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 شكر وإهداء

 نع نستغني أن يمكننا ال ما، عمل إلنجاز بمجهود قمنا مهما       
 اليعرف الذي العلمي البحث ميدان في خاصة األخرين، ُمساعدة

 بالبحث األمر يتعلق عندما خاصة بالمساف ات يعترف وال الحدود

 ودعم مساندة لوال والذي اإلجتماعية، و  اإلقتصادية وجوانبه التاريخي

 نكا ما سلوق، خارج وأطراف المنطقة، وسكان والزُمالء اإلصدق اء
                                                                               . النور يرى أن العمل هذا بإمكان

 عبدهللا الدكتور المشرف باألستاذ كالمي وأبدأ          

 خير كانت التي وإرشاداته بنصائحه علي يبخل لم الذي إبراهيم، علي

  رغم العمل هذا  إنجاز علي قدرةال ىنتومنح بحثي، في لي ُمعين

 تعابير أسمى أقدم لذا عناصره، وتنوع المتعددة وإشكالياته تشعبه

            . عون من لي قدمهُ  لما واإلمتنان الشكر

 لي قدمهُ  الذي الكبير المجهود أنسى أن يمكنني ال  كما        

 وأخي  بوسالمة، باذي و الف اخري مالس فرج : وأخوتي أصدق ائي

 من مصادري جمع في ساعدني الذي الرقيق، الكيالني الق اضي

 تبخل لم التي الدريوي، علي حنان والدكتورة الشرعية، سلوق محكمة

  ليخرج العمل، اهذ وتصحيح طباعة عبئ وتحملت ووقتها بجهدها يوما  
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 لي قدمهُ  الذي الكبير المجهود  أنسى ال كما ، النهائية صورته في

   كان معنوياتي، خارت كلما الذي الرقيق، أيمن الدكتور أخي

  . بثمن يقدر ال  جهدا   باذال   رسالتي، إلستكمال ويدفعني ُيشجعني

 ، الطاهرة  والدي روح إلي  ،عضالمتوا  العمل هذا أهدي كما          
  شق ائيأو  { شرف }  الغالية أمي  حياتي في ىاألول السيدة وإلي

         وأبنائي. وزوجتي  فريحة و سمةبو  ف اطمةو  سياآ و إنتصار و رجب

 حصرها الصعب من والتي األسماء بعض عني غابت ربما          

 المساعدة يد لي قدم من لكل ُممتن أنني للجميع أقول لكني لكثرتها،

 أحداث تأريخ إال خاللها، من أردت ما التي الدراسة، هذه إلنجاز

                                                                                         الليبية. الوطنية وإثراءالمكتبة المنطقة،
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ةالمقدم  
  

 الخلق  رب العالمين ، والصالة والسالم علي أشرف والحمد هللم هللا الرحمن الرحيم ، بس      

 دنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين .، سيوالمرسلين

في مثل  وال غرابة ،ال يمكن أن تُحس بوجودها كأمة ،أن أية أمة جهلت ماضيها قولوني      

داهم على شخصيتها  وخطرُ  نقص في وعيها ،لماضيهاجهل األمة حيُث أن هذا القول، 

 إحياءو ،كتابةُ التاريخ تقتصر علي األحداث الجسام، من حروب وغزواتلم تكن لهذا  .نتمائهاوا

ألجل إذكاء شعلة الحماس الوطني،  وأفراحها، مالتذكير بمآسي األمومجاد وبطوالت األسالف، أ

بين األفراد، بل تعدتها إلى وصف أدق التفاصيل من جغرافيا وطقس  وتقوية الروابط القومية

وهى ليست بدعة حديثة جاء بها ومناخ األمكنة التي عاش عليها اإلنسان، ومارس عليها نشاطه، 

ووصفوها بدقة متناهية،  فالتاريخ يُشير إلى مؤلفين كبار تحدثوا عن أمكنة ومدن .حدثونالمُ 

 هناك من أشاركما أن  األحوال. تبدلوما طرأ عليها من  وذكروا ما مر بها من أحداث ووقائع

و من أعطى صورة جغرافية ها، كما فعل ياقوت الحموي في ُمعجمه، أالمسافات بينإلي حتى 

كما فعل  ،عيون المياه فيهابار واآل، أو وصف األنهار وصورة األرضفي  أبن حوقل  عنها مثل

 المؤرخين .الرحالة و من وغيره اليعقوبى جتماعي، كما ذكردث عن نسيجها اال، أو تحالعياشي

عند  هتمام الكافيالمدينة اال عطاء، إلى ضرورة إالكثير من المؤرخينمن هنا جاءت دعوة       

ك التجمع البشري الذي يحمل سمات ذل ألن، صانع التاريخ بما فيه تاريخ حياة اإلنسانتدوين 

من هذا المنطلق و تتبع ودراسة الحياة فيها وتدوينها بدقة .من خاللها جتماعية يمكن اقتصادية وا

بالدراسة  اهتمامي كحالة خاصة، كانت فكرة إعداد هذه الدراسة، حيُث أوليت مدينة سلوق،

 ل .والتحلي
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أصيلة الوفاء صفة من تحيز وحب ووفاء لهذه المدينة، وا حديثنا عن سلوق ال يكاد يخلو      

 رجعنا عشرات السنينما يتحلى بها اإلنسان، وإذا  قد أنبل الصفات التي في مجتمعنا، وهي من

 صورةالجغرافي العربي الكبير في كتابه  ،بن حوقل إ، فإننا سوف نؤكد على قول إلي الوراء

، عندما تحدث عن سكان ليبيا بمودة وعاطفة، وذكر عنهم " .... لهم معاملة محمودة األرض

بن خرداذبة  ابعبارات مختلفة عند تكرر هذا المعنى و، بة للغريب أثيرة ذائعة ...." ومح

ختراق األفاق اإلدريسي  في  نزهة المشتاق في ا صاحب كتاب المسالك والممالك  والشريف

 الرحلة العياشية  . العياشي  فيو

من األحداث السياسية  برقة التي حفل تاريخها بكثير مدنهي إحدى مدينة سلوق، و      

أكدتهُ  ،الزمن صقلتهُ األحداث على مر   ،ثري وُمميزلها تاريخ ، جتماعيةواال قتصاديةواال

 األجدادبطوالت عن  ،وكل شبر فيها شوارعها وساحاتهاتُحدثك سلوق  .المصادر والروايات

قال حينها وعلي ترابها، ستشهد الطاهرة الذي أ عمر المختارروح التي ُجسدت في وتضحياتهم، 

 . نهاية المقاومة المسلحة في برقةعن كلمته ُمعلناً القدر 

وتتداخل مع األراضي شبه تتماس أغلب أراضيها  التي ولدت سلوق، من رحم برقة      

الذي أمتزج بطابع الصحراء  طبعتها بطابع أهلف، اريسهاتض بأغلب استأثرتالتي   الصحراوية

يكاد ُمميز جتماعي نسيج اتشكل  التمازج بين الحضر والبدو،نتيجة لذلك و، نغازيمدينة ب سكان

 من مختلف أنحاء ليبيا .  يضم الكثير من العائالت والقبائليكون ُمنفردا،ً 

حيُث حلقة الوصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، كانت سلوق في أزمنة سابقة،     

 ،سلوق القديمة ذياب حمد بوسالمة  في كتابه باحث في تاريخ سلوق،الكما تحدث عنها كانت 

أ من جهة بدوالذي ي ،طريق الحجب الشهير هم محطات طرق القوافل على الطريقإحدى أ

بالجزائر وتونس وليبيا ومصر، ثم الحجاز، عبر شمال إفريقيا مروراً ريتانيا والمغرب، ويوم

 حال والهجرة .التر طلب العلم أو التجارة أو ألغراض الحج أو



 

 ر
 

وجلة من شمال ليبيا إلي تشاد والسودان عبر أ بدأيمر بسلوق، ي للقوافل وثمة طريق أخر      

شرق  فور، ومن السودان إلي البحر األحمر وبحر العرب وجنوبوواحات الكفرة وبرقو ودار

والفرافرة، وكانت سلوق  مصر وسيناء عن طريق الجغبوب وسيوهأسيا أو إلي الشمال عبر 

 . ملتقى بعض هذه الطرق، خاصة القاصدة بنغازي أو العائدة منها

م موارد هن والجغرافيين والرحالة، فوصف بعضمن المؤرخيعدد هتمام باسلوق يت حظلقد       

نقطة للعبور والتجارة، ومن هؤالء الرحالة المقدسي  في مؤلفه أحسن المياه فيها، وأهميتها ك

الحشائشي  و، ختراق اآلفاقفي ا نزهة الُمشتاقاإلدريسي في كتابه ، والتقاسيم في معرفة األقاليم

 . يهماتحالفي ر العياشيو

حيُث أشار الباحث ذياب بوسالمة في مؤلفه مناطق ليبيا، إلى غالبية شهرة سلوق  وصلت      

للُرعاة مقصداً ، العهد اإليطاليكانت قبل وخالل  بار فيهامنابع مياه اآلسلوق القديمة، إلى أن 

بئر  كان من أهم أبارها وأشهرها، وتهالسقاي ذواد إبلهمأدون عليها بقطعانهم وأغنامهم والذين ير

علي جنباته القصائد  فتبادلوا ،وكان ملتقى العديد من فحولهمن الشعراء، لسُ تناولته ا ي، الذبالغرب

 .عكاظ المدينة  بشهرته، أهميته وأكون مبُالغا في وصف  ال وقدواألشعار، 

كبير األثر علي تحوالت سياسية وعسكرية كان لها  ،ن العشرينشهد النصف األول من القر    

والتي مرت هذه التحوالت، بداية حتالل اإليطالي هو كان االحيُث ، في إقليم برقة نواحي الحياة

وهي مرحلة  م،1922 - 1911، األولى خالل العهد الملكي وتبدأ من سنة بمرحلتين رئيسيتين

م حتي العهد 1914حتالل المناطق الساحلية وتخللتها فترة الهدنة والمفاوضات  وتبدأ من سنة ا

وخاللها عملت  م،1922تبدأ من عام  والتي شستييوهي العهد الفاالثانية الفاشستي، والمرحلة 

 .ستعادة المناطق التي سيطرة عليها المقاومةيطالية علي شن حرب شاملة من أجل االحكومة اإل

وبرز  في برقة، يحكم الفاشستالفيها  وهى السنة التي انتهى م،1943 حتى  عام وتمتد هذه الفترة 

وما من شك أن هذه األحداث كان لها   . م1945حتى عام اإلدارة العسكرية البريطانية فيها عهد 



 

 ز
 

في سلوق شأنها في ذلك شأن غالبية مناطق  جتماعيةاألوضاع االقتصادية واال علىكبير األثر 

 .ومدن إقليم برقة 

، التى شهدت أحداث سياسية خالل هذه الفترة جتماعياالقتصادي واال إن تاريخ سلوق      

، كما  والدراسة هتماماالجدير بوعسكرية، أثرت في كثير من جوانب الحياة في سلوق . هو تاريخ 

من دفعهم هذا التاريخ  من بين كنتالمختلفة، وجوانبه للبحث في بعض المهتمين بتاريخها  شجع

 عةمتواض محاولةذا البحث هو إن همختلفة .  ياتأحداث وفعالللبحث والدراسة،  لما تضمنهُ من 

 جتماعياالقتصادي واالسلوق اريخ ت تستعرض ، مقبولة أردُت من خاللها تقديم دراسة مني

 اإلطار الزمني الُمحددخالل  وتأثر هذه الجوانب باألحداث السياسية والعسكرية في برقة، 

  . للدراسة

  -تحديد المشكلة :

من الناحية األمنية   ،في المرتبة األولي أهمية خالل المرحلة المعنية بالدراسة، سلوقتأتي     

كما  تاريخ سلوق، وبين مناطق ومدن سهل بنغازي الجنوب الغربيجتماعية واالقتصادية واال

كان التأثير والتأثر صفة ُمتبادلة بين حيُث  هو معروف عند الكثيرين، يرتبط بتاريخ إقليم برقة، 

األوضاع ،ختيارنا لعنوان البحث حدد ا ة، ومناطق ومدن برقة من جهة أخرى .جه سلوق من

، المجالين م1945 -م 1927جتماعية في سلوق خالل الفترة من االقتصادية واال

وع بداية زمنية لموضم، 1927سنة ختيارنا لوقد جاء اموضوع الدراسة، لالزماني والمكاني 

االقتصادي  المراجع التي تتناول تاريخ سلوقكم البحث، وذلك لعدة أسباب أهمها، أن 

وع موض التُغطي، شحيحة معلومات والمتوفر منها جداً  قليل ،قبل هذا التاريخ جتماعيواال

 . تشعُبوال بهذا الحجم دراسةوُمتطلبات 
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من وثائق محكمة سلوق التي تم جمعها علي المعلومات البحث في جمع مادة  عتمدناا     

من يبدأ تاريخها   - عليهتمكنا من الحصول الذي و -بما أن الموجود من تلك الوثائق و ،الشرعية

التي  الزمنيةدراسة تاريخ سلوق وفق الفترة فضلنا فقد لذا م، 1945عام بوينتهي  م،1927سنة 

 . لهذه الدراسة تم تحديدها 

علي بالزحف قامت ، السنةاإليطالية خالل تلك  القوات أنأيضاً،  من بين األسبابكان       

نطالق نقطة ال سلوق،وبنغازي  ُكل من فيومعسكراتها من حامياتها ُمتخذه مناطق برقة الغربية 

 كان لهذه العملية تأثير قوي علي مصير حركة المقاومة في برقة الغربية، حيث أدىو قواتها،

ة وتراجع نتيجفي برقة،  ينجدابيا عاصمة السنوسيا حتاللاإلي في النهاية التحرك العسكري هذا 

يُعد نهاية  األمر الذيوتقلص فيها نشاطهم العسكري، ، إلي منطقة الوادي الفارغ ونالمجاهدلذلك 

  . في برقة الغربيةالُمسلحة مقاومة للحقيقية 

ألن األحداث السياسية والعسكرية نظراً م، 1945عند سنة البحث  فضلنا أن ينتهيكما     

علي الجوانب االقتصادية جوهري واضح  تأثيرذات  ، كانتفي تلك الفترة الداخلية والخارجية

  .سلوق في جتماعية واال

 -وع البحث :ختيار موضأسباب ا

في ليبيا بشكل عام وفي مع األحداث التاريخية وُمتصل رتبط إن تاريخ سلوق هو تاريخ مُ       

بكراً لم يكتب عنه الكثير، عدا  ،وقت قريبحتى  هاتاريخل هذا وقد ظ، بشكل خاص إقليم برقة

وناقشت نتائجها وحللتها في األحداث العسكرية وقفت علي بعض البحوث والدراسات التي 

القدر جتماعية، الجوانب االقتصادية واال وليدون أن تاإلطار العام لحركة الجهاد في برقة، 

في سلوق باألحداث في ية جتماعاالقتصادية واالتأثرت الجوانب  .والدراسةالتحليل الكافي من 

تختلف نعكاس ذلك كان واضحاً على الحياة اليومية للسكان، ومنحتها نمطاً وخصوصية برقة، وا
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. إن خصوصية ونمط  عن نمط الحياة في بعض مناطق إقليم برقةبعض جزئياتها وقد تتشابه، 

خوض غمار  دفعني إلىما هتمام بعض المهتمين بالخوض فيها، هو عدم االحياة في سلوق، و

الحدود ضمن هو إقامتي  ، وما شجعني ودفعني أكثرجتماعيةالجوانب االقتصادية واال البحث في

  ها .عدد من الباحثين والمهتمين بتاريخب تباطي الوثيق اإلدارية لمنطقة سلوق، وار

 -أهمية الدراسة : 

التاريخية االقتصادية  غني باألحداثال كبيرالتاريخي ال هارصيد أهمية سلوق تكمن في إن    

أما  ،له سماته ونمطه الخاص، ومظاهرهُ الُمتميزة قتصاديسلوق اال تاريخف، جتماعيةواال

كما  جتماعي والسياسي .اال ونُفوذها حافل بشخصيات وطنية لها وزنها فهوجتماعي االتاريخها 

باحث في ُمتتبع أو أي ذهن  علي ضالي داخل البالد وخارجها، اليخفىالن سلوق ن دور أبناءإ

المتغيرات والتأثيرات التي شهدتها منطقة سلوق خالل  إبراز محاولة وأعتقد أنتاريخ برقة، 

نعكاساتها علي حياة مواطنيها، أمر جدير  ة اإلدارة العسكرية البريطانية واالعهد الفاشستي وفتر

 البحث .الدراسة وهتمام وباال

 -أهداف الدراسة :

حتالل عهد االخالل بدراسة ُمحددة، هذا البحث، ضمن خطة تستهدف القيام  يأتي           

اء سلوق في األحداث برز دون إطالة، دور أبنتُ حيُث اإليطالي واإلدارة العسكرية البريطانية، 

محاولة إبراز المتغيرات والتأثيرات  فهي نطلقاتها األساسيةممنية في برقة، أما العسكرية واأل

العسكرية  خالل العهد الليبرالي والعهد الفاشستي وفترة اإلدارةطقة سلوق التى شهدتها من

بحيث ال تقتصر علي النواحي العسكرية  نعكاساتها علي حياة مواطنيها، البريطانية، وا

يمكن القول أن  جتماعية .مشكالت االقتصادية واالوالسياسية فحسب، بل تولي أهمية خاصة لل

التي مع التركيز علي الجوانب جتماعية قتصادية واالاالحياة الدراسة إلي  يهدف هذا البحث
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قدمته هذا البحث دراسة تكميلية لما عد يحيُث  تأثرت بسياسة اإلدارتين اإليطالية والبريطانية، 

 .برقةبعض الدراسات عن تاريخ 

  -مصادر الدراسة ومراجعها :

الذي تقتضيه مناهج البحث  باألسلوب العلميلتزام االالدراسة،  إنجاز هذهحاولُت خالل       

أمكنني الحصول عليه من وثائق،  التاريخي، وذلك في حدود اإلمكانيات الُمتاحة، فرجعُت إلي ما

ما كتبة الباحثون في الدوريات ب ستعنتُ كلما كان هناك داع لذلك، وا الشفوية الرواية تُ ستخدموا

من المعلومات التي جاءت بها الرسائل  ستفدتُ لمجالت في مختلف الموضوعات، كما اوا

 . العلمية

 ،أو سجالت الي ثمانية دفاتر أجزائها التي يصل عدد كانت سجالت محكمة سلوق الشرعية      

غطي تُ وكان عتمدُت عليه في جمع معلومات هذه الدراسة . الرئيسي المهم الذي ا المصدر

جتماعية من األحداث والفعاليات االقتصادية واال وهى فترة الدراسة، ثمانية عشر سنةبمحتواها 

وكان لهذه المصادر الفضل األكبر في إثراء هذا البحث  التى شهدها المجتمع في سلوق .

