتتماختيتارهمتنقبتل 1 تواجتدينفتيليبيتا.م

 2 اإلدارةالبريطانية،وُدعممنمندوبمنظمةاألممالمتحدة.

وقتتدأشتتارالمنتتدوبالطرابلستتيفتتيمجلتتسليبيتتامتتنختتولوصتتفهلنشتتاطلجنتتةالواحتتدوالعشتترينبتت ن

رعي،ولهتتذافهتتوباطتتل،وقتتدأكتتدالمنتتدوبالمصتتريفتتيذلتتكالمجلتتسعلتتىأنأيعمتتلاللجنتتةغيتترشتت

حتتتزبطرابلستتتيلتتتميوافتتتقعلتتتىعمتتتللجنتتتةالواحتتتدوالعشتتترينوالعلتتتىقراراتهتتتا،وعلتتتىهتتتذافتتتانتشتتتكيل

الجمعيتتةالوطنيتتةبرأيتتهاليتفتتقوبنتتودقتتراراتالهيئتتةالعامتتةلمنظمتتةاألمتتمالمتحتتدة،كمتتاأنتتهاليتفتتقمتتع

 3 مثيلالديمقراطي،ولهذاف نهيستحقاإلدانةالشاملة.الت

عليهف نيأرىأنهذاالرأيصوابعلىأستاسأنتشتكيللجنتةالواحتدوالعشترينكتانتشتكيومفروضتًا

اتبعتفيهتعليماتخاصةلمصلحةالمستعمرين،بلوبتدعممتنقبتلاإلدارةالبريطانيتةومنتدوبمنظمتةاألمتم

المتحدة.

 -م والقضية الليبية :3499ندن سبتمبرمؤتمر ل
م،فقتتداهتمتتت0279بتترزتالقضتتيةالليبيتتةعلتتىالمستترحالتتدوليعقتتبانتهتتاءالحتتربالعالميتتةالثانيتتة

التتدولالكبتترىبالقضتتيةالليبيتتة،حيتتىأختتذتكتتلدولتتةتنظتترإلتتىليبيتتاعلتتىضتتوءمتتايتمشتتىومصتتالحها

أستتتتاسوجتتتتودمتتتتوادأوليتتتتةتكمتتتتنفتتتتيباطنهتتتتا،ولكتتتتنالسياستتتتية،ولتتتتمتكتتتتنإستتتتتراتيجيةليبيتتتتاقائمتتتتةعلتتتتى

إستراتيجيتهاراجعةإلىمالهامتنأهميتةمتنحيتىالموقتع،فامتتدادستاحلهاعلتىشتاطئالبحترالمتوستط

الجنوبيجعلهاتشرفعلىمجالحيويللمواصوتالبحرية،فضًوعنأنموقعهاالمتوسطبتينالشترق

 4 الصراعالعنيفبينالكتلتينالشرقيةوالغربية.األوسطاألدنىجعلهاتدخلفيمنطقة
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وكلماتعمقهتذاالصتراعزادتأهميتةليبيتااإلستتراتيجية،ممتاأدىبالتتاليإلتىتنتافستلتكالتدولحتول

ليبيافبريطانياأرادتالسيطرةعلىبرقة،وذلكبغيةتعويضهاعمتاستوفتخسترهمتنمواقتعهامتةبانستحابها

ستتطين،وتعويضتتهاعتتناستتتعادةمركزهتتاالستتابقفتتيالبحتترالمتوستتطعتتنطريتتقشتتمالمتتنقنتتاةالستتويسوفل

أفريقيا،األمترالتذيأغضتبالتدوائرالسياستيةفتياالتحتادالستوفيتي،التذيأختذيستعىجاهتدًالمنتعبريطانيتا

 1 منتثبيتأقدامهاهناك.

رغبتتتتاتاألقليتتتتةمتتتتنوايطاليتتتتاهتتتتياألختتتترىأختتتتذتتستتتتعىجاهتتتتدةللعتتتتودةإلتتتتىطتتتترابلسبنتتتتاًءعلتتتتى

 2 المستوطنينااليطاليينهناكباسمإعادةالتوازنإلىمنطقةحواالمتوسط.

وفرنستتاترنتتوإلتتىربتتطفتتزانبتتالجزائرعلتتىاعتبتتارأنفتتزانهتتيالمنقتتذالمباشتترمتتنجهتتةالجنتتوبإلتتى

تساعهذهالمنطقةطوالالجزائر،حيىتجدفرنسافيهامستقبلكيانهااالقتصاديوالعسكري،عووةعلىذلكا

وعرضايساعدهاعلىالتوسعمستقبوفيإنشاءقواعدمختلفةمنتشترةفتيصتورةتكفتللهتااألمتنوالرقابتةمتن

التعراللغاراتالجويةوالبحريةوبذلكيمكناعتبارهاقاعدةصالحةللحشدوالتدريبخصوصاعلىالعمليات

 3 العسكريةالصحراويةوالجبلية.

هتتذاالصتتراعالتتدوليظهتترتالواليتتاتالمتحتتدةاألمريكيتتةورغبتتتفتتياالستتتفادةمتتنالقيمتتةوفتتيوستتط

اإلستراتيجيةلهذهالمنطقةخاصةوأنهاتبنتسياسةملءالفرا النات عتنختروجاالستتعمارينالبريطتاني

نوالفرنستتتيلمنتتتعاالتحتتتادالستتتوفيتيالتتتذيأختتتذيعمتتتلعلتتتىبتتتىدعايتتتتهضتتتدهتتتذهالتتتدول،خصوصتتتاوأ

األحزابالشيوعيةفيايطالياوفرنستاتواجتهالشتاطئالليبتيمتنالجانتباالوروبتيممتايزيتدالستوفيتفتي

،كتتذلكفت نأمريكتتالتمتنستتى 4 تجتاوبدعتايتهمونشتتاطهمعلتىجتتانبيالحتوااألوستتطللبحترالمتوستط.
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تأنتتختتذمنهتتامنطقتتةبعتتدمتتاكتتانلشتتمالأفريقيتتامتتنأهميتتةحربيتتةطتتوالالحتتربالعالميتتةالثانيتتة،فتترأ

جتتاهزةفتتيأيحتتربقادمتتة،ولكتتناالتحتتادالستتوفيتيفضتتحنواياهتتاواتهمهتتاب نهتتاتتختتذاألراضتتيالليبيتتة

وكانتتنتيجتةهتذاالتنتافسبتينالتدولالكبترى 1 نقطةتوثبللهجومعليهتاوالستيطرةعلتىالشترقاألوستط.

تاليعلىسياسةتلكالدولحتولالقضتيةالليبيتة،عامةواالتحادالسوفيتيوبريطانياخاصةأنانعكسبال

زاءهتتتذاالصتتراعالعنيتتتفبتتتينتلتتكالتتتدولالكبتتترىأختتتذت وأضتتحىمصتتتيرليبيتتتامستت لةشتتتائكةالحلتتتول،وا 

بريطانياتبتعدعنالدخولفيمناقشةالقضيةالليبيتةاوغيرهتامتنالمستتعمراتااليطاليتةمتعبقيتةالتدول

م،ألنالموقتفختول0277فتيصتيفعتام 2 فتيمتؤتمر دميرتتونكتس .األخرىالمعنية،بهذااألمر

هتتذهالفتتترةكتتانيتطلتتبالتعتتاونوالتتتآزرعتتنالمشتتاكلالتتتيتحتتدىالخوفتتاتحتتولوجهتتاتالنظتترحتتتى

يتقررمصيرالحرب،ولكنليسمعنىعدمادراجهذهالمسالةفيجتدولأعمتالالمتؤتمرأنبريطانيتالتم

 3 خرىفيهذهالمس لة.تشتركمعالدولاأل

ففيمتؤتمرستانفرنسيستكوناقشتتجميتعمشتاكلالمستتعمراتااليطاليتةومتنبينهتاالقضتيةالليبيتة،

غيتترأنتتهلتتمتصتتلالحكومتتاتفتتيهتتذهالمناقشتتةإلتتىاتفتتاقبشتت نإدراجهتتذهالمستت لةفتتيجتتدولأعمتتال

ايطاليتتتاقتتتدفقتتتدتمستتتتعمراتهافتتتيالمتتتؤتمر،وكانتتتتالسياستتتةالغالبتتتةبتتتينالحلفتتتاءختتتولالحتتتربهتتتيأن

إفريقيتتتا،وأنهتتتالتتتنتعتتتودبعتتتدالحتتتربإلتتتىهتتتذهالمستتتتعمرات،وهتتتذامتتتاأكتتتدهتشرشتتتلفتتتيمجلتتتسالعمتتتوم

)أن ايطاليةةةا فقةةةدت نهائيةةةا امبراطوريتهةةةا االسةةةتعمارية فةةةي افريقيةةةا، وأكةةةد للمجلةةةس أن البريطتتتانيقتتتائًو

 4  .الحكومة تعارض إرجال المستعمرات إلى ايطاليا

                                                           
 .094هنرااينسميخائيل،مرجعسابق،ص 1 
هيئتيندوليتينفيأمريكاإلزالةالخوفاتحولوجهاتالنظرحولالحربوقرارإلنشاء0277عقدهذاالمؤتمرفيعام 2 

زالتةالعوائتقالتتيقتدتوجتدلت مويتلالنقتلبتيندولالعتالم،وقتدخصتصلهتذاالغترالتنظيمالنقدوالمعتاموتالماليتةالدوليتةوا 
لالبنتكالتدوليإقترااالمبتالغالوزمتة المنشتآتالتتيتستاعدعلتىإلقامتةراسمالقدرهنحوتسعةملياراتمنالدوالراتوخو 

.408–404،ص0241فيمختلفأنحاءالعالم،راجعفيشر تاريخأوروباالحديى القاهرةاإلنتاجزيادة
 .028الهاديابوعجيلة،مرجعسابق،ص 3 
 .98،ص0214عبدالملكعودة،األممالمتحدةوقضاياافريقيا،القاهرة 4 
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مُطرحتتمست لةالمستتعمراتااليطاليتةومتنبينهتاليبيتا0279وفيمؤتمريالتتاالتذيعقتدفتيفبرايتر

للمناقشةغيرأنالرأياستقربتينالتدولالثوثتةالكبتارعلتىاالمتنتاععتنإثتارةموضتوعمستتقبلأقتاليم

دولي،وذلتتتكمنعتتتًاإلثتتتارةمعينتتتةبالتتتذاتأثنتتتاءالمناقشتتتاتالتمهيديتتتةالخاصتتتةبموضتتتوعنظتتتامالوصتتتايةالتتت

 1 الخوفات.

معقداجتماعبيناألقطتابالثوثتة تشرشتل،وترومتان،وستتالين فتيبوتستداملبحتى0279وفيصيف

المشاكلالتينجمتعنالحربالعالميةالثانيةللوصولإلىاتفاقإنأمكتنذلتك،وكتانمتنضتمنالمشتاكل

لخوفواضحابتيناألقطتابالثوثتةعنتدماطالتبستتالينبتبعاالتيعرضتمشكلةليبيا،وألولمرةظهرا

أقتتاليمالتتدولالمهزومتتةوطالتتببالوصتتايةعلتتىليبيتتا،إال أنهتتذاالطلتتبلتتميقابتتلباالرتيتتاحمتتنقبتتلالمستتتر

 رئتتيسوزراءبريطانيتتاوالتتذيردعلتتىذلتتكبقولتتهأنبريطانيتتاكانتتتلتتوقتتعاحتمتتالطلتتب ونستتتنتشرشتتل

وفيتيالحصولعلىجزءمنشاطئإفريقياأماوقدحدىهتذافت نالحكومتةالبريطانيتةستوفاالتحادالس

 2 تبحىهذاالطلبفيضوءالمشاكلاألخرى.

أغستتتطسمتتتنتلتتتكالستتتنةبروتوكتتتواليقضتتتي9معقتتتدمتتتؤتمربتتترلين،وأصتتتدرفتتتي0279وفتتتييونيتتتو

ة،واالتحتادالستوفيتي،والصتين،وفرنستا،ب نشاءمجلسوزراءتمثلفيهكلمتنالواليتاتالمتحتدةاألمريكيت

وبريطانيا،وسيكلفهذاالمجلسضمنمايكلفبهبتحضيرمشروعمعاهدةالصلحمعايطاليتاورومانيتا

بعدموافقةجميعاألعضاءعلىذلك،عندمااستطاعالرئيس ترومتان الحتد 3 والمجروبلغارياوفنلندا.

لتتتذافقتتتدتجنتتتب 4 انيتتتاواإلتحتتتادالستتتوفيتيبستتتببالمطلتتتبالستتتوفيتي.متتتنحالتتتةالتتتتوترالقائمتتتةبتتتينبريط

                                                           
 .402فيشر،مرجعسابق،ص 1 
 .92–98عبدالملكعودة،األممالمتحدة،ص 2 
الصتتتلحببتتتاريسعتتتنالمستتتتعمرات تقريتتترعتتتنمتتتؤتمر097دارالوثتتتائقالقوميتتتةبالقلعتتتة،محتتتافظاالبحتتتاىتحتتتترقتتتم  3 

 .911االيطاليةالسابقةنقًوعنالهاديبوعجيلة،مرجعسابق،ص
 .911الهاديابوعجيلة،مرجعسابق،ص 4  
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المؤتمرإدراجالمشكلةالليبيتةفتيجتدولأعمالتهوأحتالواالمستتعمراتااليطاليتةإلتىمتؤتمروزراءخارجيتة

الدولالكبرىالذياقترحواعقدهفيلندن.

مكونامنوزراءخارجيةكلملوزراءخارجيةالدولالكبرى0279سبتمبر00ُعقدالمؤتمرفي

متتتتتناإلتحتتتتتادالستتتتتوفيتيوبريطانيتتتتتاوفرنستتتتتاوأمريكتتتتتالبحتتتتتىقضتتتتتيةالمستتتتتتعمراتااليطاليتتتتتة،ووالتتتتتى

 1 م.0279اجتماعاتهحتىالثامنمنأكتوبر

ومنتتذالبدايتتةظهتتراختتتوففتتيوجهتتاتالنظتترحتتولهتتذهالقضتتيةوالتتتيبتترزتفتتيمؤتمر بوتستتدام 

وصتلإلتىاتفتاقجمتاعيحتولتقريترمصتيرليبيتالتوالتمستكوزيترخارجيتةحيىأنهكانمنالممكتنالت

وأثنتتتتاءهتتتتذهالمناقشتتتتات 2 اإلتحتتتتادالستتتتوفيتيبالمطالتتتتبالتتتتتيأعلنهتتتتا ستتتتتالين فتتتتيمتتتتؤتمر بوتستتتتدام .

والمساوماتبينهذهالدول،قد موزيرخارجيةأمريكامشروعًايتضمنالتالي:

  عشر سنوات.منحليبيااالستقولالتامبعد  0

 خولفترةاالنتقالتظلتحتوصايةهيئةاألممالمتحدة.  9

تعيينهيئةاألممالمتحتدةمنتدوباإلدارةاإلقلتيميمتنحستلطاتكاملتةويكتونمستؤوالأمتاممجلتسالوصتايةالتتابع  1

 للهيئة.

نستا،وايطاليتاتتكونلجنةاستشاريةتضمسبعةممثلينمنبريطانيا،وأمريكتا،واإلتحتادالستوفيتي،وفر  7

 ومقيمعربيوآخرأوروبيتختارهاالدولالخمس.

دارتهتتاباعتبارهتتامتتن  9 يحتتتفظمجلتتساألمتتنبحقتتهالمطلتتقفتتياختيتتارالتتنقطاإلستتتراتيجيةالضتتروريةوا 

  3 المناطقاإلستراتيجيةالتيتسهمفيحفظالسلمواألمنالدوليين.

                                                           
،0212جتتونهاتشتتى،تتتاريخإفريقيتتابعتتدالحتتربالعالميتتةالثانيتتة،ترجمتتةعبتتدالعظتتيممنيستتي،مراجعتتةستتعدأنتتيس،القتتاهرة 1 

.048ص
 .911عجيلة،مرجعسابق،صالهاديابو 2 
 .127،عبدالملكعودة،مرجعسابق،019هنريميخائيل،مرجعسابق،ص 3 



098 

 

ااتضتتتتحلتتتتوزارةالخارجيتتتتةاألمريكيتتتتةأناإلتحتتتتادوقتتتتدتقتتتتدمتاإلدارةاألمريكيتتتتةبهتتتتذاالمشتتتتروععنتتتتدم

الستوفيتييستعىللحصتولعلتىقاعتتدةعلتىالشتواطئاألفريقيتةوخاصتًةليبيتتا،وأنتهإذاتتمذلتكفستتوفال

نمايعدبمثابةغزولمنطقةالشرقاألوسط.  1 يكونتهديداللعربفحسب،وا 

ستتتتوفيتيرأىأنيعهتتتتدإليتتتتهبتتتت دارةمنطقتتتتةوقتتتتدتباينتتتتتاآلراءحتتتتولالمشتتتتروعاألمريكتتتتي،فاالتحتتتتادال

طرابلسواقترحالمندوبالروسيعلىالمجلسأنعشرسنواتتكفيإلعدادالبودلوستتقول،وأكتدبت ن

النظامالسوفيتيلنيدخلهذهالبودمنفصوعنالنظمالديمقراطيةالتييرغبفيهاالشعب،وقتدأوضتح

كتتونلهتتامنفتتذإلتتىالبحتترالمتوستتط،وطالتتببتت نيكتتونالمنفتتذفتتيالمنتتدوبالروستتيأنبتتودهتريتتدأني

 2 منطقةطرابلس.

أمتتتافرنستتتافقتتتدطالبتتتتبتعتتتديلالحتتتدودبتتتينتتتتونسوليبيتتتاتستتتهيًوللمواصتتتوتبتتتينتتتتونسومستتتتعمرة

 تشتتاد ورأتأنتتتردالمستتتعمراتااليطاليتتةالستتابقةإلتتىوصتتايةايطاليتتاحرصتتًامنهتتاعلتتىتتتوازنالقتتوى

بقتاءنفوذهتافتيتتونسوالجزائتر،وكتانمعنتىتعتديلالحتدودهتوضتمالد وليةفيمنطقةالبحرالتوستط،وا 

وتقتتدمتفرنستتاإلتتىوزراءخارجيتتةالتتدول 3 أجتتزاءمتتنليبيتتاوخاصتتةفتتزانالتتتيتحتلهتتاالقتتواتالفرنستتية.

-الكبرىبالمطالباآلتية:

توتومتتومتتنجهتتةأختترى،وهتتيالتتتياستتترجاعاألراضتتيالواقعتتةبتتينغتتدامسوغتتاتمتتنجهتتةغتتا -0

مواستتترجاعشتتريطاألراضتتيالواقعتتةإلتتىالشتتمال0202ستتبتمبر09تنازلتتتعنهتتافرنستتااليطاليتتافتتي

 م.0219منجبالتيبستيواينديالتيتنازلتعنهافرنسااليطاليافيالسابعمنيناير

 ضمالجزائروغدامسإلىفرنسا. -9

                                                           
عمرالهمالي،العوقاتالليبيتةاألمريكيتةمنتذالحتربالعالميتةالثانيتةحتتىقيتامالثتورة،رستالةماجستتيرغيترمنشتورة،كليتة 1 

.17ص،0241االقتصادوالعلومالسياسية،جامعةالقاهرة
 .919الهاديابوعجيلة،مرجعسابق،ص 2   
 .101–109،ص0211جانبيكون،المس لةالليبيةفياطارالحلالسلمي،باريس 3 
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ائتترالعامتتةلكونهتتاالترابطالجغرافتتيبتتينالحتتدودالشتترقيةإلحتاقجميتتعأراضتتيفتتزانبحكومتةالجز -1

 إلفريقياالشماليةوتشاد.

 تعديلالحدودالتشاديةالليبيةواالحتفاظببئرالصحراءوجبلكامت. -7

إعطاءفرنساالستيطرةعلتىمنطقتةالستاحلالطرابلستيالغربتيحتتىمدينتةالخمتسإليجتادمنفتذ -9

  1 ىعلىالبحرالمتوسط.لمستعمراتفرنسافيإفريقياالوسط

أماالموقفالبريطانيفكانغامضابلمتناقضا،حيىأنبريطانياصرحتب نهاالترغبفي

ضمأرااجديدة،ثمأظهرترغبتهافيأنتحتتلمركتزاخاصتافتيبرقتة،واعتمتدتفتيذلتكعلتى

عنتتتدماذكتتترتالوعتتتدالتتتذيقطعتتتتهللسنوستتتيين،وكشتتتفتالصتتتحافةالبريطانيتتتةعتتتنموقتتتفحكومتهتتتا

إحدىالصتحفأنإقامتةحكومتةوطنيتةفتيبرقتةعلتىغترارشترقاألردنهتوالحتلالواضتحالبتين

وفتتياليتتومالتتتاليأكتتدتأنبريطانيتتامستتؤولةعتتنإدارةبرقتتةإلتتىأن 2 التتذييرضتتىعنتتهالجميتتع.

 3 تؤلففيهادولةمستقلة،ولهذاف نهاملزمةبالعملعلىرقيبرقةاقتصاديا.

االقتتتراحالختتاصبطتترابلسوهتتوأنيتتتركاليطاليتتاإدارتهتتاتحتتتإشتترافختتاصمتتنمجلتتسأمتتا

مؤلفهناكوتمثلفيتهاألمتمالمتحتدة،ف نتهقتديستتحقالبحتىإذااستتطاعتايطاليتاإنشتاءحكومتة

ايطاليتتةذاتمقتتدراتإداريتتةمتتنناحيتتة،وحتتائزةلثقتتةالشتتعبااليطتتاليمتتنناحيتتةأختترى،وربمتتاأن

 4 لميحنبعدإلصدارقرارنهائيفيهذاالموضوع.الموقف

وقتتدأرستتتلتالحكومتتتةااليطاليتتتةوفتتداإلتتتىمتتتؤتمروزراءخارجيتتتةالتتدولفتتتيلنتتتدنبرئاستتتةوزيتتتر

خارجيتها السينتورديجاسبيري الذينقلوجهةنظراألحزابااليطاليةالخمسة،وهياالحتفاظ

                                                           

 .101–109هانبيكون،مرجعسابق،ص 1  
 .911،نقًوعنالهاديأبوعجيلة،ص0279سبتمبر91بتاريخ40 السنة90499األهرام،العدد  2 
 .911،نقًوعنالهاديأبوعجيلة،ص0279سبتمبر99بتاريخ40 السنة90499األهرام،العدد  3 
 .0279سبيتمبر91 السنةالتاسعةبتاريخ1191جريدةالمصري،العدد  4 
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ضعةإليطاليتا،متعإيضتاحالتضتحياتالتتيبتذلتهافتيقدراإلمكانبجميعاألراضيالتيكانتخا

 1 سبيلرقيتلكالمستعمراتالسابقة.

وقدصرح السينتورديجاسبيرس فيخطبةلهبت نالمستتعمراتالتتيحصتلتعليهتاايطاليتا

قبتتلالحكتتتمالفاشستتتيبمستتتاعدةبريطانيتتاورضتتتاهامثتتتلليبيتتا،واريتريتتتا،والصتتومال،يجتتتبأنتظتتتل

 2 للمحافظةعلىالتوازنالدوليفيحواالبحرالمتوسط،وإلعطاءايطاليامنفذاللهجرة.إليطاليا

وقدعاراالحزبالشيوعيااليطاليهذهالسياسة،وزعمرئيسهأنالمستتعمراتااليطاليتةفتي

الواقععبءثقيلعلىايطاليا،ومثلماتطالبايطاليابهذهالمستعمرات،ف نمنحقيوغستوفياأن

 3 تطالبايطالياباألضرارالتيلحقتبهامنجراءالحرب.

زاءتعتتاراآراءالتتدولحتتتولالمستتتعمراتااليطاليتتة،فقتتتدطتترأتعتتديلفتتتياالقتتتراحاألمريكتتتي وا 

السابقيرميإلىوضعالمستتعمراتااليطاليتةكلهتاتحتتالوصتايةالدوليتة،علتىأنتتتولىايطاليتا

 4 ابلجنةمراقبةدوليةإلدارةهذهالمستعمرات.اإلدارةالفعليةفيهاأوانتد

ومنالواضحأنهذاالتعديلالمفتاجئفتيالمشتروعاألمريكتييرجتعإلتىأنالحكومتةاألمريكيتة

ترغبفيالتقريببينوجهاتنظرالدولاألربعالكبرىوالوقوفأماممحتاوالتروستياللقيتامبتدور

طانيتاالمقترحتاتاألمريكيتةاألخيترةبجعتلالوصتايةدوليتةأساسيفيالبحرالمتوسط،وقتدأيتدتبري

علتتتىالمستتتتعمراتااليطاليتتتتةوفتتتيالوقتتتتتنفستتتهعتتتارااإلتحتتتتادالستتتوفيتيالوصتتتتايةالدوليتتتةوأيتتتتد

)أن الوصاية الجماعيةة لةم تجةرب بعةد، الوصايةالفردية،حيىقالوزيرخارجيةاإلتحادالستوفيتي

                                                           
 .911الهاديابوعجيلة،المرجعالسابق،ص 1 
نقتتتوعتتتنالوكالتتتةالفرنستتتية،نقًوعتتتنالهتتتاديأبوعجيلتتتة،،0279ستتتبتمبر4بتتتتاريخ40ج الستتتنة0491األهتتترام،العتتتدد  2 

 917ص
 نفسالمصدر،العددوالتاريخ. 3 
 917،نقًوعنالهاديأبوعجيلة،ص0279سبتمبر08بتاريخ40ج السنة04990األهرام،العدد  4 
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:)إن الةةذين يجنةةدون مبةةدأ الوصةةاية وقتتال 1 .رفةةت نتائجهةةا(بينمةةا الوصةةاية الفرديةةة قةةد جربةةت وع

المشتركة بصفة خاصة قد يكونون على استعداد لتجربة هذا النول من الوصاية في أراضي أخةر  

 2 . ير المستعمرات االيطالية(

أمتافرنستتافقتدعارضتتتفكتترةالوصتايةوحبتتذتبقتاءليبيتتاتحتتتالحكتمااليطتتاليباعتبتتارأنأي

الوضتتعالقتتائمستتيكونلتتهأثتتربتتالغعلتتىإمبراطورياتهتتافتتيشتتمالإفريقيتتاخشتتيةأنتحتتلتغييتترفتتي

 3 إحدىالدولالكبرىفيهذهالمنطقةمماسيؤثرعلىمستقبلفرنسافيالمغربالعربي.

زاءهتذهالخوفتتاتوخوفتتامتتنتجميتتدالموقتتف،وافتتقالجميتتععلتتىإحالتتةالمشتتكلةب ستترهاعلتتى وا 

ينمنوزراءخارجيةالدولالكبرىلمناقشةالموضوعفيفترةمحددةمتنالتزمن،مجلسيضممندوب

يرفعبعدهاتقريرهلمجلسوزراءالخارجيةقبلانعقادالتدورةالثانيتةب ستبوعينعلتىاألقتل،وللمجلتس

 4 حقاالتصالبالدولغيراألعضاءفيالمجلسالذينلهممصلحةفيتقريرمصيرليبيا.

متتتتؤتمروزراءخارجيتتتتةالتتتتدولالكبتتتترىبتتتتدونالتوصتتتتلإلتتتتىاتفتتتتاق،وبتتتتدأمتتتتؤتمروهكتتتتذاانتهتتتتى

المنتتتدوبينالتتتذيلتتتميتوصتتتلهتتتواألختتترإلتتتىاتفتتتاقأيضتتتًا،حيتتتىأناإلتحتتتادالستتتوفيتيأصتتترعلتتتى

سياستتتتهالستتتابقةتجتتتاهطتتترابلسوعملتتتتالواليتتتاتالمتحتتتدةاألمريكيتتتةعلتتتىتتتتروي اقتراحهتتتاالختتتاص

 5 دمتبريطانيابخطةترميإلىوضعليبياتحتوصايةدائمة.بالوصايةالجماعية،وتق

 -م:3496أبريل 89مؤتمر باريس 
موقعتتأحتداىجستامكتانلهتااألثترالعميتقفتي0271موأبريل0279فيالفترةمابينأكتوبر

الموقفالدوليعادة،والعوقاتالبريطانيتةوالستوفياتيةخاصتةالوحتدةاأللمانيتة،ومستالةتعويضتات

                                                           
.917الهاديابوعجيلة،مرجعسابق،ص 1 
 917،نقًوعنالهاديأبوعجيلة،ص0279سبتمبر02بتاريخ40ج السنة04999األهرام،العدد  2 
 .919الهاديابوعجيلة،مرجعسابق،ص 3 
 .044–041هنريميخائيل،مرجعسابق،ص 4 
 .119الهاديابوعجيلة،مرجعسابق،ص 5 
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عنأضرارالحربوربطالكتلةالبلقانيةرويدًارويدًابالصداقةالسوفياتيةرغممافيذلكمتنخطتر

علىالمصالحالبريطانية،وفشتلالحلفتاءفتيإجتوءالقتواتالستوفياتيةعتنإيترانفتيالوقتتالمحتدد

وخاصتتةلتتذلك،وموجتتةالغضتتبالتتتياجتاحتتتالشتتعبالليبتتيكلمتتاستتمعأحتتدامتتنالتتدولالكبتترى،

فرنساوالوالياتالمتحدةاألمريكيةليتحتدىعتناحتمتالعتودةايطاليتاإلتىليبيتابوجتهعتاموطترابلس

بوجتتهختتاصعتتنطريتتقالوصتتايةالدوليتتة،والتخفتتىأيضتتًامعارضتتةالسنوستتيينألينفتتوذستتوفيتي

عونهمأنهميفضلوناالستقولوالتحالفمعبريطانيا. الدولالعربيتةهذاإلىجانبمجهودات 1 وا 

وفتي 2 لمساعدةليبياوالوصولبهاإلتىاالستتقولالتتامأووضتعهاتحتتوصتايةالجامعتةالعربيتة.

م،وبتتدأفيتتهواضتتحًاالتيتتارات0271أبريتتل99ظتتلهتتذهالظتتروفعقتتدهتتذاالمتتؤتمرفتتيبتتاريسفتتي

الوصتتتايةعلتتتى–السياستتتية،حيتتتىطالتتتباإلتحتتتادالستتتوفيتيبتعتتتديلاالقتتتتراحالتتتذيتقتتتدمبتتتهستتتابقا

تحتتإشترافهيئتةاألمتمالمتحتدةعلتى–واقترحرقابةدوليتةعلتىالبلتدينطترابلسوبرقتة-طرابلس

أنيكتتونالحتتتاكمفتتتيطتتترابلسروستتيا،وفتتتيبرقتتتةبريطانيتتتاوأمريكتتا،واقتتتترحأيضتتتًاأنتعتتتاونهتتتذين

نللحتاكمالستوفيتيالحاكمينلجنةاستشاريةدوليةتضماثنينمنممثليالشعب،وفيطرابلسيكتو

ويظتتلهتتذاالوضتتعلمتتدة عشتتر ستتنوات،ومتتاأنانتهتتىممثتتلاإلتحتتادالستتوفيتي 3 نائتتببريطتتاني.

 BEVEN متناقتراحتهحتتىتقتدمرئتيسالتوزراءالبريطتانيالمستتر بتيفن MOLTON مولوتتون

احدةفورًا،رغتمأنطرابلسوبرقة،ودمجهافيدولةو–باقتراحيقضيب عوناستقولليبيابجزئيها

الحكومةالبريطانيةقدتلقتفياألسابيعالماضيةنداًءقويًامتنالشتعبالليبتيبت ال يتراجتعفتيهتذا

)إن هذه المستعمرات تقع على شريان الحيةاة للممتلكةات البريطانيةة واستطردقائًو: 4 الموضوع.

                                                           
 الهاديابوعجيلة،المرجعالسابقنفسه. 1 
 .018هنرىميخائيل،مرجعسابق،ص 2 
 .0271مايو0بتاريخ49 لسنة090270ألهرام،العدد ا 3 
 .914الهاديابوعجيلة،المرجعالسابق،ص 4 
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الةةزعيم السنوسةةي بعةةدم إعةةادة هةةذه ومواصةةالتها فضةةاًل عةةن أن بريطانيةةا وعةةدت العةةرب بمةةا فةةيهم 

 1  .المستعمرات إلى ايطاليا

ولكنالرأيالسائدبينأعضاءالمؤتمرأنبريطانياباقتراحهاهذاتعملعلىاقتطاعجزءكبيتر

منإفريقياكماأنهابمنحليبيااالستقولتستطيعأنتقيدهذااالستقوللمصالحهاعتنطريتقعقتد

كمتتاعلقتتتجريتتدة الكومبتتا الفرنستتية 2 التتذينتتتربطهمبهتتمعوقتتاتحستتنة.معاهتتدةمتتعالسنوستتيين

إن استقالل طرابلس يعني نظر بريطانيا استرداد نفوذها كلةه فةي البحةر علىهذااالقتراحفقالت: 

 3 .المتوسط(

 بت ناهتمتامبريطانيتابليبيتايرجتعإلتىرغبتهتافتي MOLTONوأكدالوزيرالسوفيتي مولوتتون

 بت نمشتروعبتودهال BEVENيممركزهاالمتداعيفيالشرقاألوسط،وقتدردالمستتر بتيفنتدع

يعتتدوأنيكتتوننوعتتًامتتنالحكتتمتحتتتنظتتاماالنتتتداب،وأنهيئتتةاألمتتمالمتحتتدةهتتيالجهتتةالوحيتتدة

 4 التيتملكإصدارقراراتبش نالقواتاألجنبيةالموجودةعلىاألراضيالليبية.

بريطانياكانتتهدفإلىإبعادالدولالكبرىعنأيتعاونبش نليبياحتىيمكنهاوالشكأن

العمتلمنفتتردةدونرقابتتةالتدولاألختترى،أمتتااقتراحهتتاإعتوناستتتقولليبيتتافتورًا،فمتتاهتتوإال منتتاورة

ولالهدفمنهاكسبت ييدالعالمالعربيعامةوليبياخاصتة،إلنهتالتوكانتتصتادقةألعلنتتاستتق

ليبيابمجردإنتهاءالحربالعالميةالثانية.أمافرنستافقتدرفضتتاالقتتراحالبريطتانيوأيتدتاالقتتراح

السوفيتيفيبقاءالوضعالقائمفيليبيا،حتتىاليكتوناستتقولهادافعتالبقيتةشتعوبشتمالإفريقيتا

 5 فيالمطالبةباالستقول.

                                                           
 .049،ص0211حسنمحمدجوهروآخرون،ليبيا،القاهرة،دارالمعارف، 1 
 .041هنريميخائيل،مرجعسابق، 2 
 .914الهاديابوعجيلة،مرجعسابق،ص 3 
 .041جعسابق،صهنريميخائيل،مر 4 
 .918الهاديابوعجيلة،مرجعسابق،ص 5 
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نمشتروعالمستتر بتيفن بشت نالمستتعمراتااليطاليتةوأشارتجريدة لوفجارو الفرنستيةإلتىأ

قامةدولتة يثيرمشاكلجديدة،ولذاف نهيمكنالجزمبرفااالقتراحالقاضيباستقولالسنوسيينوا 

وفتتتيالوقتتتتنفستتتهالتتتذيكتتتانالمتتتؤتمرينتتتاق،فيتتتهقضتتتيةليبيتتتا،أرستتتلتاللجنتتتة 1 حتتترةفتتتيليبيتتتا.

الدولالكبرىفيبتاريسناشتدتهمفيهتاأال يزجتوابالشتعبالليبتيالطرابلسيةبرقيةإلىوزراءخارجية

فيتجربةجديدةقدتقضيعلىالبقيةالباقيةعنته،األمترالتذييهتدداألمتنوالستلمفتيتلتكالتبود،

كماطالبهمبتمكينالشعبمنإرسالوفديمثلهويدافععنحقوقهأمتاممتؤتمرالصتلح،وأكتدللجنتة

اليقبتتلأيشتتكلمتتنأشتتكالالحكتتمالتتذييقتتررهويختتتارهلنفستته،وأنتتهيتترفاأيأنالشتتعبالليبتتي

نظامأوامتيازإليطالياعليه،إلنهلنيتنازلعناستقولهالتام،ولذاف نهيرفاوي ملمنهيئتكم

العادلةمساعدتهفيالحصولعلىحقوقهالمشروعةأواستقولهالتام،ويحتفظبالمطالبةبتذلكفتي

ولتتميشتترالمتتؤتمرإلتتىهتتذهالبرقيتتةأثنتتاءتناولتته 2 ساألمتتنالتتدوليبجميتتعالوستتائلالمشتتروعة.مجلت

قضيةالمستعمراتااليطالية،ولعتلذلتكيرجتعإلتىتنتافسالتدولالكبترىالتتيتريتدكتلمنهتاالظفتر

 3 دونغيرهابمنطقةليبيااإلستراتيجية.

،حتتاولالمنتتدوباألمريكتتيالتتتدخلللتوفيتتقبتتينونتيجتتةلهتتذهالصتتراعاتالدوليتتةداختتلالمتتؤتمر

وجهاتالنظر،فاقترحمنحايطالياالوصايةعلىليبيامعتوفيرالضماناتالتيتكفلاستقولليبيا

ختتتتول عشتتتتر ستتتتنوات،إال أنالمنتتتتدوبالبريطتتتتانيتمستتتتكبوعتتتتدحكومتتتتتهللسنوستتتتيين،واعتتتتترا

لتتذافقتتدعتتادالمنتتدوباألمريكتتيإلتتىاقتتتراحستتابق،المنتتدوبالفرنستتيعلتتىتحديتتدمتتدةاالستتتقول،و

-وهوالوصايةالجماعية،ولكنفياالجتماعالتاليتقدمالمندوبنفسهباقتراحتضمناآلتي:

                                                           
رنستتتية،نقًوعتتتنالهتتتاديأبتتتو،نقتتتًوعتتتنجريتتتدة لوفيجتتتارو الف0271متتتايو9بتتتتاريخ49 الستتتنة90277األهتتترام،العتتتدد  1 

 .918،المرجعالسابق،صعجيلة
،نقتًوعتنالهتاديأبتوعجيلتة،0271متايو1بتتاريخ،49 لستنة090271راجعنصالبرقيةفيجريدةاألهرام،العتدد  2 

 918ص
 .912الهاديابوعجيلة،مرجعسابق،ص 3 
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 تنازلايطالياعلىسيادتهاعلىليبيا. -0

ت جيلمشكوتالمستعمراتلمدةستنةتبتتديمتنتتاريختوقيتعمعاهتدةالصتلحمتعايطاليتا، -9

فرنستتاواإلتحتتادالستتوفيتيعلتتىهتتذااالقتتتراحمتتنحيتتىالمبتتدأ،ووافقتتتبريطانيتتاوقتتدوافقتتت

  1 علىهذااالقتراحعلىأنتستمراإلدارةالقائمة.

وجاءتموافقةاالطرافعلىاالقتراحاألمريكتيللتفتر لمناقشتةالموضتوعاتاألخترى،ولتذافقتد

متناإلتحتادالستوفيتيوفرنستاانتقتالبقيتوجهتاتالنظترعلتىمتاهتيعليتهمتنختوف،فترأىكتل

الستتيادةااليطاليتتتةعلتتتىليبيتتتاللتتتدولاألربتتتع،أمتتتابريطانيتتافقتتتدتجاهلتتتتعمتتتدًامصتتتيرهتتتذهالستتتيادة،

 2 وقررتتنازلايطالياعنسيادتهالمستعمراتها.

البريطانيتةأمافيمايتعلقب دارةليبيافيفتترةاالنتقتال،فتترىبريطانيتاأنتبقتىاإلدارةالعستكرية

قائمتتةبعملهتتا،وقتتدوافقتهتتافرنستتاوالواليتتاتالمتحتتدةاألمريكيتتةعلتتىذلتتك،أماإلتحتتادالستتوفيتيفقتتد

وافقمنحيىالمبدأمعالتوصيةبالتعجيلفيتكوينالمجلساالستشاريلمساعدةاإلدارةفتيفتترة

اتالتتتيقتتدتتطلبهتتاالمناقشتتاتاالنتقتتالمتتنناحيتتة،ومتتدمتتؤتمروزراءالخارجيتتةبالمعلومتتاتوالبيانتت

 3 مستقبومنناحيةأخرى.

وهكتتتذافشتتتلمتتتؤتمربتتتاريسفتتتيالتوصتتتلإلتتتىحتتتلللقضتتتيةالليبيتتتة،كمتتتاأنالوعتتتدالتتتذيبذلتتتته

بريطانياللسيدإدريسالسنوسيبمنحاستقولبرقةفيأقربوقتممكن،جعلمنالمستتحيلعلتى

اريةالتقليديتتة،وأنمتتنحليبيتتااالستتتقولمتتاهتتوإال حلقتتةبريطانيتتاوضتتعمستتتعمراتايطاليتتااالستتتعم

منسلسلةهذهالسياسةوأيدالوفداالقتراحالفرنسيالداعيإلتىأنتشترفايطاليتاعلتىمستتعمراتها

                                                           
،رستتالةماجستتتيرغيتترمنشتتورة،0212–0290مالتتكمحمتتدابوشتتهيوة،النظتتامالسياستتيفتتيليبيتتافتتيالفتتترةمتتابتتينستتنة 1 

 .71،ص0241كليةاالقتصادوالعلومالسياسية،جامعةالقاهرة،
 .70مالكمحمدأبوشهيوة،نفسالمرجع،ص 2 
 .049هنريميخائي،مرجعسابق،ص 3 
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تحتتتوصتتايةاألمتتمالمتحتتدةووافتتقالمنتتدوباألمريكتتيعلتتىهتتذااالقتتتراحبشتترطالتتنصعلتتىتهيئتتة

 1  عشر سنواتإذاأمكنهاذلك.ليبيالنيلاالستقولبعد

وأكدالوفتدالروستياستتعدادبتودهللتنتازلعتنطلبهتافتيالوصتايةعلتىليبيتافتينظيتروصتاية

ايطالياعلىمستعمراتهاوحدهاأوباالشتراكمعغيرها،وأصبحالمندوبالبريطانيأمامأمرين:إما

علتتتتىمستتتتتعمراتهااويقبتتتتلاإلقتتتتتتراحأنيتخلتتتتىعتتتتنرأيتتتتهاألول،وهتتتتومعارضتتتتةوصتتتتايةايطاليتتتتا

 حتتتووستتتطًاوهتتتوقبتتتولاقتتتتراحالستتتوفيتبتتت نتوضتتتعBEVINاألخير،وقتتتداختتتتارالمستتتتر بتتتيفن

طترابلستحتتوصتايةايطاليتابشتترطأنتعتدلالحتدودبتينطتترابلسوبرقتة،بحيتىيتتركالسنوستتيون

 2 فيبرقةإلىأقصىحدمستطاع.

دأناإلمبراطوريتةالبريطانيتتةتعتدالمصتالحاإلستتراتيجيةالخاصتتةوقتالالمستتر بتيفن فتتيهتذاالصتد

بسومةالمواصوتمصالححيوية،فيجبعليهاأنتؤمننفستهامتنكتلهجتومقتدي تيهتاعبترالصتحراء

الغربيةوأكدبيفنأنقبولاالقتراحتاتالستوفيتيةوالفرنستيةفيمتايتعلتقبالوصتايةااليطاليتةاليتنتاولالبتتة

ستت لةالصتتومالواريتريتتا،فتتوبتتدمتتنالوقتتوفعلتتىرغبتتاتالصتتوماليينوبحتتىمطالتتبالحبشتتةقبتتلفتتيم

 3 اتخاذقرارنهائي.

 بتعديلالحدودبينطرابلسوبرقتة BEVEN اقتراح بيفنBERNEZوقدقبلالمستر برنيز

يالمناقشتات،بعداالعتترافبمطالتبفرنستافتيطترابلس،ومتعالقتولأنتهكتانهنتاكتقتدمملحتوظفت

إال أنوزراءخارجيةالدولالكبرىلميتوصلواإلىاتفاقبش نالقضيةالليبيتة،وقتدعتاراالشتعب
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والمذكراتالتي 1 الليبيالوصايةااليطالية،وعب رلوزراءالخارجيةعناستنكارهلذلكفيالبرقيات.

أرسلوها،وأنهلوحدىذلكفسوفتكونالعاقبةسيئة.

بنصتتتتتيحةالجبهتتتتتةالوطنيتتتتتةوالحتتتتتزبالتتتتتوطنيوالهيئتتتتتاتاألختتتتترى،عمتتتتتتالمظتتتتتاهراتوعمتتتتتًو

واالضطراباتاحتجاجًاعلىإعتادةاإلدارةااليطاليتةللتبودمنتذالصتباحالبتاكرثتمتفرقتتبعتدذلتك،

وتلقتاألمانةالعامةللجامعةالعربيةبرقيتينمنممثليالهيئةالت سيسيةفيبرقةوُعمتدالقبائتلفتي

:) إن إعةادة أي جةزء مةن رابلس،وأرسلتإلىوزراءالخارجيةاألربعتعبرفيهاعناستيائهاقائلتةط

ليبيا إلى ايطاليا يعد ظلما واضحا بسبب سفك دماء بريئة، وتطالب باالستقالل التام ووحدة البالد 

 2  .الليبية

فتتتيأنالشتتتعبوأعربتتتتإحتتتدىالصتتتحفالبريطانيتتتةعتتتنذلتتتكبقولهتتتا:لتتتيسهنتتتاكظتتتلمتتتنالشتتتك

الطرابلستتتيسيناضتتتلاالحتتتتولااليطتتتاليإذاقتتتدرأنيعتتتود،وأنتتتهقتتتدحتتتدىقبتتتلشتتتهروعلتتتىإثتتتراقتتتتراح

المستتتر بتتيفن المشتتؤومالتتذييعتترافيتتهقبتتولت ييتتدروستتيااليطاليتتافتتيطتترابلسمقابتتلارتضتتاءالنفتتوذ

لجبهتتةالوطنيتتةالمتحتتدةبحتتديىالبريطتتانيفتتيبرقتتة،وقتتدأجمتتعالشتتعبالليبتتيكلتتهعلتتىأنيلقتتيرئتتيسا

ذا لمندوبالصحيفةجاءفيه:أنالبودعنبكرةأبيهابلالعربجميعتًامتت هبونللعمتلوهتممستلحون،وا 

، 3 كانالقرارالذييتخذهمؤتمرباريسمناهضالرغبةالشعبوأمانيته،فستنكونجميعتامستتعدينللفنتاء.

القلتتقعلتتىمصتتيربودهتتمبعتتداألنبتتاءالتتتيوردتبت جيتتلوكتتانالليبيتتونينظتترونلمتتؤتمربتتاريسبعتتين

نكتتانوايتترونأنهتتذاالت جيتتليتتتيحلهتتمعتتراقضتتيتهموأنهتتميتترونضتترورة مشتتكلةليبيتتالمتتدةعتتام،وا 
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االتفاقأواًلعلىاإلدارةالتيتقومفيتلكالبودخولهذهالفتترة،فت نسياستةبريطانيتافتيشتمالإفريقيتا

 1 حديدابالنسبةلطرابلسمنهابالنسبةلبرقة.أقلوضوحًاوت

ومتتتنالواضتتتحأنالتنتتتافسبتتتيناإلتحتتتادالستتتوفيتيوبريطانيتتتاحتتتولهتتتذهالقضتتتيةكتتتانشتتتديدا،

فبريطانيتتاتحتتاولإقصتتاءالتتروسفتتياتختتاذمقعتتد،ستتواًءكتتانفتتيمجلتتساستشتتاريأوفتتيالوصتتاية

يالستتيادةعلتتىليبيتتاباعتبارهتتاأحتتدأعضتتاءعلتتىليبيتتافتتيالوقتتتالتتذييحتتاولفيتتهاإلتحتتادالستتوفيت

األممالمتحدةيستتطيعأنيقطتعالطريتقعلتىأيمحاولتةاستتعماريةتقتومبهتابريطانيتا،خاصتةإذا

متتاِحِظتتتيبمقعتتتدلنفستتتهفتتتيالمجلتتتساالستشتتتاري،لهتتذاتجاهلتتتتبريطانيتتتااتختتتاذقتتتراربشتتت نانتقتتتال

حجتتةأناإلداراتالعستتكريةتقتتومبواجبهتتاعلتتىالستتيادة،كمتتارفضتتتتكتتوينالمجلتتساالستشتتاريب

 2 خيروجه،وعلىاستعدادلتقديمبياناتإذاطلبذلك.