تسلسلها  غربلتها وتصنيفها وفقو تفريغ معلوماتهابوقد قُمُت  بالمعلومات المتنوعة والقيمة.

وتتناول  قضايا ةعدأنها تُناقش  لي أتضحق، ترتيب وتنظيم هذه الوثائقيامي ب، وأثناء يالزمن

كما أشارت إلي  ،وحيازتها يبملكية األراضالُمتعلقة  قضاياال  -:أهمها ة ُمختلف وجوانب محاور

النشاط التجاري تناولت كما  ستغاللها.تم ا وكيفاألراضي التي صادرتها إيطاليا في سلوق، 

تضمن كما ت األنشطة الحرفية والمهنية،وأستعرض بعضها ، والضرائب والرسوم والمالي

ت أشارفي مواسم الحرث والحصاد، كما نشاط الزراعي وآلية توزيع العمل المعلومات عن 

والضوابط واإلجراءات الصادرة عن اإلدارة  تربية المواشي، كيفية إلي هذه السجالت بعض

 .تسويقها  مراقبتها وكيفية اإليطالية، بخصوص
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تركيبة ، خاصة جتماعيمعلومات مهمة تتعلق بالجانب االعلي ، الوثائقبعض  شتملتاكما       

أيضاً  كما تناولت الوثائق .جتماعية البارزةالشخصيات االودور بعض جتماعية، سلوق اال

 ناولت بعضت ،منها أخر في ُركن  و، الحكومية القوانين اإليطالية المتعلقة بالتعويضات

بلدي والمحكمة الشرعية ، مثل السوق الالتي أنشأتها السلطات اإليطالية المؤسسات المحلية

ملجأ األيتام ، أهمها جتماعيةإلي بعض المؤسسات االكما أشارت ختصاصاتها، ونظامها وا

 .ه الداخلي، ومؤسسة بيت المال ونظام

تماعية جاالقتصادية واال حياةالطبيعة معلومات مهمة عن على حتوت هذه السجالت، ا  كما       

الذي اعتمدتهُ صورة واضحة عن النظام اإلداري واألمني والمالي،  عطتوأ ،سلوقفي منطقة 

 اإلدارتين سياسة هرامظدراسة ، والذي أفادني في والبريطانية ستعمارية اإليطاليةالسلطات اال

 جتماعية في سلوق .وانعكاسها علي الحياة االقتصادية واال

  -السابقة : الدراسات 

حتالل اإليطالي، كتاب في فترة االلعل من بين الدراسات التي تناولت تاريخ سلوق،     

النقاب عن جوانب مهمة  كشف الذي ،المعتقالت الفاشستية بليبيا يوسف سالم  البرغثيالدكتور 

من وركز علي شرح وتحليل قضية المعتقالت الفاشستية، والتي ، حركة المقاومة في برقة في

وعالقتهم مع  ،فيه للمعتقلين الحياة اليومية عنفي الحديث أسهب  حيث بينها معتقل سلوق،

 يخُص سياسة إيطاليا تجاه السكان .  فيما مهمة أمثلة أعطى الكتابكما سلوق، األهالي في 

الذي يحمل عنوان سلوق ذياب بوسالمة، كتاب الباحث والمهتم بتاريخ سلوق، شكل كما       

ً  القديمة، أهمية كبيرة في معرفة تاريخ مصادر ومنابع المياه في سلوق. كما أشتمل  الكتاب أيضا

على عدد كبير من الخرائط والصور التي أشارت بشكل دقيق إلى أهم المرافق الخدمية المدنية 

والعسكرية خالل الحقبة اإليطالية وعهد اإلدارة العسكرية البريطانية. وتمكنت من خالل 
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 ،صور التوضيحيةخرائط والمن تدعيم معلوماتي بالرائط والصور الُمدرجة في هذا الكتاب، الخ

 المواضيع المطروحة في هذه الدراسة .   معلوماتستكمال ااألمر الذي أسهم إلى حد ما في 

 -:في الدراسة  ية المتبعة منهجال

هذه الدراسة، علي المنهج التاريخي القائم علي جمع المادة التاريخية من مصادرها  عتمدتا    

الكتب والوثائق والروايات والمقابالت الشفوية، علي ملت تشوالتي الية ومراجعها الثانوية، األو

، وبعض الدراسات األكاديمية، وحسب المتطلبات العلمية للمنهج العربية والُمعربةوالدوريات 

وتوظيفها  هاستخدامومن ثم ا ،إلي التصنيف والغربلة مادة هذا البحث خضعتفقد يخي، التار

 اإليطالية أثر سياسة اإلدارتين التركيز علىجتماعية، مع ألوضاع االقتصادية واالالدراسة 

 .الزمني  وتسلُسلهتماسك البحث  علىالحرص مع ، هاعلي والبريطانية

  -تقسيمات البحث :

 -: فصول وخاتمة، وذلك كما يلي  خمسة و إلي مقدمة وتمهيد ،الدراسة مت هذهقُس      

  -التمهيد :

موقع سلوق ، سريعبشكل  هوتناولُت في ،وأهميتها سلوق ونشأتهاموقع ومناخ عن مدخل هو     

أهم المناطق المحيطة بها، و وموقعها بالنسبة لسهل بنغازي، بالنسبة لخطوط الطول والعرض،

طبيعة المياه و وأشهر أبارهاالمياه  مصادر إلي أشرتُ مناطق اإلقليم، كما بوالطرق التي تربطها 

 وأهميتها اإلستراتيجية .وأصل تسميتها،   تاريخ نشأتها وظهورها ىإل طرقتُ فيها، كما ت
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فللي  ويحمللل ونللواغ الاللطو ا يطللالي لليبيللا ودور سلللو   -الفصللل األول :

 حركة المقاومة .

 من تُ ستعرضا حيثُ ، حركة المقاومةو الغزو اإليطالي لليبيا ،بإيجاز تناولُت في هذا الفصل    

الخارجية، التي سياسة إيطاليا اإليطالية في والية طرابلس، و الجذور الُمبكرة للطموحات خالله

كما . إقليم طرابلس وبرقةفي  قليميالسياسي واإلالحق  -حسب المنظور االستعماري  -أعطتها 

، بالخصوص التي أبرمتها إيطاليا تفاقيات الدوليةالمؤتمرات واالفي هذا الفصل  أيضاً، تناولُت 

التي نفذها مصرف  قتصاديالتغلغل اال سياسةإلي نوهُت ، وقتصادية في ليبياسياساتها االوكذلك 

ً كما أشرُت  .روما المؤسسات المدنية التي حاولت إيطاليا من خاللها، التسلل إلي  إلىأيضا

ه تم تقسيم والذي، بياللي الغزو اإليطاليناقشُت مراحل  ثم ، والثقافي في ليبيا الوسط االجتماعي

وأشرُت إلى  على بداية الغزو،فيها  ركزتُ  ،العهد الملكيالمرحلة األولي، في ، مرحلتين إلى

شواطئ مدينة بنغازي، وكيف واجه السكان  علىاإليطالية عقب نزول القوات  العمليات الحربية

حدثُت عن تثم  .في الدفاع عن المدينةالُمحيطة مناطق أبناء ال الذي لعبه دورالوقوات الغزو، 

صوالً و بنغازي، جنوب غربفي مناطق سهل توسعها ومراحل  اإليطالية العمليات العسكرية

على نقاشي في ، وركزُت المجاهدين دوارأتكلمُت عن ثم  ومحيطها.منطقة سلوق حتالل اإلى 

  . ةالداخلي وتركيبتهقير االعو قبيلة دور

إعادة ية الهادفة إلى ستفاشإيطاليا ال تيجياتاستراُخطط وتناولُت ، ةالفاشستيفي المرحلة     

ً  تطرقتُ و الغزو،المعارك التي جرت بين المجاهدين وقوات أهم  وأشرُت إلىحتالل ليبيا، ا  أيضا

  . في ظل العهد الفاشستيالعسكرية السياسية والتطورات  من موقف القيادة العامة للمجاهدينإلي 

عتمدت عليه حركة ا الذياإلمداد والتموين  ختصار نظامباتناولُت  ،الفصلختام هذا في     

 المحتُ فير مصادر اإلمداد، كما ولت المجاهدونأستخدمها  وأهم الوسائل والطرق التيالمقاومة 

 المقاومة . حركة في دعم سلوق ُسكان دور إلي
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اءات ا دارية واألمنية في سلو ،  ا جروهو بعنواغ  -الفصل الثاني :

  ، وأثرها ولى السكاغ .م1934 -م 1911خالل الفترة مغ 

 اإلجراءات منه، األولالقسم في  تُ تناول ،قسمين رئيسيين إلىهذا الفصل تم تقسيم       

نتقلُت اتم عقب رحيل األتراك وتخليهم عن ليبيا، القادة الوطنيون تخذها التي اواإلدارية  السياسية

برقة .         تنظيمها وإدارتها إلقليم خالل اإلدارة اإليطالية عليها  ارتكزتاألسس التي  عن لحديثبا

ً ستعرضُت اكما  أنشأتها التي  والمؤسسات المدنية والعسكريةالتنظيمات في هذا القسم أيضا

في هذا الفصل  .معتقل سلوقفي  اإلدارة اإليطالية علىركزُت في حديثي وإيطاليا في سلوق، 

ً إهتمام اإلدارة اإليطالية  والنظام التعليمي، ، بالقطاع الصحي واألمني والقضائيتناولُت أيضا

الموظفين الليبيين  سماءبعض أ بسردالرسوم والضرائب، كما قمُت أنواع بعض  وأشرت إلى

 المحلية .سلوق دارة إالعاملين في واإليطاليين 

-م 1911نمط السياسة اإليطالية خالل الفترة من شرح  علىركزُت  ،الثانيالقسم في     

وع فيه موضُت ستعرضاحيُث السكان،  جتماعية والنفسية علىرها االقتصادية واالأثاوم، 1934

إلي  أشرتُ ذلك، كما  التي دفعتهم إلىسباب األ أبرزودول الجوار،  الليبيين إلىونزوح هجرة 

من خالل ، لتحقيق غاياتها ظروف الليبيين وحاجتهم لتستغاوكيف  السياسة اإليطاليةتطبيق 

ما حققهُ اإليطاليون من مكاسب عسكرية و، وغيرها من السياسات االستعمارية  سياسة فرق تسد

 .السياسات وأمنية من خالل تلك 
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في سلو  تحت  قتصاديةاألوضاع االويحمل ونواغ  -: الفصل الثالث

 . م1933 –م 1927خالل الفترة مغ  ستعمارية ا يطاليةا دارة اال

تربية في  كانت ُمتبعة التي األساليبو ألراضي الزراعيةاعن تحدثُت في القسم األول       

ً  أشرتُ . كما  المواشي بشكل  تناولتُ ووتسجيلها،  توثيقها ُطرقوأنواع األراضي  إلىأيضا

جني المحصول مرحلة وزراعتها، حتى  األرض بدءاً من إستصالح نشاط الزراعي الُمفصل 

كما أشرُت ُسبل ريها. و يُفضل الفالحون زراعتها صيل التيكما ذكرُت أنواع المحا، وتخزينه

ً إلى ناقشُت السياسة اإليطالية جانب أخر  القطاع الفالحي. في  وفرها فرص العمل التي أيضا

 ت اإلشارة إلىكما تمأبرز القوانين الصادرة بهذا الخصوص، و بمصادرة األراضيالمتعلقة 

ء الهدف من اإلستيال ُمناقشة وتحليل حاولتُ ، وتمت ُمصادرتها التياألراضي الزراعية بعض 

 عليها .

فقد تناولت بشكل موسع،  قتصادي الثاني،اال المصدر التي كانت ،المواشيخُص تربية يفيما     

ط التي فرضتها الضواب ، وأشرُت إلىتهاوتربي النمط الذي أعتاده أصحاب المواشي في رعايتها

 وتسويقها .  برعايتها  اإلدارة اإليطالية والمتعلقة

التبادل التجاري واألنشطة الحرفية، موضوع  يدور حول النقاشكان فقد ، الثانيالقسم في أما    

سوق ، وارتباطه باالفيه م السلع المتداولةوأه هنشاطعن نشأة السوق وطبيعة فيه  تُ وتكلم

والعملة  األوزان والمكاييلبعض  إلىأشرُت فيه وجدابيا، بنغازي وافي ُكٍل من الرئيسية 

  . آنذاك المتداولة

 فقد ورد خالله وصف، حرفية والمهنيةال األعمالعن الحديث  القسم الثالث في يسهب    

بالحديث جُت عر  م ومدى توفرها في سلوق، ثُ في تجهيزها، وأهم المواد الداخلة ، صناعة الخيامل

مهنة تأجيرالحيوانات وبيع  سبيل المثال فذكرُت علىالبسيطة،  المهنجاز بعض يألتناول بإ



 

 ف
 

ياة حالمهن في تلك كل أثر  نوهت إلىكما حرفة جمع الحطب،  وأشرُت كذلك إلى منتجاتها،

 . المعيشية لسكانا

خالل الفترة مغ جتماوية تحت ونواغ الحياة االويقع  -:الرابع الفصل 

 .م1934 – 1927

 اإلجتماعي النسيجمنهُ العنصر األول تناول  على أربع عناصر رئيسية.هذا الفصل أشتمل       

ُسكان األطراف تناولت ذلك في محورين أساسيين أال وهما، الُسكانية، و شكل تركيبة سلوق الذي

قتصادية لُسكان هو االختالف في نمط الحياة االهذا التقسيم تبني الدافع وراء ووُسكان المركز، 

نسيج تكوين الاألطراف ُمقارنة بسكان المركز، حيُث أن لكٍل منهما نمطهُ وتأثيره الخاص في 

 جتماعي الذي تشكلت منهُ سلوق .  اال

ن لها دور بارز في تاريخ التي كاالشخصيات أهم ، من هذا الفصل الثانيعنصرالتناول     

في فض  هم دوررضت السيرة الذاتية للبعض منهم، حيُث أشرُت إلى ستعوا، جتماعيسلوق اال

، واختصاصاتهانمط عمل المجالس الصلحية العُرفية  إلىأيضاً شرُت الخالفات والنزاعات، كما أ

 .وعالقتها بمحكمة سلوق الشرعية 

مدى جتماعية في سلوق، واألوضاع اال على الضوءفيه سلطُت أما العنصر الثالث، فقد       

ً إلى سي . قتصادي والمعيشي للسكانإرتباطها بالجانب اال اسة إيطاليا تجاه بعض أشرُت أيضا

وأهم ما ، بالبويتاليوإم، وتحديداً في عهد الحاكم اإليطالي  1933عام تماعية بعد جالقضايا اال

ً أبرز تستعرضكنتاج لهذه السياسة. كما ا جتماعيالجانب اال علىطرأ من مستجدات    أيضا

ستغلت إيطاليا تلك المؤسسات كيف او، ستحداثهاات االجتماعية الحكومية التي تم االمؤسس