وعلىإثرذلكتقتدمالمستتر بتيفن وزيترخارجيتةبريطانيتاإلتىالمتؤتمربمشتروعيقترارينحتازا

نهتتاءالختتوفالتتذيدامطتتويًواألولفتتيصتتيغةتتضتتمنهاالمعاهتتدةمتت عايطاليتتا،موافقتتةالجميتتع،وا 

أماالمادةالمقترحةفتقضيبماي تي: 3 والثانيفيصيغةقراريوقعهالوزراءاألربعة.

 تنازلايطالياعنجميعحقوقهافيممتلكاتهااإلفريقية. -0

 اإلبقاءعلىاإلدارةالعسكريةعلىأنيصدرقرارنهائيفيش نهذهالممتلكات. -9

يتتافتتيهتتذاالشتت نختتولستتنةمتتنالتتتاريخالتتذييبتتدأفيتتهتنفيتتذتتختتذالتتدولاألربتتعالعظمتتىقتترارانهائ -1

  4 المعاهدة.

وجاءفيالقرارالمقترحمايلي:
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اتفتتقوزراءالخارجيتتةعلتتىأنيقتترروامصتتيرالممتلكتتاتااليطاليتتةفتتيإفريقيتتاختتولستتنةمتتن  0

 التاريخالذييبدأونفيهتنفيذالمعاهدةالمبرمةمعها.

ظمىمصيرهذهالممتلكاتوفقًاألحداألنظمةاآلتيةأووضعهالبعضهاتقررالدولاألربعالع  9

وعلىأنيشملالنظمالمقررجميعالممتلكاتأويقتصرعلىجانبمنهاحسبماتمليهرغبات

  1 األهاليوماتدليبهالحكومةصاحبةالش نمنوجهاتالنظر.

لاألربتعالتذييتنصعلتىمصتيرليبيتاوأخذالوفدالبريطتانيفتيإعتدادالتصتريحالمشتتركللتدو

الوصتتتاية-االنضتتتمامإلتتتىالبلتتتدانالمجتتتاورة.ج-االستتتتقول،ب–وفقتتتاألحتتتداألنظمتتتةالتاليتتتة:أ

وتتوالهاهيئةاألممالمتحدةوايطالياأوإحدىالدولالمنظمةإلىهيئتةاألمتمالمتحتدة،واذالتمتتفتق

جمعيتتةالعموميتتةلهيئتتةاألمتتمالمتحتتدةلتوصتتيبمتتاالتتدولاألربتتععلتتىحتتلُعرضتتتالمستت لةعلتتىال

تراه،وتتعهدالتدولاألربتعبت نتقبتلتوصتياتالجمعيتةالعموميتةللسنوستيينإبتانالحترب،وستيتولى

منتدوبووزراءالخارجيتةالبحتىفتيمستتقبلالمستتعمراتااليطاليتةالستابقةويخولتونالحتقفتيإيفتاد

لتتتييبنتتونعليهتتاتوصتتياتهملتتوزراءالخارجيتتةفتتيشتت نالحتتللجنتتةتحقيتتقإليهتتاتجمتتعالمعلومتتاتا

. 2 النهائيللمشكلة.

وقبلالموافقةعلىهذااالقتراح،أجريتعليهبعاالتعديوتمنقبلمندوبيوزراءالخارجية

التتتذيناجتمعتتتوالبحثتتته،فحتتتذفتالعبتتتارةالخاصتتتةبالسنوستتتيةوحتتتلمحلهتتتاعبتتتارةتشتتتملالوعتتتودالتتتتي

لاألربتتع،وهتتياالستتتماعإلتتىآراءالتتدولذاتالمصتتلحة،كتتذلكالفقتترةالخاصتتةبلجتتانقطعتهتتاالتتدو

 3 تقصيالحقائق.
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ويوحتتظفتتيهتتذاالشتتت نأنقتتراراألختتذبتتترأيالستتكانجتتاءألولمتترةاذالتتتميتعتترالتتهفتتتي

اقالمتتؤتمراتالستتابقة،ولعتتلهتتذاهتتوالتقتتدمالوحيتتدالتتذيأحتترزهمتتؤتمربتتاريسفتتيالتوصتتلإلتتىاتفتت

علتتتىبعتتتاالنقتتتاطرغتتتمفشتتتلهفتتتيالوصتتتولإلتتتىحتتتلللقضتتتيةالليبيتتتةالتتتتيظلتتتتمتتتداربحتتتىفتتتي

 1 المؤتمراتالقادمة.

علىالرغممنأنالحربالعالميةالثانيةكانتنهايةلحقبةم ساويةعاشهاالليبيونمنجراء

ثوثين عامًاكلتفالليبيتوناالحتولااليطاليالذيظليحكمالبودبالحديدوالنارطوال اثنينو

آالفمتتتنالضتتتحايافتتتيستتتبيلتحريتتتربودهتتتم،إال أنتلتتتكالحقبتتتةاتستتتمتبوحتتتدةالليبيتتتينوتكتتتاتف

جهتتودهمضتتدالمستتتعمرااليطتتاليعلتتىالتترغممتتنمحتتاوالتالمستتتعمرااليطتتاليتفتيتتتعتترىتلتتك

 2 الوحدة.

لحلفتاءفتيالشتمالاإلفريقتيوجتوءلقدظنالليبيونأنساعةالتحررقدحانتبعتدانتصتارا

القتتواتااليطاليتتةمتتنأرضتتهم،واندولالحلفتتاءستتتفيبعهودهتتاالتتتيقطعتهتتالهتتموستتتمنحبودهتتم

 3 وحدتهاواستقولها،ولكنهمفوجئوابمستعمرجديديجثمعلىأرضهمويقطعأوصالها.

ريقيتاإلتىثتوىمنتاطقعستكريةلقدقسمالحلفاءليبيابعدالحربالعالميةالثانيتةفتيشتمالاف

التيتنظممايحتله 4 م.0214محتلةمنفصلةانفصاالتاما،مستندينفيذلكعلىاتفاقيةالهاي

العدومنأراوهذهالمعاهدةمنحتللسلطاتالبريطانيةوالفرنسيةسلطاتتشريعيةواداريتةكاملتة

تحتإدارتتينبريطتانيتين،ووضتعإقلتيمفتزانفيانتظارالتسويةالنهائيةبوضعاقليمبرقةوطرابلس
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تحتتتتاإلدارةالعستتتكريةالفرنستتتيةكمتتتاحصتتتلتالواليتتتاتالمتحتتتدةاألمريكيتتتةعلتتتىقواعتتتدإستتتتراتيجية

. 1 فوقالترابالليبي

لقدسعىاالنجليزلحكمالبودعنطريقإعطاءسلطاتقبليتةإلتىبعتازعمتاءالقبائتلفتي

 2 يجادطبقةاجتماعيةمواليةلهمتساعدهمفيحكمالبود.برقةطامحةمنوراءذلكإل

أمتتاطتترابلسفتت نسياستتتةاإلدارةالبريطانيتتةكانتتتتقتتتومعلتتىتقويتتةنفتتتوذاإلقطتتاعيينالمحليتتين،وذلتتتك

ب عطتتتتاءبعتتتتاالعتتتتائوتإقطاعيتتتتاتكبيتتتترةفتتتتيمقابتتتتلمتتتتوالةتلتتتتكالعتتتتائوتلهتتتتم،وتقتتتتديمختتتتدماتلتتتتإلدارة

 3 االنجليزية.

منطقتتةفتتزانفقتتدقستتمتإلتتىثتتوىمنتتاطقهتتيغتتدامس،ومنطقتتةمتترزقوبتتراك،ومنطقتتةأمتتا

غاتفضمتغدامسإلىالجنوبالتونسي،حيىكانتتحكممنقبلرئيسالمنطقةالعسكريةفي

الجنتتوبالتونستتتي،أمتتتامنطقتتتةغتتاتفقتتتدألحقتتتتبالحتتتاكمالفرنستتتيفتتيجنتتتوبالجزائتتتر.لقتتتدهتتتدفت

متتنقتترارالتقستتيمإلتتىإضتتعافالتتبود،وزرعبتتذورالفرقتتةبتتينأبنتتاءالتتوطنالسياستتةاالنجلوفرنستتية

الواحتتد،وذلتتكباستتتخدامحتتدودمصتتطنعةبتتيناألقتتاليمالثوثتتةوفتتراسياستتةاقتصتتاديةمتباينتتةفتتي

 4 األقاليمالثوثةتتمثلفيوحداتنقديةمختلفةوفرارسومجمركيةعلىالتجارةبينالواليات.

سةالتعصتباالنجلوفرنستيةنجحتتولتوبقتدريستيرفتيأنتخلتقنوعتًامتنالتعصتبويبدوأنسيا

اإلقليميداخلالوطنالواحد،ويظهرذلكجليًافيبروزتياراتمتضاربةفياالتجاهاتالسياستيةتتمثتل

ارةفتتياالتجتتاهالبرقتتاويوالتتذينتتادىب متتارةإدريتتسالسنوستتي،والتيتتارالطرابلستتيالتتذيرفتتاالتتدعوةلإلمتت

قبلاستقولليبياووحدتها،ولكنعلىالرغممتنذلتكفت نالشتعبالليبتيقتداستتوعباللعبتةاالستتعمارية
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وفهتتمأبعادهتتافظهتترتتيتتاراتسياستتتيةيتزعمهتتاشخصتتياتوطنيتتةكانتتتمنفيتتتةفتتيالختتارج،عتتادتبعتتتد

تها،ومتنأشتهرهااللجنتةانتهاءالحربفكونتأحزابًاوجمعياتوطنيةنادتبضرورةاستقولالتبودووحتد

م0274مبالقتتتاهرة،وهيئتتتةتحريتتترليبيتتتاالتتتتيأسستتتتفتتتيعتتتام0271الطرابلستتتيةالتتتتيأنشتتتئتفتتتيأكتتتتوبر

وغيرها،وقدعملتهذهالهيئاتواألحزابعلىتنويرالرأيالعامالليبيوالعربيوالعالميلقضيةالبود.

اوضتتتداإلدارتتتتينالبريطانيتتتةوالفرنستتتية،وكتتتانللجنتتتةالطرابلستتتيةموقفهتتتاالمعتتتاديلتقستتتيمليبيتتت

وعلىالرغممنقصرحكماإلدارةاالنجلوفرنسيةلليبياإال أنهاتعدمنأشتدفتتراتاالستتعمارخطترًا

علتتىليبيتتا،وتكمتتنخطتتورةهتتذهالمرحلتتةفتتيمستتتعىالمستتتعمرينالجتتددإلتتىبتتىالفرقتتةبتتينأبنتتتاء

تعسكريةمنفصتلةعتنبعضتهاممتايشتكلتهديتداخطيتراالوطنالواحدبتقسيمليبياإلىثوىإدارا

حيىعملتاإلدارةاألجنبيةفتيليبيتاعلتىتكتريساالنفصتالبتينأجزائهتا 1 علىوحدةهذهالبود.

فزان لمجموعةمنالسياساتواإلجراءاتتتمثلفياآلتي:–برقة–الثوثة طرابلس

فترارقابتةصتارمةعلتىتنقتلاألهتاليبتيناألقتاليمإقامةحتدودسياستيةبتيناألقتاليمالثوثتة،و -0

وهتتيستتابقةخطيتترةفتتيتتتاريخليبيتتاالحتتديى،فطتتوالالعهتتدالتركتتيثتتمااليطتتاليلتتميكتتنهنتتاك

فصلبينالوالياتإال فيإطارحدودإداريتةاقتضتتهاظتروفاإلشترافاإلداريوتستهيلمهمتة

  2 القيامبه.

السلطاتالتشريعيةوالتنفيذيةبينضباطعسكريين،وهتذاإقامةحكمعسكريمباشر،إذجعلت -9

يؤكدنظرةبريطانياوفرنسالألقاليمالثوثةعلىأنهامستعمراتوقواعدعستكريةيجتباالحتفتاظ

  3 بها.

                                                           
 .81،ص0291مصطفىبعيو،دراساتفيالتاريخالليبي،مطابععابدين،القاهرة، 1 
المرجعالسابقنفسه. 2 
 .91مصباحالسوداني،مرجعسابق،ص 3 
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عملتتتاإلدارةاألجنبيتتتةعلتتىاستتتتقطاببعتتتاالعناصتترالمواليتتتةلهتتتابمنحهتتاامتيتتتازاتخاصتتتة -1

كبحكتمعوقاتهتااالجتماعيتةوخبرتهتاب وضتاعالمتواطنينوتتت ثيرومركتزاممتتازافتيالتبود،وذلت

  1 مكانتهاالقبليةعلىإقناعالسكانفيالخضوعلإلدارةاألجنبية.

عملتاإلدارةاألجنبيةعلىفرارسومجمركيتةعلتىانتقتالالبضتائعبتينالواليتاتفتيالوقتت -7

قًارائجتاللبضتائعاألجنبيتة،األمترالذيسمحتفيهبدخولبضائعها،وبذلكأصبحتالبودستو

  2 الذيأدىإلىترديالحياةاالقتصاديةفيالبود.

فتراعمتوتمتباينتتةفتياألقتاليمالثوثتتة،فبينمتانجتدالجنيتتهالمصتريمتتداوالفتتيبرقتة،ظلتتت -9

الليتتترةااليطاليتتتةهتتتيعملتتتةالمتتتالفتتتيطتتترابلس،أمتتتافتتتزانفظتتتلالتعامتتتلبالفرنتتتكالجزائتتتريفتتتي

لتتةمتتناإلدارةالفرنستتيةربتتطاألقتتاليمب دارتهتتافتتيالجزائتتروفصتتلاإلقلتتيمعتتنبقيتتةأجتتزاءمحاو

التتتوطن،وقتتتدانعكتتتسهتتتذاالتبتتتاينفتتتيالتعامتتتلبتلتتتكالعمتتتوتستتتلباعلتتتىالتبتتتادلالتجتتتاريبتتتين

 األقاليمالثوثة،وكرسمنوجهةأخرىاالنفصالبينأبناءالوطنالواحد.

فتتتةفتتتياألقتتتاليمالثوثتتتة،ففرضتتتتاإلدارةالبريطانيتتتةالنظتتتامالتعليمتتتيإقامتتتةنظتتتمتعليميتتتةمختل -1

المصريفيبرقةوطبقتالنظامالتعليمتيالفلستطينيثتمالستودانيفتيإقلتيمطترابلس،أمتاإقلتيم

  3 فزانفطبقتفرنساالنظامالتعليميالجزائريالمرتبطبالثقافةالفرنسية.

بعتتتادستتتيطرةاألجانتتتبمتتتنيهتتتودوايطتتتاليينع -4 لتتتىالوظتتتائفالحكوميتتتةخاصتتتةفتتتيطتتترابلس،وا 

العناصتتترالوطنيتتتةبحجتتتةقلتهتتتاأوأنهتتتاغيتتترمؤهلتتتة،فتتتيالوقتتتتالتتتذيكانتتتتفيتتتهالكثيتتترمتتتن

                                                           
 .080محمودالشنيطي،مرجعسابق،ص 1 
 .90مصباحالسوداني،اإلدارة،ص 2 
 .12–18ين،صرأفتالشيخ،التعليمالمصريفيليبيابينعهد 3 
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العناصترالمحليتتةالمؤهلتتةالتتتيقتتدمتمتتنمصتتروالشتتاموغيرهتتامتتنالبلتتدانالعربيتتةقتتادرةعلتتى

  1 تسلمتلكالوظائف.

حبتتاطشتتديدين،فبعتتدتلتتكالستتنواتمتتنأمتتامهتتذاالوضتتعالجديتتدأصتتيبال ليبيتتونبخيبتتةأمتتلوا 

الكفاحوالتضحياتضدااليطاليينألكثرمنثوثينعاماثتممتؤازرتهمللحلفتاءفتيالحتربالعالميتة

الثانيتة،ومتاقتدموهمتنختدماتوتضتحياتعظيمتةاعتترفبهتاالحلفتاءأنفستهم،فبعتدكتلذلتكوجتتد

مارمتتزدوجقستتمأوصتتالبودهتتمبتتينثوثتتةأجتتزاء،وغتترسبتتذورالليبيتتونأنفستتهمتحتتتستتيادةاستتتع

 2 الفرقةوالشقاقبينأبنائها.

أدركالليبيونحقيقةاألهدافاالستعماريةلبريطانياوفرنسا،فكانلزامًاعليهمرفتعرايتةالنضتال

الهيئتاتمنجديدضدالمستعمرينمنأجلأنتنالبودهماستقولهاووحدتها،فشترعوافتيتشتكيل

السياستتيةوكانتتتاللجنتتةالطرابلستتيةواحتتدةمنهتتاوالتتتيوقفتتتكغيرهتتالمقاومتتةالمخطتتطاالستتتعماري

البريطانيالفرنسي.

فقدوقفتموقفتًامعاديتًامتناإلمتارةالسنوستيةوانفصتالبرقتة،فقتدكتانالتعهتدالبريطتانيلألميتر

ىلستتتان انتتتتونيايتتتدن وزيتتترالخارجيتتتةمحمتتتدإدريتتتسالسنوستتتي،أثنتتتاءالحتتتربالعالميتتتةالثانيتتتةعلتتت

البريطانيةبعدمعودةبرقةإلىالحكمااليطاليمصدرقلقدائملكافةالليبيتينعلتىمستتقبلبودهتم

االيطاليالمعتروفبمشتروع بتيفنستفورزا ليضتاعف-ووحدتهمالوطنية،وجاءاالتفاقالبريطاني

االستعماريةحيالاستقولليبيتاووحتدتهاخاصتة،وأنمنقلقهمويزيدمنشكوكهمتجاهنواياالدول

                                                           
مركزجهادالليبيينللدراساتالتاريخيتةطترابلس،اللجنتةالطرابلستية،تقريتربشت نالقضتيةالطرابلستيةإلتىالجامعتةالعربيتة 1 

 .4–9،ص0229والهيئاتاإلسوميةفيسبتمبر
 .92–99مصباحالسوداني،مرجعسابق،ص 2 
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هتتذاالمشتتروعقتتدطتترحعلتتىبستتاطالبحتتىفتتياجتماعتتاتالمنظمتتةالدوليتتةالتتتيرأىفيهتتاالشتتعب

 1 الليبيأنهاالمنقذةمنربقةاالستعماروالتبعية.

لهمولتميمتنعهممتنورغمأنالمشروعاالستعماريقتدأحتبطفتيحينتهإالأنتهلتميمتنحالليبيتيناستتقو

خضتتاعهملستتيطرتها، التفكيتترأنالتتدولاالستتتعماريةقتتدتعيتتدالكتترةوتقتتدممشتتروعًاجديتتدالتقستتيمبودهتتموا 

وقتتتدتصتتتلإلتتتىتحقيتتتقهتتتذهالغايتتتةبطتتترقملتويتتتة،ستتتيماوأنلهتتتانفتتتوذاسياستتتياوستتتيطرةعستتتكريةعلتتتى

 2 األراضيالليبية.

ًومشجعًالألميترمحمتدإدريتسالسنوستي،والمتؤتمروفيبرقةكانإخفاقمشروعالوصايةعام

التتتوطنيالبرقتتتاويفتتتيالمطالبتتتةبنقتتتلالستتتلطةإلتتتيهم،ولتتتميطتتتلانتظتتتارهمكثيتتترًا،ف نتتتهمتتتاأنأعلنتتتت

معتتنتنازلهتتاعتتنمستتتعمراتهافتتيليبيتتا،واتجهتتتبريطانيتتاإلتتى0272ايطاليتتافتتينهايتتةشتتهرمتتايو

ماستتقول0272يسالسنوسيحتىأعلنفياألولمنيونيوالتعاونالمباشرمعاألميرمحمدإدر

،ويبدوأناألميرمحمدإدريسالسنوسيرأىأنالدولاالستعماريةتسوف 3 برقةمنجانبواحد.

فتتياستتتقولليبيتتالتثبيتتتأقتتدامهابهتتا،ولتضتتعاألمتتمالمتحتتدةأمتتاماألمتترالواقتتع،وفتتيالوقتتتنفستته

أنيضتتعهاأمتتاماألمتترالواقتتعويصتتلإلتتىاستتتقولجتتزءمتتنالتتبودتستتيطرعلتتىالهيئتتة،فتت رادهتتو

 برقتتة وبعتتدذلتتكيمكنتتهأنيعمتتلعلتتىاستتتقولليبيتتاووحتتدتها،ألنتتهرأىمتتااليتتدرككلتتهاليتتترك

 4 كله.

ولكنالشعبالليبيلميستقبلاستقولبرقةبارتياح،بلأحدىذلكالقرارردفعلعنيفداخل

فاندلعتالمظاهراتفيالشوارع،وطالبتالهيئاتالسياسيةالطرابلستيةومنهتااللجنتةليبياوخارجها،

                                                           
 .049ارويعيقناوي،بشيرالسعداوي،ص 1 
 .012عبدالرحمنالجنزوري،المرجعالسابق،ص 2 
،المؤتمرالوطنيفيبنغازييعلتناستتقول0272يونيو9-هت0118شعبان9 الخميس7014جريدةالمصري،العدد  3 

 البود.
 .909،ص0288محمودمحمدزيادة،حاضرالعالماإلسومي،دارالت ليفالقاهرة، 4 
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الطرابلستتية،واألميتترإدريتتسالسنوستتي،بالعمتتلعلتتىاستتتقولليبيتتاووحتتدةترابهتتا،ودعتتتهإلتتىرفتتا

 1 أيمحاولةلعودةالنفوذاألجنبيإلىالبود.

لتىوتقدمتهيئةتحريرليبيابزعامةبشيرالسعداو يبمذكرتينإلىوزارةالخارجيةالمصرية،وا 

األمينالعاملجامعةالدولالعربية،تعلنفيهامعارضتتهاإلعتوناستتقولبرقتة،وتناشتدهماالتتدخل

 2 العاجلبالعملعلىوحدةالبودواستقولها.

كبالوحتدةومنجانبهأعلنبشيرالسعداويأناستقولبرقةلنيغيرمنموقفهشيئامنالتمس

واالستتتقول،ودعتتىالشتتعبإلتتىأنيكتتونعلتتىاستتتعدادتتتاملمقاومتتةكتتلالمخططتتاتاالستتتعمارية

الراميةإلىتجزئةأوصالالوطن،وأشارب صبعاالتهامإلىبريطانياالتتيتحتاولتقستيمليبيتامعلنتا

 3 رفضهلونفصال.

وأكتتتدمتتتنناحيتتتتةأختتترىرفضتتتهالمطلتتتتقللمقتتتترحااليطتتتاليالتتتتذيقدمتتته داميشتتتيللى المفتتتتوا

االيطاليبالقاهرة،والمتعلقبمنحإقليمطرابلسالحكمالذاتيباعتبارهالصتيغةالمثلتىلتوجيتهاإلقلتيم

كم يحسن واألشةياء علةى مةا هةي عليةه اتخةاذ قةرار جةذري، فةالح) إنهنحواالستقولوصرحقائًو

الذاتي يفترض أنه بعد عدد من السةنين يتعةين علةى ايطاليةا أن تتةرك البلةد،  يةر أن لةدينا الكثيةر 

من األمثلة التي تبرهن على أنه عندما تنفرد دولة أجنبية في بلد ما، تفقد نهائيا الر بة في تركةه 

لى إراقة الدماء  4  .بالتي هي أحسن، وعندما يتعين اللجوء إلى استنفار الشعب وا 

                                                           
ابلسية،احتجاجاللجنةالطرابلسيةعلىاعمالاآلنجليزفيطرابلسوبرقتةترفعتهإلتىالتدولالعربيتةوجامعتهتا،اللجنةالطر 1 

 .0272يونيو
 .041ارويعيقناوي،المرجعالسابق، 2 
 .0272يوليو7 بتاريخ7018جريدةالمصري،العدد  3  
 صفحات .7جنةالطرابلسيةبالقاهرةإلىمجلسالدولالعربية اللجنةالطرابلسيةبالقاهرة،مذكرةمرفوعةمنالل 4 
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كمااحتجتاللجنتةالطرابلستيةبالقتاهرةعلتىإعتوناستتقولبرقتةواعتترافالحكومتةالبريطانيتة

بهمعتبرةذلتكبانتهضتربةقاصتمةلوحتدةالتوطنواستتقوله،وهتوصتورةمتنمشتروع بتيفنستفورزا 

 1 الذيفشلتفيتمريرهبالمنظمةالدولية.

لليبي،فقدتمسكالزعماءالطرابلسيونبمبدأالوحدةورغمهذاالخطرالجسيمعلىوحدةالترابا

الوطنيةوعملتواعلتىمتدجستورالتواصتلمتعالزعمتاءالبرقتاويينلبحتىمست لةالوحتدةمتعطترابلس،

ولقطتتعالطريتتقعلتتىدعتتاةاالنفصتتالوالتجزئتتة،أرستتلواوفتتداإلتتىبرقتتةبرئاستتة محمتتدأبتتواالستتعاد

شتتملالتتوطنتحتتتزعامتتةاألميتترإدريتتسالسنوستتيرغتتمالعتتالم وعضتتوية محمتتودالمنتصتتر للتتم

معارضةبعاالبرقاويينلتصريحاتبشيرالسعداويبشاناستتقولبرقتةوالتتياعتبرهتاالبرقتاويين

تحمتتلنوعتتامتتنالتتتهجموعتتدمالمرونتتة.وفتتيختتتامالزيتتارةوجتتهالوفتتدالطرابلستتيالتتدعوةإلتتىاألميتتر

عاقداالعزمعلتىاالتصتالببشتيرالستعداويطالبتامنتهعتدمالسنوسيلزيارةطرابلسفيأقربوقت

تكرارتصريحاتهبشت ناستتقولبرقتةوالتشتاورمعتهحتولاالوضتاعالتتيتمتربهتابتودهتجنبتاأليتة

 2 خوفاتقدتنشببيناإلقليمين.

وتكشفوثائقوزارةالخارجيةالمصتريةعتنتمستكمصتربوحتدةالتترابالليبتيوعتدماالعتتراف

باستقولبرقة،وأنكرتعلىبريطانيااعترافهاباستقولبرقة،واعتبرتهتكريسًالبدءالتجزئة،ووقفت

إلىجانببشيرالسعداويرئتيسهيئتةتحريترليبيتا،المتمستكبمبتدأالوحتدةالوطنيتة،وعتززتالترأي

تصلالجمعيةالعامةالقائلب نهليسمنحقأيةدولةتقريرمصيربرقةدونبقيةاألقاليمقبلأن

 3 لألممالمتحدةإلىقراربش نهاطبقًالمعاهدةالصلحالموقعةفيايطاليا.

                                                           
 ، طرابلستتمسكبالتاجالسنوسيوالوحدة .0272يونيو4 بنغازيفي042جريدةالوطن،عدد  1 
 .0272يونيو4 بنغازيفي042جريدةالوطن،عدد  2 
 مذكرةمرستلةمتنجامعتة0112/طمحفظةرقم 14/000ية،ملفدارالوثائقالقوميةبالقاهرة،وثائقالخارجيةالمصر 3 

 .921،بروشين،المرجعالسابق،ص0272يونيو90الدولالعربيةإلىوزارةالخارجيةالمصريةيتاريخ
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ولتنفيذماتماالتفاقعليتهبتينبشتيرالستعداوي،والحكومتةالمصترية،وأمتينعتامجامعتةالتدول

رابلسفوصتلهاالعربيةفياجتماعهمالمشارإليهسابقا،غادربشيرالسعداويالقاهرةمتوجهاإلىط

مإلبو الزعماءالطرابلسيينبماتماالتفاقعليهمعالحكومةالمصتريةوجامعتة0272يوليو4في

الدولالعربية،وتوضيحموقفهمامنالتطوراتالمحليةببرقةحتىيتسنىلهممناقشةاألميرإدريس

مرتقبةإلىطترابلسقبتلستفرهالسنوسيفيالمسائلاألساسيةالتيتقربهممنالوحدةخولزيارتهال

 1 إلىلندن.

م،وأقتتيملتتهاحتفتتالكبيتتر،واجتمتتعمتتعالزعمتتاءالطرابلستتيين0272وزاراألميتترإدريتتسطتترابلس

وتباحىمعهمفيالنقاطاألساسيةالتييمكنهمناقشتهامعالمسؤولينالبريطانيينفتيلنتدن،ووافتق

علىأنيحملباسمهمثوثةمطالبتمثلتفي:

 لمسارعةب نشاءحكومةطرابلسيةعلىغرارحكومةبرقة.ا -0

إقامتتتةاتحتتتادفيتتتدرالييضتتتمطتتترابلسوبرقتتتةفتتتيظتتتلالتتتتاجالسنوستتتيبتوحيتتتدالشتتتؤونالدفاعيتتتة -9

 واالقتصادية.

يشتتتتكلوفتتتتدمشتتتتتركلتمثيتتتتلليبيتتتتافتتتتيدورةالجمعيتتتتةالعامتتتتةلألمتتتتمالمتحتتتتدةالمزمتتتتععقتتتتدهافتتتتي -1

 . 2 0272سبتمبر

ترحيبتاكبيترامتنقبتلالزعمتاءالطرابلستيينوالبرقتاويينعلتىحتدستواء،وعبترتوقدلقيتالزيتارة

الصحفالبريطانيةفيطرابلسوبرقةعنترحيبهابهذهالخطوةالتياعتبرتهتانقلتةتحتولكبيترفتي

مسارالعوقاتبينالطرفين،واصفةإياهابالزيارةالتاريخية.

                                                           
 .0272يوليو8 بتاريخ0878طرابلسالغرب،عدد  1 
،التتتذكرىالتاريخيتتةلزيتتارةاألميتتترالمعظتتملطتتترابلس0272يوليتتو04 بنغتتازيبتتتتاريخ0902جريتتدةبرقتتةالجديتتتدة،عتتدد  2 

 الشقيقةوالشعبالطرابلسيمعدفعاالميرإلىلندنبيانأميريإلىالشعبالطرابلسيالكريم.
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حمتتدإدريتتسالسنوستتيوالمستتؤولينالبريطتتانيينفتتيوختتولالمحادثتتاتالتتتيجتترتبتتيناألميتترم

لنتتدنوافتتقالبريطتتانيونعلتتىإعتتوناستتتقولطتترابلسكجتتزءاليتجتتزأمتتنالفيدراليتتةالليبيتتة،ف رستتل

خطابتًاإلتتى بشتتيرالستعداوي يحثتتهعلتىأنيعلتتنالزعمتتاء0272أغستتطس09األميترإدريتتسفتي

وأنتت لفوزارةمؤقتةفتيطترابلسعلتىغترارحكومتةالطرابلسيوناستقولطرابلسالذاتيباسمه،

برقة،ولكنالسعداويرفاذلكباعتبارأنهليسمتنالمعقتولوالمتنالمصتلحةالوطنيتةأنيتلقتى

أمراكهذامنبريطانياويعملبه،بينماالقولالفصلفيالموضوعيجبأنيكتونعتنطريتقهيئتة

 1 األممالمتحدةوليسمنبريطانيا.

لتتميتتتت خرالتتتردالبريطتتانيعلتتتىبشتتتيرالستتعداويوزموئتتتهفتتتيالحركتتةالوطنيتتتة،فتغيتتترموقتتتفو

اإلدارةالبريطانيتتتتةفتتتتيطتتتترابلسمتتتتنالحركتتتتةالوطنيتتتتةالليبيتتتتة،حيتتتتىبتتتتدأتفتتتتيمحاربتتتتةالزعمتتتتاء

وأدركالليبيتتتتونحقيقتتتتةاألهتتتتدافاالستتتتتعماريةالبريطانيتتتتة 2 الطرابلستتتتيينبصتتتتورةواضتتتتحةوعنيفتتتتة.

ستتية،فكتتانلزامتتاعلتتيهمرفتتعرايتتةالقتتتالمتتنجديتتدضتتدالمستتتعمرينمتتنأجتتلأنتنتتالبودهتتموالفرن

وحتتدتهاواستتتتقولها،فشتتترعوافتتتيتشتتتكيلمجموعتتتةمتتناألحتتتزابوالتنظيمتتتاتالسياستتتيةأختتتذتعلتتتى

عاتقهتتامقاومتتةالمخطتتطاالستتتعماري،وكتتانمتتنأهتتمتلتتكالجمعيتتاتجمعيتتة عمتترالمختتتار فتتي

مثتتمانتقتتل0271أبريتتل10يت سستتتعلتتىشتتكلنتتاديرياضتتيترفيهتتيفتتيالقتتاهرةفتتيبرقتتة،والتتت

وقدضمتالجمعيةمجموعةمنالشبابالليبيالمتحمس 3 م.0271نشاطهاإلىبنغازيفيأبريل

لقضتتيةبتتوده،وأصتتدرتهتتذهالجمعيتتة جريتتدةالتتوطن لتكتتونلستتانحالهتتا،وقتتدنتتادتمتتنختتول

 4 لليبياووحدتها،كماقامتمنخولهابانتقادأعمالاإلدارةالعسكرية.الجريدةبضرورةاستقو

                                                           
 .921،بروشين،المرجعالسابق،ص099محمدالطيباالشهب،المرجعالسابق،ص 1 
 .080ارويعيقناوي،المرجعالسابق،ص 2 
 .01–2،ص0221مدبشيرالمغيربي،وثائقجمعيةعمرالمختار،القاهرة،دارالهولمح 3 
 .079بروستين،المرجعالسابق،ص 4 
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وفيطترابلست سستتمجموعتةمتناألحتزابوالكيانتاتالسياستيةالتتيدعتتإلتىاستتقولليبيتا

ووحدتهاودخولهاجامعةالدولالعربية،كماعارضتاالعترافب دريسالسنوستيأميتراعلتىالتبود

 1 بعدتوحيدها.

وفيفزانشددتاإلدارةالفرنسيةالخناقعلىالوطنيين،وحاولتبكلماأوتيتتمتنقتوةمتنعهم

متناالتصتالبت خوانهمفتيبرقتةوطترابلس،ولتمتستمحلهتمب قامتةأينتوعمتناألحتزابوالتنظيمتات

ي ةعتتام عمقامتتتباالتصتتالستتر ًامتت0271السياستتيةاألمتترالتتذيدفتتعبعضتتهمإلتتىإنشتتاءجمعيتتةستتر 

الزعماءالبرقاويينوالطرابلسيين،وقداستمرتفتينشتاطهاالسياستيالس تريحتتىاكتشتفأمرهتامتن

 2 السلطاتالفرنسيةف لقتالقباعلىبعاأعضائهاوأودعتهمالسجون.

متكونتتت هيئتتةتحريتترليبيتتا والتتتيت سستتتفتتيالقتتاهرةبزعامتتة0274وفتتيمتتارسمتتنالعتتام

برنامجهاالوطنياستتقولليبيتاموحتدة،واجتنتابدواعتيالجتدلوالشتقاق بشيرالسعداوي وتضمن

والخوفحتولنظتامالحكتموشتكله،وأنيبحتىكتلذلتكممثلتوالشتعببعتداالستتقول،وأنتتعتاون

 3 كلاألحزابمعالجامعةالعربيةفيكلمايحققهذااالستقول.

لفتتتترةيوحتتتظأنتتهرغتتتمتعتتتدداألحتتتزابوالهيئتتتاتإنالمتتبتتعللحركتتتةالوطنيتتتةالليبيتتتةختتولتلتتتكا

السياستتيةفتتيالتتداخلوالختتارج،أنهنتتاكاتفاقتتاعامتتًاعلتتىهتتدفينهمتتاوحتتدةالتتبودواستتتقولها،أمتتا

نقطةالخوفالوحيدةفهيحولشكلالحكومةالمنتظرةبعداالستقول،والموحظأنهذهاألحتزاب

يلمواجهتةاإلجتراءاتالسياستيةفتيعهتداإلدارةالعستكرية،والهيئاتقداتخذتشكلالكفتاحالسياست

 4 واستبعدتالكفاحالعسكريالذيكانسائدًافيمواجهةالسياسةالعسكريةااليطاليةفيليبيا.

                                                           
 .019مجيدخدوري،المرجعالسابق،ص 1 
 .011المرجعنفسه،ص 2 
 .111–922عزالدينالعالم،المرجعالسابق،ص 3 
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ولكنعلىالرغممنتلكالخوفاتوالتيعملتتاإلدارةاالنجلوفرنستيةعلتىت جيجهتابتينأبنتاء

دجهوداألحزابالسياسيةوعدموجودتنستيقكتانفيمتابينهتا،إالأنالشعبالواحد،ورغمعدمتوح

الحراكنجحإلىحدكبيرفيالقيامبمجموعةمتناألعمتالكتانلهتاأعظتماألثترفتيإظهتارقضتية

البودللرأيالعاموالوصولبهاإلىالمحافلالدولية،ومنتلكاألعمال:

الميبقضتيةليبيتاومطالتبالشتعبالليبتيالمتمثلتةتنويرالرأيالعامالعربيواإلسوميوالع -0

 فيالوحدةواالستقول،واالنضمامإلىالجامعةالعربية.

االتصتتتالبالجامعتتتةالعربيتتتةمتتتنأجتتتلأنتتتتدرجقضتتتيةليبيتتتاعلتتتىجتتتدولأعمالهتتتا،وكتتتذلك -9

 التنسيقمعالجامعةمنأجلمساندةليبيافيالمحافلالدولية.

لدوليتتةالمختلفتتةالتتتيطرحتتتقضتتيةليبيتتاللمناقشتتة،مثتتلاجتمتتاعإرستتالمتتذكراتللمحافتتلا -1

–بريطانيتتتا–أمريكتتتا–م االتحتتتادالستتتوفيتي0274وزراءخارجيتتةالتتتدولالكبتتترىفتتتيبتتاريس

مالستتتتطوعرأي0278ولجنتتتةالتحقيتتتقالرباعيتتتةوالتتتتيقتتتدمتإلتتتىليبيتتتاعتتتام 1 فرنستتتا .

األحتتزابالسياستتيةمتتذكراتإلتتىهيئتتتةالشتتعبالليبتتيحتتولمستتتقبلبتتوده،وكتتتذلكأرستتلت

األممالمتحدةومجلساألمن،وقدتميزتتلكالمذكراتبانتقتاداتألعمتالاإلدارةالعستكرية

االنجلوفرنستتتيةفتتتيليبيتتتا،كمتتتابينتتتتمطالتتتبالشتتتعبالليبتتتيالتتتتيتتمثتتتلفتتتيوحتتتدةالتتتبود

  2 واستقولها.

ريساالحتتتتولاألجنبتتتيفتتتوقالتتتترابالوقتتتوفضتتتدالمشتتتاريعاالستتتتعماريةالراميتتتةإلتتتىتكتتت -7

مالتتذيقتتام0272الليبتتي،ومتتنأخطتترتلتتكالمشتتاريعاالستتتعماريةمشتتروع بتتيفنستتفورزا 

توضتتعتحتتتوصتتايةبريطانيتتة،–علتتىأستتاستقستتيمليبيتتاإلتتىثتتوىمنتتاطقوهتتي:برقتتة

تحتتتتوصتتتتايةفرنستتتتية،حيتتتىقامتتتتتالحركتتتتة–تحتتتتتوصتتتايةايطاليتتتتةوفتتتتزان-وطتتترابلس
                                                           

.00/01/0274مذكرةاللجنةالطرابلسيةإلىمجلسوزراءخارجيةالدولالكبرىفي 1  
 .112عزالدينالعالم،المرجعالسابق،ص 2 
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يتةبتحترياالجمتتاهيرعلتىالختتروجفتيمظتاهراتغضتتبفتيطتترابلسوغيرهتاحتتتىالوطن

برقة،فزعتمنهااإلعومالبريطانيةواألمريكية،كماأعلنالموظفوناإلضرابعنالعمل،

وأقفلتتتتاألستتتواق،وقتتتامكتتتلمتتتنالمتتتؤتمرالبرقتتتاويوالطرابلستتتيب رستتتالاحتجتتتاجإلتتتىوزيتتتر

ستتتفورزا ،وستتتكرتيرعتتتامهيئتتتةاألمتتتمالمتحتتتدة،أعلنتتتوافيتتتهالخارجيتتتةالبريطتتتاني،والكونتتتت 

رفضهملهذاالمشروعاالستعماريالذييهدفإلىتمزيقوحدةالبودوتحويلهاإلىكيانات

  1 قوميةتحتوصايةاألجنبي.

وفتتيهتتذهالمرحلتتةمتتنالستتخطالشتتعبيالتتذيقابتتلاستتتقولبرقتتة،وجهتتتاللجنتتةالطرابلستتيةفتتي

الليبيينفيالداخلوالخارجنداًءتستنكرفيهإعونالسيدإدريسالسنوستيحكومتةبرقتةالقاهرةإلى

مستتتقلةعتتنطتترابلسثتتمبستتطتمتتاتقتتومبتتهالسياستتةالبريطانيتتةوالسنوستتيةفتتيالوقتتتالحاضتترمتتا

يتفتتقوأمتتانيالشتتعبالليبتتيفتتيالوحتتدةواالستتتقول،وناشتتدتالمتتواطنينأنربتتطسياستتتنابسياستتة

عةالعربيتةفتيهيئتةاألمتمالمتحتدةمتنالعنايتةبقضتيتناأكبتردليتلعلتىمتايشتملنابتهملتوكهمالجام

 2 وحكوماتهممنعطف،ومايبذلونهفيسبيلقضيتنامنإخوص.

واختتتتمالنتتداءمشتتيرًاإلتتىوجتتوبتوحيتتدالكلمتتةوالمطالبتتةباستتتقولالتتبود،ألنالقضتتيةالليبيتتة

األممالمتحدة،كماحذرتمنالوصايةالفردية،وأرسلتمتذكرةاحتجتاجعلىأبوابالنظرفيهيئة

علتتىفصتتلبرقتتةعتتنطتترابلسإلتتىمجلتتسالجامعتتةالعربيتتة،بينتتتفيهتتامحاولتتةبريطانيتتاالمخادعتتة

الختراعفكرةاالتحادبينطرابلسوبرقة،ومحاولةتضليلالشعبب نهتذااالتحتادهتوالوحتدةالتتي

ءعلىالبلدينعنطريقالسيدإدريسالسنوسيلمتالمستوهفيتهمتنتنفيتذرغبتاتهميطلبها،واالستيو

 3 بدونمعارضة.

                                                           
.0272مايو09 طرابلس،0428جريدةطرابلسالغرب،مظاهراتمايوفيطرابلسوالخمسوزوارة،العدد  1 
 .998–999يبيين،صالطاهرالزاوي،جهادالل 2 
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ثمبينتأنالسيدإدريسالسنوسيهوالمسؤولوحدهعنسياسةفصلبرقتةعتنطترابلسومتا

يترتتتبعليهتتامتتنضتتررهوكتتلهيئتتةتناصتترهأوحكومتتةتؤيتتدهفهتتيشتتريكةلتتهفتتيهتتذهالمستتؤولية،

رالشتتتعبعملهتتتاواليقتتترهبحتتتال.ثتتتمأوضتتتحتاللجنتتتةأنالسياستتتةالبريطانيتتتةفتتتيطتتترابلسويستتتتنك

سياسةخداعومكروأنهاكانتالسببفياختولاألمن،حتىاضطرتالسكانإلىت سيسحرس

وطنيعلىحسابهم،ثماختتمتاللجنةمذكرتهابقولها:

خارجهاعلىتحقيقوحدةالتوطنالكاملتةترىاللجنةالطرابلسيةأنيقومالعملداخلليبياو -0

 ب جزائهالثوثة.

 نيلاستقولهالتام. -9

انتختتابهيئتتةت سيستتيةوطنيتتةب شتترافمتتنتتتراهالجامعتتةالعربيتتةيتتتولىإدارةالتتبودفتتيفتتترة -1

 االنتقال.

 سحباإلدارةالبريطانيةوالفرنسيةمنالقطرالليبيكلهفوراً -7

حتتاكمونتتوعالحكتتمبعيتتداعتتنمتتؤامراتالبريطتتانيينوالفرنستتيينتتتركالحريتتةللشتتعبفتتياختيتتارال -9

 ودعاتهم.

  1 عدماالعترافب مارةالسيدإدريسالسنوسيوحكومته. -1

كمتتاأرستتلتمتتذكرةاحتجتتاجإلتتىرئتتيسوزراءالحكومتتةالمصتتريةعتتنالسياستتةالبريطانيتتةالتتتي

عتون استتقولها،واعتبترتهتذاالعمتلتتبعهافيطرابلسوبرقةوقيامهتابفصتلبرقتةعتنطترابلسوا 

ماهوإالتنفيذلمشروع بيفنستفورزا ،فناشتدتالحكومتةالمصتريةوالتدولالعربيتةأال تعتترفبهتذا

                                                           
راجعنصمذكرةاللجنةالطرابلسيةإلىمجلتسجامعتةالتدولالعربيتةتحتت فيهتاعتنفصتلبرقتةعتنطترابلس،متنكتتاب 1 

.911–992الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص
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الوضتتعوأنتتمستتكبوحتتدةليبيتتاواستتتقولها،ألنالوجتتودالبريطتتانيفتتيبرقتتةخطتترعلتتىالشتتعوب

 1 العربية.

للومكلتهعلتىإدريتسالسنوستيواتهمتتهبتالتواطؤمتعومنالموحظأناللجنةالطرابلسيةألقتا

السياستتةالبريطانيتتة،وألقتتتعلتتىعاتقتتهكتتلمتتايحتتدىمتتنختتوفبتتيناألحتتزابالسياستتيةفتتيليبيتتا

والواقعأنبريطانياكانهدفهاهوالبقاءفيليبيتاوتعتويامتاخسترتهفتيفلستطينوقنتاةالستويس،

متنشتئإال مستايرةاألحتداىوالحصتولعلتىاستتقولأيلذلكف نإدريسالسنوسيلميكنأمامه

إقليمتمهيدًاالستقولبقيةأجزاءليبيتافتيالمستتقبلوتوحيتدها،خاصتةوأنتهأمتامصتراععنيتفبتين

الدولالكبرىحولمستقبلليبيا.عووًةعلتىتلتكالصتراعاتالداخليتةستواًءكانتتحزبيتةأوقبليتة،

، 2 وستتييهتتدفإلتتىتحقيتتقرغباتتتهوتجزئتتةالتتبود،ف نتتهيختتالفالحقيقتتة.أمتتاالقتتولبتت نإدريتتسالسن

حيتتىأنتتهتحتتتظتتولالسنوستتية،وهتتيحركتتةإستتوميةإصتتوحيةهتتدفهاتوحيتتدالمستتلمينوالتصتتدي

للمتتؤامراتاالستتتعماريةضتتدالعتتالماإلستتومي،ولتتذاف نتتهإذاكتتانقتتدحتتدثتبعتتاالتجتتاوزاتمتتن

 3 يمكنإلقاءاللومكلهعليه.السيدإدريسالسنوسي،فو

م وموقف اللجنة 3494لسنة  824صدور قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  
 -الطرابلسية منه:

م،فعقب0290ديسمبر97لعبتالجمعيةالعامةلألممدورًامحوريًافيمنحليبيااستقولهافي

بتتداءاآلراء،شترعتال لجنتةالسياستتيةفتياالقتتتراععلتىالمشتتروع،المناقشتاتبتينالتتدولاألعضتاءوا 

 وامتناعثمانيةأعضاءعناالقتراععلىمشتروع91 صوتًاعلى 97حيىأنهارفضتباتفاق 

                                                           
 تقتاريراحتجتاجاللجنتةالطرابلستيةعلتىأعمتالبريطانيتافتيبرقتة097ن،رقم دارالوثائقالقوميةبالقلعة،محافظعابدي 1 

  .14،وثيقةرقم 0272إلىرئيسوزراءحكومةمصربتاريخيونيو
 .104الهاديابوعجيلة،المرجعالسابق،ص 2 
.108الهاديابوعجيلةنفسه،ص 3 
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 10ورفضتتأيضتاب غلبيتة  1 القرارالسوفيتيالذيينصعلتىمتنحليبيتااالستتقولعلتىالفتور.

عطلتتبروستتياستتحبالقتتواتاألجنبيتتةمتتن وامتنتتاعأحتتدعشتترعضتتوًاعتتناالقتتترا00صتتوتًاضتتد 

ليبيا،وتدميركلمافيهامنمنشآتعسكريةوالدولالتيوافقتعلىمنحليبيااالستقولفورًاهي

 أفغانستتتتان،العتتتراق،لبنتتتان،ليبيريتتتا،الهنتتتد،كوبتتتاالتتتدانمارك،الفلبتتتين،الباكستتتتان،التتتدولالوتينيتتتة،

لفادور أمتاالتتياعترضتتعلتىالمشتروعفهتي أمريكتا،بريطانيتا،نيكاراقوا،المكسيك،أفريقيتا،والست

اتحادجنوبإفريقيا،كندا،فنزويو،األرجنتين،استراليابورلنتيتا ،وأخيترًاشترعتاللجنتةفتياالقتتراع

 2 علىبقيةالقرارات.

لتتتي صتتوتًاوامتنتتاعستتبعةأعضتتاءعتتناالقتتتراع،علتتىأنتصتتبحليبيتتاا90فوافقتتتب كثريتتة 

فتتزان دولتتةمستتتقلةذاتستتيادة،وقتتدوافتتقمنتتدوببريطانيتتاالمستتتر–طتترابلس–تتتت لفمتتن برقتتة

 3  هيكتورماكتيل علىالنصالنهائيللقرار.

-وأخيرًاوافقتعلىالفقراتالباقيةمنمشروعالقرارالخاصبليبيا،وهوكمايلي:

 م.0299نايرتمنحليبيااالستقولفيموعداليتجاوزأولي -0

 إنشاءمجلسوطنيمنمندوبيبرقةوطرابلسوفزان،لوضعالدستورالليبي. -9

 تعيينمجلساستشاريلإلشرافعلىشؤونالبودخولفترةاالنتقال. -1

 صوتًامقابلستبعة،وامتنتاعخمستةعلتىاقتتراحأنيتت لفذلتك71وافقتاللجنةب كثرية  -7

نستتتتتاوالواليتتتتتاتالمتحتتتتتدةاألمريكيتتتتتة،وايطاليتتتتتاالمجلتتتتتسمتتتتتنمنتتتتتدوبيمصتتتتتروبريطانيتتتتتاوفر

 4 وباكستانوأهاليليبيا.

                                                           
.177الهاديابوعجيلةنفسه،ص 1 
.0272،نوفمبر49 السنة99211 األهرام،العدد 2 
.177الهاديابوعجيلة،المرجعالسابق،ص 3 
.0272نوفمبر49،01 لسنة99211األهرام،العدد  4 
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م0272لستتنة982أستتتقبلأعضتتاءاللجنتتةالطرابلستتيةكغيتترهممتتنأبنتتاءالشتتعبالليبتتيالقتتراررقتتم

م،حيتىبقيتتليبيتافتي0290بالفرحالذينصعلىتحديدموعداستقولليبيابمااليتجاوزنهايةعتام

ماالستتتتقولبتتتالفرحوالستتتروروشتتتاركوافتتتي0290ديستتتمبر97مإلتتتى0272اليمتتتننتتتوفمبروضتتتعانتقتتت

المظتتاهراتالتتتيعمتتتالمتتدنالليبيتتةتعبيتترًاعتتنهتتذاالنصتترالعظتتيمالتتذيحققتتوهبكفتتاحهمالطويتتلوظلتتوا

ريخينشتتتتدوناألناشتتتتيدالوطنيتتتتةفتتتتيالميتتتتادينوالشتتتتوارعالتتتتتيصتتتتارتنهتتتتارابتتتتاألنوارالكهربائيتتتتةوالصتتتتوا

 1 المضيئة.

هتالموافق0140ربيعاألول99حيىاحتفلبتسليمالسلطةإلىحكومةليبيافيمنتصفليلة

مفيمكتبالمعتمدالبريطانيبحضورأعضاءالحكومةالليبيةالمؤقتةوالمستتر0290ديسمبر97

متته،ووقتعالمعتمتتد بلتت رئتيسمجلتسهيئتةاألمتمالمتحتدةبليبيتا،وأعلتنالمستتر بلتت انتهتاءمه

 2 البريطانيوالمندوبالفرنسيعلىوثائقالتسليم،وتمالتسليمبالفعل.

مستتافرأعضتتاءالحكومتتةالمؤقتتتةإلتتى0290وفتتيصتتبيحةاليتتومالرابتتعوالعشتترينمتتنديستتمبر

عومتهبمتاتتمفتيحفتلالتستليموالتذيألقتىخطبتةطويلتة بنغازيلمقابلةالملتكإدريتسالسنوستي،وا 

 3 فيهاالشعبالليبيباالستقول.هن 



                                                           
الهاديابوعجيلةنفسه. 1 
.700الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص 2 
.709–700الطاهرالزاوينفسه،ص 3 
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 -اللجنة الطرابلسية والقضية الليبية في المجلس االستشاري لألمم المتحدة :
موخاصتةفتيالمجلتس0290-0272مًاخولالفتترةاالنتقاليتةلعبتاللجنةالطرابلسيةدورًامه

االستشتتاريلألمتتمالمتحتتدةومتتنالمعاهتتداتبتتيناألميتترإدريتتسوبريطانيتتا،وموقفهتتامتتنالتطتتتورات

صتدارالدستتورالتذييعتبترمتنأهتم11 ولجنةالتت 90الدستوريةفيليبياحيىتكوينلجنة   ،وا 

 منإعوناالستقولوالنظامالفدرالي.الدساتيرالحديثة،ثمموقفها

مأحالتتتتالجمعيتتتةالعامتتتةلألمتتتمالمتحتتتدةالقضتتتية0272فتتتيالثتتتانيوالعشتتترينمتتتنستتتبتمبر

عتدادتقريترعنهتا، الليبيةوالمستعمراتااليطاليةالسابقةعلىاللجنةالسياسيةلمناقشتهاوفحصتهاوا 

واستتتمرتالمناقشتتةحتتولالمستت لةالليبيتتةم،0272ستتبتمبر11وابتتتدأتاللجنتتةالسياستتيةعملهتتافتتي

،واتفقالجميععلىاستقولليبيا 1 موأيدتالدولالمختلفةآرائهاحولالقضية.0272حتىأكتوبر

وتقدممندوبأمريكابمشروعقراريتكونمنالنقاطالتالية:

تسبقاالستقولستصبحليبيادولةمستقلةبعدثوىسنواتمنقبولهذاالقرارفيالمدةالتي -0

وتستتتمرالتتدولالتتتيتتتديراآلنفتتيبرقتتةوطتترابلسوفتتزانفتتيإدارتهتتابحيتتىتعمتتلعلتتىتحقيتتق

 استقولهاوتتعاونفيمابينهالذلك.

 تتعاونالسلطاتاإلداريةعلىإنشاءإداراتحكومية. -9

قترتين أ،ب متنتقدماإلداراتالحاليةتقريرًاسنويًاإلىالسكرتيرالعتامعمتااتخذتتهبشتانالف -1

 هذاالقرارويحيطالسكرتيرالعامأعضاءاألممالمتحدةِعلمًابذلك.

                                                           
 .991لسابق،صالهاديابوعجيلة،المرجعا 1 
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يت لفمجلساستشتاريمتنممثلتيمصتروالواليتاتالمتحتدةوفرنستاوايطاليتاوالمملكتةالمتحتدة، -7

واثنتتينمتتنممثلتتيالستتتكان،واحتتدعتتنبرقتتتةوواحتتدعتتنطتترابلس،تستتتاعدالستتكانعلتتىتتتت ليف

  1 حكومةمستقلة.

فلماعرضتالقضيةعلىالجمعيةالعامةأصبحتقضيةالمجتمعالتدوليب سترهبعتدأنكانتت

قضيةمعروضةعلىأربعدولفقط،وكانتبريطانياومنورائهادولالكومنولىالبريطانيوبعا

يويةأمتتاالكتلتتةاألستت 2 دولأمريكتتاالوتينيتتةتحتتبأنتعيتتدإلتتىايطاليتتابعتتامستتتعمراتهاالستتابقة.

واألفريقيتتةفقتتدكانتتتتعتتاراإعتتادةأيمتتنالمستتتعمراتإلتتىإيطاليا،وكتتانيؤيتتدهافتتيذلتتكروستتيا

وبعاالدولالصغرى،ولماتناولتتاللجنتةالسياستيةالمست لةتقتدمتروستيابتاقتراحيقضتيبوضتع

لتىأنالمستعمراتتحتوصايةاألممالمتحدةعلىأنتمنحليبيااستتقولهابعتدخمتسستنوات،وع

ولكتنبريطانيتاالتتيالتريتدأنيكتونلروستيايتدفتي 3 تكونروسياعضوافياللجنةاالستشتارية.

البحتترالمتوستتطعارضتتتهتتذااالقتتتراحبشتتدةوتقتتدمتبتتاقتراحمتتؤداهأنتمتتنحليبيتتااالستتتقولبعتتد

طترابلسوفتزانعشرسنوات،وفيأثناءهذهالسنواتالعشرتكونبرقةتحتتوصتايةبريطانيتا،أمتا

فتوضعانتحتوصايةدوليتةعلتىأستستقررهتاالجمعيتةالعامتةمبنيتةعلتىتوصتياتتقتدمهابهتذا

الصددحكوماتمصروفرنساوايطالياوبريطانياوالوالياتالمتحدةاألمريكية،وقدلقيهتذااالقتتراح

تتتتراحاليتتتؤديإلتتتىمعارضتتةمتتتنروستتتيا،وكتتتذلكالكتلتتةاألستتتيويةواألفريقيتتتةوالتتتتيعارضتتتكتتتلاق

وقتتدمإلتتىاللجنتتةالسياستتيةاقتتتراحمبنتتيعلتتىاتفتتاقبتتين بتتيفنستتفورزا  4 استتتقولليبيتتاالعاجتتل.

يقضيب نتستمربريطانيافيإدارةبرقة،وتستمرفرنسافتيإدارةفتزان،وتعطتىإدارةطترابلسإلتى

                                                           
 الهاديابوعجيلةنفسه. 1 
 .097مجيدخدوري،ليبياالحديثة،ص 2 
 .0272نوفبر00بتاريخ49 السنة99211األهرام،العدد  3 
 .011نقوالزيادة،برقة،ص 4 
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تتتتيكانتتتتقتتتدامتنعتتتتعتتتنايطاليتتتا.ولمتتتاعتتتراعلتتتىالجمعيتتتةالعامتتتةفشتتتل،ألندولتتتةهتتتايتيال

 1 التصويتانضمتإلىالكتلةاألسيويةواألفريقيةفخذلاالقتراح.

وعندماتقررأنتؤجلالقضيةإلىالدورةالرابعة،فلماحانالوقتوانعقتدتالجمعيتةالعامتةفتي

م،وكتتانالجتتويتتوحيبشتتئمتتنالتفتتاؤل،ذلتتكأنبريطانيتتاأدركتتتمقاومتتةالليبيتتينألي0272نتتوفبر

فكتترةللتقستتيم،بعتتتدأناختبرتهتتافتتتياستتتقولبرقتتتةمتتنختتتولمظتتاهراتالليبيتتتين،كمتتاستتتمعترأي

الكتلتتةاألستتيويةاإلفريقيتتةالمعارضتتةلتقستتيمالتتبودأوفتتراالوصتتايةعليهتتاأيتتاكتتانالوصتتي،لتتذلك

 2 تحولتوأصبحتتؤيدالوحدةواالستقولوتخلتعناتفاقهامعايطاليا.

الليبيةقدتقتاطرتإلتىمقترالمنظمتةالدوليتةلتإلدالءبوجهتةنظرهتاأمتامالمنظمتةوكانتالوفود

الدوليتة،وأتيحتتللوفتودالليبيتةفرصتةالتحتدىأمتتاماللجنتةالسياستيةاألولتى،فت لقىبشتيرالستتعداوي

بيانتتاشتتتكرفيتتهاللجنتتتةالمتتوقرةعتتتنإتاحتهتتتاالفرصتتةللتعبيتتترعتتنآراءالحركتتتةالوطنيتتةفتتتيمصتتتير

دهتتاووحتتدتهاقتتائو: أمتتامطالبنتتافهتتيالوحتتدةواالستتتقولالنتتاجزفتتينطتتاقوحتتدةالتتبود،نكتترربو

شكرناللجنةالسياسيةالموقرةعلىسماعهالنا،ونعلناالحتفاظبحقنافياإلدالءببيانمفصلعن

هتاكافيتةمطالبنافتيفرصتةثانيتة وفتيمعتراردهعتنستؤالالمنتدوبالليبتيحتولالمتدةالتتييرا

 أننتتانريتتدتحقيتتقاستتتقولنافتتياقتتربوقتتت،بتتل:لتحقيتتقاالستتتقول،أجتتاببشتتيرالستتعداويقتتائو

 3 حاال .

كتتانذلتتكالتتردمختصتترالكنتتهكتتانكافيتتًاإلفهتتامالمنتتدوبالليبيتتريوبقيتتةمنتتدوبيالتتدولاألختترىبتتان

نيةبديًو،وهومااستكتبقيتةالمنتدوبينالشعبالليبيعامةلنيقبلبغيراالستقولالناجزوالوحدةالوط

                                                           
 .092مجيدخدوري،ليبياالحديثة،ص 1 
 .010نقوالزيادة،المرجعالسابق،ص 2 
 .918شنيطي،المرجعالسابق،صمحمودال 3 
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عنتوجيهأيسؤالآخر،بلوصتلاألمترإلتىحتداعتترافالمنتدوبااليطتاليلتدىاألمتمالمتحتدةبحتق

 1 ليبيافياالستقول.

وبعتتدمتتداوالتعديتتدةفتتيالجمعيتتةالعامتتةلألمتتمالمتحتتدةعلتتىمشتتروعالقتترارالمقتتدمإليهتتامتتن

مصتتتدرقرارهتتابتتتانتنتتتالليبيتتااستتتتقولهافتتتيمتتتدة0272 فتتينتتتوفمبر982اللجنتتةالسياستتتيةبتتترقم 

م،وأنيقترردستتورليبيتابمتافيتهنتوعالحكتمبواستطةممثلتيالستكان0299أقصاهااألولمنيناير

فتيبرقتتةوطترابلسوفتتزانالتذينيجتمعتتونويتشتاورونعلتتىشتكلجمعيتتةوطنيتة،كمتتااشتتملالقتترار

تيتكفلللشعبالليبيحقهفياختيتارالفتترةاالنتقاليتةبنجتاح،وقتدتمثلتتعلىالخطواتالعمليةال

في:

تعينالجمعيةالعامةأمينًاعامايعاونهمجلسالمشورة.:أوالً 

ممثتتتلمتتتنكتتتلدولتتتةمتتتنالتتتدولالتاليتتتة مصتتتر،فرنستتتا،بريطانيتتتا،-يتكتتتونالمجلتتتسمتتتن: أ :ثانياً 

ممثتلعتنكتلمنطقتةمتنالمنتاطقالليبيتةالتثوى-ألمريكيتة ، ب باكستان،ايطاليتاالواليتاتالمتحتدةا

فزان .–برقة– طرابلس

:علتتىاألمتتينالعتتامأنيستشتتيرويسترشتتدبتتآراءأعضتتاءالمجلتتسأثنتتاءالقيتتامبالمستتؤولياتثالثةةاً 

حةالمنتاطبهتتا،ولتهالخيتتارفتيتحديتتدعتتددالممثلتينالمستشتتارين،وفتيالمنتتاطقالتتييطلتتبالنصتتي

 2 بصددهاوكذافيالموضوعاتاألخرى.

وأستتندقتترارالجمعيتتةالعامتتةللمنتتدوبينتعيتتيناألعضتتاءاألربعتتةالتتذينيمثلتتوناألقتتاليمالليبيتتةالثوثتتة

واألقليتتاتفتتيليبيتتابعتتدالتشتتاورمتتعالتتدولالقائمتتةب عمتتالاإلدارةوممثلتتيالحكومتتاتالمشتتتركةفتتي

                                                           
 .0272هت/نوفمبر0718ذوالحجة07 الخميس91117األهرام،العدد  1 
–0271،آمالالسبكي،استقولليبيابيناألممالمتحدةوجامعةالتدولالعربيتة،972الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص 2 

 .99–90،ص0220،مكتبةمدبولي،القاهرة،0299
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وتماالتفاق 1 ياألحزابالسياسيةوالهيئاتمنجميعالطوائف.المجلسوالشخصياتالبارزةوممثل

علىاختيارالممثليناآلتيةأسماؤهموهم:

 علىأسعدالجربي .-عنبرقة

 مصطفىميزران .-عنطرابلس

 احمدبنالحاجالسنوسيصوفو قاضيفزان.-عنفزان

 2  . . جياكوموماركينو ايطالي-عناألقليات

 الخاصبليبياوالذينتصعلتىاستتقولها982ومنالموحظأنقرارهيئةاألممالمتحدة 

 3 وتقبلبمجردتكوينهاكدولةمستقلةعضوافيهيئةاألممالمتحدةطبقاللمادةالرابعةمنالميثاق.

ةومتتتتنالموحتتتتظعلتتتتىهتتتتذاالقتتتترارأنتتتتهلتتتتميشتتتترإلتتتتىتصتتتتفيةالقواعتتتتدالعستتتتكريةوالفرنستتتتي

واألمريكيةعلتىالترغممتنأنذلتكيتنتافىمتعاالستتقولويمثتلعامتلضتغطعلتىالقتوىالوطنيتة،

كماأنالقرارأقاممجلسادوليتاومنتدوباترستلهاألمتمالمتحتدة،ثتمنتصعلتىبقتاءاإلداراتاألجنبيتة

تالوزمتةطوالفترةاالنتقال،فضوعنمنحهتاستلطاتخطيترةبحكتمأنهتاستتتولى،وتتختذالخطتوا

لتنفيذالقرارات،ثمنصأيضاعلىأنمسؤوليتهاستكونأمامالجمعيةالعامةمباشرة،ممايعنيأن

القتتترارقتتتدأعطتتتىلتتتإلداراتحريتتتةعمتتتلواتختتتاذقتتتراراتمتتتؤثرةعلتتتىالمستتتتقبلالليبتتتي،وجعتتتلمهمتتتة

لهتذاالتدورعلتىالمندوبوالمجلست تيفيمرتبةأشبهماتكونبتدورمستاعدفقتط،وذلتكب شتارته

 4 أنهمساعدةشعبليبياعلىوضعدستورله،وقدوضحأثرذلكعندالشروعفيتنفيذالقرار.

                                                           
 .914الطاهرالزاوي،مرجعسابق،ص 1 
 .928الطاهرالزاوي،نفسه،ص 2 
،متنحليبيتا0272ديستمبر01ديستمبر،9وثائقهيئةاألممالمتحدة،تقاريررسميةمنالجلستةالرابعتةالتابعتةللجمعيتةالعامتة،قترارات 3 

 .00–01االستقول،ص
 رسالةماجستيرغيرمنشورة،كليةاالقتصادوالعلتومالسياستية،0211–0290فيليبيا عبدالرحمنشبيطة،نظامالحكماالتحادي 4 

 .80،ص0241القاهرة
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وكذلكفت نالقترارنتصفتيفقرتتهاألولتىعلتىأجتزاءليبيتاالثوثتةعنتدماقتالأنليبيتاالتتي

الزالتتتتالتتتدولتشتتتملطتتترابلسوبرقتتتةوفتتتزان،ستتتتكوندولتتتةمستتتتقلةذاتستتتيادة،ممتتتايتتتدلعلتتتىأنتتته

الكبرىتعملعلىتقسيمالبوددونتوحيدها،ولذلكفت نالجمعيتةالعامتةلألمتمالمتحتدةفتيالنهايتة

اضطرتإلىأنترضيتلكالدول،وذلكبسببشدةالتنافسفيمابينهاحولأجتزاءليبيتا،ألنكتل

ستوفيتييحتاولإبعتادتلتكالتدولمنالدولتينالقائمتينفيالبودتريدالبقتاء،فتيحتينأناالتحتادال

 1 عنليبيا،فيالوقتنفسهف نايطالياتحاولهياألخرىالرجوعإلىطرابلس.

والشتتتكأنالهيئتتتةالعامتتتتةلألمتتتمالمتحتتتدةتعلتتتتمأنمتتتااشتتتتتملعليتتتهالقتتترارلتتتتيسهتتتوكتتتتل

ألختتتفالمطلتتتوبلليبيتتتينولكنهتتتارضتتتيتبتتتهمكرهتتتة،كمتتتارضتتتيتبتتتهاألطتتترافالمتنازعتتتةاختيتتتارا

الضررين،خوفامناصطدامبعضهمببعا،كذلكف نالقرارأعطىالحقلمنتدوباألمتمالمتحتدة

فياختيارممثلتيالشتعبالليبتيكمتايشتاءألنالشتعبالليبتيلتيسأهتًوالختيتارممثليته،فتوشتك

، 2 بيتةأنهذاالعملسوفيسببالمشاكلالكثيرةخاصةوأنالمندوبسوفيسترشدباإلدارةاألجن

وبالتالييتعينمنتريده،ومعهذاف نالشعبأدركحقيقةاألمروتحملفيسبيلتنفيتذقترارهيئتة

 3 األممالمتحدةباستقولليبيا.

ورغتتمكتتلذلتتكاستتتقبلالشتتعبالليبتتيهتتذاالقتتراربتتالفرحوالستترور،فقتتدعمتتتالمظتتاهراتجميتتع

ذيحققوهبكفتاحهمالطويتل،فظلتواينشتدوناألناشتيدالوطنيتةالمدنالليبيةتعبيراعنهذاالنصرالعظيمال

وقتتتدتعطلتتتتجميتتتع 4 فتتتيالميتتتادينوالشتتتوارعالتتتتيصتتتارتنهتتتارابتتتاألنوارالكهربائيتتتةوالشتتتوارعالمضتتتيئة.

المتتتتدارسودورالحكومتتتتةوأغلقتتتتتاألستتتتواقوالمتتتتتاجرابتهاجتتتتابهتتتتذاالنصتتتترالعظتتتتيم،واحتشتتتتدتاآلالف

تمرالتتوطنيترفتتعاألعتتومواستتتمعتإلتتىخطتتابمفتتتيالتتبودالتتذيأشتتادبكفتتاحالعظيمتتةأمتتاممقتترالمتتؤ

                                                           
 .991–999الهاديابوعجيلة،المرجعالسابق،ص 1 
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الشتتتعبالليبتتتيوموقتتتفجامعتتتةالتتتدولالعربيتتتةوالتتتدولالعربيتتتةوالتتتدولالصتتتديقة،وحتتتىالجمتتتاهيرعلتتتى

المضيفيالكفتاحقتدماحتتىتنتالالتبودحقهتاكتامو.وبعتدهابتدأتالجمتاهيرتطتوففتينتواحيالمتدن

الدولتتةالليبيتتةوأميرهتتاالسنوستتيثتتمتوجهتتتإلتتىالنصتتبالتتتذكاريللشتتهداءحيتتىوضتتعتتهتتتفبحيتتاة

 1 إكليًومنالزهورترحماعلىأرواحهم.

وبهذهالمناسبةوجهتاللجنةالطرابلسيةنداًءإلىالشعبالليبيأوضحتفيهكفاحالشتعب

توحيتدالصتفوفللوصتولإلتىمتاالطويلحتىنالاستقولهوكللتجهودهبالنجاح،ثمطلبتمتنهم

بقيمنحقوقمازالالغاصبونيتربصونبها،ثمطلبتمنهمالتتيقظوالحتذرألنتهالزالتتااليتادي

 2 الخفيةتحاكبالبودوتريدأنتنتزعمنهالحريةونعمةاالستقول.

يقةوب يوأخيراطالبتالشعبالليبيبانيكونسيدافيوطنهوالعمللهذهالسيادةب يطر

يتتتاك وستتتيلةوستتترفتتتيدورركتتتبالعروبتتتة،فتتت نمتتتنورائتتتكشتتتعوبهاوملوكهتتتاوجامعتهتتتاودولهتتتا،وا 

ال أكلتكالذئاب،وصدقرسولاب نماي كلالذئبمتنوالتخلفعنركبالحياةوا  إذيقول: وا 

يتا كأنتترتبطالغنمالقاصية وأحسنسياسةماأوتيتمنملكف نمناليسوسالملتكيخلعته،وا 

بمعاهتتدأواتفتتاققبتتلأنتؤستتسحكومتتتكالموحتتدةمهمتتاكتتانمصتتدرهفتترداأوجماعتتة،واحتتذرأن

ترضىبت سيسحكومةمنفصلة،فقدكفىماالقيناهمنمآسياالنفصال،واعلمأنحيلالغاصبين

 3 التقفعندحدفاحذرمايبيتونلك.

قتترارنصتتراعظيمتتاحققتتتهاألمتتةالعربيتتةبتكاتفهتتاأمتتافتتيالتتدوائرالعربيتتةفقتتداعتبتترواهتتذاال

وتضتتامنهامتتعالشتتعبالليبتتيوالشتتعوبالمحبتتةللستتومفتتيهيئتتةاألمتتمالمتحتتدةحتتتىاعتتترفالعتتالم

                                                           
 .0272لشعبالليبيبمناسبةاعترافهيئةاألممالمتحدةباستقولليبيابتاريخنوفمبرنداءمناللجنةالطرابلسيةإلىا 1 
 .197الهاديابوعجيلة،مرجعسابق،ص 2 
،0272نتداءمتتناللجنتتةالطرابلستتيةإلتتىالشتعبالليبتتيبمناستتبةاعتتترافهيئتتةاألمتمالمتحتتدةباستتتقولليبيتتابتتتاريخنتتوفمبر 3 

 .997صالطاهرالزاوي،جهاد،
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باستقولليبيا،فانهالتالبرقياتوالرسائلوالوفودمنمختلفالهيئاتواألحزابالليبيةإلىالجامعة

 1 يبذلتهاالدولالعربيةفيسبيلتحقيقاستقولليبيا.العربيةتشكرهاعلىالجهودالت

مبيانتتًاعلتتىالشتتعب0272ديستتمبر09وأذاععبتتدالتترحمنعتتزامأمتتينالجامعتتةالعربيتتةفتتي

الليبتتيهنتت همفيتتتهباالستتتقولوحتتتثهمعلتتىالمضتتتيفتتيتحقيقتتته،وحتتذرهمبتتتانالجهتتادلتتتمينتتتهبعتتتد

يبيتتةعلتتىدعتتائمثابتتتةوحكتتموطنتتيهدفتتهاألولستتعادةوطتتالبهمبالعمتتلمتتنأجتتلإقامتتةالدولتتةالل

 2 الشعبالليبيورفاهيتهحتىتنالاحتراموتقديرالعالمأجمع.

أمتتاالتتدوائرالعالميتتةفقتتداستتتاءتفرنستتامتتنهتتذاالقتترار،وهتتوأمتترالمبتتررلتتهمتتنالناحيتتة

ستتافتتيحاجتتةإلتتىفتتزانلتتتديرالسياستتيةواالقتصتتادية،وقالتتتإناستتتقولليبيتتامتتناألوهتتام،وأنفرن

دفتةسياستتتهافتتيالصتتحراء،وأنوضتتعهتتذهالمنطقتتةفتتيأيتتديغيتترفرنستتيةيعتتدخطتتراعلتتىإفريقيتتا

االستوائيةالفرنسيةغربيإفريقيابينماأيدتهبريطانيا،أماالمسؤولونفيلندنفقداعتبرواهذاالقرار

ة،وبتذلكاليمكتنالقتولأنالقضتيةالليبيتةقتدنصرالمبدأتقريرالمصيرلرغباتالشتعوبالمستتعمر

انتصرتأخيرابفضلجهتودأبنائهتاالمخلصتينومناصترةالتدولالعربيتةوجامعتاتهموالتدولالصتديقة

فتتيالجمعيتتةالعامتتةلهيئتتةاألمتتمالمتحتتدةحتتتىصتتدرهتتذاالقتترار،وبتنفيتتذهتبتتدأمرحلتتةجديتتدةمتتن

 3 قاليةلتحقيقاالستقولوالوحدة.مراحلالقضيةالليبيةوهيالمرحلةاالنت

مبتتدأتمرحلتتة0272نتتوفمبر90وتنفيتتذًالقتترارالجمعيتتةالعامتتةلألمتتمالمتحتتدةالصتتادرفتتي

مبت عون0299جديدةمنمراحلالقضيةالليبيةوهيالمرحلةاالنتقاليةالتتيتنتهتيفتيأولينتاير

القترار،وعينتتاألمتمالمتحتدةالمستتر ادرياناستقولليبياحسبمانصتعليهالفقرةالثانيةمتنهتذا

بلت مندوبالهافيليبياوتقررتعيينمجلسيعاونتهويرشتدهالتذيوصتلإلتىطترابلسوتشتاورمتع

                                                           
 .199الهاديابوعجيلة،المرجعالسابق،ص 1 
 .199،نقًوعنالهاديأبوعجيلة،ص0272ديسمبر00بتاريخ49 السنة992112األهرام،العدد  2 
 .199الهاديابوعجيلة،مرجعسابق،ص 3 
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اولياألمروتقررتكوينمايسمىبالمجلساالستشاري،وت سيسجمعيةتشريعيةتتت لفمتنثوثتة

. 1 أعضاءبريطانيين.

االمستتتر بلتتت إلتتىطتترابلسوفتتزانوبرقتتةليطلتتععلتتىاألوضتتاعبعتتدعتتدةزيتتاراتقتتامبهتت

،واعتمتتدالمجلتتساللغتتةالعربيتتةلغتتةرستتميةإلتتىجانتتباالنجليزيتتةوالفرنستتية، 2 الستتائدةفتتيالتتبود

لجنتتةتنظتتيمرحتتوتاألعضتتاء.- 9لجنتتةالوئحتةالداخليتتة.- 0وقتررتتت ليفخمتتسلجتتانفرعيتتة:

 3 لجنةتنظيمالمسائلالمالية.- 9لجنةالمساعداتالفنيةلليبيا.- 7لجنةاالستعومات.- 1

متحدى بلت أمامالصحفيينقائًو: إنمهمتيتنحصر0291يناير08وفيمساءيوم

ننتتيلتتمآِتلحكتتم قامتتةحكومتتةمستتتقلة،وا  فتتيمستتاعدةالشتتعبالليبتتيعلتتىوضتتعدستتتورللتتبودوا 

 4 تالقوىالحاكمةحتىتتسلمواذلكأنتمأنفسكم.بودكمألنذلكيبقىتحتاختصاصا

لقتتدطتترحهتتذاالتصتتريحالكثيتترمتتنالتستتاؤالتالمهمتتةامتتامالشتتعبالليبتتيب ستتره،يتت تيفتتي

مقدمتهاهتلالقتوىالدوليتةالمستيطرةعلتىليبيتاستتتركليبيتالشتعبها؟ومتاهتوشتكلالنظتامالمرتقتب

أموحدوي؟وهلستيقبلالزعمتاءالليبيتوناألميترإدريتسلليبيا؟أهوجمهوريأمملكي؟أهواتحادي

السنوسيعنصرًاموحدًالليبياب قاليمهاالثوثة؟أمسيطفوعلىالسطحمجددًااختوفوجهاتنظر

الزعماءالطرابلسيينوالبرقاويينوالفزانيينحيالتلكالمسائلالجوهرية،وماالعملفتيضتوءتفتاوت

لليبيتتابالنستتبةلتلتتكالتتدولوحجتتماألقتتاليمالثوثتتةالتتتيالزالتتتتتترزحتحتتتنيتتراألهميتتةاإلستتتراتيجية

 5 االحتولاألجنبي.

                                                           
 .019،ص0219بيروت،خيريحمادي،قضايانافياألممالمتحدة،090ساميحكيم،استقولليبيا،ص 1 
وثتائقهيئتتةاألمتتمالمتحتدة،راجتتعنتتصالمتتذكرةفتيالتقريتترالستتنويلمنتدوبيهيئتتةاألمتتمالمتحتتدةفتيليبيتتاالمستتتر ادريتتان 2 

 AIAG/0/19تحترقم94-91،ص0291سبتمبر7بلت إلىالسكرتيرالعاملهيئةاألممالمتحدةبتاريخ
 .0291يناير91طرابلسفي9111،طرابلسالغرب،عدد018،صمجيدخدوري،المرجعالسابق 3 
 .0291مايو01جريدةطرابلسالغرب، 4 
 .029ارويعيقناوي،بشيرالسعداوي،ص 5 
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الشتتكأنتلتتكاألستتئلةالمهمتتةطرحتتتنفستتهاأمتتامالشتتعبالليبتتيوقياداتتتهالمختلفتتةالتتتي

حرصتتتتعلتتتىتنفيتتتذقتتترارهيئتتتةاألمتتتمالمتحتتتدةستتتالفالتتتذكرعلتتتىأكمتتتلوجتتته،وهتتتومتتتادفتتتعتلتتتك

يتتاداتبالتقتتاطرعلتتىمقتترإقامتتةالمنتتدوبالتتدوليللترحيتتببتته،وتبتتادلالتترأيمعتتهحتتولخطتتواتالق

 1 تنفيذقرارهيئةاألممالمتحدةب سرعمايمكنوعلىالوجهالمطلوب.

مغتتتادر ادريتتتانبلتتتت طتتترابلسإلتتتىبنغتتتازي،0291ينتتتاير97وفتتتييتتتومالثوثتتتاءالموافتتتق

يتتسالسنوستتي،كمتتااجتمتتعب عضتتاءالمتتؤتمرالتتوطنيالبرقتتاوي،وهنتتاكاجتمتتعمتتعاألميتترمحمتتدإدر

فتت لقىنائتتبرئتتيسالمتتؤتمرالتتوطنيالبرقتتاويكلمتتةتضتتمنتطلتتباالستتتقولالنتتاجزلليبيتتاعلتتىأن

تؤستتسبهتتاحكومتتتاناوثتتوىبموجتتباتفتتاقعلتتىأستتاسفيتتدرالي،والتعتتوياعتتنالخستتائرالتتتي

عادةالممتلكات  2 التياغتصبتهاايطاليا.لحقتبرقةمنالحرب،وا 

ثتتتمستتتافرإلتتتىفتتتزانواجتمتتتعبستتتلطاتاإلدارةالفرنستتتيةوبعتتتاالزعمتتتاءالفتتتزانيين،وتباحتتتى

معهمفيكيفيةتنفيذقرارالجمعيةالعامتةلألمتمالمتحتدةالقاضتيبمتنحليبيتااستتقولهافتيموعتدال

 3 م.0299يتجاوزأوليناير

تطوعيةلألقاليمالثوثةمتدةاستبوعينتعترفخولهتاعتنواستمرتزيارة ادريانبلت االس

 4 كثبعلىوجهاتنظراإلداراتالعسكريةالقائمة،وكافةالهيئاتالسياسيةوالزعاماتالمحلية.

ومتتاأنانتهتتى ادريتتانبلتتت متتنزيارتتتهاالستتتطوعيةلألقتتاليمالثوثتتةحتتتىشتتدرحالتتهإلتتى

معةالدولالعربيتة،وبزعمتاءالمهتاجرينالليبيتينبغيتةالتعترفعلتىالقاهرةفاجتمعباألمينالعاملجا

إننةةي سأتمسةةك بقةةرار وجهتاتنظتترهمحيتتالمستتقبلبودهتتم.وفتتيختتامزيارتتتهللقتتاهرةصترحقتتائًو 
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018 

 

هيئةةة األمةةم المتحةةدة كدسةةتور ال أحيةةد عليةةه ألحقةةق اسةةتقالل ليبيةةا ووحةةدتها، وأن سةةكانها هةةم 

واختيةار نةول الحكةم الةذي يرتضةونه، وسةأتعاون مةع السةلطات  أصحاب الحةق فةي تقريةر مصةيرهم

 1  .المحتلة إلقامة جمعية تأسيسية وحكومة ليبية

ثماتصلبحكومتاتالمملكتةالمتحتدة،وفرنستا،وايطاليتا،والواليتاتالمتحتدةاألمريكيتة،ودوائتر

يتةواتصتاالتهبكافتةاألطترافهيئةاألممالمتحدةإلطوعهمعلىنتتائ زيارتتهالميدانيتةلألقتاليمالليب

 2 التيلهاعوقةبالقضيةالليبية.

وبعتدأناتضتتحتالصتتورةأمتتام ادريتتانبلتتت ختتولزيارتتتهلألقتتاليمالليبيتتةالثوثتتة،ثتتمزيارتتته

للقاهرةوعددمنالعواصماألوروبية،والمنظماتالدوليةواإلقليميةومناقشتهافيتنفيذقرارالمنظمة

مالستتكمالعمليتتةبنتاءالمجلتتساالستشتاريلألمتتم0291متتارس08دإلتىطتترابلسفتيالدوليتة،عتتا

المتحتتدةالمكلتتفباستشتتارتهبعتتدأنعينتتتالحكومتتاتمنتتدوبيهاومنتتدوبيليبيتتاعتتناألقتتاليمالثوثتتة.

مأنشئالمجلساالستشتاريلألمتمالمتحتدةفتيليبيتا مجلتسالعشترة بتركيبتته0291أبريل09وفي

أمريكا ودولتينإسوميتين مصتر-ايطاليا–فرنسا–التيتتضمنقوىغربية بريطانياالنهائية

فزان وممثًوعناألقليات-طرابلس–والباكستان وثوثةممثلينعناألقاليمالثوثةالليبية برقة

 3 األجنبية.

مقرارئيسيًاله،وبعدمفيطرابلسواتخذها0291أبريل99واجتمعالمجلسللمرةاألولىيوم

مشتتتاوراتوستتتفرياتإلتتتىبرقتتتةوفتتتزاناتفقتتتواعلتتتىشتتتكلالدولتتتة،إمتتتاأنتكتتتوناتحاديتتتة فدراليتتتة أو

موحدةتوحيداتاما،والشعبهوالذييقررذلكتماما.
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مأذاعرئتتتيساإلدارةالبريطانيتتتةفتتتيطتتترابلستتتت ليفمجلتتتساستشتتتاري0291متتتايو94وفتتتي

ضمالمجلس تسعة منالعرب،ويهوديًا،وايطاليًا،وأربعتةمتناالنجليتز،لطرابلستحترئاسته،وي

 1 وأعلنالمؤتمرالوطنيعدمتعاونهمعهذاالمجلس.

وبعتتتىالمستتتتتر بلتتتت المنتتتتدوبالستتتاميالبريطتتتتانيبرستتتالةإلتتتتىرؤستتتاءاألحتتتتزابالسياستتتتية

ايسمىبلجنة الواحدوالعشرين والهيئاتالتيتمثلطرابلسفيهيئةاألممالمتحدة،وتماختيارم

طرابلس–بعدنقا،طويلوالتيتشكلتمنسبعةممثلينعنكلمناألقاليمالليبيةالثوثة برقة

فزان وعقدتأولاجتماعلهابفندق قراندااوتيلبطرابلس برئاسةالمستر بلت وأرسلتبرقيتة-

 2 ت ييدلألميرالسنوسي.

والعشترينطبقتاللترأيالتذيأبتداهمجلتساألمتمالمتحتدةلليبيتافتيجلستتهوأرسلتلجنتةالواحتد

مإلعتدادالخطتةالتتيبموجبهتاتجتمتعالجمعيتةالوطنيتة0291يونيتو07التاسعةعشرةالمنعقدةفي

90المنصتتتوصعليهتتتافتتتيالفقتتترةالثالثتتتةمتتتنقتتترارالجمعيتتتةالعامتتتةلألمتتتمالمتحتتتدةالصتتتادربتتتتاريخ

وضعدستورليبياتضمنفيهشكلالحكمفيها.وأقرتلجنتةالواحتدوالعشترينمألجل0272نوفمبر

  3 .عدةقراراتمنها

 تت لفالجمعيةالوطنيةمنستينعضوًا. -0

فزان فيالجمعيةالوطنيةعلتىقتدمالمستاواة،أي-طرابلس–تمثلاألقاليمالثوى برقة -9

 بعشرينممثًوعنكلإقليم.

 الوطنيةيكونبطريقاالختيار.التمثيلفيالجمعية -1
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ينتتاطأمتتراختيتتارممثلتتيبرقتتةلستتموأميرهتتاالمعظتتمالستتيدمحمتتدإدريتتسالسنوستتي،وأمتتر -7

ممثلتيفتزانبستعادةحمتدبتتكستيفالنصتر،أمتاممثلتيطتترابلسينتاطبستماحةرئتيسلجنتتة

 الواحدوالعشرينمحمدأبياالسعادالعالم.

 طنيةاوتمثلفيالجمعيةالوطنية.اليجوزأنتشتركاألقلياتغيرالو -9

م،ولهتاأن0291نتوفمبر99تعقدالجمعيةالوطنيةأولاجتماعلهافيمدينةطرابلسيتوم -1

  1 تعقدجلساتأيضًافيأيمكانآخر.

وكتتان ادريتتانبلتتت قتتدقتتدمخطتتتهالخاصتتةبتتالتطورالدستتتوريفتتيليبيتتاممثلتتةفتتيالخطتتوات

-التالية:

 م.0291السالمحليةفيبرقةوطرابلسوفزانخولشهريونيوانتخابأعضاءالمج (0

0291اختيارأعضاءلجنةتحضتيريةللجمعيتةالعموميتةفتيمتؤتمراليتجتاوزشتهريوليتو (9

للتوصتتيةبالطريقتتةالتتتيتجتترىبهتتاانتخابتتاتالجمعيتتةالليبيتتةوكيفيتتةت ليفهتتاوطريقتتةوضتتع

 الدستور.

 م.0291يةودعوتهاإلىاالجتماعفيخريفسنةانتخابأعضاءالجمعيةالوطنيةالليب (1

 م.0290ت ليفالجمعيةالوطنيةكحكومةليبيةمؤقتةفيأوائلسنة (7

 م.0290إقرارالجمعيةالوطنيةالدستوروشكلالحكومةالليبيةخولسنة (9

 م.0299إعوناستقولليبياوتشكيلحكومةليبيةدائمةقبلأولينايرسنة (1

األولتتىللمجلتتساالستشتتاريلألمتتمالمتحتتدةفتتيليبيتتاخطتتتالقضتتيةالليبيتتةخطتتوةوبانعقتتادالجلستتة

جديتتدةنحتتوتنفيتتذقتترارالجمعيتتةالعامتتةلألمتتمالمتحتتدةوالقاضتتيباستتتقولليبيتتاووحتتدتها،وقتتدعقتتب
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بشيرالسعداويعلىتلكالخطوةقائًو وأنكناالنرىأنهاتحققجميعالمطالبالعادلةالتيتقدم

 1 هاالليبيون،إالأنناندركب نهباتعليهمدونسواهمأنيحققواوحدتهمواستقولهم.ب

 اللجنة الطرابلسية وتكوين لجنة الواحد والعشرين:
هذاوقداحتجتاللجنةالطرابلسيةبالقاهرةعلىأعمتاللجنتةالواحتدوالعشترينفتيمتذكرةبعثتت

مجاءفيها:01/01/0291خبهاإلىسكرتيرهيئةاألممالمتحدةبتاري

90يوحظالشعبالليبيأنهمنذصتدورقترارهيئتةاألمتمالمتحتدةباستتقولليبيتاووحتدتهافتي

موالمتتتؤامراتتحتتتاكمتتتنالتتتدولاالستتتتعماريةوالعناصتتترالرجعيتتتةإلفستتتادهتتتذاالقتتترار0272نتتتوفمبر

بتتيعلتتىدعامتتاتمتتنالرجعيتتةوتحطتتيمآثتتارهبالنستتبةالستتتقولالتتبودووحتتدتهاوتثبيتتتالحكتتماألجن

المحلية،فضوعنأنممثليالشعبالليبيفيمجلسهيئةاألمماالستشارياختيروااختيتارًاغيتر

ديمقراطي،وبالتشاورفقطمعاإلدارتينالمحليتيناللتينتسعيانجادتينلبستطنفوذهمتاعلتىالتبود

لتتتىجانتتتبهتتتذافتتت نمجلتتتسالواحتتتدوالهيئتتاتالمحليتتتةالتتتتيقامتتتتهتتتيبتنظيمهتتتاوتقتتتومبتموي لهتتا.وا 

عتتدادأستتسالحيتتاةالنيابيتتة–والعشتترين وهتتوالتتذيسيضتتطلعبتت كبراألعبتتاءمتتنوضتتعالدستتتوروا 

 فقتترة1لتتميتتراِعفتتياختيتتارهالتتنصالصتتريحلقتترارهيئتتةاألمتتمالمتحتتدة متتادة–الديمقراطيتتةللتتبود

يةلتت ليفالحكومتةالمستتقلةالجديتدة،بتللتم ب.أ.م التيتنصعلىضرورةإتباعالطرقالدستتور

تراِعفياختيارهأبسطاألساليبالديمقراطية،فلمتجرىانتخاباتوالاستفتاءاتولمتستشرالهيئتات

الوطنية،وكماكانانتخابالمجلسغيردستتوريوالشترعي،فقتدكتانتكوينتهأيضتًاأكثترإفصتاحًا

البغيا.عنهذااالتجاهاالستعماريالرخيص

وعلتتىرغتتماختتتوفتعتتدادأقستتامليبيتتاالتتثوى،فقتتدمثلتتتفتتيالمجلتتسبعتتددمتستتاٍو،وفتتيهتتذا

ترجيحللعناصرالجاهلةاألميةالتييتخذمنهادعاةاالستتعمارستتارًاحديتدًاعلتىالعناصترالمثقفتة
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اتالليبيتة.لتذلكالمتعلمةالتيتسكنالمدنوالتيتزيدنسبتهافيطترابلسعلتىغيرهتامتنالمقاطعت

تتقدماللجنةالطرابلسيةلهيئةاألممالمتحدةراجيةإقرارالمطالباآلتية:

العملعلىتحقيقالوحدةالشاملةالتيالتقسيمفيهاوالفوارق.:أوالً 

عدمالموافقةعلىالوحدةالفيدراليةب يشكلمناألشكال.:ثانيا

النستتتبةالعدديتتةلجميتتعأفتترادالشتتعبباعتبتتارهوحتتتدةالالعمتتلعلتتىجعتتلاالنتخابتتاتعلتتى:ثالثاً 

تتجزأ.