  .لخدمة مصالحها



 

 ق
 

تحدثُت ، ودارة اإليطالية وعالقتها بالسكانإلاوع موض الرابع واألخير العنصرناقشُت في       

العرفية الجهات  دتُ حدحيُث لية الُمتبعة في حل النزاعات والخالفات، ، عن اآلمن خالله

مجالس ويُمثل القسم األول :  قسمين الجهات العرفية إلى تُ قسموالحكومية المعنية بذلك، و

   جالس الصلحية ذات الطابع الحكوميالممثل تُ والقسم الثاني  .ح المتعارف عليها في برقةالصل

، صلة كل واحدة منهما باألخرىوختصاصاتها، ودور كل منهما وحدود ا  - المحكمة الُصلحية -

 اإلدارة المحلية في سلوق .بجتماعية بالمحكمة الشرعية وهذه الهيئات اال وارتباط

وهو بعنواغ األوضاع في منطقة سلو  خالل الفترة  -: خامسالفصل ال

 م .1945 -م 1934مغ 

، م1945 - م1934  من األوضاع في منطقة سلوق خالل الفترةفي هذا الفصل تم تناول       

والدوافع التي شجعت  لعواملا االقسم األول منهفي تناولُت  .رئيسية أقساموذلك في أربعة 

سوغت  القوانين التيمن خالل ذلك ستعرضُت اوالليبيين،  ذلك على ثروأ، الحبشة إيطاليا لغزو

سماء األ بعض إلى أشرتُ و، ومن ثم إقحامهم في حرب الحبشة حكومة اإليطالية تجنيد الليبيينلل

 .نذاكأ ش اإليطاليجانب الجي إلى تشاركالتي 

ألوضاع اُمعالجة برنامج اإلدارة اإليطالية الخاص بأخضعُت  ،كذلك في سياق هذا القسم    

القوانين الصادرة بخصوص لدراسة موسعة شملت  م،1940قتصادية في برقة حتى عام اال

سمحت ألصحاب  التيالقوانين كذلك وألهالي المتوفين في حرب الحبشة،  صرف التعويضات

ومدى اإلقراض الزراعي، برنامج  إلى أشرتُ كما مداخيلها، بستفادة من اال المصادرةاألراضي 

كما قمُت  ،احول دونهتاألسباب والمعوقات التي كانت   أبرزو في سلوق ستيطاناالخطة تطبيق 

 .قيد الدراسة خالل الفترة  ،سلوققتصادي  والمالي لمنطقة بمناقشة وتحليل الموقف اال



 

 ك
 

الحراك الوطني في مصر دور المجتمع في سلوق تجاه  ،تناول القسم الثاني من هذا الفصل     

 السياسي دورالوجه الخصوص  د إدريس السنوسي، حيُث تناولت علىالذي تزعمهُ السي

مدى ، وعبدالسالم الكزةمجاهد القامت به بعض الشخصيات البارزة مثل الذي  جتماعيواال

 .في الداخل وتوحيد جهودها مساهمة هذه الشخصيات في حلحلة الخالفات بين القيادات الوطنية

ً في هذا ال نوهتُ كما  ماتمخض عنه  وأبرز الُمنعقد في القاهرة، مؤتمر فكتوريا إلى  ،قسم أيضا

، ومراحل تكوينه جيش التحريرعن في هذا القسم عن الحديث كما لم أغفل ، نتائجقرارات ومن 

  في مصر .الجيش السنوسي ب لتحق أصحابهاالتي إسماء بعض األتقديم  ،يوحاولُت قدر ما أمكنن

خالل  في سلوق جتماعيةاألوضاع االقتصادية واالحول القسم الثالث، في تمحور حديثي     

ور كرية بين دول المحأثر العمليات العسخاللهُ ستعرضُت ام، و1943 –م 1940 الفترة من

 ،في سلوق جتماعيةوضاع  االقتصادية واالاأل نعكاساتها علىوالحلفاء على مدينة بنغازي، وا

التي شهدتها مدينة بنغازي أثناء الحرب، وكيف واجهت النزوح ظاهرة  بالتفصيلوناقشُت 

     حركة التجارية، ال على هاتأثيرالنازحين إليها، و مجيءمنطقة سلوق األزمات التي ولدت مع 

عقب  بنغازي عودة النازحين إلىالناتجة عن جتماعية ثار االقتصادية واالاالنوهُت إلى كما 

   . نتهاء الحربا

خالل الفترة من في سلوق البريطانية العسكرية اإلدارة  ،عنوانتحت فكان  الرابعأما القسم     

تنظيم ل، افي المحور األول منهُ تطرقُت محورين أساسيين،  إلىهُ تم تقسيموم، 1945 –م 1943

السياق ة، وفي اإلداري سلوقوتبعية  ضعأشرُت فيه إلى وحيُث برقة، اإلداري البريطاني في 

 انظامهلمستجدات التي طرأت على إدارة القضاء في سلوق وأبرز اباإلشارة إلى ذاته قُمُت 

 .اومهامه



 

 ل
 

ً ستعرضُت اكما     أهم اإلجراءات التي قدمتها اإلدارة العسكرية البريطانية فيما يخُص أيضا

التي  الضوابط القوانين و إلىكذلك أشرُت و، ماليوالالتجاري المشاكل المتعلقة بالتعامل ُمعالجة 

 . الطبية و الصحية تمجاالاللعمل في امت نظ

البريطانية  العسكرية اإلدارة نتهجتهااالتي سياسة العن  خصصُت المحور الثاني للحديث    

 ناقشتُ ووجه خاص،  عام، والمجتمع القبلي في سلوق علىالقبائل والعشائر في برقة بشكل تجاه 

همة اإلدارة البريطانية في تسيير وإدارة م عرقلت التي االجتماعيةالمشاكل من خالله 

تلك دارة البريطانية حيال إلي موقف اإلأيضا ُت أشركما المدنية واألمنية في سلوق، مؤسسات ال

 المشاكل وكيف تمكنت من تذليلها .

إليه  توصلت، وأبرز ما هذه الدراسة نتائجفقد تناولت بطبيعة الحال، أهم ، أما الخاتمة    

 ، وُخالصة ما توصل إليه البحث .   معلوماتمن 



 

           

 التمهيد
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 .الموقع والمناخ   -:أوالً 

 

ً بالنسبة لخطوط الطول ودوائر مدينة تقع        سلوق في منطقة منخفضة نسبيا

 مدينة شرقاً، ضمن الشريط الساحلي جنوب غرب 9شماالً و 16 العرض،

، جردينة التي تقع في الشمال الشرقي،  أهمها مناطقعدة  هابحيط ت   . بنغازي

وزاوية الطيلمون والمقرون في الجنوب الغربي، وتمتد حدودها شماالً حتي 

طلة علمنطق مناخ البحر  ،بحر، مما جعل الطقس فيها معتدالً ال ىة قمينس الم 

 ( .  1من الناحية الجنوبية الغربية بمنطقة مسوس ) سلوق ترتبط و .المتوسط

وط رق سطة بعض الطرق الترابية بوابمدينة إجدابيا سلوق كما تتصل       

عبدة  جميع األراضي الواقعة في هذهاإلشارة هنا إلى أن  رتجد، وأخرى م 

 دينةوتوجد مناطق أخرى ت حيط بم .( 2)  المنطقة، هي سهول زراعية ومراعي

وى المساخيط وعمارة والكت نطقة، ممثل نواحي صغيرة تابعة لها هىوسلوق 

، وغيرها والسنيورات ولب ياسين والحقيفاتوسيدي أبراهيم وسيدي الكيالني 

 .(  3 )من التجمعات الس كانية الصغيرة 

 

                                                           
ليبيا، اللجنة  /6،  تقرير رقم ن.التقرير النهائي عن المخطط العام، إقليم بنغازي سلوقتج،  دكسيادس،   )1

 .8م، ص1988الشعبية للمرافق، 
عماد الدين حاتم، طرابلس، مركز الجهاد الليبي للدراسات ت ، رحلة الى الكفرة ( غير هارد روفلس، 2

 .133م، ص 2000التاريخية، 
لديه معرفة م، 26/8/2017، السنوسي ياسين بوطيغان المغربي، بتاريخ شيخ( ُمقابلة أجراها الباحث مع ال 3

 واألحياء التابعة إدارياً لمدينة سلوق . واسعة بالمناطق
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الرحالة أبوالفرج قٌدامي بن نقالً عن  ،علي فهمي خشيمالباحث أشار كما       

   -: فقالاألخرى جعفر، إلي الط رق والمسافات التي تربط سلوق ببعض المناطق 

"... ومن سلوق يفترق الطريق فرقتين، فرقة على السكة وفرقة على طريق 

ميالً، ومن برسمت  24ساحل البحر، أما طريق الساحل فمن سلوق إلى برسمت 

ميالً، فيجتمع طريق السكة  24إلي إجدابيا زويتينة الميالً، ومن  20الى بلبد 

 ( . 4وطريق الساحل في إجدابيا ..." ) 

تقع على السهل المنبسط في هى أما عن موقعها بالنسبة لسهل بنغازي، ف      

األتجاه الجنوب الغربي، الذى يمتد حتى يتصل بخط عرض إنتيالت في 

ن يلتقي بمنطقة شط البدين وسلطان الجنوب، ويتسع هذا السهل نحو الشمال إلى أ

(. تقع سلوق تحديداً، في منتصف سهل بنغازي الجنوب الغربي،  5في الغرب ) 

  .( 6الذي تتخلله  بعض األودية أشهرها، وادي  مسوس والباب والنغار) 

األخضر،  بلالجأو إما من مرتفعات الظاهراألبيضوديان السهل،  تنحدر      

بفضل تجمع المياه فيه  بعد أن، على سبيل المثال النغارحيث  تندفع مياه وادي 

سقوط األمطار، قاطعة المنطقة الواقعة بين سلوق وجردينة، لينتهي أخيراً في 

طلة علي  في سهل شبه سلوق علي الرغم من وقوع . وقمينسمنطقة مياه البحرالم 

                                                           
م، 1974، طرابلس، دار مكتبة الفكر ،الحاجية من ثالث رحالت في البالد الليبية(علي فهمي خشيم ، 4

 .125، ص124ص
طرابلس، الدار الجماهيرية للنشر  دراسة في الجغرافية، ( الهادي مصطفى أبولقمة، سعد خليل القزيري، 5

 .105م، ص1995 والتوزيع واإلعالن،
 .161م، ص2003، جامعة قاريونس، سهل بنغازي( محمد عبد هللا المة،  6
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خالي من الغطاء النباتي، إال أنها تقع داخل حزام المطر، األمرالذي جعل من 

 . ( 7في السنوات المطيرة ) القمح والشعيرأراضيها، تشتهر بإنتاج 

ة أجرتها مؤسسة أما فيما يتعلق بكمية األمطار، فقد أشارت دراس      

، إلى أن أقل كمية من المطرتسقط على سلوق في فصلي الخريف دوكسيادس

كما  ( . 8ملم، على أقل تقدير)  16 - 9والشتاء، حيث  يبلغ متوسطها فيما مابين  

صل إلى تفي سلوق،  ةإلى أن متوسط األمطار السنويالباحث محمد المة،  أشار

نقص على سلوق هذا ويجب مالحظة أن األمطار تزيد وت. ( 9ملم تقريبا )  160

من القمح  وفيرةكميات بأراضيها تجود  ،من سنة ألخرى، ففي المواسم المطيرة

 . والشعير

وما قد ت ثيره  من كميات من إن رياح القبلي الحارة التي تهب في الصيف،        

ً ما  ،األتربة الناعمة  .ام الحرائق في المحاصيل الزراعيةفي إضرسبب ت  غالبا

الطقس الحار المصحوب برياح القبلي التى تتخللها الكثير من يؤدي  قدكما 

 منسوبإلي نقص األتربة،  الناتجة عن جفاف األراضي بسبب ش ح المطر، 

عاة مستوى مياه األبار، وجفاف مياه المنحفضات الطبيعية  التي يعتمد عليها الر 

ً  القبلييؤثرقد  . كما المواشيفي سقاية  المحاصيل وجودة  كميةعلي  أيضا

 . ( 10الزراعية ) 

                                                           
م، 1971، مصر، دار المعارف، دليل المعارف للجمهورية العربية الليبيةالشيخ،  رأفت غنيمو ( جمال خشبة 7

 .11ص
 .20( دوكسيادس، مرجع سابق، ص 8
 .133المة مرجع سابق، ص ( 9

 نفس المرجع. ) 10
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فهااى فااإلي جانااب مياااه األمطااار، ، ساالوقفااي مصااادرالمياه  أمااا فيمااا يخااص      

 قبال اإلحاتالل اإليطااليعروفاة تعتمد أيضاً علي عدد من األبارالجوفية العامة الم

        والعبيااااد وباااااوجزا  وبوخااااااتم بئرباااااالغرب وبالرجااااام وبوصاااافحة، ماااان بينهااااا

 .  ( 11وشقلب ) 

كما توجد بعض المنخفاضات الطبيعية التى تحتفظ بكميات كبيرة من المياه       

الذي يقع في الشمال الشرقي من  ،۞مثل منخفض المكامنخالل فصل الشتاء، 

نخفضه مياسلوق، وت ستخدم    .(  12)  في سقاية المواشي هذا الم 

لة عبد المجيد على الرحا، نقالً عن علي فهمي خشيمالباحث أشار وقد       

"... نزلنا علي  م، بقوله1710خالل مروره بها سنة بار سلوق آالحسيني، إلي 

 (. 13..." )، وماؤها يقل  أيام الحروبها أبار متعددة كأبار أجدابيا سلوك ض حى،

نقالً  ،يوسف نجم وإحسان عباسمحمد  الباحثان فيها، فقد أشار المياهطبيعة  أما

 . ( 14) والعذوبة الملوحة أبارها هي بين إلي أن مياه  ،العياشي عن 

ي ي فسرملوحة مياه ذالاألمر ،كلسية ةطبيعتتصف ب أراضي سلوقكما أن       

للبحث عن مواقع يمكن إستغاللها  السكان األبار فيها، ونتيجة لذلك فقد لجأ بعض

                                                           
 .250م ، ص2010، د.ب، د. ن، الطريق الى سلوقعبدهللا،  النمر صالح  )11
 .ا لفترات طويلة .فيه المياه وتكمن فيه أي المكان الذي تتجمع ،ومفردها مكمن ۞
 ( السنوسي بوطيغان، مرجع سابق . 12
م،    9891، بنغازي، مطابع الثورة للطباعة والنشر، إجدابيا تاريخها وأثارهامسعود رمضان شقلوق،  ( 13

 . 24ص 
، بنغازي، دار ليبيا للنشر والتوزيع ليبيا في كتب الجغرافيا والرحالتإحسان عباس، ( محمد يوسف نجم و 14

 . 220م، ص 1968واإلعالن، 
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جاورة األمر الذي لحفر آبار أقل ملوحة،  ي بررإستقرار بعض األهالي في نقاط م 

 ( .  15لبعضها، ليتقاسموا مهمة حفرها وصيانتها ) 

 .وظهورها سلوق  نشأت -:ثانياً 

عهد  إلىيعود فيما يبدو،  أن ظهورسلوقإلى  ،الكثيرمن األدلةتؤكد       

زانون، عندما أجرى عمليات  أشار إليهالحضارات القديمة في ليبيا، وهذا ما 

عن كشف بحثه  حيث  ، من ضمنها سلوقكانت و برقةعدة مناطق في  تنقيب في

تعود إلى العصر عبارة عن آالت حجرية كان أغلبها قطعة أثرية،  600

 . ( 16)   الحجري القديم

 منها رأي أصحابها،عبرت عن  أما عن أصل تسميتها، فقد وردت عدة أراء      

الكلمة متداول في عدة مصادر ومعروف في أقاليم أخرى كاليمن مثالً، أن أصل 

 بعض القبائل التى كانت تشتهر بتربية بعض أنواع الكالب قطنتها حيث  

ً ، والتي هاجرت السلوقية       إقليم بعد الفتوحات اإلسالمية وأقامت فيالحقا

إلى نشر جزء من هذه الكالب  ،هاإستقرارت هجرة تلك القبائل وأد . ( 17) برقة 

                                                           
، ت عماد غانم، طرابلس، مركز جهاد الليبيين رحلة من طرابلس إلى اإلسكندرية( غيرهارد رولفس،  15

 .146صم، 2002للدراسات التاريخية، 
م، 1973بنغازي، الجامعة الليبية،   1، جتاريخ ليبيا في عصور ما قبل التاريخ( محمد مصطفى بازامة،  16

 .22ص
، مصر، جامعة المنوفية، المركز 1، جلعالقات الليبية المصرية عبر التاريخالرحمن برج، اد ( محمد عب 17

 .36م، ص1992العربي، 
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فيما بعد، كما ي رجح األمرالذي أدى  في بعض مناطق اإلقليم، من بينها سلوق،

 . ( 18إلى أن تكتسب المنطقة أسم سلوقية ) البعض،  

 274حدى الحضارات في الشام، وتحديداً عام إلكما ورد أسم السلوقيين       

د وورا أدى إلى مم، المناطق من أخصبفي ذلك الوقت كانت برقة حيث  ق.م، 

قد أشتقت أسمها من أسم  سلوقويبدو أن  (. 19)  إليها من شتى البقاع ينمهاجرال

  .بعض من ورد عليها من تلك الحضارات 

ً بأسم سلوك ) ع رفت أن المنطقة كما         تسل ك التي المنطقةوهي (.  20أيضا

نحدرة المياه إليها  يذهب إلى أن هناك رأي أخر كما أن  .من المناطق المرتفعةالم 

هذه  .( 21الماء الذي بين العذوبة والملوحة ) وهو أصل الكلمة هو شلوق، 

ستخلص ن .انعرفه  عن طبيعة مياه سلوق المتوسطة العذوبةالتسمية تتفق مع م

 سميات سابقة كسلوقية وسلوك وشلوق . تأن تسمية سلوق قد جاءت نتاج ل ،أخيراً 

  . سلوقأهمية  -:ثالثاً 

ً إساترتيجيتكتسب طابعااً إن ما يجعل سلوق        هاو كثارة أباار ومعااطن ، اً مهماا

، ك لهاا برقاة هرته  ش اوالاذي تجااوزت  شاهرةً  هاركثأ بئر بالغرب لعل، والمياة فيها

ن أغنااامهم وأذواد إبلهاام كااان مقصااداً للرعاااة الااذين يااردون عليااه بقطعاااحيااث  

                                                           
، تُشير إلي أحد األسماء المتداولة 36قضية رقم  ،(  1 ) يقة رقموث، 2، س . ق، رقم  ( ش س،م ،  ( ) 18

 . 6م، ص1937لسلوق، 
 .18ص ،النمر، مرجع سابق  )19
 .6م، ص 1937المضمون السابق، 34، قضية رقم ( 2)  ، وثيقة رقم2رقم س . ق، (  ش س، ( ) م، 20
ن سلوق وله معرفة جيدة بتاريخها، سكامن صالح بوهديمة الفاخري، السيد، ( مقابلة أجراها الباحث مع  21

 م. 2011 5 /13
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بئار  وتحدياداً  أباار سالوق، ألهمياة اإليطاليين تفطنوا الجدير بالذكر أنو لسقايتها.

 .(  22 ) ياه فيهمال بحجة تلوث ،فقاموا بعزله باألسالك الشائكة بالغرب،

   (23 . ) 

 ( بئر بالغرب أثناء سقاية األبل 1صورة رقم ) 

طقة ا ي سمى منبم هاتوسطنذكر هنا مسألة علي أهمية سلوق، إن ما يؤكد       

ت به من شهرة ونتيجة لما ع رف. ص رة برقةوبسبب ذلك ع رفت ببرقة البيضاء، 

ً  ،مطيرةالالسنوات خالل  القمح والشعيرإنتاج في   ،الصابةبـالمعروفة شعبيا

 . (  24)  ليبيا أسم قصعة  البعضأطلق عليها 

                                                           
 . 20م، ص 2014، بنغازي، د . ن، سلوق القديمة ( ذياب حمد بوسالمة، 22
 . 169( نفس المرجع،  23
 . 29( النمر، مرجع سابق، ص  24
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، سنوات المجاعة في برقةلتخفيف من في امهم  دور ،سلوقكان لمدينة      

في تشكيل أسهمت كما  والشعير. من حبوب القمحبسبب ما تنتجه أراضيها 

كما تأثرت تركيبتها اإلجتماعية بديموغرافيا  ديموغرافية المنطقة وماحولها،

حيث  أن الكثير من سكان هذه  المناطق المحيطة بها خاصة مدينة بنغازي.

وساهم سكان بنغازي ، وضواحيها المدينة، قد وردوا إليها عن طريق سلوق

لعبت كلتى وبالتالي ، التركيبة اإلجتماعية لمدينة سلوقأيضا، في تشكيل 

ً في تكويندوراً  المدينتين للمنطقة  جتماعيةاإلتركيبة ال الجزء األكبر من مهما

   .(  25)  بأسرها

مدينة لم تكن من جهة أخرى، كانت بنغازي كما هو معروف عنها تاريخيا،       

 ،فيهافإن الزخم اإلقتصادي لذا كومة ملح وميناء متواضع،  ا سوىفي أساسه

منها الحصة رد تكانت حيث   وتحديداً سلوق، جنوب غرب بنغازيسهل في كان 

  . ( 26)  والحيواني الزراعياإلنتاج األكبر من 

أقاموا بها سكة ف، أهمية سلوق بكرفي وقت م  وأدرك اإليطاليون من هنا        

قتصادية ألغراض إ هذا الخط ويبدو أنها إستغلت ،بمدينة بنغازيحديدية تربطها 

 ( .  27)  عسكريةو منيةأو

                                                           
 ( بوسالمة، مرجع سابق . 25
 ( نفس المرجع . 26
الدار الجماهيرية ، إبراهيم أحمد المهدوي، بنغازي ، ت.إستيطان برقة قديماً وحديثاً ناردوتشي،  ( غوليام 27

 . 178م، ص1925للنشر والتوزيع واإلعالن، 



 

  

 الفصل األول                         
 

الغزو اإليطالي لوالية طرابلس الغرب، ودور سلوق 

                     .                       في حركة الجهاد
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، وخارجية عدة عوامل داخليةنتيجة ل، فكرة اإلستعمار لدى إيطالياولدت       

أنظار السياسة تحول ، هى أبرز أسباب والمالية اإلقتصادية قضاياوكانت ال

فرنسا أسوة بالدول اإلستعمارية الكبرى،  ،اإليطالية للتوسع اإلستعماري

 ساتسياالوكانت المصالح الدولية و .وأنجلترا وروسيا والنمسا والمانيا

الساسة في إيطاليا للتفكير في إنتباه ل الذى حو   الدافع الرئيسياإلستعمارية، هي 

أخذت إيطاليا في ممارسة  منذ ذلك الحينو .والية طرابلس الغربإحتالل 

، والية طرابلسللتغلغل في  ستخدمت طرق متعددةوأ ،الدبلوماسينشاطها 

خر الواليات العثمانية في علي آ لسيطرةللخلق مناخ ُمالئم الظروف  كل وهي ئت

  شمال أفريقيا .

 .النشاط الدبلوماسي اإليطالي   -: أولا 

الطبيعة أن غيرإقتصاد إيطاليا علي الزراعة والمالحة التجارية، أعتمد       

 ولما توسعت وعرة يصعب إستغاللها. اً جعلت من معظم أراضيها جباالً ونجاد

اليا إحدى م، فقدت إيط1869قناة السويس سنة إفتتاح وتم  ،رقعة اإلكتشافات

جبارة، أنها أصبحت تنافس دوالً قوية ذات أساطيل  إذ دعامتيها اإلقتصاديتين،

 ( . 1) دها في ماضيها القريب وحلفي تجارة كانت تحتكرها 

هذين العاملين والسيما األخير، أثرهما في النزوح من إيطاليا، حيث لكان       

 مهماً في تطور فكرة إيطاليا  وكانت عامالً  ت أعداد هائلة تنزح من مناطقها.أخذ

                                                           
المطبعة األهلية، بنغازي،  بداية المأساة، التمهيد السياسي لإلحتالل اإليطالي،( محمد مصطفى بازامة،  1

 .11م، ص1961
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ً للبحث عن أرض جديدة تصلح للحياة، توجه إليها  ً قويا اإلستعمارية، ودافعا

إلحاح وعند  .من العاطلين مجهود هذا العدد الهائلوتستفيد من  موجة المهاجرين

 .( 2)  فيما وراء البحارلها، هذا العامل، سعت إيطاليا للحصول علي مستعمرة 

م، 1881سنة  والية طرابلس الغرب تركز إهتمام الرأي العام اإليطالي علي      

 افرنس السنة التي فقدت فيها إيطاليا كل أمل لها في تونس، بعد أن بسطتوهي 

إيطاليا هتمام إأخذ وبذلك  .باردوبموجب معاهدة قصر السعيد  الحماية عليها

القطعة الوحيدة الباقية في الشمال األفريقي، تحت السيادة حول ليبيا تمحور ي

 .( 3 )العثمانية 

من  الحصول علي إذنمن مكنتها عدة إتفاقيات تمكنت إيطاليا من عقد       

بفعل  أستطاعت إيطالياو ،والية طرابلس الغرببإطالق يدها في  الدول الكبرى

علي تُهيمن  موافقة فرنسا التيعلي  م،1902سنة  الحصولمن ، هذا النشاط

      اإلقليمية علي مصالح الطرف األخر تفق الطرفان على عدم اإلعتداءأ تونس .

  ( . 4)  واإلقتصادية

ً منذ البداية، السلطات العثمانية كان موقف        نشاط إيطالي في ألي معاديا

الدبلوماسي السري لتحرك بادراية علي العثمانيون وكان والية طرابلس الغرب، 

                                                           
 .12( المرجع نفسه، ص  2
تونس، الدارالعربية للكتاب،   م،1931 – 1911معجم معارك الجهاد في ليبيا ( خليفة محمد التليسي،  3

 . 19م، ص 1983
 . 25نفسه، ص ( المرجع  4
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بهدف الحصول  مع الدول اإلستعمارية الكبرى،إيطاليا الذي تقوم به  ،المكثف

 ( . 5)  بشرعية طموحاتها في آيالة طرابلس منها علي إعتراف

أهمها إتفاقية الصداقة التي  ،في توقيع عدة إتفاقيات دولية إيطاليانجحت       

بحق إيطاليا في  ا،أعترفت األخيرة بموجبهم، 1902سنة  مع بريطانياأبرمتها 

اندة إنجلترا في المسألة تعهدت إيطاليا بمس، ووالية طرابلس الغرب إحتالل

عمل من كما تحصلت إيطاليا علي وعد من النمسا بعدم القيام بأي  المصرية.

مع الجانب الروسي إتفاق كما وقعت  ة في ليبيا.شأنه أن يعرقل المصالح اإليطالي

علي أن تقوم ، والية طرابلس الغرب سمح لإليطاليين بإحتاللم، 1907سنة 

في المضائق، وترعى األخرى المصالح  يةمصالح الروسالبإحترام إيطاليا 

 ( . 6 ) والية طرابلس الغرب اإليطالية في

الذي بدأ  بنك روماكان وة التدخل السلمي، سياستنفيذ  في  إيطالياشرعت       

بتأسيس فرع له في ُمنفذهُ األكبر، حيث قام  م1907أبريل  15نشاطه في يوم 

وارة والخمس طرابلس، وتأسست فيما بعد وكاالت تجارية للبنك في بنغازي وز

من و .والزراعية ةيالصناعميادين الالبنك في  عملو ومصراتة ودرنة وطبرق.

  ( . 7)  أراضيهم وأمالكهم  رهننشاطه أيضاً تسليف الليبيين ُمقابل 

                                                           
 – 1882مخاض األمبريالية والفاشية اإليطاليتين، عسر والدتها ودفنها في ليبيا محمود العرفاوي،  ( 5

 .  13م، ص 1991ت عمر الطاهر، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،، م،1912
 ( بازامة، مرجع سابق . 6
تونس، الدار العربية  –ت وهبي البوري، ليبيا  م،1912 – 1911الحرب الليبية ( فرانشسكو مالجيرى،  7

 . 23م، ص 1978للكتاب، 
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 تعليم ونشر لغتهالخطة م، 1889منذ سنة اإليطالية  الحكومةوضعت  كما      

حاولت عن كما  .المدارس وأشرفت علي نظام التعليم فيها فأنشأت وثقافتها،

 وجذب ستقطابإ، المسيحية في ليبيا يةوالبعثات التبشيرين التجار اإليطاليطريق 

انب الصحي، فنفثت عن طريقه لجاستغلت أو الديانة المسيحية. إلي الليبيين

سمومها تحت ستار اإلنسانية، فبعثت باألطباء وبنت المستوصفات لعالج 

وإقناعها  كسب تعاطفهاو المرضى ظاهرياً، لغرض إستمالة الطبقة الفقيرة

  . ( 8) نوايا إيطاليا تجاه الليبيين بصدق 

الحصول علي موافقة الدول  من، الدبلوماسي بفضل نشاطهاإيطاليا مكنت ت      

ُمنتضرة الفرصة والُمبررات الحجج تفتعل  خذتأو .عمارية الكبرىاإلست

 وجهت، عندما الفرصةهذه وجاءت  ،والية طرابلسعلي قضاض السانحة لإلن

م، تحذرها من الوضع 1911سبتمبر 26إنذاراً للحكومة التركية في إيطاليا 

 طرابلس وبرقة.من  ُكل والفوضى واألهمال الذي تعيشه األمني المتردي

الحكومة  للحفاظ بحد زعم والية طرابلس، إحتاللفي نيتها وأبلغتها عن 

 ( . 9 ) في الوالية مصلحة رعاياهاحماية و منعلي األ اإليطالية،

  -: اإليطالي ملكيفي العهد ال األوضاع

سبتمبر سنة  29في يوم  ،طرابلسساحل إلي  وصل األسطول اإليطالي      

بشكل  المدينة، وبدأ قصف م، وتم توجيه إنذار للمدينة يدعوها للتسليم1911

                                                           
ت عبدالسالم أدهم، بنغازي،  م،1911 - 1881وثائق تاريخ ليبيا، الوثائق العثمانية ( أحمد صدقي الدجاني،  8

 . 153 ص م1974جامعة بنغازي، 
 . 51( بازامة، بداية المأساة، مرجع سابق ص  9
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إحداث أي عن جزت المقاومة ع لإلنذاراإليطالي.عنيف بعد رفضها اإلذعان 

قوات العدو، فتم تدمير قالع المدينة ودخلتها القوات اإليطالية يوم  في رتأثي

علي  ،نفسه في اليومسطوله بإ أوبريأستولى األميرال و، رالسابع من أكتوب

عن الخمسة والعشرين من القوات فيها  ميناء طبرق، التي لم يكن يزيد عدد

القوات تمكنت و ،مدينة درنة، تم الهجوم علي هنفساليوم وفي  جنود األتراك.ال

 . ( 10)  اإليطالية من  اإلستيالء عليها

م، إلي مدينة زوارة 1911أكتوبر سنة 17في  السفن اإليطالية توجهتما ك      

الجنود مع  بعد مقاومة عنيفةالسيطرة عليهما، في اإليطاليون  نجحوالخمس، و

 ( . 11) العثمانيين 

 ،بريكوال إلي الجنرال علي بنغازي قيادة حملتهاقوات اإلحتالل هدت ع      

م، ووصلت إلي 1911أكتوبر  15من ميناء نابولي في  وغادرت األفواج األولى

في صباح اليوم  تلك القوات إستطاعت .الشهرنفس من  18شواطئ بنغازي يوم 

، بدالً من نزولها في جوليانالمنطقة الساحل الرملي علي النزول من  ،التالي

ً لتوقعات المجاهدين منطقة الصابري   قد مهدت السفن الحربية كانتو .خالفا

، وعند الساعة بقصف المدينة بشكل عنيف ومتواصلنزول القوات، لعملية 

أخذت الفرق و. والخراب عليها من التدميرحفاظاً تم تسليم المدينة  ،الثامنة مساءاً 

    بقيادة الجنرالالبحرية تضع أقدامها علي الساحل، ثم تلتها القوات البرية 

                                                           
 2، طالطريق إلي لوزان، الخفايا الدبلوماسية والعسكرية للغزو اإليطالي لليبياالوافي،  ( محمد عبدالكريم 10

 . 92، ص 82م، ص1988بنغازي، جامعة قاريونس، 
 . 28( التليسي، مرجع سابق، ص 11
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الذين رفضوا تسليم المدينة إلي  من األتراكمن تبقى كان دور  ( . 12) ميليو إ

ً في مقاومة اإلحتالل اإليطالي،بارزاً و ،اإليطاليين  مع الوطنيين ساهمواو مهما

بسلسة من األسوار المبنية من األحجار الضخمة، وتأمينها،  المدينة في تحصين

 ( .  13علي طول إمتداد السواتر القريبة من الميناء ) 