العمتتلعلتتىإعطتتاءالشتتعبحريتتةاالنتخابتتاتفتتيالهيئتتةالت سيستتيةوفيمتتايختتتارهمتتنأنتتواع:رابعاً 

الحكم.

عتتتدماالعتتتترافبصتتتوحيةالنظتتتامالقتتتائمفتتتيفتتتزانوبرقتتتة،ألنتتتهحكتتتممبنتتتيعلتتتىغايتتتات:خامساً 

أيالطرابلسيين.خاصةولميؤخذفيهر

 1 عدماالعترافبمابينالسيدالسنوسيودولأوروبامنااللتزاماتوالمعاهدات.:سادسا

رئيساللجنةالطرابلسيةبالقاهرةواإلسكندرية.

 -م:3491اللجنة الطرابلسية وموقفها من مؤتمر تاجوراء مارس 
منناحيةو عبدالرحمنعزام األمينومنناحيةأخرىوقعخوفشديدبين بشيرالسعداوي 

العتتاملجامعتتةالتتدولالعربيتتةوبعتتاأعضتتاءهيئتتةتحريتترليبيتتابالقتتاهرة،وزعمتتاءاللجنتتةالطرابلستتية

بالقاهرةمنناحيةأخرىحولطريقةالتعاملمعاألميرمحمدإدريسالسنوسيواتصتاالتهالمباشترة

نعتتزامواللجنتتةالطرابلستتيةوزعمتتاءهيئتتةتحريتترليبيتتامتتعالستتلطاتالبريطانيتتةفتتيليبيتتا،فعبتتدالتترحم

أرادواالضغطعلىاألميرمحمدإدريسالسنوسيلكييبعدوهعناالنجليز،بعكسبشيرالسعداوي

التتذيكتتانيتترىأنالمبالغتتةفتتيالضتتغطتزيتتدالتصتتاقاألميتترالسنوستتيبتتاالنجليز،فضتتًوعتتنذلتتك
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الزعمتتاءالبرقتتاويينوالطرابلستتيينعلتتىأنتتهكتتانيتت تمركتتانبشتتيرالستتعداويمتهمتتًامتتنقبتتلبعتتا

 1 ب وامرعبدالرحمنعزامفيإرضاءالحكومةالمصرية.

هتتذاالختتوفوتتترالعوقتتاتبتتينبشتتيرالستتعداويوعبتتدالتترحمنعتتزام،ودعتتاالستتعداويالزعمتتاء

م،0291متتتارس99الطرابلستتتيينإلتتتىاجتمتتتاععتتتاميعقتتتدبجتتتامع متتترادآغتتتاالكبيتتتر بتتتتاجوراءيتتتوم

وكانتالنقاطالمطروحةللنقا،تتمثلفيالموضوعاتاآلتية:

مإلنشتاءليبيتادولتةموحتدةمستتقلةذات0272نتوفمبر90:قرارهيئةاألممالمتحدةالصادرفيأوالً 

سيادة.

:عوقةعبدالرحمنعتزاماألمتينالعتاملجامعتةالتدولالعربيتةبالقضتيةالليبيتة،وموضتوعحتزبثانياً 

 2 االستقول،واللجنةالطرابلسيةبالقاهرة،وبقاياهيئةتحريرليبيابالقاهرة.

شكاوىأهلفزانمنتعاملاإلدارةالفرنسيةلعرقلةتنفيذالقرارالدوليالمشارإليه،وبعدنقا،ثالثًا:

ةمستفياوجلساتمتواليةاستمرتمتنالصتباحإلتىالمستاء،توصتلالمجتمعتونإلتىقتراراتمهمت

-أهمها:

علتتتىنصتتتائحهوتوجيهاتتتته–رفتتتعأستتتمىآيتتتاتالشتتتكرواإلمتنتتتانلستتتمواألميتتترمحمتتتدإدريتتتسالسنوستتتي -0

 السديدة.

طالبالمجتمعونمنالمجلساالستشاريلألممالمتحدةب نيجتمعب قصتىسترعةحتتىإذامتاتتموضتع -9

عليتهالمتتادةالثالثتةمتنالقتتراردستتورالتبود،ت لفتتالحكومتتةالوطنيتةفتيليبيتتاالمستتقلةحستبمتتانصتت

 الدولي.

                                                           
 .028ارويعيقناوي،بشيرالسعداوي،ص 1 
99 بتتتتتتاريخ99 و.ر 09التاريخيتتتتتةبطتتتتترابلس،ملتتتتتفستتتتتالمابوخشتتتتتيمرقتتتتتم المركتتتتتزالتتتتتوطنيللمحفوظتتتتتاتوالدراستتتتتات 2 

 م.0291مايو
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إبتتتو رئتتتيساإلدارةالبريطانيتتتةفتتتيطتتترابلسرغبتتتةالشتتتعبالليبتتتيفتتتيتنفيتتتذقتتترارهيئتتتةاألمتتتم -1

  1 المتحدةسالفالذكر.

إبو مندوبهيئتةاألمتمالمتحتدةكتلالشتكاوىالتتيتلقاهتاالمتؤتمرالتوطنيبطترابلسمتنأهتل -7

 فزانضداإلدارةالفرنسية.

جيتتتتهالتحيتتتتةوختتتتالصالشتتتتكرلجميتتتتعدولالجامعتتتتةالعربيتتتتةعلتتتتىمتتتتاأستتتتدتهحكوماتهتتتتامتتتتنتو -9

  2 مساعداتقيمةللشعبالليبيفيأثناءجهادهللظفربحريتهواستقوله.

رجاءالدولالعربيةأنتستمرحكوماتهافيبتذلالمعونتةللشتعبالليبتيكتييتتمكنمتنتحقيتق -1

 استقوله.

عضاءفيالجامعةالعربيةأنتتوسطلدىاألمتينالعتامحتتىيمتنتععتنرجاءالدولالعربيةاأل -4

التحدىباسمالشعبالليبي،أوباسمالطرابلسيينخاصة،أوالتتدخلفتيشتؤونالليبيتينتتدخًو

يتنتتافىمتتعقتتراراتمجلتتسالجامعتتةالعربيتتةوسياستتتهاالمرستتومةتجتتاهالقضتتيةالليبيتتةأوتشتتجيع

ألمتتتتةوالخارجتتتتةعتتتتنالتتتتوطنكحتتتتزباالستتتتتقولالطرابلستتتتيواللجنتتتتةالجماعتتتتاتالمنشتتتتقةعتتتتنا

الطرابلستتية،وبعتتااألفتترادالتتذيناتختتذواأنفستتهمأوصتتياءعلتتىهيئتتةتحريتترليبيتتاأوكتتانوامتتن

 المنتمينإليهاوغيرهممنالذيناليقدرونصالحالوطن.

تقلاآلنإلىداخلالتبود،ثتمإغوقمقرهيئةتحريرليبيابالقاهرةطالماأنميدانالعملقدان -8

توجيتتتتهالتتتتدعوةلمتتتتنيشتتتتاءمتتتتنأعضتتتتائهالونتتتتدماجفتتتتيصتتتتفوفالمتتتتؤتمرالتتتتوطنيالطرابلستتتتي

  3 العام.

                                                           
 .022ارويعيقناوي،المرجعالسابق،ص 1 
 .911–022ارويعيقناوي،بشيرالسعداوي،ص 2 
ا،متؤتمر،قضتيةبتودكتهمتكتتبعهت0291أبريتل02هتت/0110رجتب90 بنغتازي،االربعتاء0191برقةالجديتدة،عتدد  3 

 .0تاجوراءيجددالوالءواإلخوصلسمواألميرالمعظم،ويتخذقراراتخطيرةبش نالقضيةالليبية،ص
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وبعتتتدانتهتتتاءالمتتتؤتمرستتتافربشتتتيرالستتتعداويإلتتتىالقتتتاهرةوستتتلمالحكومتتتةالمصتتتريةنستتتخةمتتتن

عتزامعونيتة،ممتاأدىإلتىمؤتمرتاجوراءومنهنابدأالخصامبينبشيرالسعداويوعبدالترحمن

 1 القطيعة،وحجبمنبعدهات ييدالمؤتمرمنقبلجامعةالدولالعربية.

ومتتتنناحيتتتةأختتترىبعثتتتتاللجنتتتةالطرابلستتتيةبالقتتتاهرةبمتتتذكرةإلتتتىاألمتتتينالعتتتاملجامعتتتةالتتتدول

ؤادالعربيتتتةهاجمتتتتفيتتتهبشتتتيرالستتتعداويرئتتتيسحتتتزبالمتتتؤتمرالتتتوطنيالعتتتامبطتتترابلس،ومحمتتتدفتتت

شتتكري مستشتتارهيئتتةتحريتترليبيتتاستتابقًا،وحتتزبالمتتؤتمرالتتوطنيالطرابلستتيالعتتامالحقتتًا قائلتتة: 

اتختتتتذالستتتتعداويبطانتتتتةستتتتوءتتحتتتتر،بتتتتالوطنيينوتتتتترميهمبالنقتتتتائص،وقتتتتدوجتتتتدتمتتتتنالستتتتلطات

األستتتاذاالنجليزيتتةحمايتتةاليمكتتنأنيتصتتدىلهتتاإال أخذتتتهأختتذًاالهتتوادةفيتته ،وقتتدبلتتغتهتتور

محمتتتتدفتتتتؤادشتتتتكريالمصتتتتري،أنيشتتتتتمالجامعتتتتةالعربيتتتتةوالهيئتتتتاتالطرابلستتتتيةعلتتتتىالمنتتتتابرفتتتتي

اجتماعتتاتيعقتتدهالتتهاألستتتاذالستتعداوي،ليتتدافععتتنسياستتةاالنجليتتزويشتتيدبجهتتودهالتتتييبتتتذلها

دلفصتتلطتترابلسوبرقتتةعتتنحظيتترةالعتترب،وتمكتتيناالنجليتتزمتتنرقتتابهتتذاالشتتعبالمجيتتد،وقتت

أصبحتالحالةفيطرابلسالغربمنالخطورةبحيىيخشتىمنهتاالقضتاءعلتىمتابذلتتهالجامعتة

العربيةودولهامنجهودإلنجاحقضيةليبيا،ولميبقىأمامالشعبإال أنيستعينبالجامعةودولهتا

يللتتتتخلصمتتتنهتتتؤالءالتتتدعاة،وترجتتتودفتتتعالخطتتتربلفتتتتنظتتترهيئتتتةاألمتتتمالمتحتتتدةلمتتتايجتتتريفتتت

رسالمندوبينلموحظةالحالحتىيمكنللشعبأنيعبرعنشتعورهبمتايحقتقحريتته طرابلس،وا 

 2 واستقولهوتمسكهبعروبتهوحمايتها.

                                                           
 .911ارويعيقناوي،المرجعالسابق،ص 1 
 و.ر،11المركتتزالتتوطنيللمحفوظتتاتوالدراستتاتالتاريخيتتة،شتتعبةالوثتتائقوالمحفوظتتات،ملتتفاألحتتزابواللجتتانرقتتم  2 

 94،الملحتقرقتم 0291متارس10مرسلةمنالهيئةالتنفيذيةللجنةالطرابلسيةإلىأمانةجامعةالدولالعربيتةبتتاريخمذكرة
.911،نقًوعنارويعيالقناوي،ص1،ص0291صفحةواحدة،واللجنةالطرابلسيةبالقاهرة،بيانحقيقةأغسطس
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ولتميتترددأعضتاءالمتؤتمرالتتوطنيالطرابلستيالعتامفتيالتتردعلتىاللجنتةالطرابلستيةوأنصتتارها

هتتامعبتتدالتترحمنعتتزامأمتتينعتتامجامعتتةالتتدولمتتنبقايتتاهيئتتةتحريتترليبيتتا،بتتلوصتتلاألمتترإلتتىات

العربيةبتحريااللجنةالطرابلسيةعليهم،وحذروافتيمنشتورلهتمعمتومالطرابلستيينمتناالنستياق

وراءاإلشاعاتواالتهاماتالتيصدرتضدزعيمهمبشيرالستعداويوالتتيتهتدفإلتىالتفرقتةبتين

 1 البودوخارجهاعلىالعملمعبشيرالسعداوي.األشقاءالطرابلسيين،وحثوامواطنيهمداخل

ويبتتدوأنهتتذهاالتهامتتاتالمتبادلتتةقتتدتركتتتأثتترًاستتيئًاعلتتىعوقتتةبشتتيرالستتعداويبزعمتتاءاللجنتتة

الطرابلسيةبالقاهرةوهيئتةتحريترليبيتا،وبعبتدالترحمنعتزاماألمتينالعتاملجامعتةالتدولالعربيتةالتذيكتان

احتضتانالقضتيةالليبيتةودعمهتاماديتًاومعنويتًافتيكافتةالمحافتلالوطنيتةوالقوميتةلهالفضلاألكبترفتي

 2 والعالمية.



















                                                           
 منشتورصتادرمتنالمتؤتمر09ية،شعبةالوثائقوالمحفوظات،ملفرقم المركزالوطنيللمحفوظاتوالدراساتالتاريخ 1 
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 -اللجنة الطرابلسية والتطورات الدستورية في ليبيا :
م،وكانتت0291يونيو09است نفالمجلساالستشاريلألممالمتحدةفيليبياعقدجلساتهفي

ةاألولىنحوالتطورالدستوريللدولتةالليبيتةالوليتدةهتيتكتوينلجنتةتحضتيريةتتتولىمهمتةالخطو

وضعاألسسالتيتقومعليهاانتخابجمعيةوطنيةليبية،ووضعدستورللبود،وقدتعددتاآلراء

ستتبيحتولإنشتاءتلتتكاللجنتةوكثترتالتستتاؤالتعتنكيفيتةاختيارهتتا.أتختتارعلتىأستتاسالتمثيتلالن

 1 للسكان؟أميكونالتمثيلعلىمبدأالتساويفيالعددلألقاليمالليبيةالثوثة.

مأقتتترالمجلتتتسالتتتدوليمقترحتتتًاباكستتتتانيًايقضتتتيباختيتتتارستتتبعة0291يونيتتتو07وفتتتيجلستتتة

ممثلينعنكلإقليممناألقتاليمالليبيتةالثوثتة،ويتتماختيتارهمعلتىأستاسالتشتاورمتعزعمتاءكتل

ملوضتعخطتة0291يوليتو0قةعلتىحتدة،ويجتمتعممثلتواألقتاليمالثوثتةفتيطترابلسبتتاريخمنط

 2 تمكنممثلياألقاليممناالجتماععلىشكلجمعيةوطنية.

ولكتناشتتترطمنتتدوبيايطاليتتاواألقليتات ايطتتالي فتتيالمجلتتساالستشتاريت ييتتداالقتتتراحمقابتتل

ستتتبعةفتتتياللجنتتتةمتتتنااليطتتتاليين،وقتتتدأثتتتارذلتتتكحفيظتتتةأنيكتتونأحتتتدأعضتتتاءممثلتتتيطتتترابلسال

منتتدوبياألقتتاليمالثوثتتةفتتيالمجلتتساالستشتتاري،وكتتذلكاألميتترمحمتتدإدريتتسالسنوستتيزعتتيمبرقتتة

ولكتنهموافقتوافتيالنهايتة،ويترىد.ارويعتيقنتاوي 3 وأميرها،وكلأعضاءلجنتةالجمعيتةالوطنيتة.

اكعضوًاايطالياممثًولألقليتاتفتيلجنتةالواحتدوالعشترينإنمتاجتاءأنقبولالزعماءالليبييناشتر

بعتدت كيتتدهممتتنأنذلتكاليعتبتترستتابقةفتتيتحديتدالوضتتعالقتتانونيلويطتاليينبعتتدوضتتعدستتتور

للتتبود،وعنتتدتحقتتقاستتتقولهامتتنناحيتتة،ومتتنناحيتتةأختترىنتتزوالعنتتدرغبتتةالمنتتدوبين المصتتري

نيتتدعمانقضتتيةاستتتقولليبيتتاووحتتدةترابهتتاومراعتتاةللمصتتالحالليبيتتةااليطاليتتةوالباكستتتاني اللتتذا
                                                           

بتاتاللجنةالطرابلسية،مذكرةمرفوعةإلتىمجلتسهيئتةاألمتمالمتحتدةبشتانمتايتدورب روقتةالمجلتسمتنأحاديتىاالنتخا 1 
 .917،ارويعيقناوي،المرجعالسابق،ص0291ومنيمثلالشعبفيالهيئةالتحضيرية،يوليو

 .917ارويعيقناوي،بشيرالسعداوي،ص 2 
 .018–014مجيدخدوري،المرجعالسابق،ص 3 
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المشتركةبعدالتوجهااليطالينحودعتماستتقولليبيتاووحتدةالتترابالليبتيوالتعجيتلبوضتعأستس

االستقولفيضوءالمطامعاالستعماريةالتيلمتتوقفلحظةمناللحظات.

ابلسأعربتواعتناستتنكارهملتذلكوتقتدموابمتذكراتاحتجتاجإلتىولكنبعازعماءوأعيتانطتر

لتتىرئتتيساإلدارة لتتىاألميتترمحمتتدبتتنإدريتتسالسنوستتي،وا  منتتدوبهيئتتةاألمتتمالمتحتتدةفتتيليبيتتا،وا 

لتىقنصتلفرنستا.كمتا لىالقنصتلالعتامللواليتاتالمتحتدةاألمريكيتةبطترابلس،وا  البريطانيةبليبيا،وا 

 1 ابلسيةبالقاهرةبمذكرةاحتجاجيةإلىمجلسهيئةاألممالمتحدةبليبيا.تقدمتاللجنةالطر

معقدتلجنةالواحدوالعشرينجلستهااألولىبمقرالمندوبالدوليلهيئة0291يوليو94وفي

األممالمتحدةبطرابلس،وتشكلتلجنةفرعيةتتولىمهمةوضعالوئحةالداخليةالتيتنظمعملها،

أبتتوالربيتتعالبتتاروني،وعلتتىرجتتبمتتنطتترابلس،وعمتترشتتنيب،وخليتتلالقتتولمتتنبرقتتة،فتتتماختيتتار

 2 والطاهرالجراريومحمدعثمانالصيدمنفزان.

وفياليومالتاليبدأتاللجنةالفرعيةالمكلفةبوضتعالوئحتةالداخليتةعملهتاوعلتىمتدارثوثتة

يعرضتعلىاللجنةالتحضتيريةإلقرارهتاتمهيتدًاأيامتمكنتخولهامناعدادالوئحةالداخليةالت

 3 لتكوينالجمعيةالوطنيةالت سيسيةالليبية.

وعقتتتبذلتتتكشتتترعتلجنتتتةالواحتتتدوالعشتتترينفتتتيعملهتتتاالمنتتتاطبهتتتا،والمتمثتتتلفتتتيتكتتتوينالجمعيتتتة

كالجمعيتة؟الوطنيةالت سيستيةالليبيتةمحاولتةاإلجابتةعتنأهتمالتستاؤالتالتاليتة:كتمستيكونأعضتاءتلت

وهلسيكونالتمثيلعلىقدمالمساواةبيناألقتاليمالثوثتةالليبيتة؟أمتراعتيالنستبةالعدديتةللستكانلكتل

إقلتتيمعلتتىحتتدههتتليكتتونالتمثيتتلعتتنطريتتقاالنتخابتتاتأمالتعيتتين؟ومتتنيكتتونلتتهحتتقاالختيتتارأو

                                                           
واللجنةالطرابلستيةبالقتاهرة،،مذكرةتقدمبهازعماءوأعيانطرابلس0291يونيو11 بنغازي،0174برقةالجديدة،عدد  1 

 .918،نقًوعنارويعيالقناوي،ص0291مذكرةمرفوعةإلىمجلسهيئةاألممالمتحدةبليبيا،يوليو
 .94محمدعثمانالصيد،المرجعالسابق،ص 2 
 .912ارويعيقناوي،بشيرالسعداوي،ص 3 
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ماستتت نفت0291أغستتطسستتنة4ية؟وفتتيالتعيتتين؟متتتىوأيتتنيكتتونانعقتتادالجمعيتتةالوطنيتتةالت سيستت

اللجنةعملهاللوصلإلىاتفاقبش نالتركيبةالت سيسية،وبعدمداوالتقررتاللجنتةبكامتلأعضتائهاأن

تتت لفالجمعيتتةالوطنيتتةمتنستتتينعضتتوايمثلتتونأقتاليمليبيتتاالثوثتتة،وأنتكتتوناألقتاليمالثوثتتةعلتتىقتتدم

 1 إقليم .المساواة عشرونعضواعنكل

باشرتاللجنةمناقشتةالكيفيتةالتتيبهتاستيتماختيتارأعضتاءاللجنتةالوطنيتةالت سيستيةالليبيتة،

وهلتتمالعمليةباالنتخابالحرأمبتالتعيين؟كانتتالفكترةالستائدةلتدىالمنتدوبالتدوليوالمنتدوب

زانتتي،والمنتدوبالبريطتتاني،المصتريبتتالمجلساالستشتاري،والمنتتدوبالبرقتاوي،وكتتذلكالمنتدوبالف

والمندوبااليطالي،أنتتمعمليةاالختيتارعتنطريتقاالنتخابتاتبستببمختاوفالوفتدالطرابلستي

منأنتسفرعمليةاالنتخابتاتعتناختيتارعناصترغيترمؤهلتةالتهمهتاالمصتلحةالعليتاللتوطن،

وتتتتتتدخلستتتتتلطاتاإلدارةوذلتتتتتكأمتتتتتراليمكتتتتتناستتتتتتبعادهفتتتتتيضتتتتتوءتعتتتتتدداألحتتتتتزابالطرابلستتتتتية،

 2 البريطانية.

وكانرأيبشتيرالستعداويفتيتشتكيلالجمعيتةالعموميتةالت سيستيةأنتتتمبتنفسالطريقتةالتتي

اتبعتتتتفتتتيتتتت ليفلجنتتتةالواحتتتدوالعشتتترين،حيتتتىتختتتتارمتتتناألقتتتاليمالثوثتتتة،وأنيكتتتونالتمثيتتتل

كبستببعتدمإقتترارهمبتدأإنشتاءحكومتتاتمتستاويًا،ولكتناللجنتةالطرابلستتيةفتيالقتاهرةعارضتتتذلت

 3 ثوىفياألقاليمالثوثةباعتبارأنهذاالمبدأهوإقراربتقسيموحدةالترابالليبي.

                                                           
 .0291أغسطس01 في0117برقةالجديدة،العدد  1 
 .9101ارويعيقناوي،بشيرالسعداوي،ص 2 
 .9-7،ص0291اللجنةالطرابلسيةبالقاهرة،بيانحقيقة،القاهرة، 3 
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ف رستتلالستتعداويبرقيتتةإلتتىاألهتترامبعنتتوان إعتتدادوحتتدةليبيتتا يقصتتداللجنتتةالطرابلستتية،فتتردوا

صتلتهابتالوطنوالجهتادوكتلوطنتيداختلالتوطنأوعليهباناللجنةالطرابلسيةبالقتاهرةلتمتنقطتع

 1 خارجه،حرفيجهادهوالدفاععنحقوقالوطن.

والسعداوييعتقتدفتيقترارةنفستهأناللجنتةالطرابلستيةمتاحتادتعتنطلتبالوحتدةواالستتقول،

متتدإنحتتبالرئاستتةأعمتتاهفختتالفضتتميره،وقتتدبعتتىالستتيدأح ،2 ولكتتنكمتتايتترىالطتتاهرالتتزاوي.

الستتويحليرستتالةإلتتىرئتتيساللجنتتةالطرابلستتيةبالقتتاهرةيطلتتبمنتتهالقتتدومإلتتىليبيتتالمداركتتةالحتتال

يقولفيها: حضرتالمحترمالفيتوريأحمدالسويحلي..السومعليكموعلىاإلخوان..بوصولهذا

فتاح،وأغلتبأعيتانإليكمأقدمواسريعًا،واألحستنأنتقتدمواجميعتًا،ألنالمست لةدخلتتفتيدورالك

 3 البودانضمواإليهباسمالمؤتمرأسرعوابالقدومإلىطرفنا .

وبنتتاًءعلتتىهتتذهالرستتالةأختتذتاللجنتتةالطرابلستتيةتفكتترفتتيالستتفرإلتتىطتترابلسوبتتذلنشتتاطها

بتتداءرأيهتتافتتيالمستت لةالليبيتتة،وستتافرالستتيدالفيتتتوريالستتويحلي رئتتيس-هنتتاكلتوحيتتدالصتتفوفوا 

ملإلطوععلتىمتايجتري،ولحتقبتهوكيتلاللجنتة0291ةالطرابلسيةإلىطرابلسفيسبتمبراللجن

م،ودعتاللجنةإلىالوحدةاالندماجيةبينبرقةوطرابلسوفزان،0291الطرابلسيةفيأوائلاكتوبر

واالنتخابتتتاتعلتتتىالنستتتبةالعدديتتتةستتتواًءفتتتيلجتتتانالتحضتتتير،أولجنتتتةالستتتتين،أومجلتتتسالشتتتيوخ

 4 مجلسالنواب.و

                                                           
 .178الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص 1 
 الطاهرالزاوينفسه. 2 
 .172الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص 3 
 .190الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص 4 
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99ورغتتتتتممعارضتتتتتةاللجنتتتتتةالطرابلستتتتتية،فقتتتتتداجتمعتتتتتتالجمعيتتتتتةالوطنيتتتتتةفتتتتتيطتتتتترابلسيتتتتتوم

مووافقتتعلتىنتصنهتتائيلقتراريتضتمنكتلالقتراراتالتتتياتختذتهاستابقا،وهتذاهتتو0291نتوفمبر

نصالقرار:

 تت لفالجمعيةالوطنيةالت سيسيةالليبيةمنستينعضوًا. -0

طقالثوثة برقة،فزان،طرابلس علىأساسالتساويالعددي،بمعنتىعشترينممتثًولكتليتمتمثيلالمنا -9

 منطقة.

يتتتمالتمثيتتلعلتتىأستتاساختيتتارالممثلتتين،علتتتىأنيراعتتىالعتتدلبتتيناألحتتزابالسياستتيةفتتتي -1

المنتتتتاطقالمختلفتتتتةويهتتتتتمباألشتتتتخاصالمستتتتتقلينوالشخصتتتتياتالبتتتتارزة،وخاصتتتتًةفتتتتيمنطقتتتتة

 طرابلس.

ارالسيدمحمدإدريسالسنوسيممثليبرقة،ويختارأحمدستيفالنصترممثلتيفتزان،وأمتايخت -7

فيمتتايختتصممثلتتيإقلتتيمطتترابلس،فبنتتاًءعلتتىإقتتتراحتقتتدمبتتهعمتتومممثلتتيطتترابلسفتتيلجنتتة

الواحدوالعشرين،ف نأمراختيارهميوكلإلىمحمدابواالسعادالعالم رئيساللجنتة علتىأن

االتصتاالتواالستشتاراتالوزمتةب عتدادقائمتةالمرشتحينوعرضتهاعلتىلجنتةالواحتديقومبعد

مو ترسلنسخةمنهذا0291والعشرينفيمدةالتتجاوزالسادسوالعشرينمنشهرأكتوبر

 القرارإلىاألميرمحمدإدريسالسنوسيوأحمدسيفالنصر .

فتيالجمعيتةالوطنيتة،وهتذامتعوجتودالنيتةاليجوزلألقلياتغيرالوطنيتةأنتشتتركأوتمثتل -9

الصادقةوالشعورالعامبوجودت مينكافةالحقوقالمدنيتةوالدينيتةواإلجتماعيتةلجميتعاألقليتات

واألجانتتبفتتيدستتتورليبيتتاالمقبتتل،واتفتتاقهتتذهاللجنتتةبتت نالجمعيتتةالوطنيتتةستتوفتراعتتيهتتذا

 بهفيسائراألممالمتمدنة.المبدأعندوضعالدستورأسوًةبماهومعمول
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م،ولهتاأنتعقتد0291نتوفمبر99تعقداللجنةالوطنيةأولاجتماعلهافتيمدينتةطترابلسيتوم -1

  1 جلساتأيضًافيأيمكانآخر.

مقتتتدمالمنتتتدوبالتتتدوليفتتتيأثنتتتاءحضتتتورهالتتتدورةالخامستتتةللجمعيتتتة0291أكتتتتوبر97وبتتتتاريخ

ياألولعتتنالقضتتيةالليبيتتة،وتقريتترًاإضتتافيًاعتتننتتصالقتتراراتالعامتتةلألمتتمالمتحتتدةتقريتترهالستتنو

 2 م.0291أكتوبر91التياتخذتهالجنةالواحدوالعشرينفيجلستهاالمنعقدةفي

مأقرتلجنةالواحدوالعشرينقائمةالمرشحينالتيقدمهازعماءاألقاليم0291أكتوبر11وفي

فتتيمستت لةالتطتتورالدستتتوري،وفتتيختتتامجلستتتهابعثتتتببرقيتتةالليبيتةالثوثتتة،وانهتتتبتتذلكأعمالهتتا

خوصتتتهالتتته،ورداألميتتترشتتتاكرًالهتتتتم تهنئتتتةإلتتتىاألميتتترمحمتتتدإدريتتتسالسنوستتتيمعلنتتتتةوالءهتتتاوا 

 3 صنيعهم.

 للجمعيتةالعامتةلألمتم111مأدلىالمندوبالدوليببيتانفتيالجلستة 0291نوفمبر01وفي

نوفمبرباتخاذالقرارالتالي:04القضيةالليبية،وانتهىالنقا،فيالمتحدةعندماكانتتناق،

 م.0290قيامجمعيةوطنيةت سيسيةتمثلالشعبالليبيفيوقتاليتجاوزبحالأوليناير -0

 م.0290أنتنشئهذهالجمعيةحكومةمؤقتةلليبيافيموعداليتجاوزأولأبريل -9

يجيًاإلتىالحكومتةالمؤقتتة،ويتتمالتستليمنهائيتًافتيموعتدأنتقرردولةاإلدارةبنقتلالستلطةتتدر -1

 م.0299أقصاهيناير

أنيحتتددالمنتتدوبالتتدوليوبمشتتورةالمجلتتساالستشتتاريوباالتفتتاقمتتعتلتتكاإلدارةطريقتتةنقتتل -7

  4 السلطاتالمذكورةفيالفقرةالسابقة.

                                                           
وثائقاألممالمتحدة،التقريرالسنويالثانيلمندوبياألممالمتحدةفيليبيا،مذكرةمندوباألممالمتحدةإلىمجلتساألمتم 1 

 .909،نقوعنارويعيقناوي،بشيرالسعداوي،ص088المتحدةبش نأعمالاللجنةالحاديوالعشرين،ص
 .909ارويعيقناوي،بشيرالسعداوي،ص 2 
 .0291 بنغازي،نوفمبر0124ةالجديدة،العدد برق 3 
 .42-48ليبيا،صاستقولساميحكيم، 4 
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تتت ليفلجنتتةالجمعيتتةالوطنيتتةوقتتدأعلنتتتاللجنتتةالطرابلستتيةمعارضتتتهاللطريقتتةالتتتيتمتتتبهتتا

 1 الت سيسيةوطالبتب عادةالنظرفيطريقةتكوينهامنقبلهيئةاألممالمتحدة.

وأيتتدتالجمعيتتةالعامتتةلألمتتمالمتحتتدةالتطتتوراتالدستتتوريةالتتتيحققهتتاالمنتتدوبالتتدوليلألمتتم

تبالجمعيتةالوطنيتةكهيئتةالمتحدةفيليبيا،والمجلساالستشاري،ولجنتةالواحتدوالعشترين،واعترفت

قانونيتتتة،وبتتتذلكأنتهتتتىالنقتتتا،حتتتولمشتتتروعيةلجنتتتةالواحتتتدوالعشتتترينوأعمالهتتتا،وبعتتتدأنحتتتازت

الجمعيتتتةالوطنيتتتةالستتتلطاتكتتتيتقتتتررالشتتتكلالتنظيمتتتيوالدستتتتوريلمستتتتقبلالدولتتتة،وتختتتتارمتتتن

م0291نتتوفمبر99أعضتتائهالجنتتةلوضتتعالدستتتور،عقتتدتأولاجتمتتاعلهتتافتتيطتترابلسبتتتاريخ

وبحضورحشدكبيرمنالدبلوماسيين،وبعدمناقشاتدارتبيناألعضتاءاختتارأعضتاءالجمعيتة

محمدابواألسعادالعالم مفتيطرابلس لرئاستهاوجترىانتختابنتائبينللترئيسأحتدهمايمثتلبرقتة

سنوستتييهنئونتتهبتتذلكوالثتتانييمثتتلفتتزان،وفتتينهايتتةاجتمتتاعهمأبرقتتواإلتتىالستتيدمحمتتدإدريتتسال

 2 اإلنجازالتاريخي.

معقتتدتالجمعيتتةالوطنيتتةالت سيستتيةالليبيتتةاجتماعهتتاالثتتانيوأستتتهلته0291نتتوفمبر94وفتتي

بوضتتعالوئحتتةالداخليتتةالتتتيتتتنظمستتيرعمتتلالجمعيتتة،ثتتمباشتترتفتتيمناقشتتاتجتتدولاألعمتتال

قتتترارالملكيتتتة،وتعيتتت ينهيئتتتةلوضتتتعالدستتتتورعلتتتىاألستتتاسالمتضتتتمنشتتتكلالدولتتتةونتتتوعالحكتتتم،وا 

 3 االتحادي،ووسطمعارضةوت ييدأقرتالجمعيةالوطنيةجدولأعمالهاسالفالذكر.

مناقشتتتالجمعيتتةجتتدولأعمالهتتاالمتكتتونمتتن0291ديستتمبر9وفتتيإجتماعهتتاالثالتتىبتتتاريخ

النقاطالتالية:

                                                           
 .0291نوفمبر99برقيةمرسلةمناللجنةالطرابلسيةبالقاهرةإلىالسكرتيرالعاملألممالمتحدةبتاريخ 1 
 .041محمدالطيباألشهب،ادريسالسنوسي،ص 2 
 .977سعداوي،صارويعيقناوي،بشيرال 3 
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وضتعالدستتورعلتىاألساستيناألوليتين،شكلالدولةونتوعالحكتم،تقريترالملكيتة،تعيتينلجنتةل

فقتررتأنتكتونليبيتادولتةمستتقلةذاتستيادة،وأنيكتونشتكلالحكتمفيهتاإتحاديتًافيتدراليًاعتاداًل،

وأنتكتونالحكومتتةملكيتتةدستتتوريةديمقراطيتتةنيابيتتةتحتتتتتتاجالملتتكمحمتتدإدريتتسالسنوستتي،وأن

 1 وتعتبرهملكًاشرعيًاعلىليبيامنذذلكالتاريخ.ترفعالجمعيةإلىجولتهقرارهاالتاريخي،

متتماختيتارشتكلالعلتمالتذييتكتونمتنثوثتةألتوان:0291ديستمبر7وفياجتماعهاالرابعبتتاريخ

األحمتتر،األستتود،األخضتتر،ويتوستتطاللتتوناألستتودهتتولونجمتتةبيضتتاءكتتانقتتدأختتتارهاألميتترمحمتتتد

اءلجنتتةالدستتتورالتتتيت لفتتتمتتنستتتةأعضتتاءعتتنكتتلإقلتتيممتتنإدريتتسالسنوستتيفتتيالستتابق،وأعضتت

 2 األقاليمالثوثةالليبية.

مقتترأرئتتيسالجمعيتتةالوطنيتتةرستتالةاألميتترمحمتتد0291ديستتمبر4وفتتياجتماعهتتاالختتامسبتتتاريخ

ضتتلإدريتتسالسنوستتيردًاعلتتىالتتدعوةالتتتيأرستتلتإليتتهلقبتتولالعتتر،،وقتتدقبتتلاألميتترالتتدعوة،لكنتتهف

ت جيلإعونقبولهاإلىأنتنتهياإلجراءاتالسياسيةوالدستوريةواإلداريةالتيتمكنتهفعتًومتنممارستة

 3 سلطاتهالملكية.

موقتعأعضتاءالجمعيتةالوطنيتةعلتىوثيقتةالبيعتة0291ديستمبر07وفياجتماعهاالستادسبتتاريخ

ةاالنتقتتالبكامتتلأعضتتائهاإلتتىمدينتتةبنغتتازيالمقدمتتةإلتتىاألميتترمحمتتدإدريتتسالسنوستتي،وقتتررتاللجنتت

 4 لتقديمهاإليه.

                                                           
انظرنصالصيغةالنهائيةلقرارالمناداةباألميرمحمدادريسالسنوسيملكًاعلىليبيافيمحضرالجلستةاألولتىللجنتة 1 

،نقتًوعتنارويعتيقنتاوي،بشتيرالستعداوي،097،ص0291ديستمبر1الدستورالمنبثقةعنالجمعيةالوطنيةالمنعقدةبتاريخ
 .907ص

 .09،ص0291ةالت سيسيةالوطنيةالليبية،الجلسةالرابعة،االثنين،ديسمبرالجمعي 2 
 .0291ديسمبر4المرجعالسابق،الجلسةالخامسة،الخميس 3 
 .08،ص0291ديسمبر7الجمعيةالوطنيةالت سيسيةالليبية،الجلسةالسادسة،الخميس 4 
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موصتتلتالجمعيتتةالوطنيتتةبكامتتلأعضتتائهاإلتتىبنغتتازي،وبقصتترالمنتتار،0291ديستتمبر04وفتتي

وبحضوراألميرمحمدإدريسالسنوسي،قدمأعضاءالجمعيةالوطنيةبيعتهملألميتر،وتعهتدوالتهبتالوالء

لبلتتدهمب ستترعمتتايمكتتن،وختتولتقتتديمالبيعتتةلألميتترمحمتتدإدريتتسالسنوستتي،التتتاموالعمتتلعلتتىاستتتقو

وصتتلبشتتيرالستتعداويإلتتىبنغتتازيقادمتتًامتتنالقتتاهرة،وحضتتركافتتةمظتتاهراالحتفتتاالتالتتتيأقيمتتتمتتن

قبلاألميرمحمدإدريسالسنوسي،أومنقبلحكومةوأعيانبرقة،ولتميقتمبتاالعترااعلتىمتااتخذتته

 1 يةالوطنيةمنقرارات.الجمع

ولكنهحينعادإلىطرابلسفوجئبردةفعلالشارعالطرابلسيحيالمس لةاإلتحاد الفيدراليتة 

حيتتىخرجتتتالجمتتاهيرإلتتىالشتتوارعفتتيمظتتاهرةحاشتتدةوتجمعتتتأمتتامدارالمعتمتتدالبريطتتانيفتتي

 المنتدوبالتدوليفتيليبيتا،Adrian peltطرابلس،وأرسلتبرقياتاالحتجاجإلتى ادريتانبلتت  

وقامتتتمجموعتتةمتتنالمجتمعتتينبمقابلتتةالمنتتدوبالتتدوليومنتتدوبمصتترفتتيالمجلتتساالستشتتاري،

وطالبوهمتتتابعتتتدمتطبيتتتقالنظتتتامالفيتتتدرالي،والتمستتتكبوحتتتدةليبيتتتا،وهتتتاجمأنصتتتارالمتتتؤتمرالتتتوطني

االنظتاماالتحتاديبانتهمشتروعالطرابلسيالعامالجمعيتةالوطنيتة،ووصتفوهابعتدمالشترعية،ووصتفو

خططهاالستعمار،يريدتقسيمالدولةإلىثوىدويوتلضماناستمرارنفوذهمفتيبرقتةوطترابلس

 2 وفزان.

وأصبحالنزاعأوسعانتشارًا،واستمرالسعداوييهاجمالجمعيةالوطنية،وكستببتذلكت ييتدعبتد

شترعية،وأنجامعتةالتدولالعربيتةلتنتتحمتلدولتةالرحمنعزامالذيصرحقائًوإنهاجمعيتةغيتر

كمتتاأرستتلتبرقيتتاتتؤكتتدرفتتاالمشتتروعالفيتتدرالي 3 قامتتتعلتتىأستتسغيتترشتترعيةفتتيوستتطها.

إلتتتىجامعتتتةالتتتدولالعربيتتتة،ولتتتمتلتتتتزماللجنتتتةالطرابلستتتيةبالقتتتاهرةالصتتتمتإزاءزيتتتارةوفتتتدالجمعيتتتة

                                                           
 .029مجيدخدوري،المرجعالسابق،ص 1 
 .99دعثمانالصيد،المرجعالسابق،صمحم 2 
 .029-020مجيدخدوري،المرجعالسابق،ص 3 



084 

 

يين،ورؤستتاءالوفتتودالعربيتتة،وخاصتتةإزاءالمتتذكرةالتتتيالوطنيتتةللقتتاهرةومقابلتتةالمستتؤولينالمصتتر

قدمهاالوفدلرؤساءالوفودالعربيةفيالجامعةالعربيةوأعضاءلجنتهاالسياسية،حيىفندتاللجنة

األستسالتتياستتتندتعليهتاالجمعيتتةالوطنيتةالليبيتةفتتيكتلخطواتهتتاالتتياتختذتهامتتنأجتلإقتترار

يلمستقبلالدولتةالليبيتةعلتىأستاسملكتي،اتحتاديفتيمخالفتةصتريحةالشكلالتنظيميوالدستور

 1 إلرادةالشعبوأمانيهالوطنيةفياالستقولوالوحدة.

وفيطترابلسألقتىوكيتلاللجنتةالطرابلستية الطتاهرالتزاوي محاضترةفتينتاديالكتلتةالوطنيتة

ياللجنتتةفيمتايجتتبأنيكتونعليتتهمبتتينفيهتارأ0291نتوفمبر09 النتادياألدبتي فتتيمستاءيتتوم

نظامالحكمفيطرابلس،ومايترتبعلىالنظامالفيدراليمنالضترربالشتعبالليبتيوتقستيمهإلتى

منتتتاطقنفتتتوذالتعتتتودعليتتتهإالبالضتتترر،وممتتتاجتتتاءفيهتتتا إنمتتتابتتتينطتتترابلسوفتتتزانوبرقتتتةمتتتن

نستتتان،فتتت ذاقيتتتلأنليبيتتتاتتركتتتبمتتتناالرتبتتتاطمثتتتلمتتتابتتتينالتتترأسواليتتتدينوالتتترجلينمتتتنجستتتماإل

طرابلسوبرقةوفزان،فمعناهأنهذهالثوثةأجزاءلهذاالكلينعتدمبانعتدامها،ويوجتدبوجودهتا،فت ذا

 2 افترقتهذهاألجزاءانعدمتليبياالمحالة .

يتهوكانرأياللجنةالطرابلسيةدائمتًاالحترصعلتىأنيكتونالشتعبوحتدةاندماجيتةالفتوارقف

والتقستتيموأنتكتتونلتتهحكومتتةواحتتدةوبرلمتتانواحتتديكتتونانتخابتتهعلتتىالنستتبةالعدديتتةفتتيحريتتة

مطلقتتةواختيتتاركامتتلبعيتتدًاعتتنالمتتؤثراتالحكوميتتةواألهتتواءالحزبيتتة،وأنتكتتونسياستتتهاعربيتتة

 3 تسيرفيقافلةالعربوتهدفإلىمايهدفإليهالعرب.

                                                           
اللجنةالطرابلسيةبالقاهرة،تعليقعلىمذكرةمفتيطرابلسفيالقضتيةالليبيتةالتتيقتدمهاإلتىاللجنتةالطرابلستيةللجامعتة 1 

 .0291نوفمبر99العربيةفي
 .198،صالطاهرالزاوي،جهادالليبيين 2 
 .119الطاهرالزاوينفسه،ص 3 



088 

 

الدستور،ولجنتهاالفرعيةمنجهودهافياالسراعبوضعمشروعومنناحيةأخرىكثفتلجنة

الدستورلعرضهعلىالجمعيةالوطنية،ووضتعالمنتدوبالتدوليمشتورتهومشتورةالخبتراءالقتانونيين

بجلسةأماملجنةالدستور،فاطلعتاللجنةعلىمجموعةمنالدساتيرالدوليتةاالتحاديتة،كالدستتور

االرجنتينتتتتي،واالستتتتترالي،والبرازيلتتتتي،والكنتتتتدي،والمكستتتتيكي،والسويستتتتري،الهنتتتتديواالندونيستتتتي،و

والفنزويليباإلضافةإلىبعاالدساتيرالعربيةكالدستورالمصري،والعراقي،واألردنتي،واللبنتاني،

والسوريوكذلكاإلعونالعالميلحقوقاإلنسانكنماذجلفصتلالحريتاتاألساستية،ثتممضتتفتي

السلطاتبينالحكومةاالتحاديةوالواليات،وأتمتنخبةالعملخطتهالتوزيعالسلطاتدراسةتوزيع

 1 م.0290مايو04م،ووافقتعليهلجنةالدستوربصفةنهائيةيوم0290مارس02يوم

وانتقلتتتلجنتتةالعمتتلبعتتدذلتتكإلتتىبحتتىأحكتتامالدستتتورالخاصتتةبحقتتوقالملتتكوصتتوحياته،

بالبرلمتتتانباختيتتتارمجلتتتسالشتتتيوخأوالنتتتواب،والفصتتتلالختتتاصبالستتتلطةلمناقشتتتةالفصتتتلالمتعلتتتق

القضتتتتائية،ثتتتتمالفصتتتتلالختتتتاصبالواليتتتتات،ثتتتتمالفصتتتتلالختتتتاصباألحكتتتتامالعامتتتتة،واختيتتتتارمقتتتتر

 2 العاصمة،والفصلالخاصبالمالية،والفصلالخاصباألحكاماإلنتقالية،وقانوناإلنتخابات.

ستتتًاوتستتعينجلستتتة،ترستتلإلتتتىلجنتتةالدستتتوركتتتلفصتتلمتتتنوكانتتتلجنتتةالعمتتتلقتتدعقتتتدت

فصولالدستورعندانتهائهامنه،وعلىالعموملمتدخللجنةالدستورالتيعقدتخمسةوعشترين

جلسةأيةتغييراتهامةفيالمشروعاتالتتيأعتدتهالجنتةالعمتلإالفتيالحتاالتالتتيتركتتفيهتا

ىلجنةالدستور،غيرأنتلكالمستائلكتعيتينالشتيوخوالمستؤوليةلجنةالعملأمراتخاذالقراراتإل

الوزاريةوتوزيعالستلطاتكانتتمحتلمناقشتاتطويلتةفتياللجنتةالتتيقامتتبنفستهابتستويةمست لة

 3 تعيينالشيوخ.

                                                           
 .71التقريرالسنويالثانيلمندوباألممالمتحدةفيليبيا،ص 1 
 .79-70المرجعالسابق،ص 2 
 .991ارويعيقناوي،بشيرالسعداوي،ص 3 



082 

 

وبعدأنوافقتلجنةالدستور،ولجنةالعملعلىمشتروعالدستتور،أرستلإلتىالجمعيتةالوطنيتة

بتتداءالموحظتتاتحولتته،وفتتيلإلطتتوع متلقتتتالجمعيتتةالوطنيتتةرستتالة0290ديستتمبر04عليتتهوا 

قراره. األميرمحمدإدريسالسنوسي،يدعوفيهاالجمعيةلوجتماعببنغازيلمناقشةالدستوروا 

معقتتدتالجمعيتتةأولاجتمتتاعلهتتاببنغتتازي،وقتترأستتكرتيرالجمعيتتة0290ستتبتمبر92وفتتييتتوم

 1 م.0290أكتوبر9ستور،وأجلتالمناقشاتإلىيومالنصالكاملللد

موافقتالجمعيةالوطنيةعلىجميعموادالدستور،وفيجومنالحمتاس0290أكتوبر4وفي

العتتامأقتترتالجمعيتتةالوطنيتتةباإلجمتتاعالدستتتوربكاملتته،وفوضتتترئيستتهاونائتتبرئيستتهاب صتتداره

رسالهرستميًاإلتىاألميترمحمتدإدريتسالسنو ستي،ونشترهفتيالجريتدةالرستمية،وقتدحضتراألميتروا 

محمدإدريسالسنوسيورئيسالحكومةالليبيتةالمؤقتتةإلتىمقتراجتمتاعالجمعيتةالوطنيتةفتيزيتارة

مفاجئتتتة،وتبادلتتتتالكلمتتتاتبتتتينرئتتتيسالجمعيتتتةوالزائتتترينالكتتتريمين،وقتتتدأشتتتادتالكلمتتتاتبتتتالجهود

لتاريخيةالحاسمةفيتاريخالشعبالليبيمنأجلاستقولالمبذولةمنأجلالوصولإلىاللحظةا

ودونالخوافيتفاصيلدستورالمملكةالليبيةالمتحدةوالمتكونمتناثنتي 2 بودهووحدةترابها.