من  فور إحتالل رقعة واسعة لها إقامة قواعد اإليطالية، حاولت القوات      

 بمقاومة عنيفة من المجاهدين . بنغازي، ولكنها لم تفلح في ذلك، إذ أصطدمت

لتي أحتلتها في ثكنة البركة والمناطق المحيطة بها، ولم وظلت حبيسة المواقع ا

قامت السفن تستطع الزحف داخل المدينة إال في صباح اليوم التالي، بعد أن 

الروح المعنوية  وإضعاف ،إلثارة الرعب بشكل عنيف الحربية بقصف المدينة

  ( . 14) مقاومة لل

أي بعد يومين من وصولهم  ،م1911أكتوبر سنة  20في  اإليطاليون تمكن      

نتيجة لذلك القوات التركية بت حوانس . المدينة إحتاللن م، شواطئ بنغازي

وبعض وشرعت القوى الوطنية  .، وتجمعت على مرتفعات بنيناخارج المدينة

فهب رجال وشباب القبائل في  لدعوة للتطوع للجهاد،افي األتراك، العسكريين 

وكان العواقير والفواخر ومن معهم من القبائل  لإللتحاق بالمقاومة. ،بادية برقة

                                                           
 . 27( التليسي، مرجع سابق، ص  12
راهيم أحمد المهدوي، بنغازي، ، ت إباأليام األخيرة لمدينة بنغازي، إحتضار متصرفليك( جوليو يوناتشي،  13

 .88م، ص 2008جامعة  بنغازي، 
 . 28( المرجع نفسه، ص  14
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وقد تنادى هؤالء جميعاً للدفاع  المدينة.المحيطة ببنغازي، هم أقرب القبائل إلى 

  . ( 15عنها، فتجلت في ذلك األخوة الصادقة المتبادلة بين الحضر والبادية ) 

قلون حول ، يتناإليطالي حتالللإل مواجهتهم في بدايةواطنون لمكان ا      

تشجيعهم على لفي معاركهم، تتبعهم  يامهم وعائالتهم التي كانتبنغازي بخ

قسم  كما تكفل . حول مدينة بنغازيبذلك مايشبه الطوق وشكلوا  مواصلة القتال،

 ( . 16) ونقل الشهداء  ىحسعاف الجربإ منهم

خلف تحصيناتها الف، ات اإليطالية البالغ عددها خمسة أالقوتمركزت       

ً عاجزة  ً وتسليحا  تمكنو.  عن مهاجمة المجاهدين األقل منهم عدداً وتنظيما

في  من إقـتحام خنادق العدو وتحصيناته في أكثر من مناسبة، ونالمجاهد

، فكانوا يعطبون خطوط إتصاالته التيلفونية، ويستولون علي بنادق جنده بنغازي

 . ( 17وآلياته ) 

ً علي القوات اإليطالشن المجاهدون م، 1911ديسمبر 16في        ، يةهجوما

 م،1912وفي شهر مارس سنة  بعض األسلحة والعتاد الحربي . علي استولواو

، وكبدوها خسائر فادحة ثكناتهاالُمتحصنة في  القوات اإليطالية المجاهدون باغت

 . ( 18في األرواح والعتاد ) 

                                                           
 .260، ص 256م، ص1946، القاهرة، د.ن، برقة العربية بين االمس واليوم( محمد الطيب االشهب،  15
 . 179( جولو يوتناتشي، مرجع سابق، ص  16
 .266م، ص1972، بنغازي، محمد مناع، 2، طر النضال العربي الليبيوجذ( محمد عبدالرازق مناع،  17
، طرابلس، سلسلة م1912 -1911المقاومة الليبية التركية ضد الغزو اإليطالي ( مصطفي حامد أرحومة،  18

 .223، ص222م، ص1988الدراسات التاريخية، مركز جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي، 
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ً  ،م1912ينايرسنة  18في  اإليطاليونواجهة كما         ً هجوما  هُ نفذمفاجئا

عدد  د خاللهاشهإستُ  في منطقة الزريريعية. انالطرف تحم خاللهال، المجاهدون

 ( . 19اإليطاليين ) الجنود من الكثير المجاهدين، كما قُتل فيهاكبيرمن 

من أرض مرئية على صهوات قوات اإلحتالل كان المجاهدون يُهاجمون       

جيادهم أو راجلين، وكانت عواقب ذلك وخيمة بسبب اإلندفاع الغير ُمخطط له. 

م، في تدريب 1912ولكن سرعان مابدأ الضباط األتراك قبل رحيلهم في عام 

، إلى أن أصبحوا نواة للمحافظية على فنون القتال وأساليب المناورةالمقاتلين 

 ( . 20)  م 1912ة سنة الذين أستلموا دفة القياد

فور نزول القوات اإليطالية  من جهة أخرى، قام السيد أحمد الشريف     

بتحويل الزوايا السنوسية، إلى معسكرات إلعداد قوة عسكرية  األراضي الليبية،

من األهالي بقيادة ضباط من أتراك . واتخذ التدابير الالزمة لتزويد تلك القوات 

. كما أعطى  السيد أحمد الشريف أوامره إلى شيوخ  بالعتاد والمؤن بشتى الطرق

رابلس وبرقة وفزان، الزوايا واألعيان التابعين للحركة السنوسية في كٍل من ط

 .  ( 21بأن ال يتهاونوا وأن يستميتوا في قتال العدو اإليطالى ) 

كان صدور الدعوة إلى الجهاد من زعيم الحركة السنوسية السيد أحمد       

الشريف، بمثابة الشرارة التى أوقدت النار في طول البالد وعرضها، فخف 

                                                           
، ت محمد عبدالكريم الوافي، بنغازي، جامعة م1912من داخل معسكرات الجهاد في ليبيا ( جورج ريمون،  19

 .280م، ص 1988بنغازي، 
 .26م، ص1973، دار اإلتحاد للطباعة والنشر،ُمذكرات ُمجاهد، بنغازي( محمد عبدالرازق مناع،  20
، رسالة ماجستير منشورة، 1930 – 1842( سعود دحدي، البُعد الجهادي المغاربي للطريقة السنوسية  21

 40م، ص 2010 -2009جامعة أبن يوسف بن خده، الجزائر، 
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م يجر وتشاد، لمؤازرة إخوانهمن الن المجاهدون من أقاصي طرابلس وفزان، ثم

في طرابلس وبرقة. وبذلك تدفق أتباع السنوسية كالسيل الجارف إلى ميادين 

 .  ( 22)  القتال

من المهم أن نُشير هنا، إلى أن حركة الجهاد ضد الغزو اإليطالي، تميزت       

م، بإتساع نطاق المقاومة 1912وأكتوبر   1911خالل الفترة مابين أكتوبر 

ولعل من بين العوامل التي ساعدة  ا وبروز وحدة الصف بين المجاهدين.هوشمول

 على تأجيج حماس المجاهدين وصمودهم ضد العدو، هو وجود نوع من التعاون

الذي ساد بينهم وبين القوات التركية. لقد تبلورت أسس ذلك التعاون في عدة 

تي كانت ضمان وصول المعدات العسكرية والمؤن من تركيا، ال -: اوجه منها 

كما أن القوات  التركية بقيادة أنور باشا ورفاقة في تمثل المصدر األساسي لها. 

ً في إعداد الخطط العسكرية وتنظيم فصائل  المنطقة الشرقية، لعبت دوراً مهما

ن ويشكل لهم المجاهدي المجاهدين . وما من شك في أن ذلك كان يشد من أزر

ً ومعنوياً، وبفضل ذلك التعاون لقي اإليطاليون مقاومة عنيفة علي  سنداً ماديا

 ( . 23طول المنطقة الساحلية في ليبيا ) 

لدولة ا تخاذل وعجز معه بوادرحامالً م، 1912 من عام شهر أكتوبرأطل       

 صد الهجوم اإليطالي عليقدرتها بعد أن فقدت ، تجاه القضية الليبية العثمانية

هيبتها التي تمتعت بها وفقدت بذلك ماتبقى من  علي جزر بحر إيجة والدردنيل .

                                                           
 ( نفس المرجع . 22
 – 1911( عبدهللا علي ابراهيم، "أثار صلح لوزان على حركة الجهاد"، بحوث ودراسات في التاريخ الليبي  23

، مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي، طرابلس، 2، ج 6م، سلسلة الدراسات التاريخية 1943

 .  88م، ص 1984
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  . اإليطالية في ليبيا خضوعها للمطالبمن ل األمر الذى عج  طيلة قرون، 

أكتوبر سنة  18توقيع معاهدة أوشي لوزان في وأضطرت في نهاية المطاف إلى 

ا، تاركة الليبيين يواجهون التركية من ليبي نسحبت بموجبها القواتإ ، م1912

 ( . 24قوة تفوقهم عدة وعتاداً )  وحدهم 

ما أن وقعت تركيا على معاهدة لوزان حتى تبدد ذلك التعاون وانشق ذلك       

عن إنسحاب تركيا المفاجئ  بترت وقد بين المجاهدين الليبيين واألتراك.التحالف 

  -من ميدان المقاومة، عدة مشاكل منها :

 ول .ـي كانت ترد من أسطنبـؤن التـكرية  والمـدادات العسـاع اإلمـإنقط أولا :

ا : ، حدث نقص كبير في عدد المحاربين خاصة الجنود والضباط األتراك ثانيا

 من روحهم المعنوية .ا ـاألمر الذي أثر في قوة المجاهدين وأضعف إلى حِد م

ا :  ً سياسيا، وفتح المجال أمام ظهور  أحدث خروج تركياثالثا من ليبيا، فراغا

مما أدى إلى تصدع  خاصة في المنطقة الغربية، وتعدد الزعامات المحلية،

 ( . 25الجبهة الداخلية ) 

من أبناء برقة المتحمسين، إلى المتطوعون التحق تلك التطورات، في ظل       

معسكر وكان  زعمائهم ومشائخهم .ُمعتمدين في قيادتهم علي معسكرات الجهاد 

وكانت المنطقة الوقعة بين ، في برقة دوارمن بين أشهر وأكبر األ العواقير

                                                           
 . 201( الوافي، مرجع سابق، ص 24
 . 91و ص 90( عبدهللا علي ابراهيم، مرجع سابق، ص  25
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 دور واجدحتي منطقة سيدي سلطان غرباً، هي أهم وأبرز مناطق تالحمدة شرقاً 

  . ( 26 ) عواقيرال

ثالث قيادات من  وهو مايهمنا في موضوع سلوق، دور العواقيرتشكل       

 ،بيت أسديديوقيادة الشيخ عبد هللا الجيالني، بوكان بيت إبراهيم  -:هي  رئيسية

الشيخ وإمرة يادة تحت ق فكانبيت أمطاوع أما  الشيخ عبد هللا األشهب،يقودهُ 

  . ( 27) شيخ زاوية الطيلمون   ،على المحجوب محمد

تحت قيادة بمعسكر قمرة، وكان  يُعرف جناح آخر، العواقيركما كان لدور      

حماية المنطقة الواقعة حول مهمته وكانت  . المسماري المجاهد محمد أبو نجوى

                                 .(   28)  مة والرجمة وبنينا، حتي الساحل الشرقي لبنغازييآبارالشليظ

 الشيخ في برقة، مثلالنافذة بالمشائخ والزعامات ، دورال قياداتستعانت أ     

 عليلما يحدثه وجودهم من تأثير  . عبدالسالم الكزةالشيخ إبراهيم المصراتي و

  ( . 29الروح المعنوية للمجاهدين ) 

واقير، وكانت قبيلة دور العإلي قبيلة الفواخر أبناء نضم عدد كبير من إكما       

 شيوخهم الكثيرمن كما أشترك سلحة والذخائر والمؤن .األدوار باأل دُ تم الفواخر،

 . ( 30 ، في الهيئات العسكرية واإلدارية للدور)وزعمائهم

                                                           
، 37، سلسة الدراسات التاريخية رقم م (1927 -1924حركة الجهاد الليبي ) ( محمد علي التريكي،  26

 .141م، ص2000طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، 
 .218مرجع سابق ص( أرحومة،  27
 172( األشهب، مرجع سابق، ص 28
 ( أرحومة، مرجع سابق .   29
 .422، ص421نفس المرجع، ص  )30
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مدينة  نقل المعارك خارجعلي  اإليطالية القيادة من جهة أخرى، عملت      

علي المضروب العسكري ضغط المن الحصار وف خفاألمر الذي  ،بنغازي

المناطق الُمحيطة بمدينة إلي نتيجة لذلك، الوطنية زحزحت القوي تو قواتها .

في كتابة برقة الهادئة، أن  غرسيانيردولفو يقولوفي هذا الصدد،  ازي .بنغ

ألف تألف من انت توككانت تظهر بقوة في منطقة سلوق،  ينقوات المجاهد

 ( . 31)   سلوق وجردينةحول منطقة ُمقاتل، تمركزت 

باإلغارة علي م، 1913في شهر أغسطس سنة قامت القوات اإليطالية       

جردينة، وأحتلت حول منطقة  متفرقة وهزمتها في معاركتجمعات المجاهدين 

لإلنسحاب إلي الجنوب  على إثر ذلك، المجاهدون أضطرو سلوق وقمينس،

، من العام نفسه فبراير 28و 26في كما شنت القوات اإليطالية  . بأتجاه بيضافم

القوات اإليطالية في  توجهتتم والشليظيمة،  منطقة أم شخنبعلي قوياً هجوماً 

منطقة  متواجدة فيالقوة الت تحركو .لتهاحتأوإلي منطقة الزويتينة  ،مارس 11

             . ( 32) هاإلحتاللنحو إجدابيا تمهيداً  بقيادة الجنرال كانتوري، زويتينةال

 في ترحتى باش، سهل بنغازيمنطقة علي ما أن سيطرت القوات اإليطالية       

المنطقة الواقعة بين مناطق  وأصبحت المتمركزة حول سلوق . القبائل حصار

 سهل بنغازي حتى الزويتينة، ٌعرضة للدوريات التفتيشية المفاجئة ) 33  ( .      

                                                           
، 20م، ص1973، ت إبراهيم سالم بن عامر، بنغازي، مكتبة األندلس، برقة الهادئة( ردولفوغرسياني،  31

 . 21ص
 . 23، ص 21( المرجع السابق، ص  32
 .100م، ص2004، ) د. ن (، ) د . ب(، م ومقاالت ليبيةتراجفرج عبد الكريم نجم،   )33
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إال  . بيضافم والظاهراألبيضمنطقة إلي  ينالمجاهد تراجععلي الرغم من       

سنة أغسطس  شهر ففي .قدرتهم علي الهجوم والمناورةلم يحد من  ذلك أن

ً هجومالمجاهدون شن ، م1914 ً مباغت ا دفع علي القوات اإليطالية، األمر الذي  ا

التي تتمركز فيها  مناطقالعلي واسعة  عسكرية عملياتتنفيذ علي ين اإليطالي

  28 في معركة الشليظيمةأهمها،  معارك عدة في انوأصطدم الطرف، المقاومة

 هازحفالقوات اإليطالية   واصلت . مارس 3 في وسسزاوية مو، م1914 فبراير

 بسط من ،م1914بريل أ 15في  نجحواو ،قمينس والزويتينة عبر نحو إجدابيا

 نفوذهم عليها )34 (.                                                                         

أبطنأت القنوات اإليطالينة منن ف ،م1914 سننة يوليو فيقامت الحرب األولي       

أسننتمرت مننن والتنني وهننذه المرحلننة تُعننرف بفتننرة الهدنننة والُمفاوضننات تقنندمها، 

حاولنت و . الطنرفينبنين وتوقفت علني إثنر ذلنك المواجهنات  م .1919 – 1914

يجنناد إعلننى ، العالميننة األولننى بننالحرب بسننبب إنشننغالها هننذه الفتننرة خننالل إيطاليننا

لقادة قبل اقد و. مستقرةهادئة ، يجعل األوضاع بينها وبين المقاومة في برقةمناخ 

مننن كانننت تعانيهننا برقننة التننى لظننروف القاسننية ل نظننراً  ،السنوسننيون هننذه الهدنننه

بعنند  ،الحصننار الننذي ضننربه اإلنجليننزعننن  ةالناتجنن واألمننراض مجاعةللإنتشننار

إتفناق التوصنل إلنى بالفعنل تنم ومهاجمة السيد أحمد الشنريف لقنواتهم فني مصنر. 

ُعرف هذا اإلتفاق بمعاهدة  ،مبدئي بين السنوسيين والطليان وبينهم وبين اإلنجليز

. وقند قصند السنيد محمند إدرينس منن هنذا  م1916ة سنن ت فنيوقع تيال الزويتينة

                                                           
 .48( التليسي، مرجع سابق، ص 34
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الشننرع والمحافظننة علننى أنظمننة  ،اإلتفنناق، تحسننين األوضنناع اإلقتصننادية للننبالد

 وعلى الثقافة العربية ونشر األمن والسالم في برقة ) 35 ( .                       

 أنبعند  تهدئة الوضع فني برقنة بشنكل مؤقنت، نجحت الحكومة اإليطالية في      

لنم يلبنث  النذي، إلني إتفناق عكرمنة م1917 سننة برينلأفي شهر الطرفان  توصل

 الحنربخنروجهم منتصنرين فني  بعند ،تم إبطالنه منن جاننب الطلينان طويالً حتى

 العالمية األولى، وإعالنهم العمل بدستور 1919م ) 36 ( .                         