عشتترفصتتًوومتتائتينوثوثتتةعشتترةمتتادة،تناولتتتشتتكلالدولتتةونظتتامالحكتتمفيهتتا،وحقتتوقالشتتعب،

االختصاصتتتتاتالمشتتتتتركة،والستتتتلطاتالعامتتتتةاالتحاديتتتتةوالملتتتتك،واختصاصتتتتاتاالتحتتتتادالليبتتتتيو

النواب والسلطةالقضائية،وماليةاالتحادوالواليات،واألحكام–والوزارات،ومجلساألمة الشيوخ

العامتتتتة،واألحكتتتتاماالنتقاليتتتتةوالوقتيتتتتة،فقتتتتدأنكتتتتربشتتتتيرالستتتتعداويوأنصتتتتارهفتتتتيالمتتتتؤتمرالتتتتوطني

يةالوطنيةاختصاصهافيوضعالدستتور،وقتالإنالكلمتةاألخيترةيجتبأنالطرابلسيعلىالجمع

يقولهتتتاالشتتتعبوالبرلمتتتان،ولكنتتتهامتنتتتععتتتناإلدالءبرأيتتتهفيمتتتاإذاكتتتانالدستتتتورمناستتتبًاأوغيتتتر

                                                           
،والجلستتة21،ص0290ديستتمبر09الجمعيتتةالوطنيتتة،محاضتتراجتماعتتاتالجمعيتتة،الجلستتةالثوثتتون،الستتبتبتتتاريخ 1 

 .0290أكتوبر9الثانيةوالثوثونبتاريخ
 .090،ص0290أكتوبر4نفسالمرجع،الجلسةالرابعةوالثوثون،األحدبتاريخ 2 



021 

 

مناسب،وقتالفتيهتذاالخصتوصيجتبأنيتتركلحكومتةمنتخبتةانتخابتًاحترًاحتقتعتديلالدستتور

 1 إذااقتضىاألمر.

مببنغتتازيوبحثتتت0290أغستتطس90واستتتمرارًالعمتتللجنتتةالتنستتيق،فقتتداجتمعتتتاللجنتتةفتتي

سبلاإلسراعفيتستليمالستلطاتالتتيتقتومبهتاستلطاتاإلدارتتينالبريطانيتةوالفرنستيةفتياألقتاليم

التحاديتةالليبية،أصرالمعتمدالبريطاني،والمقيمالفرنسيعلىعدمتسليمالسلطاتإلتىالحكومتةا

الليبيةالمؤقتتةقبتلصتدورالدستتور،وهتومتايوضتحبجتوءأنهنتاكأمترًايلتوحفتياألفتق،وهتومتا

ظهتتترواضتتتحافتتتياجتماعتتتاتالمجلتتتساالقتصتتتاديالليبتتتيحينمتتتاكتتتانينتتتاق،مستتت لةالعجتتتزفتتتي

الماليتةم،والذيأعلنفيتهعتناعتمتادليبيتاعلتىالمعونتة0290الميزانيةالليبيةخولشهرسبتمبر

البريطانيتتتتةوالفرنستتتتية،وانضتتتتمامليبيتتتتاإلتتتتىكتلتتتتةاإلستتتتترلينيومعارضتتتتةمصتتتترلتتتتذلك،واستتتتتعدادها

 2 للمساهمةفيسدالعجزالماليعلىأساسدولي.

وبماأنالدستورلميصدربعد،فقدقررتالجمعيةالوطنيةتخويلالحكومةالليبيةالمؤقتةحتق

لالتتتيتتستتلمهاوفقتتًالمتتاتقتتررفتتيفصتتلاختصاصتتاتكتتلمتتنممارستتةالستتلطاتفتتيجميتتعالمستتائ

دارةالوالياتالذيوافقتعليهالجمعيةيوم  3 م.0290أغسطس8الحكومةاالتحاديةالليبيةوا 

وقتتتتدجتتتتاءفتتتتيمقدمتتتتةالدستتتتتور نحتتتتنممثلتتتتيشتتتتعبليبيتتتتامتتتتنبرقتتتتةوطتتتترابلسالغتتتتربوفتتتتزان

عيتةوطنيتةت سيستية،بت رادةاب،بعتداالتفتاقوعقتدالمجتمعينبمدينةطرابلسفمدينةبنغازيفيجم

العزمعلىتت ليفاتحتادبيننتاتحتتتتاجالملتكمحمتدإدريتسالسنوستي،التذيبايعتهالشتعبالليبتي،

ونادتبههذهالجمعيةالت سيسيةملكًادستوريًاعلىليبيا،وعلىتكويندولةديمقراطيةمستقلةذات

ة،وتصتونالطم نينتةالداخليتة،وتهيتئوستائلالتدفاعالمشتتركة،وتكفتلسيادة،تتؤمنبالوحتدةالقوميت

                                                           
 م.0290أكتوبر4الجمعيةالوطنية،محاضراجتماعاتالجمعية،الجلسةالرابعةوالثوثون،األحدبتاريخ 1 
 .971ليبيا،صساميحكيم،استقول 2 
 .81،ص0290أغسطس09يومالسبت91الجمعيةالوطنية،محاضراجتماعالجمعية،الجلسة 3 



020 

 

إقامتتتةالعدالتتتة،وتضتتتمنمبتتتادلالحريتتتةوالمستتتاواةواإلختتتاء،وترعتتتىالرقتتتياالقتصتتتاديواالجتمتتتاعي

 1 والخيرالعام .

 متتادة،حتتددالفصتتلاألولشتتكل109وتتت لفالدستتتورالليبتتيمتتناثنتتيعشتترفصتتًوضتتمت 

الحكتتمفيهتتا،ونتتصعلتتىأنهتتامستتتقلةذاتستتيادة،وأنهتتاملكيتتةوراثيتتةواتحاديتتةنيابيتتةالدولتتةونظتتام

 2 تسمى المملكةالليبيةالمتحدة تتشكلمنثوىوالياتهيطرابلس،وبرقة،وفزان.

أمتتاالفصتتلالثتتانيفقتتدنتتصعلتتىتحديتتدحقتتوقالشتتعبوشتتروطاكتستتابالجنستتيةالليبيتتة،وأن

ينأمامالقانون،ويتمتعونبالحقوقالمدنيةوالسياسية،وفيتكافؤالفرصبدونجميعالليبيينمتساو

تمييزبسببالدينأوالمذهبأوالعنصرأوالثروةأوالنسبأواآلراءالسياسيةواالجتماعيتة،وأن

الحريتتتةالشخصتتتيةمكفولتتتةللجميتتتع،وتحتتتترمالدولتتتةجميتتتعاألديتتتانوالمتتتذاهب،وكتتتذلكحريتتتةالفكتتتر

 3 يرعنالرأي.والتعب

وحتتتددالفصتتتلالثالتتتىاختصاصتتتاتاالتحتتتادالليبتتتي،حيتتتىحصتتتراالختصاصتتتاتالمهمتتتةفتتتي

الحكومةاالتحاديةمثلالتمثيلالدبلوماسيوالقنصليوالتجاري،والعوقةمعاألممالمتحتدةوالوكالتة

لاألختتترى،الدوليتتتةالمتخصصتتتة،وقضتتتاياالحتتتربوالستتتلم،وعقتتتدالمعاهتتتداتواالتفاقيتتتاتمتتتعالتتتدو

صدارجوازات وتنظيمالتبادلالتجاريمعالدولاألجنبية،والقرواالخارجية،وتسليمالمجرمين،وا 

قامتهمفيهتا،وشتؤون لىليبيا،ودخولاألجانبإلىالبودوا  السفروالت شيرات،وقضاياالهجرةمنوا 

اإلنفتتتتاقعليهتتتتاواستتتتتخدامها،الجنستتتتيةواإلشتتتترافعلتتتتىالقتتتتواتالبريتتتتةوالبحريتتتتةوالجويتتتتةوتتتتتدريبهاو

والصتتتتناعاتالعستتتتكرية،والمعستتتتكراتوالمنشتتتتآتالتابعتتتتةلهتتتتا،وقضتتتتايااألحكتتتتامالعربيتتتتة،والمستتتتائل

                                                           
 .079نقوالزيادة،ليبيا،ص 1 
 .990بروشين،تاريخليبيا،ص 2 
،0210لقتتاهرة،محمتتودالقاضتتي،محاضتتراتفتتيالنظتتامالقضتتائيوالحركتتةالتشتتريعيةفتتيليبيتتا،معهتتدالدراستتاتالعربيتتةا 3 

 .014-011ص



029 

 

المتعلقتتةبالدفاع،فضتتًوعتتنالخطتتوطواألرصتتادالجويتتة،والبريتتدووستتائلاالتصتتالواإلذاعتتةوالطتترق

صدارها،والتعليمفتياالتحادية،وسككالحديدوالجماركوالضرائب،والبنكاالتحا ديوسكالعملةوا 

 1 الجامعاتوالمعاهدالعليا.

أمتتاالفصتتلالرابتتعفقتتدحتتددالستتلطةالعامتتةاالتحاديتتة،ونتتصأنالستتيادةلألمتتة،وهتتيمصتتدر

 منالدستورعلىأنالسلطاتالتشريعيةيتوالهاالملكباالشتراكمع70السلطاتونصتالمادة 

 فقتدنصتتعلتى79كالقوانينبعدأنيقرهتامجلتساألمتة.أمتاالمتادة مجلساألمة،ويصدرالمل

 علتىأنتتتولى71أنالسلطةالتنفيذيةيتوالهاالملكفيحدودهتذاالدستتور،بينمتانصتتالمتادة 

المحكمتتةالعليتتاوالمحتتاكماألختتترىالستتلطةالقضتتائيةعلتتىأنتصتتتدرأحكامهتتاوفتتقالقتتانونوباستتتم

 2 الملك.

 بت نستيادةالمملكتة77لفصلالخامسمنالدستوربالملكوصتوحياته،فجتاءفتيالمتادة وأختصا

المتحتدةلألمتة،وهتيبت رادةابوديعتةالشتعبللملتكمحمتدإدريتسالسنوستي،ثتمألوالدهالتذكورمتنبعتده

مريصتدره علىأنعتر،المملكتةوراثتي،وتنظتيموراثتةالعتر،بت 79األكبرفاألكبركمانصتالمادة 

الملكإدريساألولفيبحرسنةمنتاريخإصدارهذاالدستور،واليعتليأحتدالعتر،إال اذاكتانستليم

إلتتىجانتتبالكثيتترمتتنالمتتوادالخاصتتة 3 العقتتل،ليبيتتًامستتلمًا،وولتتدًالوالتتدينمستتلمينمتتنزواجشتترعي.

بالملكوصوحيته.

وحياتهواإلجتراءاتالخاصتةبتذلكمثتلأداءوتناولالفصلالسادستشكيلمجلسالتوزراءوصت

القستتتمأمتتتامالملتتتك،أوتعيتتتينوزراءبتتتدونوزارةعنتتتدالضتتترورة،وعتتتدمتنصتتتيبأحتتتدأعضتتتاءالبيتتتت

 وجتتوازالجمتتعبتتينعضتتويةالتتوزارةوبتتينمجلتتساألمتتة89المالتتكبمنصتتبرئتتيسوزراء،المتتادة 

                                                           
 .92-98،ص0291راشدالبراوي،ليبياوالمؤامرةالبريطانية،مكتبةالنهضةالمصرية،القاهرة 1 
 .704،ص0212خالدعبدالعزيزعريم،القانوناإلداريالليبي،دارصادر،بيروت، 2 
 .902مجيدخدوري،المصدرالسابق،ص 3 



021 

 

وزراءباستتتثناءمراستتيمتعيتتينرئتتيسالتتوزراءوتوقيتتعالمراستتيمواألوامتترالمهمتتةمتتنالملتتكورئتتيسالتت

قالته.  1 وا 

كمانصالدستورعلىأنالعملبهيبدأمنتاريخإعوناالستتقولالتذييجتبأنيتحتددفتي

 بت ن119ماستنادًالقراراألمتمالمتحتدةكمتانصتتالمتادة 0299موعداليتجاوزاألولمنيناير

بتعيتتينالحكومتتة،ويتتتولىالملتتكستتلطتهالدستتتوريةعنتتدإعتتونيقتتومالملتتكعنتتدإعتتوناالستتتقول

االستتتقولعلتتىأنيقستتماليمتتينالدستتتوريةوأمتتاممجلتتساألمتتةفتتيأولجلستتةيعقتتدهامثلمتتانصتتت

 2  .912عليهالمادة 

ويعدهذاالدستتورمتنالدستاتيرالمتطتورةقياستًاإلتىدستاتيرالتدولالعربيتةاألخترىالستيمافيمتا

باألستتسالديمقراطيتةوتكتتوينمؤسستتاتها،إال أنتهاليخلتتومتننتتواقصكتتانمتنأبرزهتتاافتقتتارهيتعلتق

إلىالنصوصالتتيتؤكتدالتعدديتةالحزبيتةوتكتويناألحتزابوبيتاندورهتافتيالحيتاةالسياستية،كمتا

نماأنالدستورلميشرإلىإسنادتشكيلالحكومةإلىالجهةالتيتحققاألغلبيةفياالنتخاب ات،وا 

 منهصوحيةتشكيلالحكومتةوتعيتينوزرائهتابالملتكفقتط،األمترالتذيشتكل49حصرتالمادة 

 3 مشاكلكثيرةفيالدستورانعكسبدورهاعلىمجملالحياةالسياسيةفيليبيابعدذلك.

لوزمتةوكانمنأبرزمهامالحكومةالمؤقتةبعدإصدارالدستورهوانصرافهاإلعدادالخطتطا

بالتنستتتيقمتتتعاإلدارتتتتينالبريطانيتتتةوالفرنستتتيةلنقتتتلالستتتلطاتإلتتتىالحكومتتتةالليبيتتتة،وكتتتذلكإعتتتداد

م،غيترأنالمهمتةاألصتعب0290أكتتوبر90مشروعاالنتخاباتالذيقدمتهالجمعيةالوطنيةفي

،الستتيماأناألقتتاليمالتتيكانتتتتواجتهالدولتتةالليبيتةهتتيكيفيتتةتتدبيرالمتتواردالماليتةلتغطيتتةنفقاتهتا

                                                           
حتتص،المملكتتةالليبيتتةفتتيعهتتدبطتتلاستتتقولهاالملتتكادريتتسالسنوستتياألولالمعظتتم،دارنشتترعبتتدالتترحمنمحمتتودال 1 

 .411،ص0219اآلداب،بيروت،
 .011راشدالبراوي،المصدرالسابق،ص 2 
 .029هنداسماعيلالنعيمي،ادريسالسنوسيودورهفياستقولليبيا،ص 3 



027 

 

الثوثةالتيكانتتعانيمنعجزفيإيراداتهاالذاتية،وكانتتبريطانيتاوفرنستاهمتااللتتانتغطيتان

ذلكالعجز.ولتوفيهذهالمشكلةقررتالحكومةالمؤقتةفتحبابالمفاوضتاتمتعممثلتيبريطانيتا

لهتتاوجتتودعستتكريفتتيليبيتتافتتيذلتتكوفرنستتاوالواليتتاتالمتحتتدةاألمريكيتتة،وهتتيالتتدولالتتتيكتتان

وباقتراحمنادريانبلتتمنتدوباألمتمالمتحتدةفتيليبيتا،تقتررتوقيتعاتفاقيتاتمتعجميتع 1 الوقت.

المنظماتالتابعةلألممالمتحدة،وهيمنظمتةاليونستكو،ومنظمتةالصتحةالعالميتة،ومنظمتةالفتاو،

قبتلإعتوناالستتقولحتتىتعتدهتذهاالتفاقيتاتومنظمةاليونيسيف،ومنظمتةالعمتلالدوليتة،وذلتك

بعدهاتمتوقيعاتفاقيةمعالحكومةاألمريكية،وكانتفتي 2 بمثابةالتزامعمليوواقعيباالستقول.

 3 إطارمشروع النقطةالرابعةللمساعداتالدولية .

االنتختتتاباألولتابعتتتتالجمعيتتتةالوطنيتتتةمتتتعالحكومتتتةالليبيتتتةالمؤقتتتتةإجتتتراءاتوضتتتعقتتتانون

 متنالدستتورعلتتىأنتضتعالحكومتتةاالتحاديتةالمؤقتتتة917لمجلتسالنتوابحيتتىنصتتالمتتادة 

قتتتتانوناالنتختتتتاباألوللمجلتتتتساألمتتتتة،ويعتتتتراالقتتتتانونعلتتتتىالجمعيتتتتةالوطنيتتتتةللموافقتتتتةعليتتتته

صداره،ويجبأنيتمإصدارهفيميعاداليتجاوزالثوثينيومتًامتنتتاريخإصتدار الدستتور،كمتاوا 

 علتتىوجتتوباجتتراءاالنتخابتتاتاألولتتىلمجلتتسالنتتوابفتتيميعتتاداليتجتتاوز919نصتتتالمتتادة 

 4 ثوثةأشهرونصفمنتاريخإصدارقانوناالنتخاب.

محثتتالجمعيتةالوطنيتةالحكومتة0290أكتتوبر8وفيالجلسةالخامسةوالثوثينيومالخميس

لوضعقانوناالنتخاب،فجاءدورالحكومةب حالةقانوناالنتخابإلىالليبيةالمؤقتةعلىاإلسراع

رئيسالجمعيةالوطنيةوالذيطرحالقانونلقراءتهوبحثهفياجتمتاعالجمعيتةفتيجلستتهاالسادستة

                                                           
 .942-948ق،صمحمديوسفالمقريف،المصدرالساب 1 
 محمديوسفالمقريفنفسه. 2 
 0211-0299ظتتاهرمحمتتدصتتكرالحستتناوي،الواليتتاتالمتحتتدةاألمريكيتتةوحركتتةالتحتتديىفتتيليبيتتابعتتداالستتتقول  3 

 .09-07،ص9114دراسةوثائقيةفيالتطوراتاالجتماعيةواالقتصادية،مكتبصخرللطباعة،بغداد
  .919-917المواد الدستورالليبي، 4 



029 

 

م،وأحالتالجمعيةالوطنيةقانوناإلنتخابإلىلجنةالعمل0290أكتوبر99والثوثينيوماالثنين

 1 تهذيبه،وتعهدتاللجنةب تمامدراستهافيغضونعشرةأياممنذلكاالجتماع.للنظرفيهو

وأطلتتتعالمنتتتدوبالتتتدوليعلتتتىقتتتانوناالنتخابتتتات،وأبتتتدىبعتتتاالموحظتتتاتحتتتولرغبتتتتهفتتتيتقتتتديم

بتتداءالتترأيوالمعونتتةلكتتييكتتونالقتتانونمتناستتبًامتتعالدستتتور،وقتتدأختتذتلجنتتةالعمتتلبتلتتك المستتاعدةوا 

 2 حظات.المو

مشتترعتالجمعيتةفتيقتراءةالقتتانون0290نتوفمبر1وفتيجلستتهاالثامنتةوالثوثتتينيتومالستبت

1 يتتتتتومالثوثتتتتتاءالموافتتتتتق71ودراستتتتتته،واستتتتتتمرتالجمعيتتتتتةفتتتتتيدراستتتتتةالقتتتتتانونحتتتتتتىالجلستتتتتة 

وفتيم،وهوآخرموعدلصدورقانوناالنتخابوفقًالماقررتهالجمعيةفيالدستتور،0290نوفمبر

 3 نهايةاالجتماعفواأعضاءاللجنةالوطنيةالرئيسإلصدارالقانونوتوقيعهب سمها.

وفيختامالجلسةتقدمرئيسالجمعيةالوطنيةبشكرهإلىاألعضاءعلىماأبتدوهمتناالنستجام

وروحالتفتتاهموالجتتدوالنشتتاطالملحتتوظوالملمتتوس،ممتتاكلتتلعملهتتمبتت خراجدستتتوربودهتتمبالصتتورة

المثلى،كماأثنتىعلتىلجنتةالعمتلعلتىمتاقامتتبتهمتنجهتودجبتارةفتيتنستيققتانوناإلنتختاب

ظهتتارهفتتيثتتوبجميتتلوعلتتىمتتاقامتتتبتتهمتتنالعمتتلالمجيتتدفتتيستتبيلإحضتتارمشتتاريعالدستتتور وا 

 4 حينإعداده،مماسيسجلهلهاالتاريخبالفخروالمجد.

رجتت تإعتتونانفتاحهتتاإلتتىيتتومإعتتوناالستتتقولوفقتتًاوهكتتذاأتمتتتالجمعيتتةالوطنيتتةمهمتهتتاوأ

ولكنأنصتارالمتؤتمرالتوطنيالطرابلستيالعتامرأوافتيالدستتورمآختذواضتحة،وأسترعوا 5 لقرارها.

                                                           
 .099م،ص0290أكتوبر08الجمعيةالوطنية،محاضراجتماعاتالجمعية،الجلسةالخامسةوالثوثينبتاريخالخميس 1 
 .991ارويعيقناوي،بشيرالسعداوي،ص 2 
 .071،ص0290نوفمبر1الجمعيةالوطنية،محاضراجتماعاتالجمعية،الجلسةالثالثةواألربعينبتاريخ 3 
 .994ارويعيقناوي،بشيرالسعداوي،ص 4 
 نفسالمرجعونفسالصفحة. 5 



021 

 

برفعمذكرةإلىاألميرمحمدإدريسالسنوسيطالبينفيهسدالثغرات،فلميكنمنهإال كلمةواحتدة

 1 ة . ستجرىاالنتخاباتبعدال

 -م:3493ديسمبر  89موقف اللجنة الطرابلسية من إعالن استقالل ليبيا في 
عارضتتتاللجنتتةالطرابلستتيةكغيرهتتامتتنالقتتوىالسياستتيةفتتيليبيتتانظتتاماإلتحتتادالفيتتدرالي،فقتتد

كانتتتجهودهتتافتتيالتتدعوةإلتتىالوحتتدةاالندماجيتتةالكاملتتةبتتينأجتتزاءليبيتتاالثوثتتة،ومعارضتتةدعتتاة

مبمناستبة0291صالوالتجزئةمضيعياإلرادةالوطنية،ووجهتنداًءإلىالشعبالليبتيستنةاإلنف

دعتتوةإدريتتسالسنوستتيومتتنناصتترهمتتنزعمتتاءبرقتتةالسياستتيينإلتتىمتتايستتمىبالمشتتروعالفيتتدرالي

االتحاديالذييقضيبتجزئةالبودالليبيةإلىثوىكياناتمنفصلةوهيطرابلس،وبرقة،وفتزان،

علىأنتنشئفيكلمنهاحكومةمستتقلةفتيإدارتهتاعتناألخترى،ويكتونبينهتااتحتادفتيبعتا

 2 الشؤونالعامة.

وقتتتتدنتتتتددتاللجنتتتتةالطرابلستتتتيةبهتتتتذاالنظتتتتام،ودعتتتتتإلتتتتىوجتتتتوببطونتتتتهوالتمستتتتكبالوحتتتتدة

نيعتي،بتدوناالندماجية،وقررتأنالفائدةمرجوةمنتطبيقهذاالنظامفيبلداليمكتنألحتدأ

 3 اآلخرلمابينهمامنالروابط.

ولكتتنرغتتممحتتاوالتاللجنتتةالطرابلستتيةتنبيتتهالشتتعبالليبتتيوهيئاتتتهالسياستتيةإلتتىمختتاطرهتتذا

النظتتتتامإالأنمحاوالتهتتتتافشتتتتلتبستتتتببقيتتتتامالنظتتتتامالفيتتتتدراليوالتتتتذيأدىإلتتتتىاستتتتتقولليبيتتتتافتتتتي

 4 نأقاليمهاالثوثة طرابلس،برقة،فزان .موت سيسدولةاتحاديةمت لفةم97/09/0290

                                                           
 .971-979مجيدخدوري،المرجعالسابق،ص 1 
 نتداءمتن09 وثيقةرقم 09طرابلس،مركزجهادالليبيينللدراساتالتاريخية،شعبةالوثائقالعربية،ملفابوخشيمرقم  2 

 .918ىالشعبالليبيالكريم،عزالدينالعالم،المرجعالسابق،صاللجنةالطرابلسيةإل
 المصدرنفسه. 3 
 .711الطاهرالزاوي،جهادالليبيين،ص 4 



024 

 

وهكذايتضحمدىأهميةالدورالذيقامتبهاللجنةالطرابلسيةفيمحاولةجمعكلمتةالليبيتين

فتتيالتتداخلوالختتارجعلتتىسياستتةواحتتدةبشتت نمستتتقبلليبيتتا،وتحديتتدجملتتةمتتنالقواعتتدوالمبتتادل

داخلوالختارجالهيئتاتالعربيتةوالدوليتة،وحكومتاتالتدولالسياسيةالثابتةيطالببهاالليبيتونفتيالت

الكبرىالمعنيةبالقضيةالليبيةوهياالستقولالتامالناجز،والوحدةاإلندماجيةالشاملة،واإلنضتمام

 1 إلىالجامعةالعربيةبعداالستقول.

91الليبيتتة،ففتتيأمتتاعتتنموقفهتتامتتناستتتقولليبيتتا،فقتتدرحبتتتبتتهكغيرهتتامتتنالقتتوىالسياستتية

م،وقعالمقيمالبريطانيفتيبرقتة دىكانتدول علتىآخترالبيانتاتالرستميةالصتادرة0290ديسمبر

عناإلدارةالبريطانيتةفتيالتبود،والتذينتصعلتىانتقتالآخترالستلطاتالتتيكتانيمارستهاالمقتيم

 2 البريطانيإلىالملكإدريسالسنوسي.

97يتتتتتامالملتتتتتكإدريتتتتتسالسنوستتتتتيبتتتتت عوناستتتتتتقولليبيتتتتتافتتتتتيوقتتتتتدمهتتتتتدهتتتتتذااإلجتتتتتراءإلتتتتتىق

مأيقبلموعدهالمحددفيقراراألممالمتحدةبسبعةأيام،وكتانذلتكبحضتورعتدد0290ديسمبر

متتنالدبلوماستتيينوالسياستتيينوفتتيمقتتدمتهم بلتتت ورئتتيسأعضتتاءالجمعيتتةاإلتحاديتتةالمؤقتتتةمتتن

إدريتسالسنوستيالستاعةالعاشترةوالنصتفصتباحًامتنشتترفةكبتارأعيتانالتبود،حيتىألقتىالملتك

قصرالمنارفيبنغازي،ووسطالهتافتاتواألهتازي متنالجمتوعالحاشتدةخطابتًاأعلتنفيتهاستتقول

 3 ليبيا،وقيامدولتهاالجديدةالتيسميتباسم المملكةالليبيةالمتحدة .

فيتههتذااالستتتقول،كانتتالقتواتالبريطانيتتةأنتتهفتيالوقتتالتتذيأعلتن 4 ويتذكرستاميحكتيم.

المرابطتتةفتتيبرقتتةوطتترابلس،والقتتواتاألمريكيتتةفتتيطتترابلس،والقتتواتالفرنستتيةالمنتشتترةفتتيفتتزان،

                                                           
 .918عزالدينالعالم،المرجعالسابق،ص 1 
 .948محمديوسفالمقريف،المصدرالسابق،ص 2 
 .024الطيباألشهب،المصدرالسابق،ص 3 
 .971يبيا،صاستقولل 4 
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تنفخفياألبواقتحيًةلليبيافيعيداستقولها،ثمتوالتبعدذلكعلىالقصرالملكتيوعلتىرئاستة

 1 العربيةالشقيقةواألجنبية.الحكومةالليبيةإعترافاتالدول

 م وموقف اللجنة الطرابلسية منها : 3498االنتخابات النيابية األولى في فبراير 
موأعلنتتتالمملكتتةالليبيتتةوبحكتتمالدستتتورأجريتتت97/09/0290نالتتتليبيتتااستتتقولهافتتي

نتتتةالطرابلستتتيةم،والتتتتياشتتتتركتفيهتتتااللج0299فبرايتتتر02أولانتخابتتتاتنيابيتتتةفتتتيالتتتبودفتتتي

واجتمعمجلسالنوابللمرةاألولتىفتيتتاريخليبيتابعتداستتقولهاوتترأسمحمتودالمنتصترالحكومتة

التيعقدتاتفاقيةمعبريطانياعارضتهااللجنةالطرابلسيةكغيرهامنالقوىالحزبيةفيليبيا.

إجتتراءاالنتخابتتاتأجريتتتأولانتخابتتاتنيابيتتةفتتيالتتبود،وجتتاءفتتيالدستتتورأنتته يجتتب

األولىلمجلسالنوابفيموعداليتجاوزثوثةأشهرونصفمنتاريخإصدارقانوناالنتختاب 

،التذي 2 0290نتوفمبر1فتيالبيتانالصتادرفتي0299فبراير02وقررتالحكومةإجرائهافي

ذلتتكبتتاإلعونعتتنحتددتفيتتهالخطتتواتالتتتينتتصعليهتتااإلطتتارالعتامألحكتتامقتتانوناالنتختتاب،و

جراءاتالتسجيل،وقامتالحكومةأيضًابتسييرالشتروحاتوالخطتواتالواجتب شروطاالنتخاباتوا 

إتباعهاللمواطنينعندقيامهمبعمليةاالقتراع،وقسمتالمناطقاالنتخابيةعلىنوعينهمتامنتاطق

للمملكتةالليبيتةبمتايستاويعتددحضريةومناطقريفية،وتمتقسيمهذهالدوائرعلتىاألقتاليمالثوثتة

مقعتدًا09مقعدًاوبرقتة19المقاعدالمخصصةلكلإقليمفيمجلسالنواب،وكاننصيبطرابلس

.وهكتتذاابتتتدأالستتباقاالنتختتابيبتتينمرشتتحيالحكومتتةومرشتتحيالمعارضتتةالتتتي 3 مقاعتتد9وفتتزان

                                                           
 .028الطيباألشهب،إدريسالسنوسي،ص 1 
؛ظتتتتاهرمحمتتتتدصتتتتكر049-0404ليبيتتتتا،صاستتتتتقول؛ستتتتاميحكتتتتيم،918مجيتتتتدختتتتدوري،المصتتتتدرالستتتتابق،ص 2 

،90م،بغتتداد،العتتدد0297إلتتى0299الحستتناوي،موقتتفالمؤسستتةالبرلمانيتتةمتتنالمصتتالحاإلستتتراتيجيةاألمريكيتتةفتتيليبيتتام
.991صم،9112

،بتتتتاب9موستتتتوعةالتشتتتتريعاتالليبيتتتتة،موستتتتوعةالتشتتتتريعاتالليبيتتتتة،تجميتتتتعمحمتتتتدبتتتتنيتتتتونسوعبتتتتدالحميتتتتدالنيهتتتتوم،ج 3 
؛مجيتتتدختتتدوري،المصتتتدر908؛مصتتتطفىبتتتنحلتتتيم،ليبيتتتاانبعتتتاىأمتتتةص44-11معاهتتتدات، بيروت:د.ن،د.ت ،ص

.978السابق،ص
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البريطانيتتةالتتدعاياتاالنتخابيتتة،يتزعمهتتاحتتزبالمتتؤتمرالتتوطنيوتصتتدرتقضتتيةالعوقتتاتالليبيتتة

فحزبالمؤتمركانيصرحفيالعلنأنهسيرفاالعراالبريطانياإلمريكيالمشتتركحتولتقتديم

المساعدةالماليةواالقتصاديةفيالوقتالذيكانبشيرالسعداويرئيسالحزبيعترففيأحادثيه

،وفتي 1 دصتفقةمتعهتاتينالتدولتينالخاصةأنهالمناصمنقبولالعتراوأنتهمتنالمحتمتلعقت

المقابلكانمحمودالمنتصرينويقبولالعراالمشترك،وهتوعلتىاستتعدادلعقتداتفتاقينمتعكتل

،وكتانالستعداويواثقتًا 2 منبريطانياوالوالياتالمتحدةبشت نإنشتاءقواعتدعستكريةلهمتافتيليبيتا

سالنوابوت كيتدًالتذلكصترحقتائًو ستترونأنلتممنفوزحزبهباألغلبيةالمطلقةمنمقاعدمجل

011يكن ،ويبتدوأن 3 فبراير 02%منهمإلىجانبناوسنستلمالسلطةفي29%منالسكانف ن 

هذاالقولمبالغفيه،وأنهمجرددعايةانتخابيةولميكنالواقعكماوصتفالستعداوي،متعالعلتمأنته

إلتتىهتتذاالمستتتوى،فمنطقتتةالتتدواخلكانتتتتتصتتفبتتالوالءالقبلتتييمتلتتكشتتعبيةكبيتترةلكنهتتالتتمتتترق

الفطريومنالطبيعيأنينحازأفرادهاإلىمرشحيالحكومةالذينينتمونإلىقبائلهم.

كتتانالتنتتافساالنتختتابيحتتادًافتتيطتترابلسكونهتتاذاتكثافتتةستتكانيةعاليتتة،ووجتتودأحتتزاب

لنظاماالتحادي،فيحينساندحزباالستقولهذاالنظتامسياسيةعديدةكانقسمًامنهامعارضًال

وفتيهتذهالحقبتتةالحرجتةشتنعبتتدالترحمنعتزاماألمتتينالعتامللجامعتةالعربيتتةحملتةإعوميتةكبيتترة

علتتىالنظتتاماالتحتتاديوعلتتىالمعاهتتدةالتتتيتعمتتلحكومتتةالمنتصتترعلتتىعقتتدهامتتعبريطانيتتا،وقتتد

بلستيةوأولهتااللجنتةالطرابلستيةمتعحملتةعتزاماإلعوميتةمتاعتدا تجاوبتاألحزابالسياستيةالطرا

                                                           
-991؛ظتاهرمحمتدصتكرالحستناوي،موقتفالمؤسستةالبرلمانيتة،ص902ة،صمصطفىبنحليم،ليبياانبعتاىأمت 1 

997. 
 .997-991ظاهرمحمدصكرالحسناوي،موقفالمؤسسةالبرلمانية،ص 2 
-991؛ظاهرمحمدصكرالحستناوي،موقتفالمؤسستةالبرلمانيتة،ص199-190ن.أ.بروشين،المصدرالسابق،ص 3 

.991يبياانبعاىأمة،ص؛مصطفىبنحليم،ل997
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حتتزباالستتتقول التتذيكتتانمتفقتتًامتتعتوجهتتاتالحكومتتةووصتتلاألمتتربتت مينالجامعتتةالعربيتتةأن

نهاغيرشرعية . 1 يتهمحكومةالمنتصربالخيانةوا 

يبعتتتتدماكتتتتانيؤيتتتتدهارتكتتتتزتحملتتتتةالستتتتعداوياالنتخابيتتتتةعلتتتتىمعارضتتتتةالنظتتتتاماالتحتتتتاد

ويناصرحكومةالمنتصراالتحادية،وشككأيضًافيشرعيةالجمعيةالوطنيةالتتيكتانأعضتاءها

جتتتزءمنهتتتاولتتتميعتتتترفبالدستتتتورالتتتذيكتبتتتتهالجمعيتتتة،وكتتتانيهتتتدفمتتتنوراءذلتتتكضتتتماألحتتتزاب

امالوحتتتدوينظامتتتًاالطرابلستتتيةلجانبتتتهولإليحتتتاءبتتت نحزبتتتهحالمتتتًاستتتيفوزباالنتخابتتتاتستتتيتبنىالنظتتت

سياسيًاللتبود،وأنطترابلسستوفتتتزعمأقتاليمليبيتا،ولكتييت منالجانتبالبرقتاويبعتىإلتىالملتك

إدريسبرسالةأرسلنسخًامنهاإلىجميعالصتحفالليبيتةبتينفيهتاأنمعارضتتهللحكومتةوليستت

دوائتترطتترابلساالنتخابيتتة،وفتتيالجانتتباألختتراستتتطاعالمنتصتترتنظتتيمحملتتةقويتتةفتتي 2 للملتتك

كافة،فقاممعأعضاءحكومتهبزياراتميدانيةوعقدوااالجتماعاتالمفتوحةمعالجماهير،وشرحوا

لهمسياسةالحكومةالتيتنويإتباعهامنأجتلتحقيتقأهتدافالتبود،وبينتوااألستبابالتتيدفعتتهم

ًاأساسيًافيإتمامإجراءاتتفعيلقرارإلىتبنيالنظاماالتحادي،وأوضحتالحكومةأنهكانشرط

الجمعيةالعامةباستقولليبيا،الذيلوالتبينهلماتمكنالليبيتونمتنتحقيتقاستتقولهمقبتلانقضتاء

الموعدالمحددفيقراراألممالمتحدة،وانالنيةمعقودةعلىاستبدالهفتيالمستتقبلالقريتببالنظتام

صرعجزالدولةالماليوعدموجودمصادرالتمويلوفتيحالتةعتدم،وبينمحمودالمنت 3 الوحدوي

تمكتتنالحكومتتةمتتنالعثتتورعلتتىالمتتواردالماليتتةفتت نالتتبودمعرضتتةلفقتتداناالستتتقولوعودتهتتاإلتتى

وصتتتايةالتتتدولالكبتتترى،وأنالستتتبيلالوحيتتتدلستتتدالعجتتتزالمتتتاليهتتتوعقتتتدالمعاهتتتداتمتتتعالتتتدول

دالعسكرية،واستعملالمنتصرالصحفالحكوميةفيالحملةاالنتخابيةاألجنبيةمقابلإنشاءالقواع

                                                           
.902؛مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص0290سبتمبر91400،91صحيفةاألهرام،العدد 1 
.199-190مجيدخدوري،المصدرالسابق،ص 2 
.990مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص 3 
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وكتتذلكالمنتتابراإلعوميتتة،وأسستتتالحكومتتةالليبيتتةصتتحيفةالليبتتيلتكتتونلستتانحتتالالحكومتتةفتتي

االنتخاباتوأوكلترئاسةتحريرهاإلىالمحاميعلىالديبالذياستطاعالوقوفنتدًاكفتوءًالحتزب

اعتتتهفتتيالتتدفاععتتنسياستتةالحكومتتة،واستتتعملتالحكومتتةأيضتتًاجريتتدة المنتتار المتتؤتمروأثبتتتبر

البرقاويتتتةالتتتتتيكتتتانيرأستتتتهاعمتتتراألشتتتتهب،إذهاجمتتتتهتتتتذهالجريتتتدةحتتتتزبالمتتتؤتمروالمعارضتتتتة

،وقالتتتجريتتدةاألخبتتار 1 الطرابلستتيةواللجنتتةالطرابلستتيةودافعتتتعتتنخطتتطالحكومتتةوسياستتاتها

أنالحكومتتتةالليبيتتتةأرستتتلتوفتتتدًاإلتتتىالعتتتراق0299فبرايتتتر01االصتتتادرفتتتيالعراقيتتتةفتتتيعتتتدده

لدراستتةقتتانوناالنتخابتتاتالعراقتتي،وستتيقومهتتذاالوفتتدب عتتدادتقريتترعتتنهتتذاالقتتانونوتقديمتتهإلتتى

. 2 حكومته

،ويبتدوأنأعضتاءحتزبالمتؤتمر 3 وفيالتاسععشرمنفبرايرجرتاالنتخاباتالليبيتة

يرونأنهمأجتدرمتنمرشتحيالحكومتةبتالفوزفتيهتذهاالنتخابتات،أوأنهتمالحظتوامتايمتسكانوا

نزاهتهتتا،لتتذاأختتذوايصتترحونبتت نهمستتيقومونبحركتتةمستتلحةضتتدحكومتتةالمنتصتترفتتيحالتتةعتتدم

رضاهمعننتيجةاالنتخابات،فبعىمحمودالمنتصربرقيةإلىالملكيعلمهبهذهاألخبارفتييتوم

،وفيعصراليومالمذكوراجتمعمجلسالوزراءلدراسةاألوضتاعاألمنيتةوقترر0299ايرفبر91

االستتتتعانةبتتتالجي،البريطتتتانيإذالتتتزماألمتتترنظتتترًالقلتتتةعتتتددأفتتترادالشتتترطةالليبيتتتةواتختتتاذالتتتتدابير

ن،وأستتفرتالعمليتةاالنتخابيتتةعتنفتتوزستاحقلمرشتتحيالحكومتةوحصتتولهمعلتىثوثتتي 4 القانونيتة

، 5 مقعتتدًامتتنمقاعتتدالمجلتتسالنيتتابيفتتيحتتينحصتتلمرشتتحيحتتزبالمتتؤتمرعلتتىخمتتسمقاعتتد

                                                           
 .991مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص 1 
.0299فبراير1118،01بار،العددصحيفةاألخ 2 
؛عتتزالتدينفتتودة،المجتمتتع049-040ليبيتا،صاستتتقول؛ستاميحكتتيم،0299،فبرايتتر1149المصتدرنفستته،العتدد 3 

.149 ،ص0211، مصر:د.ن،9العربيمقوماتوحدتهوقضاياهالسياسية،ط
م،رسالةماجستيرغيرمنشتورة،كليتةالتربيتة،جامعتة0211-0290اميفاضلمجيدالربيعي:التطوراتالسياسيةفيليبي 4 

 .12م،ص911بغداد،سنة
.0299فبراير1144،90صحيفةاألخبار،العدد 5 
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،وقتامأنصتارهب عمتالشتغب 1 ف تهمالحزبحكومتةالمنتصتربتزويتراالنتخابتاتلصتالحمرشتحيها

،ويبتدو 2 وتخريبوحملواالسوحممااضطرالشرطةإلتىاستتعمالالعنتفللستيطرةعلتىالموقتف

نتخابتتاتقتتدشتتابتهابعتتاأعمتتالالتزويتترالستتيماأذامتتاعلمنتتاأننستتبةاألميتتةعنتتدالستتكانأناال

كانتتتتمرتفعتتتة،وتستتتتطيعالحكومتتتةالتتتتدخلفتتتياالنتخابتتتاتعتتتنطريتتتقمتتتوظفياالقتتتتراعواضتتتطر

. 3 محمودالمنتصرللسفرإلىبنغازيلشرحاألوضاعاألمنيةفيطرابلس

لستعداويعلتىالنظتاماالتحتاديالتذييضتمناستتقولبرقتةويبدوأنالملكشتعربخطتورةا

وعتتدمخضتتوعهاإلتتىطتترابلسالتتتيتتمتتتعباألغلبيتتةالستتكانيةفتتيالتتبود،الستتيماأنالستتعداويغيتتر

عتتتتادةالنظتتتتربتتتت جراءات سياستتتتتهفبعتتتتدماكتتتتانينتتتتاديبالنظتتتتاماالتحتتتتاديأصتتتتبحيطالتتتتبب لغائتتتتهوا 

إلتتىحتتدبعيتتدفوجتتدالملتتكأنالفرصتتةحانتتتللتتتخلصمتتناالستتتقولبرمتهتتا،وقتتدازدادتشتتعبيته

منافستتةالستتعداوي،وكانتتتحجتتتهأنالستتعداوييحمتتلالجنستتيةالستتعوديةلتتذاأمتتربنفيتتهإلتتىختتارج

القنصتتلالبريطتتانيفتتيبرقتتةمحمتتودravendaleقابتتلرافانتتديل0299فبرايتتر90،وفتتي 4 التتبود

المنتصرأنالملكمصممعلىنحوقاطععلىنفيزعتيمالمنتصرالذيالتقىالملكإدريس،ف كد

المعارضتتةبشتتيرالستتعداويحتتااًل،وذكتتررافانتتديلفتتيالبرقيتتةالتتتيأرستتلهاإلتتىحكومتتتهأنمحمتتود

المنتصتتريريتتدعتتدمتنفيتتتذهتتذاالقتترارألثتتارهالخطتتترةفتتيواليتتةطتترابلسالتتتتييتمتتتعالستتعداويفيهتتتا

،وجتاءفتيبرقيتةأخترىأرستلهارافانتديل 5 وىقبتولقترارالملتكب غلبيةشعبيةولكنهالخيتارلتهست
                                                           

-991؛ظتتاهرمحمتتدصتتكرالحستتناوي،موقتتفالمؤسستتةالبرلمانيتتة،ص041-040ليبيتتا،صاستتتقولستتاميحكتتيم، 1 
997. 

 .997؛ظاهرمحمدصكرالحسناوي،موقفالمؤسسةالبرلمانية،ص0299فبراير1142،91صحيفةاألخبار،العدد 2 
؛بثينتتةعبتتدالتترحمنياستتينالتكريتتتي،تطتتورالحركتتةالوطنيتتةفتتيليبيتتا0299فبرايتتر7111،91صتتحيفةالزمتتان،العتتدد 3 

م،0280االشتتتراكية،الجامعتتةالمستنصتترية،م،رستتالةماجستتتيرغيتترمنشتتورةالمعهتتدالعتتاليللدراستتاتالقوميتتةو0200-0271
.098ص

.12؛ميفاضلمجيدالربيعي،المصدرالسابق،ص047ليبيا،صاستقولساميحكيم، 4 
والمنشتتتورةعلتتتىشتتتبكة90/0290Foالمرقمتتتة0299فبرايتتتر90برقيتتتةرافانتتتديلإلتتتىوزارةالخارجيتتتةالبريطانيتتتةبتتتتاريخ 5 

.Www.Libyaalmostakbal.Comاالنترنت،موقع:
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فياليومذاتهأنهقابتلالملتكإدريتسبطلتبمنته،وقتاللتهالملتكأنقترارهالنهتائيهتوالتتخلصمتن

الستتعداويوأعوانتتهغيتترالليبيتتينبتتالنفيحتتااًل،وأنتتهأمتترمحمتتودالمنتصتتربتت نتقتتومالشتترطةالليبيتتة

يطرةعلتتىالنظتتامبوستتائلهمالخاصتتة،وطلتتبتتتدخلالقتتواتالبريطانيتتةفتتيحالتتةببتتذلجهتتدأكبتترللستت

فبرايترألقتتالشترطةالليبيتة99،وفتي 1 فشلالشترطةالليبيتةفتيإعتادةالنظتامإلتىحالتتهالطبيعيتة

،ورحتتل 2 القتتباعلتتىالستتعداويوقامتتتبترحيلتتهإلتتىمصتتربحجتتةأنتتهيحمتتلالجنستتيةالستتعودية

رئيستحريرصحيفة شعلةالحرية الناطقةباسمحتزبالمتؤتمرإلتىتتونسبحجتةأنته 3 أحمدزارم

يحمتتلالجنستتيةالتونستتية،ويبتتدوأنهنتتاكأستتبابًاعديتتدةلخستتارةحتتزبالمتتؤتمراالنتخابتتاتالنيابيتتة

ذعتانالستكانالتقليتديللستلطاتالحكوميتة،والستيماأن منها،ضتعفنفتوذهفتيالمنتاطقالريفيتة،وا 

، 4 %متتنالشتتعبالليبتتيكتتانواأميتتين،وكتتانتصتتويتهمشتتفويًافتتيمنتتاطقالتتدواخل21متتنأكثتتر

وبعتدوصتولالستعداويإلتىالقتتاهرةصترح أناالنتخابتاتفتيليبيتتاقتدزورتمتنقبتلالحكومتتة....
                                                           

والمنشورةعلىشتبكةاالنترنتت،0290م99المرقمة0299فبراير90برقيةرافانديلإلىوزارةالخارجيةالبريطانيةبتاريخ 1 
.Www.Libyaalmostakbal.Com موقع:

ب نهخانتهحنكتهوحكمتهأتهممصطفىابنحليممحمودالمنتصربخصوصاعتقالالسعداويوترحيلهإلىخارجالبود، 2 
فيقرارنفيهللسعداوي،وأنهذهالحادثةهيخطيئةسياسيةفادحة،ويبدوأنبنحليمي خذمنالوثائقاألمريكيةوالبريطانيتة
مايعجبهويتركمااليعجبه،والتيأعتمتدعلتىبعضتهافتيكتتاب صتفحاتمطويتةفتيتتاريخليبيتاالسياستي ،ألتميطلتعبتن

ذاكانبنحليميحملالمنتصروزرهذهالحادثةلميقمهوحليمعل ىالوثائقالتيتحدثتعنقرارالملكب بعادالسعداوي،وا 
،ب عادةالسعداويوزارمإلىوكنهمااألصلي.0297شخصيًابعدأنأصبحرئيسًاللوزراءفيعام

،بقريتةالخربتةبالرحيبتات،هتاجرإلتىتتونسفتيعتام0211ولداحمدزارمبنخليفةبنعمربنسعيدالمجتدوبفتيعتام 3 
،وسكناحدىضواحيالعاصمة،نشرالعديدمنالمقاالتالمناوئتةلوحتتولااليطتاليفتيالصتحفالتونستيةب ستماء0291

رجضتدعنطريقالرسائل،واشتركفيت سيسحركةالمقاومةالليبيةفيالختا0292وهمية،اتصلببشيرالسعداويفيعام
االستعمارااليطاليفيالعامذاته،وأطلقاسم الجنتةالتنفيذيتةللجاليتاتالطرابلستيةوالبرقاويتة علتىهتذهالمنظمتة،ثتمتغيتر
اسمهاإلى جمعيةالدفاععنطرابلسوبرقةأصبحسكرتيرًالهذهالجمعية،اتصلبالعديدمتنالشخصتياتالعربيتةمثتلشتكيب

نباديسوعبدالعزيزالثعالبيوغيرهم،عندقيامالحربالعالميةالثانيةاتصتلبالفرنستيينللتنستيقمعهتمأرسونوعبدالحميدب
اتصتتلبتتهالبريطتتانيونوالتحتتقبتتالجي،البريطتتانيالثتتامنمتتععتتددمتتنالشخصتتيات0279متتناجتتلتحريتترليبيتتا،وقتتيعتتام

استتقرفتيتتونسإلتىعتام0299نفستهإلتىتتونس،وفيينتاير،ثمرجعفيالعتام0271مايو09الليبية،ودخلواطرابلسفي
مودفتتنبمقبتترةستتيديمنيتتدزفتتيطتترابلس....ينظتتراحمتتد01/1/0229،حيتتىرجتتعإلتتىبتتوده،تتتوفيفتتييتتومالستتبت0210

زارم،مذكرات.
(4) Lewis Willam And Robert Gordan , Libya After Two Years Of Independence The Middle 
East Journal K Number 1 Vol. 8 K Washington , 1954.P.46. 
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أنتتتهلتتتمتكتتتنهنتتتاكانتخابتتتاتفتتتيطتتترابلس،إذإنالشتتترطةكانتتتتتمنتتتعالنتتتاخبينمتتتنالوصتتتولإلتتتى

القتتتتتراع....وأنالستتتتلطاتلجتتتت تإلتتتتىاإلرهتتتتابوسياستتتتيةالتخويتتتتفإذستتتتمحتلتتتتبعاصتتتتناديقا

العناصربنشرأفكارحولعدمقدرةالبودعلىالحياةبدونحمايةأجنبيةوضرورةالخضتوعإلرادة

. 1 هذهالدول 

أمافيإقليميبرقةوفزانفلميحدىأيشيءيخلباألمنولمتطعتنالمعارضتةفتينزاهتة

حكومةفيأثناءاالنتخاباتفكماهومعروفأنفزانإقلتيمقليتلالستكانويستيطرعليتهآلستيفال

النصتتتروالتكتتتادتكتتتونفيتتتهحيتتتاةحزبيتتتةمعروفتتتةلتتتذالتتتميحتتتدىأيشتتتيءفتتتيهتتتذااإلقلتتتيم،لكتتتن

برئاسة 2 المعارضةفيبرقةكانتقدصفيتمنذأيامحكومةبرقةالمؤقتة،فجمعيةعمرالمختار

صتتطفىبتتنعتتامرالتتتيكتتانلهتتاعشتترةمتتنأصتتلستتتينمقعتتدًافتتيبرلمتتانبرقتتةالمؤقتتتكانتتتقتتدم

حرضتالجماهيرعلىالتظاهربسببحادثتةصتغيرةأدتهتذهالتظتاهراتإلتىتعكيتراألمتنالعتام

فقامتتتتالحكومتتتةالبرقاويتتتةب صتتتدارأوامرهتتتابحتتتلالجمعيتتتةومصتتتادرةأموالهتتتاوممتلكاتهتتتاومحاكمتتتة

. 3 البارزينأعضائها

مجتتترتالعديتتتدمتتتنالمشتتتاوراتبتتتينالملتتتكإدريتتتسوأعضتتتاءالحكومتتتة0299وفتتتيمتتتارس

الليبيتتةاالتحاديتتةالتتتييرأستتهامحمتتودالمنتصتترحتتولتعيتتينأعضتتاءمجلتتسالشتتيوخالليبتتيوالبتتالغ

تقتتدمأعضتتاءلكتتلواليتتةمتتنواليتتاتليبيتتاالتتثوى،وتوقتتعالمراقبتتونأن8عضتتوًابنستتبة97عتتددهم

الحكومتتةاالتحاديتتةاستتتقالتهابعتتدانعقتتادالتتدورةاألولتتىللبرلمتتان،وأنيقتتوممحمتتودالمنتصتترب عتتادة

                                                           
.41،ميفاضلمجيدالربيعي،المصدرالسابق،ص197ن.أ.بروشين،المصدرالسابق،ص 1 
جمعيةفيمدينةالقاهرة،أطلقتواعليهتااستمجمعيتةعمترالمختتار0279يناير10أسسمجموعةمنالشبابالليبيينفي 2 

لذكرىالشهيدعمترالمختتار،وتترأسهتذهالجمعيتةأستعدبتنعمترأنثتمتتولىرئاستةالجمعيتةمصتطفىبتنعتامربعتدتخليداً
انتقلتتتالجمعيتتةالتتىبنغتتازيبعتتدختتروجاالحتتتولااليطتتاليمتتنليبيتتاودختتولالقتتوات0271وفتتاةرئيستتهااألول،وفتتيابريتتل

الجمعيتتتةاستتتتقولليبيتتتاب قاليمهتتتاالثوثتتتةوتوحيتتتدهاتحتتتتحكومتتتةالبريطانيتتتةالتتتىبرقتتتةوطتتترابلس،وكتتتانمتتتنضتتتمنأهتتتداف
 .992،محمودالشنيطي،السابق،ص979واحدة....ينظر:ن.أ.بروشين،المصدرالسابق،ص

 .24-21،مجيدخدوري،المصدرالسابق،ص999-997مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص 3 
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أفتتتتتحالملتتتكإدريتتتسأولمجلتتتس0299متتتارس99،وفتتتي 1 تشتتتكيلهابعتتتدإجتتتراءتعتتتديوتعليهتتتا

الدستتوريةاتحاديفيمدينةبنغازيبحضورجميعأعضاءالحكومةاالتحاديتة،وأدىالملتكاليمتين

ثتمقتترأمحمتتودالمنتصترخطتتابالعتتر،التذيهنتت فيتتهالشتعبعلتتىإتمتتام 2 أمتامأعضتتاءالمجلتتس

العملالدستوريللدولةورغبةبودهفيالتعاونمعالشعوباألخرى،وتحتدىعتنسياستتهالداخليتة

وستتتتهتمف وضتتحأنحكومتتتهستضتتعالتشتتريعاتالموئمتتتةلحاجتتاتالتتبودوأوضتتاعهااالجتماعيتتة،

،ودعتتاأعضتتاءالبرلمتتانإلتتىالتعتتاونمتتعحكومتتتهلتنفيتتذهتتذا 3 بتتالتعليموالصتتحةوالشتتؤونالماليتتة

البرنتتام ،ثتتمانفصتتلالمجلستتانلعقتتدجلستتةخاصتتةلكتتلمنهمتتاوانتختتبمجلتتسالنتتوابعبتتدالمجيتتد

رئيسًاله، 4 كعبار

                                                           
.047ليبيا،صاستقول،حكيممسامي0299مارس1120لعددلعراقية،اصحيفةاألخبارا 1 
،حستتنستتليمانمحمتتود،ليبيتتابتتين11 ،ص0249، د.م.د.ن،9محمتتدعلتتيرفتتاعي،الجامعتتةالعربيتتةوقضتتاياالتحتترر،ط 2 

،994،مصتطفىبتنحلتيم،ليبيتاانبعتاىأمتة،ص981 ،ص0219الماضيوالحاضر، القاهرة،مؤسستةالستجلالعربتي،
.997طاهرمحمدصكرالحسناوي،موقفالمؤسسةالبرلمانية،ص

Wilfrid Knppp , North West Africa – Apolitical And Economic Survey , 3rd Ed , London 1971 
,P.190, Op Cit , P.188.  

وي،موقتفالمؤسستة؛ظاهرمحمدصكرالحستنا994؛مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص981 ص0219العربي،
؛099؛كريمصبحعطيةالعبيدي،المصدرالسابق،ص997البرلمانية،ص  

Wilfrid Knppp , North West Africa – Apolitical And Economic Survey , 3rd Ed , London 1971 
,P.190, Op Cit , P.188. 

.40المصدرالسابق،ص؛ميفاضلمجيدالربيعي،997مجيدخدوري،المصدرالسابق،ص 3 
ب حتتدىمتتدنإقلتتيمطتترابلس،ينتمتتيإلتتىإحتتدىأشتتهرالعوائتتلالطرابلستتيةالتتتيلهتتا0212ولتتدعبتتدالمجيتتدكعبتتارفتتيعتتام 4 

تاريخعريقفتيالقتتالضتدالمحتتلاإليطتالي،وتترتبطعائلتةكعبتارمتععائلتةالمنتصتربعوقتاتالمصتاهرةمنتذالقترنالتاستع
متدارساالبتدائيتةاإليطاليتةفتيطترابلس،ثتمواصتلتعليمتهفتيإيطاليتةوحصتلليستانسالحقتوق،تتزوجمتنعشر،درسفيال

أختمحمتودالمنتصتروأنجتبمنهتابنتتًااستمهافريتدةوولتدًااستمهفريتد،شتاركعبتدالمجيتدكعبتارفتيت ستيسالجبهتةالوطنيتة
،شغلمنصبوزيرفيحكومةمصطفىبتن0272فيعام،واشتركفيت سيسحزباالستقول0271الطرابلسيةفيعام

،ثتمأفترجعنتهبعتد0212،اعتقتلبعتدانقتوبستبتمبر0211حتىعام0294حليم،أصبحرئيسًاللحكومة=الليبيةمنعام
مدةمنالزمن،وبعدهاعملفيالمحاماةوتوفيفيرأواخرالسبعينات....ينظر:

Hasan,Op.Cit,P.P222-228 
Www.Libyaalmostakbal.Comاالنترنت،موقع:شبكة
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هتتذهالمناستتبةحتتدثًاعظيمتتًاكيتتوملرئاستتته،وعتتدت 1 واختتتارمجلتتسالشتتيوخعمتترمنصتتورالكيخيتتا

. 3 ،وعد ذلكاليومعطلةرسميةفيجميعأنحاءليبيا 2 االستقول

بتتدأتحكومتتةالمنتصتترمستتيرتهاالشتتاقةفتتيبنتتاءالدولتتةالليبيتتةالجديتتدةبوضتتعالتشتتريعات

تصتترصتتنعًاالموئمتتةالحتياجتتاتليبيتتاالسياستتيةواالقتصتتاديةواالجتماعيتتة،وقتتدأحستتنمحمتتودالمن

وزيراللعدلالذياستطاعاالستعانةبمجموعةمنرجالالقانونالمصريين 4 باختيارهفتحيالكيخيا

                                                           

،وهوابنمنصورمحمدالكيخياأحدمشايخقبيلةالكراغلة،وقدشغلوالدهالعديد0881ولدبمدينةبنغازيفيأوائلعام 1  
حصتلعلتىإجتازةمنالمناصباإلداريةالمهمةفتيزمتنالستيطرةالعثمانيتةعلتىليبيتا،تلقتىعمترباشتاتعليمتهفتياالستتانةو

=عليافيالقانونآنذاك،ثتمرجتعإلتىبنغتازيفعتينقتائممقتاملمدينتةجتالووأوجلته،اجتاداللغتةالفارستيةوالعثمانيتةواإليطاليتة،
وقتادكتيبتةمحليتة0219فمنحنهالستلطانعبتدالحميتدالثتانيرتبتةالباشتاوية،تتزوجثتوىمترات،حتاربالفرنستيونفتيعتام=

كفرةالتيكانتفرنستاتريتدالستيطرةعليهتا،واستتطاعاالنتصتارعلتىالقتوةالفرنستيةالتتيهاجمتهتا،ف صتبحمقربتًاللدفاععنال
 زعيمالسنوسيينآنتذاكومتنالستيدأحمتدالشتريفالتذيخلفتهفتيزعامتةالحركتة0219-0892منالسيدالمهديالسنوسي 

،ثتمعتراعليتهالعثمتانيونمتا0212المبعوثتانالعثمتانيفتيعتامالسنوسيةومنإدريسالسنوسي،اختيرعضوًافيمجلس
توليواليةالبصترةأوفلستطينلكنتهرفتاالعتراوعتادإلتىبتودهستاهمفتيحركتةالجهتادالليبتي0209-0200بينعامي
انطلقسراحهفيمتاعامًا،ثم01،العامالذيقبافيهااليطاليونعليهوسجنوهفيإيطالياوظلفيالسجن0291حتىعام

وسجنعامينفيإيطاليا،أطلتقستراحهبعتدهزيمتةااليطتاليينفتيالحترب0271بعدولكنالقيالقباعليهمجددًافيعام
عينتتهالملتتكإدريتتسرئيستتًا0272العالميتتةالثانيتتة،فرجتتعإلتتىبنغتتازيوأدىأثتترًامهمتتًافتتيقضتتيةاستتتقولبرقتتة،وفتتينتتوفمبر

ف قالتهالملتكمتتن0297الليبيتةفتيعتتام–،عتارااالتفاقيتةاألمريكيتتة0291لتتهالستاقزليفتيمتتارسلحكومتةبرقتةوحتلمح
ودفتتنفتتيبنغتتازي.ينظر:جتتاكبيشتتون،المستت لةالليبيتتةوتستتوية0219ديستتمبر2رئاستتةمجلتتسالشتتيوخالليبتتي،تتتوفيفتتي

؛شبكةاالنترنت،موقع:044 ص0220د.ت،، طرابلس:م.ج.ل.0السوم،ترجمةعليضوى،مراجعةصالحالمخزوم،ط
Www.Libyaalmostakbal.Com  

.994مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص 2 
.40؛ميفاضلمجيدالربيعي،المصدرالسابق،ص0299مارس0189،91صحيفةاليقظة،العدد 3 
بمدينتتة0210ئوتبنغتتازيالمعروفتتة،ولتتدفتتيعتتامهتتوفتحتتيبتتنباشتتاالكيخيتتا،وأمتتهتنتمتتيإلتتىآلبتتنزبلتتحإحتتدىعتتا 4 

حصلعلى0299بنغازي،دريالمرحلةاالبتدائيةوالمتوسطةفيمدرسةسانتكاترينالفرنسيةبمدينةاإلسكندرية،وفيعام
توراه،ثتماعتقتلليسانسالقانونمنجامعةالسوربون،ثمواصلدراستتهفتيفرنستاوايطاليتاوالواليتاتالمتحتدةونتالشتهادةالتدك

بعدرجوعهإلىبنغازيمنقبلااليطاليين،وعندماخرجمنالمعتقلهاجرإلىمصرفيمنتصتفالثوثينتات،وعمتلمحاميتًا
،وسافرمتعاألميترإدريتسآنتذاكإلتىلنتدنوعنتد0272هناك،تزوجمرتينولمينجب،أصبحرئيسًاألولحكومةبرقاويةفي

قتتهإلتتىليبيتتاأرستتلاستتتقالتهمتتنبتتاريسإلتتىاألميتترإدريتتسفتتيبرقتتة،وأستتندمحمتتودالمنتصتترإليتتهرجوعتتهإلتتىفرنستتافتتيطري
منصتتتبنائتتتبرئتتتيسالتتتوزارةووزارةالعتتتدلوالمعتتتارففتتتيحكومتتتته،ثتتتمشتتتغلمنصتتتبستتتفيرليبيتتتافتتتيرومتتتاأبتتتانوزارةمحمتتتد

حيتىأصتيب0298وبقتيفتيمنصتبهحتتىعتامأصبحوزيرًامفوضًافيالواليتاتالمتحتدة0297مارس90الساقزلي،وفي
.ينظر:شبكةاالنترنت،موقع:0298أغسطس2بمرالميمهلهكثيرًاوتوفيفي
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لوضعهذهالتشتريعات،واستتعانتوزارةالمنتصتربمجموعتةمتنرجتالالتدينالليبيتينأيضتًاللغترا

متةللتبودفتيقطاعتاتذاته،وفيغضونأسابيعقليلةاستطاعتالوزارةمنانجتازالتشتريعاتالوز

الصتتحةوالزراعتتةوالتربيتتةوالتعلتتيمواإلستتكانوالشتتؤونالماليتتةواالقتصتتاديةواألشتتغالوالمواصتتوت،

وتقتتدمتبهتتاإلتتىالبرلمتتانلمناقشتتتهامتتنختتوللجانتتهالمتخصصتتةللموافقتتةعليهتتا،ثتتمحولتتتإلتتى

هتتتذهالقتتتوانينمحتتتلالقتتتوانينالتتتديوانالملكتتتيإلصتتتدارالمراستتتيمالملكيتتتةالخاصتتتةبهتتتا،وبتتتذلكحلتتتت

. 1 االيطاليةوقوانيناإلدارةالعسكريةالبريطانية

بعتتدأنانتهتتتالمعركتتةاالنتخابيتتةاجتمتتعمجلتتسالنتتوابللمتترةاألولتتىفتتيتتتاريخليبيتتابعتتد

استتتقولها،وتكتتتلالعديتتدمتتنأعضتتاءالمجلتتسوكونتتوامعارضتتةنيابيتتةلحكومتتةالمنتصتتر،وتكونتتت

ضتةمتنأعضتاءحتزبالمتؤتمرالتوطنيالملغتيوبعتااألعضتاءاآلخترينمتنأعضتاءهذهالمعار

،واستطاعتهذهالمعارضةمنممارسةدورهاالرقابي 2 جمعيةعمرالمختاروأفرادالنخبةالمثقفة

علىعددمناألعمالوالقوانينالغيردستوريةعلىالرغممنأنبعااإلجراءاتالحكوميةكانت

مقتدمالنائتبصتالحمستعودبويصتيرطلبتًالمناقشتة0299ديسمبر1الحالعام،ففيمناجلالص

مخالفتتةدستتتوريةلحكومتتةمحمتتودالمنتصتتر،وكتتانموضتتوعالمخالفتتةهتتوقتتانونضتتريبةواليتتةبرقتتة،

متتنالدستتتتورتقتتتول أنمتتتنحتتتق17ديستتمبرفقتتتالبويصتتتيرأنالمتتتادة8والتتتينوقشتتتتفتتتييتتتوم

يمقانونيةفيالحتاالتالتاليتةاالستتثنائيةالمبتررةعلتىأنتقتومبعرضتهاعلتىالحكومةإصدارمراس

 3 مجلساألمةفيأولاجتماعلهحتىالتفقدقيمتهاالقانونيتة ،وأيتدالنائتبعبتدالترحمنالقلهتود

                                                           
.998مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص 1 
.992المصدرنفسه،ص 2 
معتنطترابلسبتديًوعتنمحمتدالكريكشتي0299هفتيعتام،انضمإلىحزبالمؤتمرالتوطنيالتذيرشتح0299ولدعام 3 

فياالنتخاباتالنيابية،واستطاعالفوزفيهذهاالنتخابتاتوشتكلمتعآخترينفتيالمجلتسكتلتةالمعارضتةلحكومتةالمنتصتر،
ظتتر:..:ين0249م،تتتوفيفتتيعتتام0219-0217أصتتبحوزيتترًاللعتتدلفتتيوزارةمحمتتودالمنتصتترالثانيتتة0217وفتتيعتتام

شبكةاألنترنت،موقع:
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رأيزميلتته،لتتذاقتتررمجلتتسالنتتوابإعطتتاءمهلتتةثمانيتتةأيتتامللتتردعلتتىهتتذاالختترقالدستتتوري،وفتتي

،وزيتترالماليتتةأن 1 ديستتمبرأوضتتحمنصتتوربتتنقتتدارة09تمتتاعمجلتتسالنتتوابالتتذيعقتتدفتتياج

ت خيرتقديمالمراسيمإلىالمجلسسببهتهتاونالمبتررلتهمتنقبتلأحتدمتوظفيالحكومتة،وعوقتب

هتتتذاالموظتتتفبستتتببتهاونتتتهباالستتتتغناءعتتتنخدماتتتته،أمتتتااألستتتبابالتتتتيدعتتتتإلتتتىإصتتتدارهتتتذه

مكانتتتستتنةقحتتطفتتيليبيتتاقاطبتتةولبرقتتةبشتتكلختتاص،ولتتمتجتتب0299هتتيأنستتنةالمراستتيم،

الميزانيتتةإيراداتهتتا،ونتتت عتتنذلتتكعجتتزكبيتترفتتيالميزانيتتةأوشتتكأنيمنتتعواليتتةبرقتتةمتتنالقيتتام

بواجباتهتا،ولهتذاالستتببجترتاجتماعتاتكثيتترةوستريعةبتتينرئتيسالتوزراءمحمتتودالمنتصترووالتتي

ماليتهتتاأستتفرتعتتنتشتتكيللجنتتةلدراستتةهتتذاالموضتتوع،وكتتانذلتتكفتتيأثنتتاءعطلتتةبرقتتة،ونتتاظر

المجلتتس،واقترحتتتاللجنتتةبعتتااإلجتتراءاتالضتتروريةوفتتيضتتوءهتتذهاالقتراحتتاتصتتدرمرستتوم

بقانونلضريبةدخلبرقةفردالنائببويصيرأنموضوعالمناقشةواضحوانالمراسيمالتيلهاقوة

ءعطلةالمجلسيجبأنتعرافيأولجلسةلمجلسالنواببعدالعطلتة،فت ذالتمالقانونفيأثنا

تعراتصبحباطلة،وأيدهذاالرأيمنالنوابمفتاحعريقيبوعليالعنيزيوعبتدالترحمنالقلهتود

وخليلالقولومحمودبوشريدهومصطفىالستراجوخليفتةعبتدالقتادرورمضتانالكيخيتاوعبتدالقتادر

يىبنمسعودوحسينالفقيه،وتغلبهذاالترأيفتيالمجلتسعلتىرأيالحكومتةوتتمعتد البدريويح

. 2 المراسيمباطلةمنأوليومالجتماعالمجلستفاديًاالرتباكماليةالدولة

يبتتدوأنالبرلمتتانالليبتتيكتتانيمتتارسمهامتتهالرقابيتتةعلتتىحكومتتةالمنتصتترعلتتىأحستتنمتتايكتتون،

متتنقلتتةعتددهااستتتطاعتإبطتتالقتانونستتنتهحكومتتةالمنتصترعلتتىالتترغمفالمعارضتةعلتتىالترغم

                                                           
ينتميإلىعائلةقدارةالمعروفةفيليبيتا،التتياشتتهرتعائلتتهبالتجتارة،اشتتركفتيالحركتةالوطنيتةقبتلاالستتقول،وتقلتد 1 

،ينظرشبكةاالنترنت0290ديسمبر97المملكةالليبيةفيالعديدمنالمناصباإلداريةبعدقيام
 Www.Libyaalmostakbal.Com 
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منأنهجاءللصالحالعام،وهذادليلعلىقوةالسلطةالتشريعيةفيعهده،وعلىأنالمنتصركان

يحترمقراراتالبرلمان،وهذامايدحااآلراءالتيقيلتعتنكتونأعضتاءالبرلمتانقتدوصتلواإلتى

تزويروأنهمموالونللحكومة.المجلسعنطريقال

 م :3491البريطانية وموقف اللجنة الطرابلسية منها يوليو  -المعاهدة الليبية 

بتدأتالحكومتةالبريطانيتةتلمتحلمحمتودالمنتصتربسترعةعقتداالتفاقيتات0299فيابريل

ونفتيتقتديمالثنائية،ثمتقدمتبخصوصالمعاهدةفيمابعدف خذالملكالسنوسيوالمنتصريماط

هتتذهالمعاهتتدةللبرلمتتانالليبتتي،وبعتتدأناشتتتدالضتتغطالبريطتتانيعليهمتتالحملهتتاعلتتىعتتراهتتذه

بتتترفاkir kebriadالمعاهتتتدةعلتتتىالبرلمتتتانوالموافقتتتةعليهتتتا،اضتتتطرإلتتتىمجابهتتتةكيركبرايتتتد

عتتتتديلنصتتتتوصالمعاهتتتتدةبشتتتتدةألنهتتتتاالتحقتتتتقلليبيتتتتاأيمعنتتتتىمتتتتنمعتتتتانياالستتتتتقولوطالبتتتتابت

الفلنتقدمهتذهالمعاهتدةللبرلمتانالليبتي،وتضتطرليبيتادفاعتًاعتنحقوقهتاإلتىالتقتدم نصوصهاوا 

لهيئةاألممبشكوىحولعدمشرعيةوجودالقواعداألجنبيةعلىأراضيهاعلىالرغممنقرارهيت ة

يبيتتاوبريطانيتتامف ختتذتالعوقتتاتالسياستتيةتستتوءبتتينل0272األمتتمالمتحتتدةالصتتادرفتتينتتوفمبر

،ويبدوأناألوضاعالسياسيةفيمصرقدأقلقتتالتدوائرالسياستيةالبريطانيتةلتذا 1 بعاالشيء

حاولتأنتغيرمتنسياستتهافتيليبيتاوأنتبتدياستتعدادهاللتقتاربمتعوجهتاتالنظترالليبيتة،لتذا

ومبينهمتتتتافتتتتييونيتتتتوبتتتتدأتالمفاوضتتتتاتالرستتتتميةبتتتتينليبيتتتتاوبريطانيتتتتالعقتتتتدمعاهتتتتدةصتتتتداقةوستتتت

وترأسالوفدالليبيسليمانالحربيالوكيلالدائملوزارةالخارجيتةفتيحتينتترأسالجانتب 2 م0299

مالتقتىالستفيرالبريطتاني0299اكتتوبر99،وفتي 3 البريطانيكيركبرايدستفيربريطانيتافتيليبيتا

                                                           
 .71م،ص0292محمدسعدالدينزايد،المشكوتالحديثةفيالشرقاألوسط،مصر دن  1 
؛متتتيفاضتتتلمجيتتتدالربيعتتتي،المصتتتدر08،ستتتاميحكتتتيم،معاهتتتداتليبيتتتا،ص012ليبيتتتا،صاستتتتقولستتتاميحكتتتيم، 2 

 .011السابق،ص
.012،صوحالعقاد،المصدرالسابق،ص0291يونيو1097،01صحيفةالحودادى،العدد 3 
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زورمصرقريبتًاتلبيتةللتدعوةالتتيوجههتا،الذيأخبرهأنهسي 1 كيركبرايدفيبنغازيالملكإدريس

،وعنتدماانتهتىاللقتاءكتانانطبتاعالستفيرأنالملتكقبتل 2 إليهالوزيرالمصريالمفتوافتيليبيتا

التتدعوةالمصتتريةمجاملتتةولتتميتتدربخلتتدهأنتتهستتيقومبهتتافعتتًو،ونشتترتالصتتحفالليبيتتةخبتترزيتتارة

نتتتوفمبرالتقتتتى4نتتتدمازارالملتتتكطتتترابلسفتتتيم،وع0299نتتتوفمبر94الملتتتكإدريتتتسلمصتتترفتتتي

برئيسوزرائهمحمودالمنتصرالذيحاولثنيهعنالزيارةالمذكورةبسببقربمفاوضاتالمعاهدة

رشاداتالملتك،الستيماأنولتيالعهتدالتذي المزمععقدهامعبريطانيا،وأنهبحاجةإلىتوجيهاتوا 

نالخارجيتة،ويبتدوأنالحكومتةالبريطانيتةكانتتتشتتعرستينوبهستوفلتنيكتونمختواًلبت دارةالشتتؤو

بالقلقمنهذهالزيارةوتخافأنيستطيعالمصريونمنإقناعالملكبعدمإبرامالمعاهتدةمعهتا،لتذا

نوفمبرالملتكإدريتسلثنيتهعتنزيتارةمصتر،ولكتنفتيهتذهاألثنتاء01التقىالسفيرالبريطانيفي

رةالتتتتيأصتتتبحتأمتتترًاواقعتتتًا،وحينمتتتاأبلتتتغكيركبرايتتتدوزيتتترالخارجيتتتةغتتتادروفتتتدليبتتتيلترتيتتتبالزيتتتا

البريطانيتتةبهتتذهالمعلومتتات،جتتاءردهتتايحمتتلعتبتتًاشتتديدًالعتتدماستتتطاعتهإقنتتاعالملتتكبعتتدمزيتتارة

،ويبتدوأنالبريطتانيينكتانوايخشتونمتنحتدوىتقتاربليبتيمصتروعتدم 3 مصرفيهذاالوقتت

بياالتييستطيعونبموجبهاإيجادإطارقانونيلقوتهمالعستكريةالمتواجتدةعلتىعقدالمعاهدةمعلي

اجتمتع0299أكتتوبر99األراضيالليبية،والتيستكونبديًوللقواعدالبريطانيتةفتيمصتر،وفتي

garnttوجارنتتallenالوزيرالمفوااألمريكيفيطرابلسمعآلن Villardفيبريطانيافيورد

نفيوزارةالخارجيتةالبريطانيتة،وكتانموضتوعاالجتمتاعيتدورحتولالمعاهتدتيناألمريكيتةالموظفي

                                                           
 المنشتتورةعلتتىشتتبكةA JT 1942المتترقم 0299ديستتمبر9متتذكراتكيركبرايتتدإلتتىوزيتترخارجيتتةبريطانيتتابتتتاريخ 1 

االنترنت،موقع
Www.Libyaalmostakbal.Com  
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والبريطانيتتة،وطلتتبالموظفتتونالبريطتتانيونمتتنفتتيوردإبتتداءفتتيالمفاوضتتاتالليبيتتةاألمريكيتتةمتتن

ريطانيتةجهةوالمفاوضاتالليبيةالبريطانيةمنجهةأخرىفقالفتيورديبتدوأنمستودةاالتفاقيتةالب

ناجحتتةأكثتترمتتنالمستتودةاألمريكيتتة،وردآلتتنمشتتككًافتتيهتتذاالقتتولألنهتتمصتتاغواالمستتودةبنحتتو

يستتتطيعمواجهتتةاكبتترعتتددممكتتنمتتناعتراضتتاتالحكومتتةالليبيتتة،وأنهتتمجعلتتواالمستتودةمشتتابهة

التشتابهستيؤديللمسودةاألمريكيةعلىنحوكبير،وذلتكالعتقتادوزارةالخارجيتةالبريطانيتةأنهتذا

،ولكتتنمحمتتتودالمنتصتترأخبتتتر 1 إلتتىإستتراعالحكومتتتةالليبيتتةفتتتيتصتتديقالمعاهتتتدةعنتتدالبرلمتتتان

كيركبرايدصعوبةتصتديقالمعاهتدةالبريطانيتةفتيالبرلمتانبستببتشتابههامتعالمعاهتدةاألمريكيتة،

ذامتتارغبتتتبريطانيتتاأنتصتتديقالمعاهتتدةفتتيالبرلمتتانفعليهتتاأنتستتاعد فتتيالتتت ثيرفتتيحكومتتةوا 

الوالياتالمتحتدةلتغييتراتفاقيتهتاوجعلهتامقبولتة،وأنالحكومتةالليبيتةقالتتأنهتملتنتوقتععلتىأي

معاهتتتدةإلتتتىأنيتتتتماالتفتتتاقعلتتتىاالتفتتتاقيتينالعستتتكريةوالماليتتتةومتتتنالمحتمتتتلعندئتتتذأنتوضتتتع

لبريطانيتةمرتبكتتةبشت نهتتذهالتطتورات،فقتتدالملفتاتكلهتاأمتتامالبرلمتانالليبتتي،وأنوزارةالخارجيتةا

كانتتتتتتدرسالمشتتكلةالتتتيطرحهتتاالليبيتتونعنتتدماطلبتتواأنتتتدفعبريطانيتتامستتاعدةثابتتتةبتتداًلمتتن

تغطيةالعجزفتيالميزانيتة،وقتدأيتدكيركبرايتدهتذاالترأيحتتىالتكتونهنتاكمجتادالتمتكتررةفتي

وأنحكومتةصتاحبالجولتةتفكترفتيالموافقتةعلتىمبتدأكلعامعنتدماتراجتعبريطانيتاميزانيتهتا،

المساعدةالسنويةولكنلمدةأقصرمنمتدةالعشترينعامتًا،كت نتكتونثوثتةأوخمستةأعتواممتثًو

،ويبتدوأنمحمتودالمنتصترأرادأنيستتفيدمتتن 2 متعشترطأساستيللمراجعتةفتينهايتةتلتتكالمتدة

والوالياتالمتحدةوأوحىلكيركبرايدأنالمعاهدةلنتوقعإالإذاقامتالعوقاتالمتينةبينبريطانيا

الحكومةالبريطانيةبالت ثيرفتيالواليتاتالمتحتدةلتغييتراتفاقيتهتابتالنحوالتذييختدممصتالحبتوده،

                                                           
(1) F.R.U.S. 1952 -1954 Op.Cit.P 711 , From The Minister In Libya To The Department Of 
State. Tripoli , October 22 , 1952. 
(2) F.R.U,S. 1952 ,Op.Cit.P.711. 
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مأمتتتتروزيتتتتر0291أيأنتتتتهأرادتحتتتتريابريطانيتتتتاضتتتتدالواليتتتتاتالمتحتتتتدةوبتتتتالعكس،وفيينتتتتاير

يطتتانيستتفيربتتودهفتتيمصتتربالضتتغطعلتتىالملتتكإدريتتسالموجتتودفتتيمصتترآنتتذاكالخارجيتتةالبر

للرجتتوعفتتزرًاإلتتىليبيتتالغتتراإبتترامالمعاهتتدةلمتتافيهتتامصتتلحةالبلتتدينوتتتذكيرهبالمستتاعداتالماليتتة

واالقتصتاديةالتتيقتدمتهابريطانيتالتتبوده،وقتامالستفيرالبريطتانيبمحتتاوالتعديتدةمتعالملتكولكتتن

جدوى،ومنجانبآخرفقداجتمتعمجلتسالتوزراءالليبتيبرئاستةمحمتودالمنتصترفتيالشتهردون

ذاتتته،وقتتررالمجلتتسإيفتتادوزيتترينإلتتىالقتتاهرةلحتتىالملتتكعلتتىالعتتودةإلتتىالتتبود،وحمتتومعهمتتا

 2 ،وقدكانمحمودالمنتصريعتقدأنإبتراهيمالشتلحي 1 استقالةالمنتصرفيحالةرفضهالرجوع

هتتوالتتذييتتدفعالملتتكللتمستتكبقتتراره،لتتذاقتترراالستتتقالة،ولهتتذاالستتبباجتمتتعكيركبرايتتدبالمنتصتتر

إلقناعهبالعودةعناالستقالةألنهذامايتمناهالشلحيويحبتفويتالفرصةعليه،وعندمااجتمع

،والتدخولم،قتررستحباالستتقالة0291ينتاير00مجلسالوزراءفيبيتمحمتودالمنتصترليلتة

فتتيالمفاوضتتتاتمتتتعالبريطتتانيينفتتتورًالقطتتتعالطريتتقعلتتتىالمصتتتريين،ويعتقتتدكيركبرايتتتدأنالملكتتتة

زوجتتةالملتتكإدريتتسكتتانلهتتاأثتترفتتياقنتتاعالمنتصتتربالعتتدولعتتناالستتتقالة،أمتتافتتي 3 فاطمتتة

                                                           
المنشتورةعلتىشتبكة F O 1030/37مالمرقمتة0291ينتاير00رسالةكيركبرايتدإلتىوزارةالخارجيتةالبريطانيتة،بتتاريخ 1 

االنترنت،موقع:
Www.Libyaalmostakbal.Com  

،وهتتومتتنأصتتلجزائتتري،درسفتتيزاويتتةالبيضتتاءوالفايديتتة،وكتتانوالتتدهأحتتدرجتتالالحركتتةولتتدقفنطتتةبالجبتتلاألخضتتر 2 
م،0209السنوسيةأنضمإلىالحترسالختاصبالستيدأحمتدالشتريف،وعنتدماأرادإدريتسالسنوستيحارستًاخاصتًالتهفتيعتام

إذقتلعلتىيتدأحتد0297مإلىعام0209رشحأحمدالشريفلهإبراهيمالشلحي،وبقيالشلحيفيخدمةإدريسمنذعام
12أحفادأحمدالشريف...بنظرئي.اف.ديكاندول،المصدرالسابق،ص

J.A.Allan , Libya Since Independence Economic And Political Development , London , 
1982.P.25. 

م0210،نشت توترعترتفتيواحتةالكفترة،وفتيعتامم،وهيابنةالمجاهدأحمدالشريفالسنوستي0200ولدتفيعام 3 
ديستمبر97تزوجتفيمصترمتنابتنعمهتاإدريتسالسنوستيالتذيكتانيحمتلوقتهتاأميتربرقتة،وبعتدأناستتقلتليبيتافتي

الثتورةم،حملتلقبالملكةفاطمةتبنتابتنشتقيقتها عمتر والطفلتةالجزائريتةاليتيمتة ستليمة التتيفقتدتأهلهتاأثنتاء0290
مودفنتتفتيمقبترةجديتدة9112اكتوبر11الجزائرية،وأقامتبعدسقوطالنظامالملكيفيالقاهرةمعزوجهاحتىوفاتهافي

http://www.libyaalmostakbal.com/
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لتذانأوضتحالتهعضتويالوفتدالralf stivensonالقاهرةفقدالتقىسفيربريطانيارالفستيفنستون

مإلتىليبيتا،وأنالحكومتةالليبيتة0291أنالملكإدريسسيعودفياأليامالعشرةاألولىمنفبرايتر

،لتتذاأستتتئنفت 1 تعطتتياألولويتتةلعقتتدالمعاهتتدةالبريطانيتتةقبتتلالمعاهتتدةالليبيتتةالمصتتريةالتجاريتتة

كسأحتتدمتتوظفيالستتفارةالبريطانيتتة،وأفتتادجريتتتور 2 حكومتتةالمنتصتترمفاوضتتاتهامتتعالبريطتتانيين

مأنهقابلمحمودالمنتصتر0291يناير99فيطرابلسفيتقريرهالذيأرسلهإلىحكومتهبتاريخ

ينايرووجدهعابسًاممايدلعلىعدموصتولأخبتارستارةمتنالملتكالتذييتودقضتاءمتدة91في

وأنتتهوافتتتقعلتتىعقتتتداتفاقيتتةمتتتعنقاهتتةتمتتتتدإلتتىأكثتتترمتتنأستتتبوعوبعتتدهايقتتتومبفحوصتتاتطبيتتتة

،ويبتدوأنالمنتصترشتعرأنالملتكخترجمتنالبلتدللتنصتل 3 بريطانيةقبلعقدأيتةاتفاقيتةأخترى

منمسؤوليةعقدالمعاهدةمعبريطانياوأنهيريدأنيلقيبتبعاتهاعلىكاهله.

توصتتلإلتتىاتفتتاقماستتتطاعالجانبتتانالليبتتيوالبريطتتانيمتتنال0291وختتولشتتهرفبرايتتر

،وجتتاءفتتيمتتذكرةالمعاهتتدةأنالحكومتتةالليبيتتةرستتمت 4 مشتتتركوتتتمالتوقيتتععليتتهبتتاألحراألولتتى

خطتهاعلىمايلي:

                                                                                                                                                                          

بالقربمنالمدينةالمنورةمندونحضورذويها،علمًاأنهاوصتب نتدفنفيمقبرةالبقيعبتالقربمتنزوجهتا،ينظترشتبكة
االنترنت،موقع:

Www.وكيبيديا.Com  
المنشتورةعلتى0/0279Jtمالمرقمتة0291ينتاير90تقريرالسفارةالبريطانيةفيليبيتاإلتىوزارةخارجيتةبودهتابتتاريخ 1 

شبكةاالنترنت،موقع،
Www.Libyaalmostakbal.Com  

.997ليبيا،صاستقولساميحكيم، 2 
المنشتورةفتيشتبكة00/279Jtتحتترقتم291ينتاير99تحليلمكتوبمتنقبتلمكتتبوزيترالخارجيتةالبريطتانيبتتاريخ 3 

االنترنت،موقع:
Www.Libyaalmostakbal.Com  

،ساميحكيم،معاهداتليبيتا،997م،ساميحكيم،استقولليبيا،ص0291يونيو1097،01لعددصحيفةالحوادى،ا 4 
 .08ص

http://www.وكيبيديا/
http://www.libyaalmostakbal.com/
http://www.libyaalmostakbal.com/
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دعتتماستتتقولليبيتتاعتتنطريتتقتحتتالفمتتعبريطانيتتايقتتويأزرالدولتتةفتتيالتتدفاععتتنالتتبود -0

 فسه.ريثمايتكونالجي،الليبيويصبحقادرًاعلىتوليذلكبن

التوفيتتتقبتتتينالتزامتتتاتليبيتتتاكدولتتتةعربيتتتةمشتتتتركةفتتتيالجامعتتتةالعربيتتتةوبتتتينااللتزامتتتات -9

 الجديدةالناشئةعنالتعاهد.

ضماناستقرارالماليللبودوتهي ةالفرصةأمتامالحكومتةللبتدءفتيمشتاريعترفتعالمستتوى -1

غناءعتتنأيتةمستتاعدةالمعاشتيالليبتيوتزيتتدمتنإنتاجتهبحيتتىيمكنتهفتيأقتتربوقتتاالستت

 أجنبية.