بإتفاق أبو مريم  وتم تدعيمهام، 1920سنة ل دارت محادثات الرجمة خال       

سالح  حل األدوار ونزعالذي كان من أهم بنوده،  م،1921نوفمبر 11في 

 رباألدوا السيد أدريس السنوسي، طلب منبناءاً علي  تعديلُهاوتم . المقاومة

 المختلطة )37 ( .                                                                             

 لللقائمقام يوسف بورحي قيادتها وكلتفقد أ ،األدوارفيما يخص قيادة ما أ      

ً عن عمر المختار.  دور  -:التالي  األدوار في برقة علي النحووتتكون نائبا

اهد يوسف حسين الجويفي، وكان المج قيادة تحت توكان درسةالبراعصة وال

تحت قيادة الفضيل فقد كان دور العبيدات والحاسة أما ، بورحيل يقود دور العبيد

عبدالحميد  عالوة علي أدوار أخري، مثل دور العواقير الذي يقودهُ .بو عمر

وكانت إدارة الدورتتكون من . صالح األطيوشدور المغاربة بقيادة و العبار،

                                                           
 .21م، ص1992، مكتبة القرأن، عمر المحتار شهيد وأسد الصحراء( محمد محمود إسماعيل،  35
 .29، ص28، ص27( غرساني، مرجع سابق، ص 36
، طرابلس، مركز جهاد 5الدراسات التاريخية ، سلسلة الفاشستية بليبيايوسف سالم البرغثي، الُمعتقالت (  37

 . 24، 23، ص22، صم1993الليبيين للدراسات التاريخية، 
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 ،ول عن المالية والمحاسبة، وقاضى شرعيرئيس مجلس المشائخ، ومسؤ

 ومأمور لجباية األعشاروالزكاة ) 38 (.                                                  

حيُث كان كانت القيادة العامة تتلقى العون والدعم من مشائخ وأعيان برقة،       

وخطاب الفاخري،  في ٌمقدمتهم الشيخ عبدالسالم الكزة، وعبدالحميد العبار،

يتألف مجلس  ومن بين هؤالء نمر.اللواطي، وسعدهللا الوسعد بوجريعيد، وبريك 

 الشوري ) 39 (.                                                                              

، رموز المقاومة في برقةأشهر وأهم بين  فقد كان ،السيد عمر المختار أما      

 . جهادقيادة حركة ال مسؤلية تعودوإليه كانت ، حمل علي عاتقة مهمة قيادتهاو

م، وقيل سنة 1862سنة ولد  إلي قبيلة المنفة من بيت فرحات،ويعود نسبهُ 

، ، ثم التحق بمعهد الجغبوبأم ركبة مدرسة القرآن في زاويةبتعلم و م،1858

 فدرس القرآن وماتيسر من العلوم الشرعية والفقه والحديث ) 40 ( .                

 بن علي إدريس كما وصفهُ السيد ،رحمهُ هللاعمر المختارالُمجاهد  كان      

ً ُمتكاسالً عن  السنوسي، مثاالً للشجاعة والكرم والتقوى والنشاط، لم يكن يوما

، واجبه، وال شاكياً من جوع وال عطش، وال يائساً من خير وال جازعاً من شر  

 صابراً علي  اإلبتالء، شاكراً لنعم هللا ) 41 ( .                                          

                                                           
، طرابلس، مركز جهاد م1929 -م1928، مقاومة الليبيين لإلحتالل اإليطالي ( المبروك علي الساعدي 38

 .172م، ص1996الليبيين للدراسات التاريخية، 
 .421( األشهب، مرجع سابق، ص 39
، لبنان، دار أبن حزم، الشيخ الجليل عمر المختار، نشأته وأعماله وأستشهاده علي محمد محمد الصالبى، ( 40

 . 23، ص 6م، ص2013
، القاهرة، مطبعة حجازي، ، رفع األستار عما جاء في كتاب ُعمر المختار( محمد األخضر العيساوي 41

 . 87م، ص 1936
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ن وشاع ذكرهُ ونال أحترام رؤساء القبائل، واله القرآ ،عمرالسيد  لما حفظ      

ً إدريس بن عليالسيد  وعندما هاجم  علي زاوية القصور بالجبل األخضر. ، شيخا

ً م، كان غا1911أكتوبر سنة  19األسطول اإليطالي مدينة بنغازي في  عن  ئبا

تم إلي أن  ،كفرة، والتحق فيما بعد بالمقاومة وأستمر في جهادهبرقة في زيارة لل

وضعت الحرب و ،مفاوضات الزويتينة علي ماجاء فيم، 1916سنة التوقيع 

المواتية ينتظرالفرصة فترة الهدنة،  خالل السيد عمر المختاروظل ، أوزارها

 إلستئناف الحرب علي اإليطاليين ) 42 (.                                                

                            -:برقة إحتالل وإعادة  الفاشستيالعهد 

من اإلستيالء ، م1922سنة أكتوبر 28في الحزب الفاشستي تمكن أن ما       

قائمة علي العنف والقمع الة تسياسفي تنفيذ أخذ علي السلطة في إيطاليا، حتي  

 المناطق التي إعادة إحتاللستهدف توكانت الخطة  ليبيا.ضد المقاومة في 

كل اإلتفاقيات  ،بذلك قادة الحزب نقض. وخرجت عن سيطرة اإليطاليين

 . ( 43)  حرباً شاملة في كل ليبيا وأعلن، المقاومةقادة والمعاهدات السابقة مع 

تعيين تم  وخالله م،1923ينايرسنة  شهر في الفعلي لفاشستبدأ نشاط ا      

مح السياسة ت مالوبدأ .حاكم فاشستي للمستعمراتأول ، الجنرال بون جواني

بون جواني الذي صرح  من خالل خطابات الجنرال تكشف،تالفاشستية في ليبيا 

                                                           
، طرابلس، دار المدار الحلقة األخيرة في الجهاد الوطني في ليبياعمر المختار ( الطاهر أحمد الزاوي،  42

 ،57م، ص 2004اإلسالمي، 
مركز جهاد  ، طرابلس،عبدالرحمن سالم العجيليت  اإلحتالل الفاشي لليبيا،( أنزو سانتاريللي،  43

 . 54م، ص2005اللييبين للدراسات التاريخية، 
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السيطرة عزم حكومته علي وضع ليبيا بشكل كامل تحت عن  ،مناسبات عدةفي 

حشد قواتهم ب ،نتيجة لذلكأخذ المجاهدون و ذلك من تضحيات. مهما كلف

دريس أضطر السيد إو مع اإليطاليين.المرتقبة  معاركاللخوض وتجهيزها 

 لهأتضحت إلي مصر، بعد أن نقل نشاطه إلي  خالل هذه المرحلة، السنوسي

  ( .  44)   جدابياإعاصمته  حتاللإلاإليطاليين  نوايا

 عادة تشكيل قواتهم وتنظيمها .إعلي المجاهدون وفق تلك الُمعطيات، قام        

 -:، بحيث ظهرت علي النحو التالي تعيين ثالث قيادات رئيسيةوجرى 

منطقة و، ومقره الزويتينة، صالح األطيوشتحت قيادة  قة الغربيةمعسكربر

 قجةتحت قيادة  ،معسكر برقة الوسطىو بقيادة عمر المختار،الجبل األخضر 

 . ( 45) ، ومقرهٌ شط البدين بيك عبدهللا

واسعة  عسكرية تنفيذ عملياتل علي جاهزية تامة واأما اإليطاليون، فقد كان      

مارس سنة  6في شنت قواتهم حيُث . ي ُمعسكرات الُمجاهدين في برقةعل

ً  م،1923 ، وأعلنت منها الكثير على معسكرات المقاومة ودمرت شامالً  هجوما

 . ( 46 في جميع أنحاء برقة ) حالة الحصار

                                                           
 . 32، ص 31، ص29( غراسياني، مرجع سابق،  ص  44
 . 389، ص388، ص387( األشهب، مرجع  سابق، ص 45
، 90م، ص 2008، دار قباء الحديثة، القاهرة، بنغازي في فترة اإلستعمار اإليطاليوهبي البوري،   )46

 .91ص
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، اوتقدمهالقوات اإليطالية تحت ضغط  م،1923سنة  العواقيردورضطر إ       

مهاجمة  علي ُطليانشجع الاألمر الذي  في شط البدين، همن موقعتراجع الإلى 

 . ( 47) بئر بالل والبريقة في معركتيمعه  إلتحموادور المغاربة، و

هجوماً مفاجئاً علي  ،انيالجنرال بنجونفذ  نفسة،مارس من العام شهر في       

 8500 - 8000مابين تراوح ت ،ذاك أنكان قوام القوات اإليطالية ، ودينالمجاه

 اإليطاليون تمكنو ،مقاتل 200حوالي  هاقوام فكان ،ينالمجاهدقوات جندي، أما 

 ،أبرزها إحتالل مدينة إجدابيا ، كاناإلنتصارات غير الحاسمةبعض من تحقيق 

 مع هاإشتباكخالل  اإليطالية، القواتبفعل الهزيمة التي تلقتها الذي لم يدم طويالً 

 . ( 48)  في إجدابيا قبيلة المغاربة

برقة إلي شطرين، بوادر واضحة إلنقسام ، م1923سنة خالل ظهرت       

قبيلة مثل،  المدنفكانت إيطاليا تسيطرعلي القبائل المخيمة علي مشارف 

 المجاهدين،كان نفوذ فيما  والحاسة وقسم من الدرسة والعبيد. العواقير والعرفة

يتمركز فيها الغربية التي  الجنوبية قبائل المنطقةو الجبل األخضر،شمل قبائل ي

 . ( 49)  وقسم من الدرسة والعبيدات ،عبيدالبراعصة والعواقير والمغاربة وال

ضد القوات اإليطالية ها تالتي نفذالعسكرية الُمكثفة  العملياتعلي الرغم من      

بي والعسكري للمجاهدين ظل النشاط الحرحركة المقاومة في برقة، إال أن 

حصون وتُغير على  ، األبيار والرجمةوإجدابيا  تنطلق منقواتهم كانت ف، ُمتقداً 

                                                           
 . 43(  الساعدي، مرجع سابق، ص 47
 .75، ص 74( سانتاريللي، مرجع سابق، ص  48
 ( نفس المرجع . 49
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كان المجاهدون يتخذون من منطقة الحقيفات أيضاً، قاعدة كما  .تهالعدو ومعسكرا

في الشليظيمة وسلوق  كزةرتمملاهجماتهم علي القوات اإليطالية إلنطالق 

 ضخمة عسكرية حملةإلعداد  األمر الذي دعا اإليطاليينمينس والمقرون، وق

مدفعية والمدرعات والسالح الجوي، من ال ت الحملةتألف .للقضاء علي المقاومة

ار، وطوقت المجاهدين في ثالث محاور من الشليظيمة وسلوق واألبي وخرجت

منطقة إلى  نسحبوا إبهزيمة المجاهدين الذين  في الحقيفات. وأنتهى هذا الهجوم

  . ( 50)  ساون و

خطنراً حقيقيناً  إجندابياوبنغنازي بين  المنطقة الواقعةشكلت من جهة أخري،       

 هجماتوال غاراتلعلي أمن القوات اإليطالية، التي كانت تتعرض بشكل مستمر ل

عد لقوات اإليطالية فيها، يُ تجول وتحرك اكان و . ونالتي يشنها المجاهد المفاجئة

نننه فنني ديسننمبر أ، بننارز ذكر كحنندثويٌنن .عسننكرية محفوفننة بالمخنناطرمغننامرةً 

سننلوق والتوغننل حتننى الزويتينننة ثننم  نطالق مننناإليطاليننة بننإم، قامننت قننوة 1925

منن الناحينة  مهمنةً  وكانت هذه العملية، . هجوم أليتتعرض  أنالعودة منها دون 

دمت قٌنبعنض التقناريرالتي  أكدتنه منا وهنذا يطناليين،بالنسنبة لإل واألمنيةالمعنوية 

          لقبيلنننننة الخاضنننننعة  جننننندابياإب تصنننننالاإل سنننننتئنافإ إمكانينننننةبشنننننأن  للحكومنننننة

   . ( 51)  المغاربة

أهمينة السنيطرة علني منناطق سنهل ب  ،علي وعي تامكانت القوات اإليطالية       

، علنني إمننداد وتمننوين السننيطرة عليهننا، والتنني ستسنناعدها إذ مننا أعننادت بنغننازي

                                                           
 .113ص ،112( مناع، مرجع سابق، ص 50
 . 77م، ص 1991، ، ت خليفة محمد التليسي، الدار العربية للكتاببرقة الخضراء تروتسي،أتوري (  51
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مننن  قننوة عسننكريةتحركننت ذلننك  . ألجننل  أجنندابياقواتهنا العسننكرية المتجهننة نحننو 

إخضناع  تمكننت مننو تروتسني، الجنرال بقيادة ،م1929 سنة مارسفي  بنغازي

األمنر النذي  الشنليظمية،و سنلوقو الطيلمنونو قميننسالمناطق الواقعة علني خنط 

ت هنذه ساهمو .نحو مناطق برقة الغربية والجنوبيةاإليطاليين توغل  ساعد علي 

 . ( 52) األخضر الجبل مقاومة فيالقيادة العامة لل عنزلها عفي  العملية 

حملنة عسنكرية كبينرة إلحنتالل إيطالينا علي إثر العمليات السنابقة، أرسنلت        

الثانية منن  القوة زحفتوبنغازي،  مدينة القوة الرئيسية منخرجت حيُث إجدابيا، 

مها حتني وواصنلت تقند، م1929/  4/  12أحتلتنه فني ف إلي موقع إنتنيالت سلوق

هاجمت تلك  .  الزويتينةمن القوة الثالثة وأنطلقت  موقع  سبيكة وسيطرت عليه. 

  ،قينادة قجنة عبندهللاب ينالمجاهند ت منعوأشنتبك ،القوات المديننة منن ثنالث محناور

/  4/  18بالطنائرات والمدفعينة، وقعنت  المديننة  فني للمديننة وبعد قصف عنيف 

 ( . 53 )م،  في أيدى اإليطاليين 9192

 المجاهندين إلنى زحزحنةمنن  بعند سنيطرتهم علني إجندابيا، اإليطاليونتمكن       

 بحنوالي أننذاك درتُقنتهم اقنووكاننت  . منطقة الوادي الفارغ حتى والوسط الحمادة

 . ( 54) العواقيروالفواخر والمغاربة وزويةقبائل  منتتكون  ،مسلح 1200

                                                           
، طرابلس، مركز جهاد الليبيين 2، ت محمود علي التائب، جاإليطاليون في ليبيا( إنجليو ديل بوكا،  52

 .144 م.،ص1995للدراسات التاريخية، 
، بنغازي، دار البيان للنشر والتوزيع الشمس، أجدابيا تاريخها وأعالمهامدينة من مدن ( مصطفى السعيطي،  53

 . 42، ص 41م ص 2003واإلعالن، 
 .54ص ،سابقمرجع ( الساعدي،  54
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فني  الحربني نشاطهاقدرتها وُضعف و ،قاومةالمتقلص نفوذ  علي الرغم من      

أسننلوب تبنننت حيننُث  توقننف ُكلينناً.إال أن عملياتهننا العسننكرية لننم ت ،برقننة الغربيننة

المجاهننندين  قامنننت قنننوة منننن  م1929ففننني سننننة  الخاطفنننة، والغنننارات الهجمنننات

 وأغننارت .فنني منطقننة أبعاطفننة القريبننة مننن سننلوق اإليطاليننة القننواتبننإختراق 

 علني  اوأسنتولوذاتهنا، منطقنة ال مكوننة منن خمسنين رجنالً علنيأخنري  مجموعنة

فني أوائنل أبرينل  كمنا قنام المجاهندون . ( 55 )والمنؤن الحربني لعتناد الكثير منن ا

والحقنوا بهنا  المتمركزة في سنلوق،القوات اإليطالية علي م، باإلغارة 1930سنة 

  . ( 56 ) خسائر كبيرة

خالل الفتنرة الواقعنة فيمنا بنين  الجدير بالذكر، أن السلطات اإليطالية أتخذت      

أسلوب مهاجمنة  م أسلوباً جديداً تجاه حركة المقاومة. حيُث تبنت1928 – 1927

، منن اإلسنتيالء علنى م1927. وتمكن اإليطاليون بنهاية سنة ومالحقة المجاهدين

وضنننرب حصنننار شنننبه كامنننل حنننول  ،بالجبنننل األخضنننر حيطنننةكنننل المنننناطق المُ 

 ( . 57المجاهدين ) 

ت عليها حركة المقاومة تموين التي أعتمداإلمداد وال مصادرفيما يخص  أما      

المجاهنندين حاجننة زادت وقنند  كثيننرة ومتنوعننة.مصننادرها  كانننتقنند ف فنني برقننة، 

 اإليطننالى بشننكل مسننتمر ضنند اإلحننتالل المقاومننةومسنناندة مشننروع لنندعم الماسننة 

حناول قنادة و، بعد سقوط اإلدارة التركية وأختالل األمن وتنردي التجنارة. ومنظم
                                                           

 .47( غراسياني، مرجع سابق، ص 55
 .242( االشهب، مرجع سابق، ص  56
م، بحوث ودراسات في التاريخ 1931 – 1923( عقيلة البربار، " حركة عمر المختار في الجبل األخضر  57

مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو ، طرابلس، 2، ج 6م، سلسلة الدراسات التاريخية 1943 – 1911الليبي 

 . 304م، ص 1984، اإليطالي
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، تقننين أوضناعهم المالينة الخانقنة التني ازدات سنوءاً المقاومة إزاء هذه الظروف

 (.   58)  بعد تهجر الكثير من المواطنيين تحت ضغط التقدم العسكري اإليطالي

أمننام  ،أحمنند الشننريف فنني كلننك قننوات السننيدالتننى تلقتهننا هننزائم الكمننا كانننت       

م، واإلنجليننز فنني الصننحراء الغربيننة، وإنحسننار األدوار 1914الفرنسننيين سنننة 

التابعة للمقاومة نحو الجنوب في برقة، هى التى جعلت حركنة المقاومنة فني هنذه 

اوض مننع فننخاصننة بعنند سننقوط الجبهننة الرافضننة للت ،المنطقننة أمننام محننك صننعب

أحمنند الشننريف، وبننروز جبهننة المفاوضننات التننى  األيطنناليين الُمتمثلننة  فنني السننيد

  ( . 59)  قادها األمير أدريس السنوسي

المهاجرين بالقطر عدم قدرة من جهة أخرى، كان المجاهدون علي يقين من       

فنني ظننل الظننروف التنني  خاصننةً ، الجهننادعلنني دعننم حركننة  لوحنندهم، المصننرى

قفننل الحنندود علنني  م،1923سنننة فنني   ، الننذى أقنندمسننيانيغراأوجنندتها سياسننة 

 .  ( 60 ) الشرقية مع القطر المصري

ً مهم اً رافدتُشكل  الزوايا السنوية من هنا كانت        لدعم حركة المقاومة، حينُث  ا

تُمثننل مركننزاً إقتصننادياً لتجميننع التبرعننات والصنندقات والزكنناة واألعشننار   كانننت

 ( . 61) من وسائل التموين والدعم  وما شاكل ذلك ،والذخيرة والمالبس

                                                           
األبعاد اإلقتصادية والسياسية " ، م1970  - 1911اإلستعمار اإلستيطاني في ليبيا ( عبدالمولى  الحرير،  58

والعسكرية إلجراءات اإلستيطان اإليطالية على حركة الجهاد "، ، ادريس صالح الحرير، سلسلة الدراسات 

 . 120م، ص1984، طرابلس، مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي، 3التاريخية رقم 
 .100( نفس المرجع، ص  59
 ( األشهب، مرجع سابق. 60
 . 120( الحرير، مرجع سابق، ص 61
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جمنع  قتصنادي ينتم منن خاللنهوضع نظام إعلى  ،عمر المختارالسيد عمل         

كننِل مننن بننن راشنند  بموجبننه تعيننينتننم و . مننن األهننالي والهبننات الزكنناة واألعشننار

كاتننب  عشنار. كمنا تنم تعينيناألزكنناة وجمنع الل القطعناني وعلني أمبنارك اليمنني، 

 ( . 62)  تحصيلها اإليرادات والمساعدات التي تمبتسجيل  يقوم

من مصادر مصدر أخر  اإلستالء عليها من العدو،تم التي  الغنائمشكلت       

في مؤلفه برقة  رودلفوغراسياني،ويذكر الجنرال اإليطالي  .لدعم والتموينا

أثناء إحدى غاراتهم علي منطقة تمكنوا م، 1929في سنة  ينأن المجاهدالهادئة، 

وزادو  ،اإلستالء علي ثالثين رأس من األبلمن سلوق، من  القريبة أبعاطفة

المجاهدون  وكان .( 63)  منطقة صيدة شبانعليها مائتي رأس أخرى من 

علي ، اإليطاليينمن خالل الهجوم واإلغارة علي ثكنات ومعسكرات يتحصلون 

 من مؤن وعتاد وذخيرة .  مما يحتاجونه رالكثي

اإليطالية، في دعم المناطق الواقعة تحت السيطرة بعض  سكان ساهمكما       

تُشكل ، الدروقييقول المجاهد عبدالسميع كانت سلوق كما ف .حركة المقاومة

 ً ، ُكلما المؤن والسالح والزكاةبالرجال و سراً  همكانت تمدف، للمجاهدينعونا

  . ( 64)  كانت الفرصة سانحة لذلك

                                                           
 . 53، ص 52مرجع سابق، ص   ( 62
 .47( غراسياني، مرجع سابق، ص 63
، طرابلس، مركز 28، سلسلة الروايات الشفوية رقم موسوعة روايات الجهاد( عائشة عبدالرحمن عريش،  64

 . 112م ص1991جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 
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ً أساسي اً رافد شكلت هي األخرى ، فقدواحات الجنوب الليبيأما        لألمداد  ا

في طويالً والصمود  حركة المقاومة إلى اإلستمرار بمعوناتها تدفعووالتموين، 

في األستاذ الدكتورعبدالمولى صالح الحرير،  ويُشير.  وجه الغزو اإليطالي

 الواحات الجنوبيةإلى الدور المهم الذي لعبته دراسة نُشرت لهُ في مجلة الشهيد، 

واحات الكفرة وجالو وأوجلة حيُث كانت ، في تمويل حركة جهاد عمر المختار

ً للوالمخيلى والقريات،  ة فترة نضالهم ضد الغزو مجاهدين طيلسنداً قويا ومهما

وأهميتها،  واحات الجنوبولما أدركت السلطات اإليطالية خطورة  اإليطالي .

أعدت العدة لشن حمالت عسكرية لإلستحواذ على عدد من الواحات المهمة، مثل 

 ( .   65)  الجغبوب والكفرة وجالو وأوجلة والمخيلي ومرزق

إال  ،مناطق الجنوب إلحتالل بإرسال حملة عسكرية كبيرة وناإليطاليقام       

إال بعد  ،اإلهتمام اإليطاليتلك المناطق إلى  أنها باءت بالفشل الذريع. ولم تعد 

إستطاعت  م. و1922مرحلة إعادة إحتالل ليبيا التي قادها الحزب الفاشستي سنة 

 بسط نفوذها علي فزان بعد أن  الحكومة اإليطالية خالل عهدها الفاشستي،

كما .  ( 66) م 1930حملة عسكرية يقودها الجنرال غرلسياني سنة أرسلت 

طر اإليطاليون على الكفرة والجغبوب، وكان لسقوط تلك المناطق في أيدي يس

، مدلوالت بالغة األهمية، حيُث جرى تطويق حركة الجهاد إقتصادياً اإليطاليين

دخلت حركة نتيجة لذلك و . وسياسياً وأعالمياً، وتم عزلها عن العالم الخارجي

                                                           
         ة جهاد عمر المختار"، "دور الواحات الجنوبية في تمويل حرك( عبدالمولى صالح الحرير،  65

 . 19و  18، ص ، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةمجلة الشهيدم، 1988، 9و  8ع 
 . 395و ص 394وص 393( التليسي، مرجع سابق، ص  66
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قب عتناق اإلقتصادي في مرحلة خطيرة وعسيرة من اإلخ في برقة،  الجهاد

 .(  67الواحات الدعمة لها )  سقوط

إقتصادية وسياسية  ظروفبرقة تقلبات وحركة المقاومة في  واجهت      

وثيقة  وضحأثرت بدرجة كبيرة في إستمرار حركة الجهاد في برقة.  وت عسيرة،

كانت تمر بها  حركة الجهاد، الوضع المأساوي الذي  ،بُعثت الى عمر المختار

حيُث وقعت تلك الوثيقة من قبل أسماء معروفة من مشائخ وأعيان قبائل العبيدات 

لوثيقة مرحلة والبراعصة والحاسة والدرسة والعواقير والبراغيث. وتعكس تلك ا

 ( . 68حركة المقاومة )  مرت بها العسر اإلقتصادي والسياسي التي 

ً م       إلى  هادفةع سياستها المن جهة أخرى، عملت السلطات اإليطالية تماشيا

قطع كل منافذ األسلحة على محاصرة عمر المختار ورفاقه في الجبل األخضر، 

وتمكنوا  الجنرال غراسياني، بشن حملة على الكفرهقام  حيثُ والتموين عنهم، 

الجغبوب، إلى صعوبة وصول الكفرة، وقبل ذلك سقوط وقد أدى ا، من إحتالله

 ( . 69)  في  الجبل األخضر المؤن واألسلحة للمجاهدين

علي الرغم من كل تلك التداعيات، إال أن المجاهدين إستمروا في مقاومة       

 .ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد وفي  ،بأقل األمكانيات اإلحتالل اإليطالي

علي مكاسب  ةتحقيق أيعن عاجزين شبه  بفعل ذلك وأصبح المجاهدون

والتموين  مدادفيه معظم مصادراإلجفت في الوقت الذى ف . سكريعال مستوىال

                                                           
 .19، ص دور الواحات الجنوبية( الحرير،  67
 . 21و  120مرجع سابق، ص اإلستعمار اإلستيطاني، ( عبدالمولى الحرير،  68
 . 304( البربار، مرجع سابق، ص  69
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للمجاهدين بائل الداعمة القإيطاليا بحشر لليبيا، وقيام  الشرقية حدودال قفلبسبب 

زادت كاهل المجاهدين و العسكرية العملياتأثقلت  ،داخل ُمعسكرات اإلعتقال

وتظافرها مع عوامل العوامل تلك ل ونتيجة. ( 70 ) من أعبائهم المالية والبشرية

  . في برقة  الحت بوادر لنهاية الكفاح المسلحفقد داخلية وخارجية، 

علي الرغم من المقاومة الشديدة التي وا تمكنأن اإليطاليين مما سبق، نستنتج      

مكنهم األمر الذي  الساحلية الهامة .الُمدن على من بسط نفوذهم واجهتها قواتهم، 

.  وواحاته الداعمة لحركة المقاومة إقليم برقة علي دواخلالسيطرة فيما بعد من 

وضع أساس لنظامها علي إحتاللها بداية  الحكومة اإليطالية منذُ  عملتوقد 

في القسم  لتفصيلباا سننقاشه موُمعطيات كثيرة، وهو ظروف وفق اإلداري 

 .  اإلدارية ية خاص بالهيكلتالي الال

                                                           
، طرابلس، مصادر اإلمداد والتموين وأثرها في أستمرار حركة الجهاد الليبيالناجح محمد األخضر،   )70

 .60م، ص2007مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 
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                            .اإلدارة العسكرية اإليطالية  -:أوالً 

، على النظام م1835سنة  ئهم الثاني على ليبيايالستإالعثمانيون خالل  ىأبق      

إلي بموجبه  ُمقسمة ليبيا كانتحيُث  ،ةالقرمانلياألسرة حكم  أثناء اإلداري الٌمتبع

ُمقاطعة و مقاطعة طرابلس -: على النحو التاليوهي  ،رئيسية ثالث ُمقاطعات

 وعلي قضية،أ إلىقسمة مٌ  المقاطعاتتلك كانت و . بنغازيُمقاطعة و ةمصرات

القضاء، الذي كان من  عدا قائد منوط به كل الصالحيات ،كل قضاءرأس 

 . ( 1 ) الشرعيينضاة قٌ ختصاص الإ

، يوال أو متصرف يحكمهامتصرفية ، م1863كانت برقة خالل سنة       

 كان هناك ،الوالي وإلي جانب. ( 2 ) أمام القسطنطينيةالُمباشرمسؤول وهوال

والزعماء  واألعيانيضم كبار الضباط والموظفين  ،محلي إداريمجلس 

 ( . 3)  يتم تعيين مديري المناطق والنواحي الوالي  وعن طريق محليين .ال

قُسم بموجبه م، فقد 1890سنة المعمول به في برقة لأما التنظيم اإلداري       

 الكفرةو جدابياإو المرجو درنة ،هيرئيسية و قائمقاميات خمسإلي اإلقليم 

قضاء سيدي  ،هيوأقضية  تحتها خمسةُضم بنغازي تكانت إدارة و وبنغازي .

                                                           
، ت يوسف العلي، د . م (1911-م1935ليبيا في العهد العثماني الثاني ) ( الميجورأنتوني جوزيف كاكيا،  1

 .87م، ص1946دار إحياء الكتب العربية،  ،ب
 .                                                                                                        66م، ص1968، طرابلس، مكتبة الفكر، ( 1دراسات ليبية، سلسلة رقم) ( الهادي مصطفى بولقمة،  2
 . 20م، ص1988طرابلس، الدارالعربية للكتاب،  العربي في العهد العثماني،المجتمع ( تيسيربن موسى،  3
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 إلىوالنواحي نواحي، وتتفرع هذه األقضية إلى  ،سلوقو قمينسو برسسة وخليف

  . ( 4 ) نجوع وقرى

التركيبة اإلجتماعية لها صلة ب التنظيم اإلداري في برقة علي اُسس رتكزإ       

يضم واحدة من القبائل  ،قضيةكل قضاء من اإل أن، بمعني آخر لإلقليم القبيلةو

وسيدي  سلوقلقضاء  اإلداريعلى التنظيم تماماً نطبق ي هو ماو . أفخاذهاحد أوأ

قبيلة  بيوت وعشائر من الغالبية العظمى مُ ضتأنها  يالحظحيُث خليفة وبرسس، 

 . ( 5 ) العواقير

الغزو اإليطالي حتي  يم اإلداري العثماني في برقة، كما هو عليهظل التنظ      

يعها إدارتها للبالد بعد توقحيُث تخلت تُركيا عن  م،1911في أكتوبرسنة لليبيا 

يواجهون  ينتاركة الليبي.  ( 6م ) 1912أكتوبر سنة  18معاهدة أوشي لوزان في 

   البالد خالل تلك تقود  بدون قيادة ُمنظمةوالعتاد،  يفوقهم في العدةعدو 

 الظروف .

اإلنسحاب التركي عن ي تركه سد الفراغ السياسي الذ ونحاول القادة الوطني      

  خالل الفترة الذي حاول ، ۞حمد الشريفأالسيد  تهممقدمفي وكان . ليبيا

                                                           
، ت إبراهيم أحمد المهدوي، طرابلس، مركز جهاد اللليبيين عرض للوقائع البرقاوية( فرانشيسكو روفيري،  4

 .195م، ص2003للدراسات التاريخية، 
، بيروت، دار 2، عماد حاتم، طم9619 حتى عام تاريخ ليبيا في نهاية القرن التاسع عشرن.أ. بروشين، (  5

 .60م، ص2001الكتاب الجديدة المتحدة، 
 الوافي، مرجع سابق .  ( 6

كتب الشيخ عبدالحميد بن باديس مقاال عنه في جريدة السنة تحت عنوان ) الصوفي السني بين الحكومة  ۞
الشريف، على جانب عظيم من التمسك بالكتاب السنية والحكومة الطرقية (، ومما جاء فيه ) كان السيد أحمد 
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عامته زتمكن بفضل حيُث .  موحدةوطنية  إدارةتكوين ، م1918 - م1912

     في الفراغ السياسيبشكل مؤقت  عالجت ،تكوين إدارة وطنيةمن  ،ونفوذهُ 

 . ( 7 ) برقة

في وجه الظروف  من الصمود طويالً  ،الشريفأحمد السيد لم تتمكن إدارة       

 من األساسينقل مجال نشاطها عن الهدف أجبرتها علي  التيالسيئة في برقة، 

.  ( 8 ) م1915أواخر  حملة فاشلة على البريطانيين في إنشائها، بعد أن شنت

ألمر الذي ا،  ۞ قيادة ونفوذ السيد أحمد الشريفزعزعة إلى أدت تلك الظروف 

ً إلي تركيا علي ُمغادرة البالد م،1917سنة أجبرهُ في  ومنها إلى الحجاز  متجها

  . ( 9 ) حيُث توفي هناك

مع السيد إدريس  ،بعض الٌزعماء السياسيين حيلر أوجدمن جهة أخرى،       

ً فراغ، م إلي مصر1922أواخرسنة  في تكوين إخفاق السيد إدريس بعد اً سياسي ا

الواقعة المناطق الساحلية  بإستثناء برقة، أراضيسنوسية تشمل جميع  إمارة

                                                                                                                                          
والسنة، والتخلق بأخالق السلف الصالح، وكانت دعوته إلى هللا وإرشاده للعباد بهدايتهما، وكانت تربيته ألتباعه 

 . 45مبنيه على التفقه في الدين والتزام العمل به والزهد والصبر وحفظ الكرامة ( أنظر سعود دحدي، ص 
طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،  الحركة الوطنية في شرق ليبيا،يدي، مصطفى علي هو  )7

 .44م، ص1988
، طرابلس، مركز وضاع الدولية عليهاالمقاومة الليبية ضد الغزو اإليطالي وتأثيرات األ( أحمد عطية مدلل،  8

 .61م، ص1989جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 
أحمد الشرف مباشرة، أعلنت إيطاليا هذه الوفاة على لسان وزير مستعمراتها الجنرال دي بعد وفاة السيد  ۞

بونو داخل قاعة المجلس الفاشستي المنعقد حنذاك فقال  : ) مات السيد أحمد الشريف السنوسي بالحجاز متأثراً 
 . 46بالشلل، وبموته ماتت جميع مخاوفنا في إفريقيا ( راجع سعود دحدي، ص

 .57م، ص1970، دار النشر الليبيين، يطالي لليبيااإلستعماراإلاح السيد الشريف، مفت  )9
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تأسيس  في العبءالمختار  تحمل عمرونتيجة لذلك فقد  تحت النفوذ األيطالي.