 . 1 حريةالتصرففيشؤونليبياالماليةمندونرقابةأيًاكاننوعها -7

واختلفتحكومةالمنتصرمعالحكومةالبريطانيةفيبنودمتعددةمنالمعاهدة،علمًاأنالبنود

ةإعفتتاءالجنتتودالرئيستيةقتتداتفتتقعليهتاالطرفتتان،ومتتنالبنتودالتتتياختلتتفعليهتاالطرفتتانهتتومست ل

البريطانيينمنالخضوعللقضاءالليبيفيحالةارتكابهمللجرائمخارجالقواعدالعستكرية،فتيحتين

طالبالليبيونبخضتوعهمللمحتاكمالوطنيتةفتيأيجترميرتكتبختارجالقواعتد،والنقطتةالثانيتةهتي

نمطالبتتتةحكومتتتةالمنتصتتترب يجتتتارمتتتاليأكبتتترمتتتنالمبلتتتغالتتتذيعرضتتتتهالحك ومتتتةالبريطانيتتتة،وا 

البريطتتتتانيينطتتتتالبوابالستتتتماحللتتتتدولالصتتتتديقةباستتتتتعمالالقواعتتتتد،ورفتتتتاالليبيتتتتونالستتتتماحبهتتتتذا

فبرايتترأبتترقكيركبرايتتدإلتتىوزارةخارجيتتةبتتودهيخبرهتتاأنالملتتكلتتنيعتتودقبتتل04،وفتتي 2 األمتتر

القتاهرةوسيصتحبهاالمنتصترنهايةشتهرفبرايترالحتالي،ولتذلكقتررتالملكتةفاطمتةاللحتاقبتهفتي

قناعتتهبضتترورةالعتتودةوالتشتتاورمعتتهفتتيأمتتورلتتم التتذييريتتدأنيت كتتدمتتنحالتتةالملتتكالصتتحيةوا 

                                                           
.997ساميحكيم،استقولليبيا،ص 1 
.117؛ن.أ.بروشين،المصدرالسابق،992مجيدخدوري،المصدرالسابق،ص 2 
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عومتتهبتتتدخوتالحاشتتيةالملكيتتةفتتيشتتؤونالحكتتم فبرايتتر97،وفتتي 1 يرغتتببمكاتبتتتهبشتت نهاوا 

،وكتتتبكيركبرايتتدفتتي 2 مريكيتتةغتتادرالمنتصتتروزوجتتةالملتتكمطتتارالموحتتةإلتتىالقتتاهرةبطتتائرةأ

فبرايرإلتىوزارتتهيقتولإنتهحستبأقتوالعمترشتنيبرئتيسالتديوانالملكتيالتذيعتادلتتوهمتن91

القاهرةأنإبراهيمالشلحييبذلمافتيوستعهإلبقتاءالملتكفتيالقتاهرةأطتولمتدةممكنتةحتتىينتال

نظترًالكونتهغيترمرغتوبفيتهشتعبيًافتيرضاالمصتريينويهتيءلنفستهملجت عنتدمايرغتببالتقاعتد

ليبيتتا،وأنتواجتتدمصتتطفىبتتنحلتتيموعبتتدابعابتتدالسنوستتيفتتيمصتترأضتتفىنكهتتةإلتتىدستتائس

الشلحي،ألنهمنالمؤكدارتباطهمالتجتاريمتعبعضتهمالتبعاولهتماتصتالوثيتقبصتفقاتالبنتك

واضتحفتيمصتارحةالملتكحتولالعربيمعبرقة،وزعمشنيبأنهحىالمنتصرعلتىانتهتاجختط

مكتتتبكيركبرايتتدإلتتىوزارةخارجيتتةبتتودهملخصتتًالألحتتداى0291ابريتتل4،وفتتي 3 نفتتوذالشتتلحي

السياستتيةفتتيليبيتتاختتولالمتتدةالستتابقة،وتطتترقإلتتىاإلشتتاعاتالموجتتودةفتتيبرقتتةوطتترابلسحتتول

ستيللتنصتلمتنمستؤوليةمراالملكوغيابهعنالبود،ووصتفمتراالملتكب نتهمترادبلوما

. 4 إبرامالمعاهدةمعبريطانيا

                                                           
والمنشورعلىشبكةاالنترنتت،91/0279Jtمالمرقم0291برايرف04تقريركيركبرايدإلىوزارةالخارجيةالبريطانيةفي 1 

موقع:
Www.Libyaalmostabal.Com  

شبكةاالنترنت،موقع: 2 
Www.Libyaalmostabal.Com 

،والمنشتتتورعلتتتىشتتتتبكة040/0279Jtمالمتتترقم0291فبرايتتتر91ىوزارةالخارجيتتتةالبريطانيتتتةفتتتتيبرقيتتتةكيركبرايتتتدإلتتت 3 
االنترنت،موقع:

Www.Libyaalmostabal.Com 
والمنشتورعلتىشتبكةاالنترنتت940/0279Jtمالمترقم0291ابريتل4برقيةكيركبرايدإلىوزارةالخارجيتةالبريطانيتةفتي 4 

موقع:
Www.Libyaalmostabal.Com 

http://www.libyaalmostabal.com/
http://www.libyaalmostabal.com/
http://www.libyaalmostabal.com/
http://www.libyaalmostabal.com/
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مستتافرمحمتتودالمنتصتترإلتتىلنتتدنالستتتكمالالمفاوضتتاتبشتت نالمعاهتتدة0291وفتتييونيتتو

،واستتتقرالجانبتانفتتيالتفتاوالمتتدةثوثتةأستتابيعالتقتىخولهتتاالمنتصتربستتلوينلويتتد 1 المرتقبتة

slwyn lioydثتتمرجتتعإلتتىبتتودهوعتترانتتتائ المفاوضتتاتعلتتى 2 يوزيتترالخارجيتتةالبريطتتان،

،لتذاعقتد 4 ،فت مرالملتكبعقتدالمعاهتدةمتعالبريطتانيين 3 يوليتو08الملكوأعضتاءحكومتتهفتي

المنتصراجتماعتًالمجلتسالتوزراءفتيمدينتةبنغتازيوتتمإقترارالمعاهتدة،وتحديتدالتاستعوالعشترون

ميًا،وكانمجلسالوزراءينويأنتتممراستيمالتوقيتعفتيقصترالمنتارمنيوليوموعدًالتوقيعهارس

ببنغتتازيلكنتتهعتتدلعتتنالفكتترةبستتببتهديتتدعمتترشتتنيبباالستتتقالةإذامتتاتتتمالتوقيتتعفتتيالقصتتر

،وقتتعالمعاهتتدةمحمتتودالمنتصتترعتتن 5 المتتذكورفاختتتارتالحكومتتةقصتترواليتتةبرقتتةمكانتتًابتتديًو

واتفتتتقالجانبتتتانعلتتتىتنفيتتتذهافتتتورًالضتتتمان 6 برايتتتدعتتتنالجانتتتبالبريطتتتانيالجانتتتبالليبتتتيوكيرك

استمرارالتعاونالقائمبينالبلدينإلىأنيتتمالموافقتةعليهتامتنقبتلمجلتساألمتة،وبموجتببنتود

المعاهتتدةكتتتانأمتتتدالمعاهتتتدةعشتتترينعامتتتًاويعتتتادالنظتترفيهتتتاكتتتلعشتتترستتتنواتإالإذارغتتتبأحتتتد

ذاحصلخوففيأحتدبنودهتافيرفتعإلتىمحكمتةالعتدلالدوليتة،الطرفينبتع ديلهاأواستبدالها،وا 

موحتقواتفاقيتة1متادةو19واشتملتالمعاهدةعلىمقدمةوسبعموادواتفاقيةعسكريةمؤلفةمتن

متتواد،واشتتترطتتعهتتدالطتترفينفتتيحتتالنشتتوبحتتربأونتتزاعمستتلحأنيهتتب9ماليتتةمكونتتةمتتن

لطتترفاآلختترتتتدبيرللتتدفاعالجمتتاعي،متتعتقتتديمليبيتتاكافتتةالتستتهيوتوالمستتاعداتالتتتيلمستتاعدةا
                                                           

،مصتتطفىبتتنحلتتيمصتتفحات08م،ستتاميحكتتيم،معاهتتداتليبيتتا،ص0291يوليتتو1079،1صتتحيفةالحتتوادى،العتتدد 1 
.910،مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص771مطوية،ص

.0291يوليو1079،1صحيفةالحوادى،العدد 2 
 .08،ساميحكيم،معاهداتليبيا،ص0291يوليو1819،02صحيفةاألخبارالعدد 3 
،الجمهوريةالعربية،وزارةالدفاع،إدارةالتوجيتهالمعنتوي،قصتةالقواعتداألجنبيتةفتي991ساميحكيم،استقولليبيا،ص 4 

 .9 ،ص0241ا،مطبوعاتسياسي،ليبيا، ليبي
 .10،محمدسعدالدينزايد،المصدرالسابق،ص08ساميحكيم،معاهدةليبيا،ص 5 
،ئتتتتي.اف.ديكانتتتتدول،9؛إدارةالتوجيتتتتهالمعنتتتتوي،المصتتتتدرالستتتتابق،ص02-08ستتتتاميحكتتتتيم،معاهتتتتدةليبيتتتتا،ص 6 

 .002المصدرالسابق،ص
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،كمتاجتاءفتيالمتادةالرابعتةأنته 1 تحتاجهاالقواتالبريطانيةمقابلمساعدةماليةتقتدمهابريطانيتا

متمالمتحتدة،اليوجدفيهذهالمعاهدةمايخلبااللتزاماتالتيتعهدبهاالفريقانبموجتبميثتاقاأل

،وجتتاءفتتيالمعاهتتدةالعستتكريةتعهتتد 2 وفيمتتايتعلتتقبليبيتتافيمتتايختتصميثتتاقجامعتتةالتتدولالعربيتتة

لبريطانيتتابتزويتتدالقتتواتالمستتلحةالليبيتتةباألستتلحةوالتتذخائروالمعتتداتمقابتتلمتتنحالحكومتتةالليبيتتة

وطها،علىأناليتنافىذلكتسهيوتعسكريةلبريطانياطولمدةاالتفاقيةوبموجبأحكامهاوشر

متتعالستتيادةالليبيتتةمتتعإعطائهتتاحتتقاستتتخداماألراضتتيالليبيتتةوالمبتتانيلألغتترااالعستتكرية،وحتتق

نشتتاءالطتترقوالجستتورالوزمتتةواستتتعمالأجهتتزةاالتصتتاالت، اإلشتترافعلتتىالطتتائراتوالمركبتتاتوا 

عيتةالمحتاكمالمختصتةبتالجرائمالتتييقترفهتاوتناولتالفقراتالقانونيتةالجترائمالمدنيتةوالجنائيتةونو

وتضتتمنتاالتفاقيتتةالماليتتةتقتتديم 3 أيفتتردمتتنأفتترادالقتتواتالمستتلحةفتتيحتتقأيفتتردآختترمنهتتا

بريطانيتتامستتاعدةماليتتةستتنويةلحكومتتةليبيتتاطتتولمتتدةهتتذهاالتفاقيتتة،وتتتمدفتتعمبلتتغمليتتونجنيتته

جنيتهإستترلينيكمستاعدةماليتةلميزانيتة9491111ةومبلتغإسترلينيسنويًالمنظماتالتنميةالليبيت

ليبيتتاوفتتقتقتتديراتالميزانيتتةالستتنويةالليبيتتةبعتتدموافقتتةمجلتتساألمتتةالليبتتيعليهتتامتتنأولابريتتل

. 4 م0297مارس10محتى0291

،وقتتترر 5 م0291ثتتتمعرضتتتتحكومتتتةالمنتصتتترالمعاهتتتدةعلتتتىمجلتتتسالنتتتوابفتتتيأغستتتطس

تهامتتتنقبتتتللجنتتتةالشتتتؤونالخارجيتتتةوالتتتدفاعأواًل،وحتتتددتهتتتذهاللجنتتتةاعتراضتتتاتالمجلتتتسمناقشتتت

النوابفيعدةأمورمثلأنالمعاهدةلمتحددموعتدًاللنظترفيهتا،بتلاشتترطتحصتولاتفتاقمتن

                                                           
.9،04،بابانتخابات،ص4جموسوعةالتشريعاتالليبية، 1 
 .911مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص 2 
.9،04،بابانتخابات،ص4موسوعةالتشريعاتالليبية،ج 3 

(4) Feder ,Op.Cit , Pp.200-201.  
تليبيتا،ص؛ساميحكيم،معاهتدا009-001ليبيا،صاستقول؛ساميحكيم،910ساميحكيم،استقولليبيا،ص 5 
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قبلالطرفينعلىالطلتب،وأنهتذهالمعاهتدةتلحتقالضترربليبيتا،ألنهتاتمتنحمنتاطقغيترمتذكورة

ليستتتخدمهاالبريطتتانيونفتتيالتتتدريب،وعتتد النتتوابقيتتامالقتتواتالبريطانيتتةبعمليتتةحفتتظفتتيالملحتتق

األمتتنفتتياألراضتتيالليبيتتةمساستتًابالستتيادةالليبيتتة،وهتتيتقتتديراتالميزانيتتةالماليتتةوتقتتاريرمتتدققي

يتتةالحستتابات،فضتتًوعتتنعتتدمورودنتتصبوجتتوبجتتوءالقتتواتالبريطانيتتةحتتالانتهتتاءمتتدةاالتفاق

ملمناقشتةاالتفاقيتةوقتدحضتر0291أغستطس01ثتماجتمتعمجلتسالنتوابفتي 1 وعتدمتجديتدها

إلتتتىالمجلتتتسمحمتتتودالمنتصتتتروطلتتتبأنتكتتتونالجلستتتةستتتريةفتتتاعتراالكثيتتترمتتتنالنتتتوابعلتتتى

الطلب،وطلبواب نتكتونالجلستةعلنيتةألنمتنحتقالشتعبأنيطلتععلتىكتلمتايمتسمصتيره،

صرأنتهيريتدأنتكتونالجلستةستريةحتتىيستتطيعأنيوضتحلهتمالحقتائقالتتيربمتاف جابهمالمنت

غابتعنأذهانهمأولميكونواقدأطلعواعليهتاأوفتاتهمإدراكهتا،ومتنالمصتلحةعتدمتستريهاإلتى

،وخولهذهالجلسةأوضحالمنتصرأرقام 2 خارجالبرلمان،ولذلكعقدتالجلسةعلىنحوسري

التتتتتيتحتاجهتتتتاالتتتتبودلتلبيتتتتةمتطلباتهتتتتاالحيويتتتتة،وكشتتتتفلهتتتتمعتتتتناإلحصتتتتاءاتالتقديريتتتتةالمبتتتتالغ

الحتياجاتالبودالملحتةوالماستةوالتتيحتاولبشتتىالطترقالحصتولعليهتامتنكتلالبتدائلأمامته

آنذاكسواءأكانتعنطريقالممالمتحدةأمعنطريقمنظمةالجامعتةالعربيتةودولالجتواروأنته

دماباءتمحاوالتهبالفشلالذريعلميجدأمامهإالالخيارالوحيدوالتذيكتانقتدتركتهستابقًاوهتوعن

،وفتتيمعتتراحديثتتهعتتناالتفاقيتتةالماليتتةالمؤقتتتةالتتتيعقتتدتمتتع 3 عقتتدالمعاهتتدةمتتعبريطانيتتا

لجوءوهتوحتلبريطانياقبيلإعوناالستقولقاللقدكانأمامالحكومتةحتونأولهمتاالمطالبتةبتا

مثتتاليولكتتنالمثاليتتةالتكتتونعمليتتةإالإذارافقتهتتاالوستتائلإلدراكهتتا،أمتتاالحتتلالثتتانيفهتتوستتلوك

                                                           
ليبيتتا،صاستتتقول؛ستتاميحكتتيم،009-001ليبيتتا،صاستتتقول،ستتاميحكتتيم،910ستتاميحكتتيم،استتتقولليبيتتا،ص 1 

.001-009،صوحالعقاد،الصدرالسابق،ص97-92
ليبيتا،صاستتقول؛ستاميحكتيم،911،مصتطفىبتنحلتيم،ليبيتاانبعتاىأمتة،ص10ساميحكيم،استتقولليبيتا،ص 2 

001-009. 
.911مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص 3 
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طريقالواقعيةالتيهياليتومأستاسالحلتولالسياستيةولتميكتنهنتاكمنتاصمتنالستيرفتيطريتق

حتتولالمعاهتتدةفالقستتم،واختلتتفأعضتتاءالمجلتتسفتتيمتتواقفهم 1 الواقعيتتةواللجتتوءإلتتىالمفاوضتتات

،أمتتاالمعارضتتونفقتتدانقستتمواعلتتىقستتميناألولاليمتتانعفتتيعقتتتد 2 األكبتتروافتتقعلتتىعقتتدها

المعاهدةبشروطجديدةوأنتعيتدالحكومتةالنظترفتيالمعاهتدةعتلضتوءاعتراضتاتلجنتةالشتؤون

صتتترآراءالمعارضتتتين،فتتترفاالمنت 3 الخارجيتتتة،والقستتتمالثتتتانيرفتتتاعقتتتدمعاهتتتدةمتتتعبريطانيتتتا

وطلبمتنالمجلتسالتصتويتعلتىالمعاهتدةبنصوصتهاالمعروضتةومتندونتغييتر،وأوضتحأنته

لتتوأجلنتتاالنظتترفتتيهتتذهالمعاهتتدةفتت نالفرصتتتةستضتتيععلينتتاولتتننظفتتربعتتدذلتتكبمتتااستتتتطعنا

ننكترأنليبيتاويذكرهنريحبيبفيمعراانتقادلهذهالمعاهتدةقتائًو إننتاال 4 الحصولعليه

قدحصلتعلىمغتنممؤقتت،إذااستتقرتأحوالهتااالقتصتادية،ونشتطتتجارتهتاالخارجيتةوستددت

العجزالذيألمبميزانيتها،فحصلتمنبريطانياعلىمبلتغمليتونجنيتهاستترلينيرصتدتلحستابها

انتتةالليبيتتةجنيتتهليبتتيلمستتاعدةالخز9.491.111فتتيمؤسستتةالتنميتتةواالستتتقرار،وحصتتلتعلتتى

وبلتتتتغرصتتتتيدليبيتتتتامتتتتناالستتتتترليني9.929.111وبلتتتتغمتتتتاأنفقتتتتتهالجيتتتتو،البريطانيتتتتةفتتتتيليبيتتتتا

وبعتتدثوثتتةأيتتام 5 جنيتتهليبتتي 117.111جنيتتهليبتتي،وآختترمتتنالتتدوالراتيتتوازي0.114.111

ذيحضتروفياليومالمخصصللتصويتسئلالنائبعبدالعزيزالزقلعيممثلالحكومةالليبيتةالت

الجلستتةوطلتتبمنتتهأنيجيتتبعلتتىعتتدةتستتاؤالتوهتتيهتتلتضتتمنالحكومتتةأنبريطانيتتاستتوفال

تعسكرعلىحدودمصر،وهلتضمنالحكومةأنبريطانياالتتدخلفيعددالجي،الليبي،وهل

تضتتمنالحكومتتةأنبريطانيتتاستتوفالتحتتتلجميتتعاألراضتتيفتتيليبيتتاولتتميجتتبالممثتتلالحكتتومي

                                                           
.919-90ساميحكيم،استقولليبيا،ص 1 
 .911مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص 2 
 .009-001ليبيا،صاستقول؛ساميحكيم،919ساميحكيم،استقولليبيا،ص 3 
.919ساميحكيم،استقولليبيا،ص 4 
 .191م،ص0280هنريحبيب،ليبيابينالماضيوالحاضرترجمةشاكرإبراهيم،المنش ةالعامةللنشروالتوزيع،ليبيا 5 
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، 2 ،ثتمخرجتتعمليتةالتصتويتفحصتلتالمعاهتدةعلتىالموافقتةباألغلبيتة 1 ذهالتساؤالتعلىه

وعارضتهاثوثتةعشترعضتوًاهتمعبتدالعزيتزالزقلعتيوعبتدالستومالبستكيريوعبتدالترحمنالقلهتود

وعبتدالقتتادرالبتتدريومحمتتدشتترحالبتتالالعبيتديومحمتتدزقعتتارومحمتتودبوشتتريدةومصتتطفىميتترزان

،ولتميكتدالستيد 3 طفىالسراجوخليفةعبدالقادروخليلالقولوصالحبوصيروالقتذافيستعدومص

محمودالمنتصرينتهيمنمتاعبتهمتعالمعارضتةالبرلمانيتةحتتىوجتدحملتةيقودهتاضتدهكتلمتن

أمينالجامعةالعربيةعبدالرحمنعزاموبشتيرالستعداويالتذيكتانيعمتلآنتذاكمستشتارًالتدىابتن

،وجدالسيدالمنتصرنفسهفيموقفحرجمنجديدفحاولأنيبتينللترأي 4 سعودملكالسعودية

العامالعربيالظروفواألسبابالقاهرةالتيدفعنهلعقدالمعاهدةمعبريطانيافقامباطوعالصحف

تإالأنالعربيتةفتيليبيتاوبيتروتعلتتىالكثيترمتنالمعلومتاتوعلتىالتترغممتنكتلهتذهاإليضتتاحا

،ثتتمجتتاءتمهمتتةمجلتتسالشتتيوخللتصتتويتعلتتىالمعاهتتدة،وفتتيهتتذهاألثنتتاء 5 حملتتةعتتزاملتتمتنتتته

حصلخوفشديدبينحكومةالمنتصروالحكومةالبريطانيةحولمبلغالمليتونجنيتهالتذيتدفعته

فضتتالحكومتتةالحكومتةالبريطانيتةباستمهاإلتتىمؤسستةالتنميتةواالستتقرارللستتيطرةعلتىإدارتهتافر

الليبيةذلك،وكادهذاالخوفأنيعصفبالمعاهدةب كملها،ثممالبتىأنوافتقالبريطتانيونعلتى

،واستتدعىرئتيسمجلتسالشتيوخعمترمنصتورالكيختاالمجلتسلونعقتاد 6 مطالبالحكومةالليبية

يختتابيانتتًاحتتول،وختتولهتتذهالجلستتةألقتتىالك 7 مللتصتتويتعلتتىالمعاهتتدة0291أكتتتوبر90فتتي

                                                           
 .911ساميحكيم،استقولليبيا،ص 1 
 .911مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص 2 
.911ساميحكيم،استقولليبيا،ص 3 
 .911؛مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص000السابق،صصوحالعقاد،المصدر 4 
 .911مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص 5 
هنتتريأنتتيسميخائيتتل،العوقتتاتاالنجليزيتتةالليبيتتةمتتعتحليتتلللمعاهتتدةاالنجليزيتتةالليبيتتة،الهيئتتةالمصتتريةالعامتتةللكتتتاب، 6 

 .019دالربيعي،المصدرالسابق،ص؛ميفاضلمجي119-911م،ص0241القاهرة
 .0291اكتوبر09،99صحيفةصوتاألهالي العراق ،العدد 7 
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،وختتولالمناقشتتاتاعتتتراقستتممتتتن 1 مشتتكلةالمليتتونجنيتتهوالتستتويةالتتتيتمتتتبتتتينالطتترفين

أعضاءالمجلسعلىالمعاهدة،فقامعليالجربيوزيرالدفاعالليبيوعضوالوفدالليبيالمفتاوا

ةعقتدالمعاهتدة،ثتمجترتوألقىبيانًامكتوبتًاب ستمالحكومتةالليبيتةذكترفيتهاقتنتاعالحكومتةبضترور

،وفي 2 أصواتوتغيبعضوين1صوتًاومعارضة02عمليةالتصويتففازتالمعاهدةبموافقة

هذهالمدةكانالملكإدريسفيرحلةإلىخارجالتبود،ف صتدرنائبتهاألميترمحمتدرضتاالسنوستي

ابوالشتتتتيوخالليبتتتتيممرستتتتومًابتتتت برامالمعاهتتتتدةبعتتتتدمصتتتتادقةمجلتتتتسالنتتتتو0291أكتتتتتوبر01فتتتتي

. 3 عليها

بررتلجنةالشؤونالخارجيةولجنةالدفاعقبولهااالتفاقيةفيتقريرهاالتذيأعدتتهحتولإقرارهتا

للمعاهتدةالليبيتةالبريطانيتتة بت نهنتاكاعتبتتاراتدوليتةوعوامتتلسياستيةمهمتةحتمتتتعلتىحكومتتة

وقتتتدقالتتتتالتتتدوائرالرستتتميةالليبيتتتةأنهتتتذه 4 ليبيتتتاعقتتتدمعاهتتتدةالصتتتداقةوالتحتتتالفمتتتعبريطانيتتتا 

االعتباراتهيخطرالغزوالعسكريااليطاليبعدالخطراالقتصاديفيالوقتالذيالتملكفيه

ليبياجيشًاتدافعبهعننفسهالذاالبدلهامتنحليتفيتوفرلهتاالحمايتة،وأنالحلفتاءيريتدوناآلن

 عادةنفوذهاإلىليبياأويتساهلوافيإقليمتريستاوعودةالنفوذإرضاءايطالياف ماأنيسمحوالهاب

، 5 االيطتتتاليإلتتتىليبيتتتاوطتتترابلسوهتتتذامعنتتتاهعتتتودةالديكتاتوريتتتةالغاشتتتمةوهتتتوكالشتتتعبالليبتتتي

واستشهدالمسؤولونالليبيونبماصدرعنبعتااألوستاطالسياستيةااليطاليتةبعتدتوقيتعالمعاهتدة

حيفة الستتتيكولوديايطاليتتتا فتتتيإحتتتدىأعتتتدادها أنتتتهلمتتتنالواضتتتحأنبودنتتتاالمتتتذكورةومنهتتتاصتتت

تتحمتتلأكثتترمتتنغيرهتتاقستتوةالضتتربةاألليمتتةمتتنالمعاهتتدةالليبيتتةاالنجليتتزيأنهتتذهالضتتربةذات

                                                           
 .917-911ساميحكيم،استقولليبيا،ص 1 
.98؛ساميحكيم،معاهداتليبيا،ص0291اكتوبر09،99صحيفةصوتاألهالي،العدد 2 
 .002ليبيا،صاستقول؛ساميحكيم،0291فمبرنو918،4صحيفةاإلنقاذ العراق ،العدد 3 
.12؛محمدسعدالدينزايد،المصدرالسابق،ص919ساميحكيم،استقولليبيا،ص 4 
 .12؛محمدسعدالدينزايد؛المصدرالسابق،ص911ساميحكيم،استقولليبيا،ص 5 
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صبغتينمعنويةومادية،ألننانرىالتضحياتالتيبذلناهافيبودكانتجزءاليتجزأمتنايطاليتا

ئيتتًاأدراجالريتتاح،هتتذامتتنالناحيتتةالمعنويتتةأمتتامتتنالوجهتتةالماديتتةفتت نأيأمتتلللرجتتوعتتتذهبنها

،ومتتتاجتتتاءأيضتتتًافتتتي 1 ألختتتذنصتتتيبفتتتيالشتتتؤونالليبيتتتةوأعمالهتتتايتطلتتتبتتتتدخلالبريطتتتانيين 

همصتتحيفة لوتابوليتكتتا التابعتتةللحركتتةاالشتتتراكيةمتتنتوجيتتهاللتتومإلتتىالساستتةااليطتتاليينوطتتالبت

،ويعتقدالساستة 2 بالمزيدمناالهتمامبالقضيةالليبيةالتيتقعفينطاقدائرةالمصالحااليطالية

الليبيتونأناألمتتمالمتحتتدةاليمكنهتتاأنتحمتيليبيتتامتتناعتتتداءايطتتاليمحتمتلوخيتتردليتتلهتتومتتا

ستتتلطانمحمتتتدحتتتدىفتتتيفلستتتطينومتتتاقتتتامبتتتهالفرنستتتيونفتتتيالمغتتتربعنتتتدماأقتتتدمواعلتتتىخلتتتعال

،ويقتتتولبتتتنحلتتتيمبخصتتتوصالمعاهتتتدةومتتتنختتتول 4 ونصتتتبتبتتتداًلمنتتتهستتتلطانًاآختتتر 3 ختتتامس

االطتتوععلتتىالمعاهتتدةنجتتدأنالستتيدمحمتتودالمنتصتتراستتتطاعالحصتتولعلتتىشتتروطجيتتدةفيمتتا

يتعلقبدولةناشئةمعدولةكبرىمثلبريطانيتا،وتجلتتمهارتتهفتيالحصتولعلتىأفضتلالشتروط

تتتيتضتتمنمصتتلحةبتتودهوحريتهتتاوسياستتتهاعلتتىأرضتتهاوالتنتهتتكحريتتةوستتيادةالتتدولالعربيتتةال

مظهتترًابتتذلكحبتتهلوطنتتهوللتتدولالعربيتتةشتتقيقاتليبيتتاوأحستتندليتتلعلتتىذلتتكمتتاجتتاءفتتيالمتتادة

متتمالرابعتتة لتتيسفتتيهتتذهالمعاهتتدةمتتايختتلبااللتزامتتاتالتتتيتعهتتدبهتتاالفريقتتانبموجتتبميثتتاقاأل

                                                           
 .911ساميحكيم،استقولليبيا،ص 1 
.911،استقولليبيا،صساميحكيم 2 
مالعتر،بعتدوفتاةأبيته،ستاند0294أغستطس08تقلتدمحمتدبتنيوستفالملقتببمحمتدالختامسفتي0212ولدفيعام 3 

نضالالحركتةالوطنيتةفتيالمطالبتةباستتقولالمغتربعتنفرنستا،ولهتذاالستببقتامالفرنستيينبتنحيتتهعتنالحكتمأواخترعتام
مسلحةتطالبب رجاعالسلطانالشرعيللتبود،وقتامالفرنستيونبنفيتهوعائلتتهإلتىجزيترةكورستيكافتيلذانش تحركة0299

،وبعتدأناشتتدالضتغطالبريطتانيواألمريكتيفضتًوعتنالستخطالمحلتي0291يناير9أولاألمر،ثمنقلإلىمدغشقرفي
بحقسلطانالمغربالشرعي،قامتب رجاعهإلىعرشهفيمعلىالحكومةالفرنسيةبسببماارتكبه0299والعربيفيعام

أواخترالعتامذاتتته،ثتمتشتكلتحكومتتةوطنيتةفتيالمغتتربأختذتعلتتىعاتقهتامفاوضتةالفرنستتيينمتناجتلاالستتتقولومتنثتتم
ترنتتت،م،ينظتترشتتبكةاالن0210فبرايتتر91مفاوضتتةالحكومتتةاالستتبانيةالتتتيكانتتتتحتتتلجتتزءًامتتناألراضتتيالمغربيتتةفتتي
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،وفيمعراثنائهاعلىالمعاهتدة 1 المتحدةوبالنسبةإلىليبيافيمايخصميثاقالجامعةالعربية

البريطانيةأكدتإليزابيىباركرالكاتبةالبريطانيةعلىأنالمادةالرابعةمنالمعاهتدةتتدل–الليبية

،ويتذكربتنحلتيم 2 متحتدةعلىعتدمتعتاراالمعاهتدةمتعميثتاقالجامعتةالعربيتةوميثتاقاألمتمال

أنالمتتتادةالرابعتتتةفتتتيالمعاهتتتدةاستتتتندتحكومتتتتهعليهتتتالمنتتتعالبريطتتتانيينمتتتناستتتتعمالقاعتتتدتها

م،إذمنعتتالفرقتةالعاشترةالتتي0291العسكريةفتيمهاجمتةمصترإبتانالعتدوانالثوثتيفتيعتام

،وقتتدلقيتتت 3 م0291مبركانتتتتتواجتتدفتتيالقاعتتدةالبريطانيتتةممتتنالتحتتركنحتتومصتترفتتينتتوف

المعاهتتتتدةترحيبتتتتًاحتتتتارًالتتتتدىاألوستتتتاطالسياستتتتيةوالشتتتتعبيةالبريطانيتتتتة،وأشتتتتارتصتتتتحيفةالتتتتتايمس

البريطانيتتةإلتتىأنالمعاهتتدةمتفقتتةمتتعاستتتقولليبيتتاوميثتتاقاألمتتمالمتحتتدةولتتيسفتتيشتتروطهامتتا

 Chicago tribuneتربيتتون،فتتيحتتينانتقتتدتهاصتتحيفةشتتيكاغو 4 يمتتسستتيادةليبيتتاالقوميتتة

األمريكيتتةوأشتتارتإلتتىستترعةالمفاوضتتاتالتتتيحتتدثتبتتينالبلتتدينوقلتتةالتتثمنالمتتدفوعوأنأهتتداف

،كمتتتتتاانتقتتتتتدهاالمنتتتتتدوبالروستتتتتيفتتتتتيالمجلتتتتتس 5 بريطانيتتتتتاالتتعتتتتتدىالحفتتتتتاظعلتتتتتىمصتتتتتالحها

لميثتتتتاقاألمتتتتماالقتصتتتتاديواالجتمتتتتاعيفتتتتيهيتتتت ةاألمتتتتمالمتحتتتتدةوبتتتتينأنهتتتتاتتنتتتتاقامتتتتعمبتتتتاد

،ولقيتتتالمعاهتتدةانتقتتاداتعلتتىالصتتعيدالعربتتيفقتتدقتتالعنهتتاعبتتدالتترحمنعتتزام أنهتتا 6 المتحتتدة

،وانتقتتتدتهاالكثيتتترمتتتنالشخصتتتياتالعربيتتتة 7 أستتتوأحتتتتىمتتتنمعاهتتتدةالحمايتتتةفتتتيشتتتمالإفريقيتتتا

نالجامعتتةالعربيتتة،ومتتنالجتتديربالتتذكرأ 8 األختترى،وهاجمتتتالصتتحفالمصتتريةالمعاهتتدةبشتتدة

                                                           
 .910مصطفىبنحليم،ليبياانبعاىأمة،ص 1 
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 .0291آب،1807،9صحيفةاألخبار،العدد 4 
.0291آب،1801،9،جريدةاألخبار،العدد0291أغسطس1049،00صحيفةالحوادى،العدد 5 
 .0291آب،1804،1صحيفةاألخبار،العدد 6 
.10م،ص0219راشدالبراوي،ليبياوالمؤامرةالبريطانية،دارالنهضةالعربية،القاهرة، 7 
.018ميفاضلمجيدالربيعي،المصدرالسابق،ص 8 



997 

 

كانتتتقتتدطلبتتتمتتنالحكومتتةالليبيتتةإعومهتتاإذكتتانهنتتاكبنتتدفتتيالمعاهتتدةيتعتتارامتتعميثتتاق

الجامعتتةالعربيتتة،ف جابتتتحكومتتةالمنتصتترب نتتهلتتيسفتتيالمعاهتتدةبنتتدواحتتديتعتتارامتتعالميثتتاق

رستتلنتتوريالستتتعداوي،ولتتمتحظتتتىالمعاهتتدةبموافقتتةالعديتتتدمتتنالشخصتتياتالليبيتتتة،ف  1 المتتذكور

ثتارة رئيسحزبالمتؤتمرالتوطنيرستالةإلتىالحكومتةالعراقيتةطلتبفيهتاتتدخلالحكومتةالعراقيتةوا 

وأرستتتلبشتتتيرالستتتعداويرستتتالةإلتتتى 2 موضتتتوعالمعاهتتتدةفتتتيأولاجتمتتتاعتعقتتتدهالجامعتتتةالعربيتتتة

،ونتيجتتةلتتذلك 3 طانيتتةالملتتكإدريتتسوأختترىإلتتىمحمتتودالمنتصتتريحتتت فيهتتاعلتتىالمعاهتتدةالبري

عقتتدالمستشتتارالصتتحفيللملتتكمتتؤتمرًاصتتحفيًاتحتتدىفيتتهعتتنالمعاهتتدةوأوضتتحأنالموافقتتةعلتتى

،وانقستتتمتالصتتتحيفةالليبيتتتةفتتتي 4 المعاهتتتدةأورفضتتتهاأمتتتريعتتتودإلتتتىمجلتتتساألمتتتةاالتحتتتادي

ينطالتبفريتقآخترانتقادهاللمعاهدةعلىعتدةأقستام،فطالتببعضتهابشتروطأكثترحريتة،فتيحت

عقتتدأيتتةمعاهتتدةمتتعبريطانيتتا،وهنتتاكفريتتقوافتتقعليهتتالكنتتهلتتميكتتنراضتتيًاعتتنوضتتعمستتاحات

. 5 واسعةتحتتصرفالقواتالبريطانية

موافقتالحكومةالليبيةالمؤقتةباإلجماععلتىمشتروع0290فيالسابعمنشهرأكتوبرسنة

موانتهتتزتاللجنتةالطرابلستتيةهتتذه0290ديستتمبر97طةفتيدستتورليبيتتاالجديتتدوتستلمالملتتكالستتل

الفرصةوأرسلتإليهكتابًامفتوحًابصفتهأميربرقة...وهذانصالكتابالمفتوح:

منرئيساللجنةالطرابلسيةإلىحضرةصاحبالسموأميربرقة،السيدمحمدإدريتسالمهتدي 

السنوسي.

السومعليكمورحمةاب.

                                                           
.0291سبتمبر0141،9صحيفةاليقظة،العدد 1 
.0291آب،1801،9صحيفةاألخبار،العدد 2 
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الوقتتتمتستتعللستتكوتواللونتظتتار،وقتتدوقتتفالتتوطنعلتتىالهاويتتة،فتت ذالتتمتمتتتدلتتميبتتقفتتي

إلنقاذهأيديجميعأبنائهفالكارثةواقعةالمحالة.

ومازالالمستعمرونوالمستربلتوأنصارالفدرالييحاولونإبطالقرارهيئةاألممليتمكنوامتن

اآلراءفيطرابلسوبرقةوفزانعلتىأنأقتوىمتاتقسيمالوطنواستعبادأبنائه...وقدأجمعتجميع

يعتمدعليهالمستعمرونوأنصارهمفيتنفيذأغراضهماالستعماريةوسلبحريةالشعبهوسكوتكم

علىتصرفاتهمفيليبيا،حتىأصبحالشعبمقتنعًاب نسموكممنأنصارالفدرالي،ومقتنعًاأيضًا

بتتتاتكموتمشتتتيًامتتتعسياستتتتكم،متتتععلمهتتتمبضتتتررهعلتتتىبتتت نيناصتتترونهإنمتتتايناصتتترونهإرضتتتاءلرغ

استتتتقولالتتتوطنومصتتتلحةالشتتتعب،يؤكتتتدهتتتذاأنجميتتتعإخواننتتتاالبرقتتتاويين،ممتتتنتولتتتواالحكتتتم،أو

وفتتتيمقتتتدمتهممنتتتدوبكم–عضتتتويةالبرلمتتتانفتتتيبرقتتتة،أوممتتتنيتتتدينونبتتتالوالءلألستتترةالسنوستتتية

لوايومتًامتناأليتامأنينتادوابالوحتدةاالندماجيتة،أوكتلهتؤالءلتميحتاو–بمجلسهيئتةاألمتمبليبيتا

يتساهلوافيالتمسكبالنظامالفدرالي،العتقادهمأنهمينفذونرغباتكم.

وقتتدترتتتبعلتتىمتتوقفكمهتتذاأنانقستتمالشتتعبعلتتىنفستته،ووجتتدتآراءالمستتتعمرينوأنصتتارهم

بمجترد–لمتهم،وكانفتيمقتدوركممنافذإلىصفوفه،فلميكنمنالسهلعلىدعاةالوحدةجمعك

أنتتقدمواصفوفالشعبمنادينبوحدتهاالندماجيةواستقوله–ماصدرقررهيئةاألممالمتحدة

تنفيذًالقرارهيئةاألمم،قبلأنتتاحلبلتوأنصارهالمستعمرينفرصةالعملإلبطاله،أوتفسيرهبما

ألحتدأنيطالتببغيترمتاتطالتببتهأنتتوالشتعب،اليتفقمعمصلحةالشعب،وحينذاكاليمكتن

كمااليمكنإلراداتاالحتولوأنصارهمأنيتوعبوابحقناأمامهذاالتكتلالذيالينفصم.

يتتاستتمواألميتتر:لتتيسالشتتعبالليبتتيجبانتتًا،فقتتدشتتهدجميتتعالعتتالمبشتتجاعته،وعتترفأعتتداؤه

ماستكوحدتته،وكتانفتيإمكتانستموكمأنتكونتوامواقعضرباتهالقاتلةفينحورهم،ولكتنينقصتهت
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أولالداعينإليها،وأنتكونوالهكماكانسلطانمراك،للمراكشيين،ونؤكدلكتمأنكتملتوفعلتتملمتا

وجدتقضيتنامعارضًا،ولماحصلهذااالنشقاقفيصفوفالشعب.

الستتقولناووحتدتنا،الشكأنسموكميعلمقيامثوىحكوماتفيليبياهوأقتوىضتربةتوجته

نشتتتاءهتتتذهالحكومتتتاتالتتتثوى،بتتتلأيدتتتتهبتتت قراركنظتتتامأول ولكنتتتكلتتتمتعتتتارافتتتيهتتتذاالتقستتتيموا 

حكومتتةمنفصتتلةفتتيبرقتتة،بتتدونأنيؤختتذفيهتتارأيالطرابلستتيين،وقبلتتتمتتنهيئتتةالستتتينمشتتورتها

ًاوجتودهتذهالهيئتة،وآراءهافيهذاالموضتوع،فتيالوقتتالتذيتستمعفيتهصتيحاتالشتعبمستتنكر

ومناديًابعدماالعترافبهاوب عمالها...ونؤكدلكمأنتشجيعكملت سيسهاهوالذيأغراهابالمضي

فتتتتيأعمالهتتتتاضتتتتدرغبتتتتاتالشتتتتعب،وقتتتتداتختتتتذتمتتتتنت ييتتتتدكمللنظتتتتامالفتتتتدراليأقتتتتوىستتتتندلتثبيتتتتت

. 1 مركزها

البستلبإرادتته،والبتالتحكمفتيياصاحبالسمو:اليمكنللشعبأنيرضتىبهتذاالتقستيم،و

مصيره،فهويريدتحقيقوحدتهاالندماجيةالكاملة،ويريدحكومةمنتخبةمنبرلمانمنتخبانتخابًا

حرًا،علىالنسبةالعدديةلجميعأفرادالشعب،يختارالبرلماناسمها،ويختاررئيسها،ونعتقدأنتهال

نتكتتونرئتتيسجمهوريتتة،أوأميتترأوملكتتًا،فتت نهتتذهيضتتركم،متتتىاحتتتفظالشتتعبلكتتمبالرياستتة،أ

األلقابمناختصاصالشعب،يلقبرئيسهبماشاء،وهوالمسئولعنها.

وترىاللجنةالطرابلسيةأنالطرابلسيينمازالواإلىاآلنيخطبونودإخوانهمالبرقاويينلتحقيق

،كانللطرابلسيينكلالعذرلوحتفاظبرأيهم،الوحدةاالندماجية،ف ذاأبىالبرقاويونإالهذاالتقسيم

ولنيقطعوااألملفيتحقيقالوحدة.

وتتترىاللجنتتةأنتتهاليمكتتنالتتتحكمفتتيعواطتتفالشتتعببهتتذهاألستتاليبالقائمتتةاآلنعلتتىكبتتت

الرضتتوخلهتتا،وتمكنتتتمتتنكراهيتهتتا،وهتتوفتتيطريقتتهإلتتىالحريتتة الحريتتةوستتلبالحقتتوق،فقتتدمتتل 

                                                           
.718-714الطاهرالزاوي:جهادالليبيين،ص 1 
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يتتققتترارهيئتتةاألمتتمتطبيقتتًاصتتحيحًاصتتريحًا،قتتدظهتترتبتتوادرهتتذافيمتتاقتتامبتتهمتتنالحمتتراء،وتطب

مظاهرات،ف ذاعارضتمقيامثوىحكومات،وعارضتمإداراتاالحتتولبتبطوناألوضتاعالقائمتة

اآلن،ونتتتتاديتمبوحتتتتدةالشتتتتعباالندماجيتتتتة،واالنتختتتتابعلتتتتىالنستتتتبةالعدديتتتتة،واختيتتتتارنتتتتوعالحكتتتتم

كم،كتتانذلتتكدلتتيًومتتنكمعلتتىمناصتترةالشتتعبواالنضتتمامإلتتىصتتفوفالعتتربفتتيوشتتخصالحتتا

وجهةالنظرفيالدفاععنالقضيةالليبية،وسيكافئكمالشعببخيرمايكاف بهزعيمشعبي.

أنعتتدممعارضتتتكمألعمتتالمستتتتربلتتتوالمستتتعمرين،وأنصتتارهماليتتتؤثرفتتيصتتميمالشتتتعب

بطالقراراتها،ويحملكتمعلىالمضيفيطريقالوحدةاال ندماجية،وعدماالعترافبهيئةالستين،وا 

تبعتةكتتلمتايعتتتراقضتيتهأويستتيءإلتىاستتتقوله،كمتتايحملكتمتبعتتةكتلمتتايترتتبعلتتىالنظتتام

الفتتتدراليمتتتنمعاهتتتداتواتفاقتتتات،ويعتبرهتتتاباطلتتتة،ألنهتتتاوقعتتتتممتتتناليملكهتتتاواليملتتتكالموافقتتتة

عليها.

ةتتقتتدمبهتتااللجنتتةالطرابلستتيةإلتتىستتموكم،وتعتقتتدأناألكثريتتةالستتاحقةمتتنهتتذهكلمتتةصتتريح

سكانليبياتودأنتخاطبكمبهذهالصراحة،ولكنظروفهاالتسمحبذلك.

.   1 وترجواللجنةأنيجدمنكمهذاالصوتالوطنيآذانًاصاغية

 رئيس اللجنة الطرابلسية م91/1/0290

الفيتوري السويحلي 

-0271والفرنستتتتتتتيةفتتتتتتتتيليبيتتتتتتتتاثمقدمتتقريرًايشتملعلىمجملالسياسةاالنجليزية

وزعتهاللجنةالطرابلسيةعلىساسةالعربالمشتغلينبالقضاياالعربية،وهذانصه:0299

 إلىحضرةصاحب....
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انيتةاحتلتتم،وبعدانهزامدولالمحورفيافريقيةفتيالحتربالعالميتةالث0271منذينايرسنة

انجلتتتراوفرنستتاليبيتتاوتولتتتاكتتلمتتاكانتتتايطاليتتاتتتتوالهمتتنستتلطةوتشتتريع،وأستتندتشتتئونطتترابلس

وبرقةإلىانجلتترا،كمتاأستندتإلتىفرنستاشتئونفتزانوغتدامسومتاحولهمتامتنالمنطقتةالجنوبيتة،

رحمةواإلنصافينسيهموترقبالليبيونمنوراءهذااالحتولنوعًاآخرمنالحكمفيهشيءمنال

قتوةاالستتعمارااليطتالي...ولكتناالستتعماراالنجليتزيالفرنستاويكتانشترًادونتهشتروراالستتعمار

كلها.

وانجلتالحربالعالميةعنوعيبشريعام،وخصوصتًافتيالشتعوبالمغلوبتة،فكتانالليبيتون

ادالسياستتيتستتتندفتتيمبرراتهتتافتتيمقدمتتةمتتنستتعواالنتهتتازهتتذهالفرصتتةليستتت نفواحلقتتةمتتنالجهتت

وأدلتهاعلىجهادهمالمسلحالذيدامعشرينسنةفيوجوهااليطاليين.

وتقتتتدمتالجامعتتتةالعربيتتتةإلتتتىالمعتتتتركالسياستتتيالتتتدوليالتتتذيأستتتفرتعنتتتهالحتتترب،ونتتتادت

لتىبوجوبتحريرالشعوبالعربيةوفيمقتدمتهاالشتعبالليبتي،فكتانذلتكبمثابتةتشتجيعلليبيتينع

المطالبتتةبحتتريتهمواستتتقولهم،وتولتتتالتتدفاععتتنقضتتيةليبيتتاوبتتذلتفتتيستتبيلإقنتتاعهيئتتةاألمتتم

بعدالتهاوجمعاألدلةعلىصحتهاجهودًاجبارة،تتارةبواستطةأمينهتاالعتاممعتاليعتزامباشتا،وتتارة

قنتتاعالتتدول المشتتتركةفيهتتابواستتطةوفودهتتاوستتفرائهاحتتتىتمكنتتتمتتنإثارتهتتاأمتتامهيئتتةاألمتتم،وا 

ب دخالهافيجدولأعمالها.

واتستتعالمجتتالأمتتتامالليبيتتينلتتتإلدالءبصتتوتهمأمتتتامهيئتتةاألمتتتمفتت لفواوفتتتودًاوطتتالبواباستتتتقول

بودهمأمامهيئةاألمم،وكانتالجامعةووفوددولهايؤيدوناستقولليبياأمامالهيئةويدلونب كثر

. 1 العترافباستقولليبيامنحجةعلىصحةالمطالبووجوبا
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وفيكلأدوارالقضيةأمتامهيئتةاألمتمكتاناالنجليتزوالفرنستاويونيراوغتونويدستونالدستائس

فيأوساطهيئةاألمملعدماالعترافباستقولليبياليخلوالهمالجوالستبعادالشعبالليبي.

متتتن90جلستتتتهاالمنعقتتتدةيتتتوموكللتتتنجهتتتودالعتتتربوالليبيتتتينبالنجتتتاحوقتتتررتهيئتتتةاألمتتتمفتتتي

م،0299ماستتتتقولليبيتتتا،علتتتىأنيعلتتتنفتتتيمتتتدةالتتجتتتاوزأولينتتتايرستتتنة0272نتتتوفمبرستتتنة

وكاننصرًامؤزرًاللعربوخذالنًالإلنجليزوالفرنساويينعلىالسواء.

وأسندتإدارةالبودمؤقتًاإلىاالنجليزوالفرنساويينإلىأنيعلناستقولليبيا.

كتتاناالنجليتتزوالفرنستتاويينقستتاةفتتيإدارتهتتم،جبتتابرةفتتيأحكتتامهم،لتتيسللتتوطنيينحتتقفتتيو

الوظائفمعهم،وأجرواأحكامهمعلتىمقتضتىالقتانونالفاشستتيالتذييفترقبتيناألجنتاس،ويميتز

بينالحاكموالمحكوم،وهمحكامب مرهمالقانونيردعهموالرحمةتقللمنقسوتهم.

نتقالتظاهراالنجليزبتعريباإلدارةللتقليلمنالموظفينالمرتزقتةالتذينجتاءبهتموفيفترةاال

رهتتاقالشتتعببالضتترائب،ولتوعتتباالنجليتتزودسائستتهملتتمتكتتن االنجليتتزالستتتنفادميزانيتتةالتتبودوا 

%وألفتتتلجتتانلستتنالدستتتوروعمتتلالترتيبتتاتالوزمتتة9عمليتتةتعريتتباإلدارةناجحتتةأكثتترمتتن

نالدولةالجديدة،ولكنهامعاألسفكانتتحتإشرافاالنجليزمتمشيةمعرغباتهم.إلعو

وقتتدلعتتباالنجليتتزفتتيفتتترةاالنتقتتالدورًافظيعتتًافتتيخلتتقالنتتزاعوتضتتارباآلراءبتتينالزعمتتاء،

وأطلقوالبعضهمعنانالدعايتةألنفستهمحتتىكتانواليستمعونأقتبحالشتتائمفتيهمواليحركتونستاكنًا،

وقدذهبواإلىأبعدمنهذافقدكانرئيساإلدارةاالنجليزييحراالناسعلىالتظاهرمعبعا

. 1 الزعماءوهميهتفونبسقوطاالنجليز
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 فترة االنتقال:

موهتتوموعتتدإعتتوناستتتقولليبيتتاوت ستتيس0299ومتترتفتتترةاالنتقتتالوجتتاءأولينتتايرستتنة

موأعتبترهتذااليتوم0290ديستمبرستنة97موعتدهوأعلتنيتومدولتها،وقدمإعتوناالستتقولعتن

أوليتتتوملت ستتتيسالدولتتتةالليبيتتتة،ونتتتوديبالستتتيدإدريتتتسالسنوستتتيملكتتتًاعلتتتىليبيتتتا،وتشتتتكلتوزارة

وطنية،وكانتخطتوةمباركتةفتيستبيلاالستتقولرغمتًاعلتىمتاوضتعهالغاصتبونفتيطريقتهمتن

انبثقفجره،ولكنعيوناالنجليزالساهرةوحيلهمالماكرةلعقبات،وظنالليبيونأنعصرالحرية

تتركهذااالستقوليؤتيثمرته،فمازالتسلطتهممفروضةعلىكلشيء،وعينتوامستشتارينفتي

جميعالتدوائرف صتبحإلتىجانتبكتلوزيترأوموظتفكبيترمستشتارانجليتزي،ولتميفتتهمأنعينتوا

تشارينسلطةمطلقة،وبهذهالطريقةاستولواعلىجميعشئونالدولة،مستشارًابريطانيًاومنحواالمس

ولميتغيرمنإدارةالحكومةشيءإالبعااألسماء،ومازالالموظفيناألجانبيمألونالوظائف

الرئيسيةوغيرالرئيسية.

وقتعوقدربطاالنجليزالعملتةالليبيتةباإلستترلينيمتنغيترأنيكتونلهتارصتيد،ومتنغيترأني

عليهتتاوزيتترالماليتتةوالغيتتره...وقتتدكتتتبعليهتتاعبتتارة يتعامتتلبهتتاقانونتتًا واليعلتتمأحتتدشتتيئًاعتتن

وارداتالتتبودومصتتروفاتهاوميزانيتهتتاغيتتراالنجليتتز،وعبثتتًاحتتاولالليبيتتونأنيلبستتواهتتذاالوضتتع

ستتلكواطريقتتًاإالوجتتدواقتتوةالجديتتدثوبتتًاوطنيتتًايملكتتونفيتتهإرادتهتتموتنطلتتقفتتيإدارتتتهحتتريتهم،فمتتا

. 1 االنجليزوالفرنساويينتتحداهموتعتراكلتحسينيصبغاإلدارةبصبغةوطنية

ذاكانتتتتجهتتتودالحكومتتتةالليبيتتتةمقيتتتدةبهتتتؤالءالمستشتتتارينفتتتوشتتتكأناالنجليتتتزربحتتتواكتتتل وا 

ل،ألنتصترفهمقبتلشيء،وأنمركزهمفيليبيابعداالستقولأصبحأقتوىمنتهفيهتاقبتلاالستتقو

االستقولتصرفالمستعمر،فهوقابتلللنقتدواالحتجتاجعليته،أمتابعتداالستتقولفقتدأصتبحوافتي
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نكانتت الظاهرغيرمسئولينوأنجميعاألمورمسندةإلىالحكومةالوطنيةوهتيمستئولةعنهتاوا 

الحقيقةغيرذلك.

وأناالنجليتزيستتيطرونعلتىكتلشتتيء،متنهتذايفهتمأنالوضتتعفتيليبيتامتتازالغيترستليم،

نماهتوالقتوةوسياستةاالنجليتزالخرقتاءالتتيمتازالتوايتبعونهتا وليسهذاباختيارالحكومةالليبية،وا 

معالشعوبالعربية،ولوخليبينالليبيينوشئونهملماأقترواهتؤالءالمستشتارينفتيمراكتزهم،ولمتا

ميةمنتدخلاألجنبي.رضواإالأنتكوناإلدارةوطينيةسل

 ثالوث االستعمار :

لقتتدأصتتبحتفتتيالتتبودثتتوىدولتتنتتازعالنفتتوذوتتستتابقإلتتىالحتتدمتتنستتلطةالشتتعبوتقييتتد

حريته،وهيانجلتراوفرنساوأمريكا،وأصبحهذاالثالوىاالستعمارينكبةعلىاستقولالبود،وقد

مريكتتانمتنأمتتوكالطرابلستتيينمتاحتتولهتتم،ستتواءاقتضتتالسياستتةاألنجلتتوأمريكيتةأنيستتتبيحاأل

أكانوسطالبلدأمخارجه،وسواءأكانفيالسواحلأمفتيالتدواخل،وهتذامطتارالموحتةوهتومتن

الدرجتةاألولتتىمتتنمطتاراتالعتتالمقتتدأنشتتئفتيأخصتتببقعتتةفتتيطترابلس،وأكثرهتتاعمرانتتًاوأشتتدها

وأزالتتتوامتتتنالمنطقتتةكتتتلمتتتافيهتتتامتتتنبيتتتوتونخيتتتلوزيتتتتونازدحامتتًابالستتتكانلتتتميتقيتتتدوافيتتتهبقيتتتد،

وأشتتجارفاكهتتةوقلبتتواعاليهتتاستتافلها،وبنتتوافيهتتاالقصتتوروالتتدوروالموهتتيوأوجتتدوافيهتتامتتنأنتتواع

التسليةكلمااخترعفيهذاالعصرالحتديى،وقتدشترعوافتيإنشتاءمطتاراتفتيهتونوغيرهتامتن

نتتتتزاعاألمتتتوكعنتتتدحتتتد،بتتتلمتتتازالتتتوايتستتتعونفيتتتهكلمتتتاحتتتولهتتتمالمتتتدنالداخليتتتة،ولتتتميقفتتتوافتتتيا

التوستتتع،والغريتتتبمتتتناألمتتتريكيينأنهتتتماليستتتتخدمونالطرابلستتتيينفتتتيأعمتتتالهمإالإذالتتتميجتتتتدوا

غيرهم،وقداقتبسواهذامناالنجليز.
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 تذمر الشعب :

أنهماليعتمدونفيأعمالهمغيرخافعلىالشعبمايعملهاالنجليزوالفرنساويينفيليبيا،و

علتتىرضتتاءوموافقتتةحكومتهتتا،فهتتماليبتتالونمتتناعتتترااطتتريقهمأنيزيلتتوهأويقستتواعليتتهحتتتى

يكونمثًولغيرهفهومتذمرومازاليتذمر،ألنهيرىأصابعاالنجليزوالفرنساويينتحترككتلشتيء

اضيهالمطاراتبدوناحتراملحقوقه،وهوقوةواقتدارًا،ويرىاألمريكانيسخرونمنهوينشئونفيأر

. 1 اليقدرعلىإزالةالظلمواليجدمنيناصره

وقدبدأتالجرائتدالمحليتةتشتيرإلتىهتذاالتتذمروتنتاديبفداحتةالخطترإذالتميتتدارك،وتشتجع

الحكومةعلىموقفالصراحةوالصرامة.

نالمسئولين،بلعمدواإلىالدسبتينولميقتصرالغاصبونعلىالتدخلفيإدارةالبودوشئو

أفتترادالشتتعب،وخلقتتواحركتتةانفصتتاليةبتتينأقستتامالتتبودالثوثتتة،أقتتامواعلتتىأستتاسالنظتتامالفتتدرالي

قامتتهاألدلتةعلتىأنهتاهتي الذيأرغمواالدولةعلىاألخذبه،رغمًاعلىتمستكالشتعببالوحتدة،وا 

الوضعالطبيعيللبود.

أقستتتامليبيتتتااجتماعيتتتًاواقتصتتتاديًاأستتتبابًالتحقيتتتقاالنفصتتتاليةوتفريتتتقكلمتتتةواتختتتذوامتتتنتفتتتاوت

الشعب،ولهمسياسةخاصتةفتيالحيلولتةبتينمصتروليبيتالتكتونبمثابتةقاعتدةللتفريتقبينهتاوبتين

سائرالدولالعربية،معأنمصرأحسالدولالعربيةبسياسةليبياوأعلتمبهتالجوارهتا،وألنالثقافتة

بيتتتةكلهتتتامصتتترية،عتتتدامتتتابينهمتتتامتتتنالمصتتتالحالماليتتتةوالتجاريتتتة،واالنجليتتتزوالفرنستتتاويونالاللي

يجهلونهذهالحقائق،كمااليجهلونميلالليبيينإلىمصر،لذلكتراهميسعونجاهتدينللحيلولتة
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حتاولونبينهاوبينمصتر،ومتازالتوايمتانعونفتيانضتمامهاإلتىالجامعتةالعربيتةفتيالوقتتالتذيي

. 1 فيهإلحاقهابحلفاألطلنطيومؤسسةاليونسكو

 موقف الشعب من الحكومة:

ي خذالشعبعلىالحكومةمصانعةاالنجليزوالفرنساويينوعدممعارضةمطالبهم،ويترىلزامتًا

عليهاأنتقفمنهمموقفالصتوبةلوحتفتاظبكرامتهتاكدولتةمستتقلةذاتستيادة،ويدفعتهإلتىهتذا

طنيتتةحرصتًامنتتهعلتىأنيتترىاستتقولبتتودهكتامًووحكومتهتتاتمثتلهتتذااالستتقولتمثتتيًودوافتعو

ينفيعنهكلتدخلأجنبي.

 سياسة المعاهدات :

متتنأهتتممتتايرمتتيإليتتهاالنجليتتزوالفرنستتاويونتحقيتتقسياستتةالمعاهتتداتليستتتولواعلتتىمرافتتق

تحتإدارتهم،ويتخذوامنالبودمركزًاحربيًاالبودالحيويةويجعلواالشعبتحترحمتهموالحكومة

يغتتزونمنتتهالتتبودالعربيتتة،وينشتتئوافيهتتامختتتازنلمعتتداتهم،ومختتابئلطتتائراتهم،وفتتيهتتذاالفضتتتاء

المبرمعلىالشعبب سره.

وسياستةالمعاهتتداتهتتيالتتتيأودتبتتالبودالعربتتيإلتتىالحضتتياومكنتتتاألجانتتبمتتنرقتتاب

صنولسياسةالمستشارين،فمانقصمنإحتداهاأكملتتهاألخترى،واليخفتىحكومتهاوشعوبهاوهي

علىحكومةليبياماقاستهالشعوبالضعيفةمنهذهالسياسةالغاشمة،فكانمنالمعقولأنتتخذ

منتتهنبراستتًاتهتتتديبتتهإلتتىمتتايجنبهتتاالوقتتوعفيمتتاوقتتعفيتتهغيرهتتامتتنالحكومتتاتالتتتيتقتتدمهاومتتا

امنويوتالحرببش نها.ينتظرأنيناله

                                                           
.790الطاهرالزاوي:جهادالليبيين،ص 1 



917 

 

والشعبغيررااعنسياسةالمعاهدات،ف ذافتحتالحكومةعلىنفسهاهتذاالبتابفستيزداد

الشتتعبتتتذمرًا،وستتوفاليعتتدمفتتيالقريتتبأوالبعيتتدوستتيلةإلبطتتالكتتلمعاهتتدلتتمتبررهتتاالمصتتالح

الوطنيةالحقة.

ستتوقًاإلستترائيل،فقتتدشتتوهدفتتياأليتتاموقتتدظهتترتفتتيليبيتتاسياستتةانجليزيتتةترمتتيإلتتىجعلهتتا

األخيرةمراكتبيهوديتةترستوفتيمينتاءطترابلسوبنتيغتازيألختذمتاهتيفتيحاجتةإليتهبتدونأن

تلقىممانعة،كماشوهدأنيهوديًامعينًافيبنيغازييرفتعالعلتمالصتهيونيعلتىبيتتهفتيبعتا

يتفاقمخطبه .المناسبات،والىهذانلفتنظرالدولالعربيةقبلأن

 1 اللجنة الطرابلسية

وهكتتتذارفضتتتتاللجنتتتةالطرابلستتتيةكافتتتةالمعاهتتتداتبمتتتافيهتتتاالمعاهتتتدةالليبيتتتةالبريطانيتتتةوالتتتتي

م،ثتمانتهتىعمتلاللجنتةالطرابلستيةكغيرهتا0241متارس98انتهتبجوءالقواعتدالبريطانيتةفتي

فتيحصتولليبيتاعلتىاستتقولهاعتناإلدارتتينالبريطانيتةمنالقوىالسياسيةالتيلعبتدورًامهماً

والفرنسيةوكانلهاموقفهامناالنتخاباتورفضتبشدةالمعاهدةالبريطانيةالليبية.
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 قائمة المصادر والمراجع 
 أواًل:الوثائق  ير المنشورة:

محفوظةةات والدراسةةات التاريخيةةة بطةةرابلس ، ملةةف اللجةةان وثةةائق المركةةز الليبةةي لل - أ

 واألحزاب:

طتتترابلس،مركتتتزجهتتتادالليبيتتتينللدراستتتاتالتاريخيتتتة،شتتتعبةالوثتتتائقالعربيتتتة،ملتتتف -

  أجوبةالشيخالطاهرالزاوي.92وثيقةرقم 011اللجانواألحزابرقم 

 بعنتتتواناللجتتتة91شتتتعبةالوثتتتائقوالمحفوظتتتات،ملتتتفاللجتتتانواألحتتتزاب،وثيقتتتةرقتتتم 

الطرابلسية.

طتتترابلس،مركتتتزجهتتتادالليبيتتتينللدراستتتاتالتاريخيتتتة،شتتتعبةالوثتتتائقالعربيتتتة،ملتتتف -

  .9 وثيقةرقم 11اللجنةالطرابلسية،رقم 

طتترابلس،المركتتزالتتوطنيللمحفوظتتاتوالدراستتاتالتاريخيتتة،ملتتفاللجتتانواألحتتزاب -

سيةإلىالشعبالليبيتوضحلهالسياستة بياناللجنةالطرابل18 و.ر، 11رقم 

الخاطئتتةالتتتيدرجعليهتتا بشتتيرالستتتعداوي فتتيانحيتتازهإلتتىالسياستتاتاالنجليزيتتتة

 وتهجمهعلىالدولالعربيةوجامعتهاوأمينهاالعام.

  .71 لوثيقةرقم 11ملفاألحزابوالجانرقم  -

مأحمتتدالشتتريفالسنوستتيوثتتائقالمتتؤتمرالتتوطنيالبرقتتاوي،خطبتتةالستتيدأبتتوالقاستت -

/94 نائتتبرئتتيسالمتتؤتمرالتتوطني أمتتاممنتتدوبهيئتتةاألمتتمالمتحتتدةبليبيتتابتتتاريخ

 م.0291ينايرسنة

المركزالوطنيللمحفوظاتوالدراساتالتاريخيةبطرابلس،ملفسالمأبوخشيمرقم -

 م.0291مايوسنة9 بتاريخ99 و.ر 09 
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ذيتتةللجنتتةالطرابلستتيةإلتتىأمانتتةجامعتتةالتتدولالعربيتتةمتتذكرةمرستتلةمتتنالهيئتتةالتنفي -

 م.0291مارسسنة10بتاريخ

 دار الوثائق القومية بالقاهرة، - ب

م0271متتتايو92وثتتتائقوزارةالخارجيتتتةالمصتتترية،بيتتتاناجتماعتتتاتانشتتتاصفتتتي -

.0724،محفظةرقم14/91/7ملفرقم

يتتترعتتتنرحلتتتةاألمتتتينالعتتتام ،ليبيتتتاتقتتتارير،تقر097وثتتتائقعابتتتدين،محفظتتتةرقتتتم  -

 لجامعةالدولالعربيةإلىاألقطارالعربية.

 تقريتتترعتتتنمتتتؤتمرالصتتتلحببتتتاريسعتتتنالمستتتتعمرات97محتتتافظاألبحتتتاىرقتتتم  -

 االيطاليةالسابقة.

/طتتترابلس14/000دارالوثتتائقالقوميتتتةبالقتتاهرة،وثتتتائقالخارجيتتتةالمصتترية،ملتتتف -

معتتةالتتدولالعربيتتةإلتتىوزارةالخارجيتتة متتذكرةمرستتلةمتتنجا0112محفظتتةرقتتم 

 م.0272يونيوسنة90المصريةبتاريخ

 تقتتتاريراحتجتتتاجاللجنتتتة097دارالوثتتتائقالقوميتتتةبالقلعتتتة،محتتتافظعابتتتدينرقتتتم  -

الطرابلستتيةعلتتىأعمتتالبريطانيتتافتتيبرقتتتةإلتتىرئتتيسوزراءحكومتتةمصتتربتتتتاريخ

 م.0272يونيوسنة

 :ثانيًا: الوثائق المنشورة
 وثائق اللجنة الطرابلسية : -

متتذكرةاللجنتتةالطرابلستتيةحتتولالقضتتيةالليبيتتتةإلتتىمجلتتسالجامعتتةبتتتاريخأكتتتتوبر -

 م.0278

 م.0278مذكرةاللجنةالطرابلسيةإلىأمينجامعةالدولالعربيةبتاريخديسمبر -
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 متتتتتتذكرةاللجنتتتتتتة11طتتتتتترابلس،المركتتتتتتزالتتتتتتوطني،ملتتتتتتفاللجنتتتتتتةالطرابلستتتتتتيةرقتتتتتتم  -

  .0لسيةإلىمجلساألممالمتحدةبليبيا،و.ر الطراب

 م.0291اللجنةالطرابلسية،بيانفيأغسطسسنة -

اللجنةالطرابلسية،تعليقاللجنةالطرابلسيةعلىمذكرةالوفدالليبيفيالقضيةالتتي -

 قدمهاإلىاللجنةالسياسيةللجامعةالعربية.

لتتتىمجلتتتسجامعتتتةالتتتدولالعربيتتتةمتتتذكرةمرفوعتتتةمتتتناللجنتتتةالطرابلستتتيةبالقتتتاهرةإ -

 م.0278المنعقدةفيالقاهرةفيأواخرأكتوبرسنة

اللجنتةالطرابلستية،تعليتقعلتىمتذكرةمفتتيطترابلسفتيالقضتيةالليبيتةالتتيقتتدمها -

 إلىاللجنةالطرابلسيةللجامعةالعربية.

طتتترابلساللجنتتتةالطرابلستتتية،احتجتتتاجاللجنتتتةالطرابلستتتيةعلتتتىأعمتتتالاالنجليتتتزفتتتي -

 م.0272وبرقةترفعهإلىجامعةالدولالعربيةوجامعاتهايونيوسنة

نتداءمتناللجنتةالطرابلستيةإلتىالشتعبالليبتيبمناستبةاعتترافهيئتةاألمتمالمتحتدة -

 م.0272باستقولليبيابتاريخنوفمبرسنة

نمتتذكرةمرفوعتتةإلتتىمجلتتسهيئتتةاألمتتمالمتحتتدةبشتت نمتتايتتدورب روقتتةالمجلتتسمتت -

 م.0291أحاديىاالنتخاباتومنبيانالشعبمنالهيئةالتحضيريةيوليو

 وثائق جامعة الدول العربية: -

 رسالةالعيساويإلىشنيب7شعبةالوثائقالعربيةملفشكريفيصلرقمالملف  -

 م.0212أغسطس1 في91رقم 
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نتتصبطاقتتةجامعتتةالتتدولالعربيتتة،شتتعبةالوثتتائقالعربيتتة،ملتتفإدريتتسالسنوستتي، -

 فتتتتتتي19التتتتتدعوىلحضتتتتتتوراالجتمتتتتتاعموجهتتتتتتةإلتتتتتىمحمتتتتتتدرجتتتتتبالمنفتتتتتتيرقتتتتتم 

 م.0271أغسطس

اإلدارةالسياستتية،المستت لةالليبيتتة،تقريتترمقتتدممتتناألمتتينالعتتامإلتتىمجلتتسالتتدول -

م،عنقضيةاستقولليبيا،القاهرة،0291العربية،الدورةالثانيةعشر،مارسسنة

 م.0291سنة

00دوراالنعقتتادالعتتاديالستتابعفتتي–ت،مضتتبطةالجلستتةاألولتتىمحاضتترجلستتا -

 م.0274أكتوبر

 وثائق هيئة األمم المتحدة  -

01تقتاريررستميةمتنالجلستتةالرابعتةالتابعتةللجمعيتةالعامتتة،قتراراتفتيديستتمبر، -

م،منحليبيااالستقول.0272ديسمبر

يهيئتتةاألمتتمالمتحتتدةفتتيليبيتتاوثتتائقهيئتتةاألمتتمالمتحتتدة،التقريتترالستتنويلمنتتدوب -

سبتمبرستنة7المستر ادريانبلت إلىالسكرتيرالعاملهيئةاألممالمتحدةبتاريخ

 م.0291

مذكرةمندوباألممالمتحتدةإلتىمجلتساألمتمالمتحتدةبشت نأعمتالاللجنتةالحتادي -

 والعشرين.

 ثالثًا: المراجع:
 لىالثورة،دارالحياة،بيروت، د.ت .أحمد،محمود،تاريخليبيامناالستعمارإ  0

بالحتتاج،محمتتدالكتتوني،التعلتتيمفتتيمدينتتةطتترابلسالغتتربفتتيالعهتتدالعثمتتانيالثتتاني  9

 م.9111م،وأثرهعلىمجتمعالوالية،مركزجهادالليبيين،سنة0819-0200
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البرغثي،يوسفستالم،المعتتقوتواألضترارالناجمتةعتنالغتزوااليطتاليلليبيتاضتمن  1

 م.0210-0819كتابعمرالمختارنش تهوجهاده

بتتترج،محمتتتدعبتتتدالتتترحمن،العوقتتتاتالمصتتتريةعبتتترالتتتتاريخ،القتتتاهرة،المركتتتزالعربتتتي  7

 م.0229الدوليللنشر،القاهرة،

بعيتتتتو،مصتتتتطفىعبتتتتداب،المختتتتتارمتتتتنمراجتتتتعتتتتتاريخليبيتتتتا،بيتتتتروت،دارالطليعتتتتة،  9

 م.0248

 م.0291بععابدين،القاهرة،دراساتفيالتاريخالليبي،مطا -

بتتنحلتتيم،مصتتطفىأحمتتد،ليبيتتاانبعتتتاىأمتتة،ستتقوطدولتتةألمانيتتا،منشتتوراتالجمتتتل،  1

 م.9111

 م.0291البراوي،راشد،ليبياوالمؤامرةالبريطانية،القاهرة،مكتبةالنهضةالمصرية،  4

نبيتةفتيأبوعجيلة،محمدالهادي،دورالحركةالوطنيتةفتيالكفتاحضتداألطمتاعاألج  8

 م.0288ليبياعقبلحربالعالميةالثانية،مصراته،

م ،دارالشتتعب،0211-0212كفتتاحالشتتعبالليبتتيمتتناجتتلاالستتتقولوالوحتتدة  -

 م.9109القاهرة،

 م.0249التليسي،خليفةمحمد،معجمالجهادفيليبيا،دارالثقافة،بيروتت  2

 م.0211لمعارف،جوهر،حسنمحمد،وآخرون،ليبيا،القاهرة،دارا  01

الحريتتر،إدريتتسصتتالح،مواقتتفخالتتدةلعمتترالمختتتارفتتيكتتتابعمتترالمختتتارنشتت ته  00

 م.0281م،منشوراتمركزجهادالليبيين،0210-0819وجهاده

الحريري،فاروق،حموتالحربالعالميةالثانيةمعالدروسالمستنبطةمعكلحملتة،  09

 م.0281،بغداد،مديريةالمطابعالعسكرية،0ج
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حمدان،جمال،الجمهوريةالليبية،دراسةفيالجغرافيةالسياسية،عتالمالكتتب،القتاهرة،  01

 م.0249

حكتتتيم،ستتتامي،استتتتقولليبيتتتابتتتينجامعتتتةالتتتدولالعربيتتتةواألمتتتمالمتحتتتدة،دارالكتتتتاب  07

 م.0224م،طرابلسدارنهضةالشرق،ق،0219الجديد،

حتتدةاألمريكيتتةوحركتتةالتحتتديىفتتيليبيتتاالحستتناوي،ظتتاهرمحمتتدصتتكر،الواليتتاتالمت  09

م دراستتتتتتتتتةوثائقيتتتتتتتتتةفتتتتتتتتتيالتطتتتتتتتتتوراتاالجتماعيتتتتتتتتتة0211-0299بعتتتتتتتتتداالستتتتتتتتتتقول 

 م.9114واالقتصادية،مكتبةصخرللطباعة،بغداد،

الحتتص،عبتتدالتترحمنمحمتتود،المملكتتةالليبيتتةفتتيعهتتدبطتتلاستتتقولهاالملتتكإدريتتس  01

 م.0219،بيروت،السنوسياألولالمعظم،دارنشراآلداب

 م.0219حمادي،خيري،قضايانافياألممالمتحدة،بيروت،  04

خفتتتاجي،محمتتتدعبتتتدالمتتتنعم،قصتتتةاألدبفتتتيليبيتتتاالعربيتتتةمتتتنالفتتتتحاإلستتتوميإلتتتى  08

 اليوم،دارالكتابالليبي،ليبيا، د.ت 

 م.0249رفاعة،محمدعلي،الجامعةالعربيةوقضاياالتحرر،القاهرة،  02

 ت .–اهر،تاريخالفتحالعربيلليبيا،القاهرة،دارالمعارفمصر بدونالزاوي،الط  91

 م.0242جهادالليبيينفيديارالمهجر،طرابلس،مكتبةالفرجاني، -

 م.0241الزاوي،أحمد،عمرالمختار،مكتبةالفرجاني،طرابلس،  90

ةالعربيتة،الزاندي،محمدرجب،شكيبارسونوالقضيةالليبية،البيضتاء،مكتبتةالوحتد  99

 م.0217

 زيدان،محمدمصطفى،أيديولوجيةالثورةالليبية،مكتبةاألندلس،بنغازي، د.ت   91
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ستتتتتامح،عزيتتتتتز،األتتتتتتراكالعثمتتتتتانيونفتتتتتيإفريقيتتتتتاالشتتتتتمالية،تعبتتتتتدالستتتتتومأدم،دار  97

 م.0220الفرجاني،القاهرة،

 م.0288زيادة،محمودمحمد،حاضرالعالماإلسومي،دارالت ليف،القاهرة،  99

 م.0272زيادة،نقوال،ليبيافيالعصورالحديثة،ليبيا،  91

-0271الستتتتبكي،آمتتتتال،استتتتتقولليبيتتتتابتتتتيناألمتتتتمالمتحتتتتدةوجامعتتتتةالتتتتدولالعربيتتتتة  94

 م.0220م،مكتبةمدبولي،القاهرة،0299

الساعدي،المبروك،النظمالحربية األدوارلدىعمرالمختار منشتوراتضتمنكتتاب  98

 م.0210-0819تارنش تهوجهادهعمرالمخ

 م.0290األشهب،محمدالطيب،عمرالمختار،القاهرة،  92

الشتتلماني،محمتتدعبتتدالستتوم،شتتيءعتتنبعتتارجتتالعمتترالمختتتار،مطبعتتةالثتتورة،  11

 د.ت.

الشتتتتيباني،عمتتتترمحمتتتتد،تتتتتاريخالثقافتتتتةوالتعلتتتتيمفتتتتيليبيتتتتا،منشتتتتوراتجامعتتتتةالفتتتتاتح،  10

 طرابلس، د.ت .

م،0244اد،متتتتيوددولتتتتةليبيتتتتاالحديثتتتتة،القتتتتاهرة،مطبعتتتتةاإلتحتتتتاد،شتتتتكري،محمتتتتدفتتتتؤ  19

 م.9109طرابلسدارآلعيدللنشروالتوزيع،القاهرة،

 م.0290الشنيطي،محمود،قضيةليبيا،مكتبةالنهضةالمصرية،القاهرة،  11

 م.0249الشيخ،رأفت،تاريخالعربالحديى،دارالثقافة،القاهرة،  17

يتتزستتعيد،المطتتابعوالمطبوعتتاتالليبيتتةقبتتلاالحتتتولااليطتتالي،الصتتويعي،عبتتدالعز  19

 م.0282المنش ةالعامةللنشروالتوزيع،طرابلس،
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عتتتتارف،جميتتتتل،المتتتتذكراتالستتتتريةألولأمتتتتينجامعتتتتةدولعربيتتتتة،المكتتتتتبالعربتتتتتي  11

 م.0244الحديىللطباعةوالنشر،القاهرة،

الدراساتالعربيةجامعةالتدولالعربيتة،العقاد،صوح،ليبياالمعاصرة،معهدالبحوىو  14

 م.0241

عبتتتدالتتترحيم،عبتتتدالتتترحيمعبتتتدالتتترحمن،تتتتاريخأوربتتتاالحتتتديىوالمعاصتتتر،دارالفكتتتر  18

 م.0288العربي،القاهرة،

م،تعريتتتبخليفتتتةالتليستتتي،دار0201-0901عبتتتدالكتتتريم،رافتتتق،العتتتربوالعثمتتتانيين  12

 م.0247الثقافة،بيروت،

رفعتتتت،العوقتتتاتالمصتتتريةالليبيتتتةفتتتيالنصتتتفاألولمتتتنالقتتترنعبتتتدالعزيتتتز،محمتتتد  71

 م.0281العشرين،القاهرة،

 م.0294عبدالحميد،محمدكامل،الشرقاألوسطفيالميزاناالستراتيجي،القاهرة،  70

عبتتدالنبتتي،مجتتديرشتتاد،العوقتتاتالمصتتريةالليبيتتة،القاهرة،الهيئتتةالمصتتريةللكتتتاب،  79

 م.9111

بتتدالفتتتاح،تتتاريخالحركتتةالصتتليبية،دارالنهضتتةالمصتترية،القتتاهرة،عاشتتور،ستتعيدع  71

 م.0241

العتتتتتتالم،عتتتتتتزالتتتتتتدينعبتتتتتتدالستتتتتتوم،تتتتتتتاريخليبيتتتتتتاالمعاصتتتتتترالسياستتتتتتيواالجتمتتتتتتاعي،  77

 م.9111م،طرابلس،مركزجهادالليبيين،02920278

 م.0212عريم،خالدعبدالعزيز،القانوناإلداريالليبي،دارصادر،بيروت،  79

م،دارالنهضتتتتتة0299-0901عمتتتتتر،عبتتتتتدالعزيتتتتتزعمتتتتتر،تتتتتتاريخالمشتتتتترقالعربتتتتتي،  71

 العربية،بيروت،د.ت.
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 م.0214عودة،عبدالملك،األممالمتحدةوقضاياإفريقيا،القاهرة،  74

غزال،برهان،جميلالشقيري،األهدافالقوميةوالدوليةلجامعةالتدولالعربيتة،ستوريا،  78

 م.0299

 م.0299،القاهرة،مركزاإلسكندريةللكتاب،1غرافياليبيا،ططريح،عبدالعزيز،ج  72

فتترج،محمتتد،األمتتةالعربيتتةعلتتىالطريتتقإلتتىوحتتدةالهتتدف،تتتاريخاألمتتةالعربيتتةمتتن  91

 االحتولالعثمانيإلىمؤتمرالقمةالعربية،القاهرة،دارالفكرالعربي،د.ت.

 م.9،0211اياهالسياسية،طفودة،عزالدين،المجتمعالعربي،مقوماتوحدتهوقض  90

القاضتتي،محمتتود،محاضتتراتفتتيالنظتتامالقضتتائيوالحركتتةالتشتتريعيةفتتيليبيتتا،معهتتد  99

 م.0210الدراساتالعربية،القاهرة،

 المجبري،عامر،منكفاحليبيا،القاهرة،منش ةالمعارف،د.ت.  91

 م.0221ل،المغيري،محمدبشير،وثائقجمعيةعمرالمختار،القاهرة،دارالهو  97

معتتتتروف،معتتتتروفخليفتتتتة،معتتتتاركالجهتتتتادفتتتتيبرقتتتتةوالجبتتتتلاألخضتتتتر،دارالستتتتفير،  99

 اإلسكندرية،د.ت.

متتتتؤنس،حستتتتين،مصتتتترورستتتتالتها،دراستتتتةفتتتتيخصتتتتائصمصتتتترومقومتتتتاتتاريخهتتتتا  91

 م.0282الحضاريورسالتهافيالوجود،القاهرة،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،

نجليزيتتتةالليبيتتتةمتتتعتحليتتتلللمعاهتتتدةاالنجليزيتتتةالليبيتتتة،ميخائيتتتل،هنتتتري،العوقتتتاتاال  94

 م.0241القاهرة،

وداعتتتتة،حبيتتتتب،التتتتذكرىالخمستتتتينالستشتتتتهادعمتتتترالمختتتتتار،مركتتتتزالجهتتتتادالليبتتتتي،  98

 م.0280
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هويدي،مصطفىعلي،الحركةالوطنيةفيشترقليبيتاختولالحتربالعالميتةاألولتى،  92

 م.0288مركزجهادالليبيين،مراجعةصوحالدينالسوري،طرابلس،

اليتتتتوزيكي،توفيتتتتقستتتتلطانوآختتتترون،دراستتتتاتفتتتتيالتتتتوطنالعربتتتتيوالحركتتتتاتالثوريتتتتة  11

 م.0241والسياسية،جامعةالموصل،مؤسسةدارالكتبللطباعة،

 -رابعًا: المراجع المترجمة :
زجهتادانجلواديلبوكان،االيطاليونفيليبيا،ترجمةمحمودعلتيالتائتب،طترابلس،مركت  0

 م.0229الليبيين،

أنبروشتتتين،تتتتاريخليبيتتتافتتتيالعصتتترالحتتتديى،ترجمتتتةعمتتتادحتتتاتم،مركتتتزجهتتتادالليبيتتتين،  9

 م.0220طرابلس،

 م.0211جانبيكون،المس لةالليبيةفيإطارالحلالسلمي،باريس،  1

دارجونرايت،تاريخليبيامنذأقدمالعصور،تعريبعبدالحفيظالميتار،أحمتدالبتارودي،  7

 م.0221الفرجاني،طرابلس،

جونهاتشي،تاريخإفريقيابعدالحربالعالميةالثانيتة،ترجمتةعبتدالعظتيممنتيس،مراجعتة  9

 م.0212سعدأنيس،القاهرة،

ختتتدوري،مجيتتتد،ليبيتتتاالحديثتتتة،دراستتتةفتتتيتطورهتتتاالسياستتتي،ترجمتتتةنقتتتوالزيتتتادة،مراجعتتتة  1

 م.0211ناصرالديناألسد،بيروت،دارالثقافة،

كوالنولين،ليبياأثناءحكميوسفباشاالقرمانلي،ترجمتةعبتدالقتادرالمجتي،،مركتزجهتاد  4

 م.0288الليبيين،طرابلس،

ليونتاردأبلتتون،سياستةالتعلتيمااليطتاليإزاءالعتتربالليبيتين،ترجمتةعبتدالقتادرالمحيشتتي،  8

 م.0222بنغازي،
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 -خامسًا: رسائل الماجستير والدكتوراه:
 رستتالة0290-0200اهيمأحمتتدأبتتوالقاستتم،المستت لةالليبيتتةوالسياستتةالمصتترية إبتتر  0

دكتتتوراهغيتترمنشتتورة،كليتتةالعلتتوماإلنستتانيةواالجتماعيتتة،قستتمالتتتاريخ،جامعتتةتتتونس

 م.0224األولى،

ارويعتتيمحمتتدعلتتيقنتتاوي،الكفتتاحالتتوطنيللمهتتاجرينالليبيتتينضتتدالغتتزوااليطتتالي  9

الةماجستتتيرغيتترمنشتتورة،كليتتةاآلدابوالتربيتتة،قستتمالتتتاريخ،م رستت0200-0279 

 م.0221جامعةقاريونس،

م ،رستتالةدكتتتوراه0299-0287بشتتيرالستتعداوي،ودورهفتتيالحركتتةالوطنيتتةالليبيتتة   1

 م.9100غيرمنشورةقسمالتاريخكليةاآلداب،جامعةعينشمس،

اةالسياستتيةفتتيمصتترفتتيالنصتتفحستتينالعطتتار،عبتتدالتترحمنعتتزامودورهفتتيالحيتت  7

األولمتتتنالقتتترنالعشتتترين،رستتتالةدكتتتتوراهغيتتترمنشتتتورة،قستتتمالتتتتاريخ،كليتتتةاآلداب،

 م.9111جامعةالزقازيق،

م رستتتتتالة0211-0290عبتتتتتدالتتتتترحمنشتتتتتبيطة،نظتتتتتامالحكتتتتتماالتحتتتتتاديفتتتتتيليبيتتتتتا   9

 م.0241ماجستيرغيرمنشورة،كليةاالقتصادوالعلومالسياسية،القاهرة،

عائشتتتةالجروشتتتيعلتتتي،التنظيمتتتاتوالجمعيتتتاتالليبيتتتةفتتتيمصتتترودورهتتتافتتتيخدمتتتة  1

م رستتتالةماجستتتتيرغتتتيمنشتتتورة،آدابعتتتينشتتتمس،0299-0212القضتتتيةالليبيتتتة 

 م.9109

عصتتتتامالغريتتتتبالطنطتتتتاوي،عبتتتتدالتتتترحمنعتتتتزامودورهالتتتتوطنيوالقتتتتوميواإلستتتتومي،  4

مس،كليتتتتةاآلداب،قستتتتمالتتتتتاريخ،ورستتتتالةماجستتتتتيرغيتتتترمنشتتتتورة،جامعتتتتةعتتتتينشتتتت

 م.9117
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عمرالهمالي،العوقتاتالليبيتةاألمريكيتةمنتذالحتربالعالميتةالثانيتةحتتىقيتامالثتورة،  8

رستتتتالةماجستتتتتيرغيتتتترمنشتتتتورة،كليتتتتةاالقتصتتتتادوالعلتتتتومالسياستتتتية،جامعتتتتةالقتتتتاهرة،

 م.0241

م 0212-0290مابتين مالكمحمودأبوشهيوة،النظامالسياسيفيليبيامنالفترة  2

رستتتتالةماجستتتتتيرغيتتتترمنشتتتتورة،كليتتتتةاالقتصتتتتادوالعلتتتتومالسياستتتتية،جامعتتتتةالقتتتتاهرة،

 م.0241

م رسالةدكتوراهغير9107-0290محمودالدالي،ليبيامنجامعةالدولالعربية،   01

 م.9118منشورةمعهدالبحوىوالدراساتالعربية،جامعةالدولالعربية،

العزيتتتز،العوقتتتاتالمصتتتريةالليبيتتتةفتتتيالنصتتتفاألولمتتتنالقتتترنمحمتتتدرفعتتتتعبتتتد  00

م،رستتتالةدكتتتتوراهغيتتترمنشتتتورة،معهتتتدالدراستتتاتاألفريقيتتتة،0290-0200العشتتترين

 م.0281القاهرة،قسمالتاريخ،

مصتتباحباقتتةالستتوداني،األحتتتوالاالقتصتتاديةواالجتماعيتتةفتتيليبيتتتاأثنتتاءفتتترةحكتتتم  09

م رستتالةماجستتتتيرغيتترمنشتتورة،آدابالزقتتتازيق،0290-0271اإلدارةالبريطانيتتة 

 م.9117مصر،سنة

 رسالة0299-0291هندعادلالنعيمي،إدريسالسنوسيودورهفياستقولليبيا   01

 م.9112ماجستيرغيرمنشورة،كليةالتربيةجامعةبغداد،

 سادسًا: الدوريات : 
 المجالت العلمية : - أ

م،بحى0210-0291مرالمختارفيالجبلاألخضرالبربار،عقيلمحمد،حركةع -

 م.0287ضمنبحوىدراساتفيالتاريخالليبي،منشوراتجامعةالفاتح،
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م،ضمنكتاب0210-0291األسساالقتصاديةواالجتماعيةلحركةجهادعمرالمختار -

 م.0210-0819عمرالمختارنش تهوجهادهمن

م،مقال0290-0200عدوانااليطاليعلىليبيا،التكريتي،الدبلوماسيةالبريطانيةوال -

 م.0244بمجلةكليةاآلداب،الجامعةالليبية،العددالرابع،

الحرير،عبدالمولى،التمهيدللغزوااليطاليوموقفالليبيينمنه،مقالفيمجلةبحوى -

 م.0240-0271دراساتالتاريخالليبي،

هادفيليبيا،مجلةالشهيد،السنةالثالثة،حامد،مصطفى،أثرسياسةالفاشيستعلىالج -

 م.0221

م،0278-0271حراز،السيدرجب،األحزابالليبيةوقضايااالستقولواإلمارةوالوحدة -

 م.0249مجلةالبحوىوالدراساتالعربية،يونيه

الحسناوي،حبيب،األساليبالحربيةفيحركةجهادالليبيينمقالضمنكتاببحوى -

 م.7،0228يالتاريخالليبي،مركزجهادالليبيين،العددودراساتف

الساعدي،المبروك،النظمالحربية األدوارلدىعمرالمختار ضمنمنشوراتكتاب -

 م 0210-0819عمرالمختارنش تهوجهاده 

السوري،صوحالدين،ليبياوالغزوالثقافيااليطالي،مقالفيمجلةبحوىودراسات -

 م.0240م ،طرابلس،سنة0271-0200بي، التاريخاللي

الطرابلسي،محمودذكي،نداءإلىمهجريطرابلسالغرب،مجلةالرابطةالعربية،القاهرة، -

 م.0214السنةالثانية،سنة

11المجذوب،طه،العهداالستراتيجيبينمصروليبيا،مجلةالسياسةالدولية،العدد -

 م.0249أكتوبرسنة



972 

 

 الصحف : - ب

جديدة:الذكرىالتاريخيةلزيارةاألميرالمعظملطرابلسالشقيقةمعبيانأميريإلىبرقةال -

 م.0272يوليو4بنغازي009020الشعبالطرابلسيالكريمالعدد

،الدالي،وحيد،اسرارالجامعةالعربيةوعبدالرحمنعزام،مجلةروزروز اليوسف -

 م.0289اليوسف،ينايرسنة

 م.0278يوليو8 بتاريخ0878 طرابلسالغرب:عدد -

o  مايو09 طرابلس0249مظاهراتمايوفيطرابلسوالخمسوزوارة،العدد

 م.0272

 م.0297المقطم:االتفاقااليطاليالمصري،القاهرة،جريدالمقطمعدديناير،سنة -

المصري:المؤتمرالوطنيفيبنغازييعلناستقولالبود،جريدةالمصري،العدد -

 م.0272يونيو9هت/0118شعبان9 ،الخميس7014 

ينايرسنة01،اإلسكندرية،الخميس7129واديالنيل:مجلةواديالنيل،العدد -

 م.0297

 م.0272 بنغازيفييونيو042الوطن،طرابلستتمسكبالتاجالسنوسيوالوحدة،عدد  -

91م،جريدةاألهرام،القاهرة،عزام،عبدالرحمن،الليبييونالموقوفونبالحمااألهرام، -

 م.0297يناير،

 م.0271،القاهرة،أكتوبر،سنة99112العدد -

 م.0278فبراير،99919،9العدد -

 م.0291يناير،سنة9،في99180العدد -

 م،نقًوعنالوكالةالفرنسية.0279سبتمبرسنة4بتاريخ40ج،السنة0491العدد -
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 م.0271يوليو9خ،بتاري49،السنة90224العدد -

 م.0272نوفمبرسنة00،بتاريخ49،السنة99211العدد -

 م.0272هت/نوفمبر0718ذوالحجة07،الخميس91117العدد -

م،زيارة ادريانبلت منتدوباألمتمالمتحتدة0291فبرايرسنة00،بتاريخ91091العدد -

 فيليبياللقاهرة.

 سابعًا: شبكة المعلومات العنكبوتية :
1- http://www.libya-almostkball.net 31/12/2016. 

http://www.libyaforum.org 






















http://www.libya-almostkball.net/
http://www.libyaforum.org/
http://www.libyaforum.org/
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 المالحق
 فهرس المالحق 

 رقم الصفحة  اسم الملحق
 893 اللجنة الطرابلسية  قرار -الملحق األول

 898 مذكرة اللجنة الطرابلسية لجامعة الدول العربية  –الملحق الثاني 
 891 بيان حقيقة من اللجنة الطرابلسية  -الملحق الثالث
 861 مذكرات اللجنة الطرابلسية إلى هيئة األمم المتحدة  -الملحق الرابع

 861 ى مجلس جامعة الدول العربية مذكرات اللجنة الطرابلسية إل -الملحق الخامس
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 المصدر : الطاهر الزاوي ، جهاد الليبيين.
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abstract 

 

The Tripoli Committee was established in Cairo in 1943 after the victory of the Allies in 

the Second World War and the departure of Italy from Libya and then under the British 

and French administrations. The mission of the Committee was to announce the Libyan 

issue and to show it in the international and regional environment, especially the League 

of Arab States and the United Nations. As in the case of other political bodies in Libya 

in obtaining Libya's independence on 24 December 1951 and then had its position on 

the British-Libyan treaty that ended in 1969. 

After studying the subject of the Tripoli Committee and its political activities 

during the period 1943-1951 and beyond, it reached several conclusions, the most 

important of which are: 

- The study dealt with an important subject for the Libyan immigrants in Egypt and its 

dimensions in the period 1943-1951. It was attracted by three main forces: the Italian 

occupier in Libya and then the British hegemony over Egypt alongside the British and 

French administrations. 

- The study revealed that the emigration of the Libyans to Egypt during the period 1911-

1931 was the largest emigration and the extent of the expansion of the policies of the 

Italian occupation and its predecessor, pride and domination since 1911 until the 

liberation of the Libyan territory of the Italian colony in 1943. 

- The study highlighted the causes of the Libyan migrations to Egypt, the types and 

places of their presence and the position of the Egyptian authorities, as well as the 

position of the Italian authorities occupying these migrations. 

- The study highlighted that the period 1922 - 1939 distinguished the political activity of 

Libyan immigrants in Egypt by clandestine political activity until these activities were 

announced to immigrants in the so-called public confrontation of the outbreak of World 



War II where the political and military activity of immigrants increased and organized 

their ranks and held many conferences such as the Vickyria and Garden City to organize 

jihadist action against the Italian occupier. 

- The study found that the activity of the Libyan Arab immigrants in Egypt has been 

dominated by the aspirations of some political leaders, which led to the division of 

national unity and the deepening of regional conflicts that focused on two political 

trends, namely the Barqawi and the Trabelsi. Prince Idris al-Sanussi dominated the first 

movement, The angular patient and others on the second. 

- The study highlighted that the Tripoli movement formed the so-called Tripoli 

Committee to be a mouthpiece in the internal and external political circles where it 

announced its activity in October 1943. 

- The study referred to the reasons for the composition, principles, objectives and 

funding sources of the Tripoli Commission. 

The study highlighted the position of the Tripoli Committee at the regional level in the 

corridors of the League of Arab States and its Secretary General, which was a platform 

from which this committee was established. The League of Arab States supported the 

Libyan issue, which has become the focus of its attention since its inception. The 

Committee called for unity 

and independence and the Tripoli Committee made great efforts with the Arab League. 

- The study reached the position of the Tripoli Committee of the International 

Organization (UN), where the Quartet of Inquiry and the Paris meetings. 

- The study dealt with the position of the Tripoli Committee during the transitional 

period 1949-1951 and its position on the formation of the UN Advisory Council, the 

treaties and agreements between Mr. Idris El Senoussi and the British position on the 

Twenty-first Committee, parliamentary representation in Libya and the independence of 

Libya and the federal system. 

- Egypt played a major role in allowing Libyan immigrants to form political bodies that 

called for the independence of Libya, which had a great role in gaining independence. 

- The study highlighted the first parliamentary elections in February 1952 and the 

position of the Tripoli Committee, and its position on the July 1953 Libyan-British 

treaty. 

- The study recommends a new reading of the history of modern Libya through the 

original documents so that we can reveal new secrets in the history of our country. 
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