 . ( 10 م )1931  - م1923خالل الفترة من  ،موحدة تحت قيادته إدارة

 دفع . وقد م1923سنة  سؤلية القيادة العامة للمجاهدينمالمختارعمرتسلم       

نهائياً  عزلها سنى لهمبحيث يت ،مناطق برقة الغربية تنظيمإلى اإليطاليين ذلك 

جرى تنظيم وعلي ضوء ذلك  .األخضرالجبل القيادة العامة في  عن مناطق

 . ( 11) م1924 لتصبح والية عام قائمقامية بنغازي

ً إعادة  تم  فقد، سلوقأما فيما يخص        بحيث  م،1924سنة هيكلتها إدرايا

هو الجهة الشرعي وكان القضاء  . ( 12 )بدالً من قضاء  يإدار مركزأصبحت 

 ضمن تندرجارة القضاء في بنغازي، حيث كانت الوحيدة في سلوق الذي يتبع إد

ً  منطقة األبياروُجغرافي خاص، يمتد من  إداري إطار حتى منطقة سلطان  ،شرقا

، التنظيم هذا ومما ياُلحظ في. ( 13) بقائمقامية النواحي القبلية ُعرففي الغرب، 

 ختلفوإن إم، 1890خالل سنة المعمول به داري العٌثماني أنه يٌشبه التنظيم اإل

 .تسمياته بعضفي 

وصول الدعم ومنع ، علي برقةالكاملة ومن أجل بسط السيطرة اإليطالية       

 الجبلالقيادة العمة للمجاهدين في إلي ، لسهل بنغازي الغربية مناطقالمن 

                                                           
، ت ، عمر المختار واعادة االحتالل الفاشي لليبيا1931-1927قمع المقاومة في برقة ( جورجار روشا،  10

 .177، ص65م، ص1988عبد الرحمن العجيلي، طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 
(، صورة منها لدي السيد فرج مالس الفاخري، تُشير إلي خطاب من أهالي سلوق  3وثيقة خاصة رقم )  ) 11

 م.1924، 17إلي اإلدارة اإليطالية، بخصوص اإلذن إلقامة صالة الجمعة، رقم 
 (  نفس المصدر. 12
، وق اإلداريتشير إلي وضع سل ،67(، قضية رقم  4، وثيقة رقم ) 1( ) م ، س ، ش (، س . ق، رقم  13

 .29م، ص1927
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 وهي م .1930في سنة  إدراج قائمقامية النواحي القبلية ىجرفقد ، األخضر

 ً ُمحدد إداري نطاق ضمن  الواقعة تحت نفوذ العواقير، غالبية األراضي تقريبا

ً  رفعُ   اُعيد تنظم سلوق ،م1931سنة وفي  .( 14 )تصرفية العواقيربم تاريخيا

 . ( 15 ) قائمقاميةبحيُث أصبحت  ُمجدداً 

طط األمنية الخمع نسجم ييسير واإليطالي في برقة،  اإلداري التنظيم كان      

ً إلى عزل المقاومة عن باقي والعسكرية لإليطاليين ، الهادفة كما أشرنا سابقا

أنعكس على نتائج الصراع بين  األمر الذى، مناطق اإلقليم الداعم الرئيسي لها

للخروج من هذا و .اإليطاليينفي برقة لصالح الموقف حسم عطل و الفريقين،

عتقال إلي فكرة إنشاء معسكرات اإل توصلت إدارة اإلحتالل أخيراً  المختنق

وقد  اً عن القيادة العامة .نهائي وعزلهامن ٌسكانها تفريغ برقة أجل من  ،الجماعية

م، 1933 - م1929 منخالل الفترة عشرات اآللف من الليبيين تم بالفعل حشر 

 ،20134وضم حوالي  سلوق معتقل -وهي :في ثالث مناطق رئيسية وذلك 

 ُحشر فيه والمقرون ومعتقل معتقل بين عواقير وعبيد وعرفه وفواخر ومغاربة. 

وضم حوالي  والعقيلة ، بين براعصة ودرسة، وأخيراً معتقلمعتقل 13050

 . ( 16 ) معتقل من أقارب المجاهدين 10900

                                                           
 .100غرسياني، مرجع  سابق، ص  )14
 .  34م، ص 1931، المضمون السابق،74(، نمرة   5، وثيقة رقم )3) م ، س ، ش (، س . ق، رقم   )15
 .236، ص  231بوكا، مرجع سابق، ص  )16
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غيره من  عن كثيراً  اليختلفوهو ما يهمنا هنا،  كان معتقل سلوق      

هو مربع وبكبر مساحته تميز فمن ناحية الشكل العام،  .المعتقالت الفاشستية

 بلغتو .ثالث بوابات رئيسية لهالشائكة المزدوجة، و باألسالكحاط مٌ و الشكل

بها أجزاء، وضع  أربع إلى قُسمو. مربعة ثمانية كيلومترات اإلجمالية، مساحته

 ( . 17 )  عرفةالعبيد ووال  والبراغيث والفواخر والمغاربة العواقير

  (18 ) . 

   ( يوضح تركيبة معتقل سلوق . 1 ) شكل 

وُطبقت  الُمشددة،األمنية رقابة لل سلوق ُمعتقلخضع ، من الناحية األمنية       

 . ةقليلتوزع بكميات و رديئة فيه األغذيةوكانت  .علي الُمعتقلين قوانين صارمة

             رفتعٌ  ،بتصاريح خاصة إالعسكر من مغادرة المُ  الٌمعتقلينمنع اإليطاليون كما 

 .  ( 19 ) البرميسوب

                                                           
 .118، ص117( البرغثي، مرجع سابق ص  17
 . 43 ( بوسالمة مرجع سابق، ص 18
   . 505م، ص2005، أكسفورد، الفرات للنشر والتوزيع، د. ب، السنوسية دين ودولة( محمد فؤاد شكري،  19
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ض المرافق الخدمية، من بينها تخصيص كما أنشأت اإلدارة اإليطالية بع      

ين لدفن مقبرتتم تجهيز كما  ،، وأخر للصالة علي الموتيلصالةا إلداءُركن 

   . ( 20)  عبدهللا كباشمقبرة و وهما مقبرة سيدي النعيمي الموتى،

مأسااوية، حياُث تام شديدة القساوة ونتائجها ، داخل معتقل سلوق حياةالكانت       

جار علاى ذلاك، كماا ُصادرت أ ن للقيام بأعمال شااقة بادون مانحهمتسخير المعتقلي

ومواشيهم . ويصاف الشااعر جلغااف بوشاعراية فاي هاذه األبياات، حاال امالكهم 

 -: المعتقلين في سلوق بشكل دقيق

ْخذ  بالفاس نْخدموا ** فقاري   سلوق  نقطة في بالًضين  ** إجاره من غير و 

      . والفريق ول ْقحنا وْعشاره

بيع ك لـــوط ا ــــول مـــاطــي                      ْيناــــن الر 

 لْحدادة  الّجِرير  ومن  مسُوس  يمينا    يسارا       نتالت  وم  اْلْعروقْقبلي اْ 

ى            بالقهاير باْيتين واليوم   الواحــــد ْبطـــول الليــــل تذّرف عينهسمار 

ـــْوه يلطف بينا ) بــــْه       مقــــت رايد   معـــــاش هو اللـــي ًحك ــْم  نرج 
21 . ) 

 الصحية والمعيشيةالخدمات اإلهمال في التقصير وأدى من جهة أخرى،        

عهُ اإلدارة من مخشيت  الذيالمعتقلين الصحية، األمرتدنى حالة إلى ، في الُمعتقل

 .خارج األسالكتفشيها بين األهالي و ،يطاليينبين اإلاألمراض واألوبئة  إنتشار

                                                           
 . 120( يوسف البرغثي، مرجع سابق، ص  20
، بنغزي، جامعة قاريونس، 2، ج ديوان الشعر الشعبي. وسالم حسين الكبتي،  71( مرجع سابق، ص  21

 . 82م، ص1993
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 تأبد ،خطيرةالواألمراض الُمعدية  بعض بوادر أنالمخاوف،  هذهوماعزز

في  ،متصرف بنغازي يجيديإ ماحذر منه هوو نتشار،واإل الظهورفي  بالفعل

علي ضرورة  أصر فيهوالذي م، 1933 غرسياني سنة أرسلهٌ إلىتقريره الذي 

 نتشاراآلخذ في اإل ،القمليمواجهة مرض حمى الهف تخاذ التدابير الالزمة لإ

 . ( 22 )المعتقل خارج 

بعض التدابير العاجلة أهمها،  بإتخاذ ، اإليطالية علي إثر ذلك قامت اإلدارة      

ً مستوصفوصيدلية افة إليه ضأثم  ،بالرعاية الصحيةخاص طبي إفتتاح مركز  ا

       واألطباء الممرضين بعضبها  يعملكان  هذه المرافق. والسارية لإلمراض

 .  ( 23 ) يطالييناإل

 إنتشارتحول دون بحيُث  ،كافية طات واإلجراءاتيالم تكن تلك اإلحت      

فما لبث أن أزداد الوضع سوءاً في معتقل  واألوبئة بين الُمعتقلين.األمراض 

وما يشير إلي خيمة.  70سلوق، فخالل شهر فقط زاد عدد الخيام الموبوءة بنسبة 

 نسمة، 35900، أنه من أصل في سلوق تعرض لها الٌمعتقلينحجم المأساة التي 

 . ( 24 الغير ) نسمة فقط 13000م، 1930خرج سنة 

فقد جرى  إدارة سلوق المحلية.ب ةاإليطاليالحكومة أما فيما يخص إهتمام       

مبنى و البلدي السوق ، أهمهاخدميةإستحداث عدد من المقرات والمرافق ال

                                                           
 .   75( بوكا، مرجع سابق، ص 22
23Benito Mussolin, nov All Ali A. Dolirape, DOLRAMARE, DICEMER (      
 .124البرغثي، مرجع سابق، ص(  24
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الذي  ،الكرابانير أو لبوليسامركز و ،لمحكمة الشرعيةومقرا المحلية اإلدارة

 . ( 25) حفظ األمن ومراقبة  حركة  السوق ب هتمي

  يُعرف بأسمكان . و ( 26 ) ينالنزالء اإليطاليفندق خاص بإنشاء كما تم       

كانت و ، أحد أفراد الجالية اإليطالية،بتيني تأسس علي نفقة المدعوو ،قوبيتنيبير

 . ( 27)  راح وأحتفاالت الجالية اإليطاليةتُقام فيه أف

، هامدنية والعسكرية التى تم إنشاؤكانت المؤسسات المن جهة أخرى،       

األمر سلوق،  والعسكرية في منها في زيادة القوة البشرية المدنيةالسبب الرئيسي 

ً تنوع عنه الذي ترتب على  المؤسسة الدينيةوكانت  .في المؤسسات المدنية ا

حيُث تم في  ،في سلوق من ضمن المؤسسات التي تم إستحداثها سبيل المثال،

الحامية االيطالية في نفس كما أجرت  .وقسيتنوأكنيسة سانتا ، إفتتاح م1931 سنة

 . ( 28 ) الطقوس الجنائزيةخاصة ب فتتاح كنيسةإإحتفاالً بمناسبة  ،السنة

اإلدارية  راتوبعض المقكما ضمت سلوق عدد من األحياء السكنية       

مبنى المتصرفية وحي و، شرقيحي الكامبو الغربي والكامبو ال ،مثل الخدميةو

                                                           
 .80، ص69ص ، مرجع سابقإقليم بنغازي، بلدية قمينس( دوكسياس،  25
، موجهة من قاضي سلوق، الي 17(، رسالة رقم  6( ) م ، س ، ش (، ر . ط . ق، وثيقة رقم )  26

المستشارالقضائي في برقة، يصف فيها البناء الذي كان ملجأ لإليتام، ومبني البيرقو، 

   م                                                                                         1948
 . 65( بوسالمة، مرجع سابق، ص  27

 28CAELEDNALE UOUADELLA: CON SCHAZION ERAZIO "ANK AND DELLA SOLENNE" ( 
DIDICATEALSSNA MEDIE SU, APRIL 1939, BENGHAZI, P 37 SOLENNE CONSA. 
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(.  29)  وساحة السياسة وكامبو الجنود اإلريتريين ومسلخة المواشي الفيشو

 . ها سابقاً إلى التي أشرنا والمقرات وغيرها من المرافق

إيطاليا ألهل البلد الحرية في فقد تركت بالنواحي الدينية،  فيما يتعلقو       

شديدة الحرص الوقت ذات وكانت في  الدينية. وأنشطتهم مممارسة شعائره

ثير كأن يٌ ضد المصالح اإليطالية، المؤسسات تلك تٌستغل أن من يقضة وال

من  .سياساتها العداء ضدمشاعرتأجيج من شأنها القضايا التي  الخطباء والوعاظ

تُشرف أيضاً و  .اتمراقبة هذه المؤسساإليطالية تعمل على اإلدارة  كانتهنا 

             . ( 30ٌخطباء ) على تعيين ال

  (31 . )                

 . خريطة  مدينة سلوق في عشرينات القرن (  2 شكل )

ً للنطام ف، الجانب القضائيأما          قد كان خالل العهد العثماني، يسير طبقا

تقتضيها قد المعمول به في اإلمبراطورية العثمانية، مع بعض التغييرات التي 

                                                           
 .183( بوسالمة مرجع سابق، ص  29
 ، مصدر سابق.3( وثيقة رقم  30
 . 831( بوسالمة، مرجع سابق، ص  31
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في تتولى شؤون القضاء دات وتقاليد بعض المناطق الليبية. وظروف وعا

محكمة مدنية إبتدائية تتألف من رئيس وأربعة قضاة يجرى ، متصرفية بنغازي

من بين أعيان المنطقة، ومن محكمة جنائية إبتدائية يُشارك فيها النائب  إختيارهم

العام وقاضي التحقيق. كما توجد في بنغازي أيضاً، محكمة تجارية ومحكمة 

  ( . 32)طرابلس شرعية إسالمية بنفس اإلختصاصات الُمحددة لمحكمة 

أعتماد الساكان  مناطق الدواخل واألرياف البعيدة عان مركاز الدولاة، فقادأما       

فاااي  المتعااارف عليهااااالعااادات والتقالياااد  علاااى، حااال مشاااكلهم وقضااااياهم علااي

 . ( 33 ) المناطق الريفية والبدوية

تعديالت على المحاكم المحلية، وأصبح ال ، بعضم1879في سنة أدخلت       

تم . كما  من رئيس واحد للمحكمتين بدالً  رئيسً  لكل المحاكم المدنية والجنائية

ً ل رئيسظو ،الشرعي من رئاسة المحاكم المدنية والجنائية القاضي ةتنحي فقط  ا

 . ( 34) المدنية األحوالللمحكمة التي تنظر في 

                                                           
، طرابلس، المنشأة العامة 2ت خليفة محمد التليسي، ط ، ليبيا أثناء العهد العثماني الثانيكورو، ( فرانشسكو  32

 . 33، ص 31م، ص 1984للنشر والتوزيع واإلعالن، 
 .180( كاكيا، مرجع سابق، ص 33
التليسي، طرابلس، الدار    م، ت خليفة محمد 1911ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ( أثوري روسي،  34

 .464م، ص1973العربية للكتاب، 
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في نواحي وأقضية  كمام، 1927في سنة  مهام القضاء أوكلت في سلوق      

ساعده كاتب التي يديرها نائب القاضي، ويٌ مة الشرعية كإلى المحبرقة، 

 .( 35 )في بنغازي  قاضي القضاة كان تعيين القاضي يتم عن طريق و. للجلسات

أئمة بين ختياره من يتم إ ،في سلوق نائب القاضيم، كان 1927في سنة       

ويُمثل  . ( 36 )بالعلوم الشرعية  كافية درايةيملكون الذين المساجد وشيوخها 

ً كان إأبرز أئمة وقضاة سلوق، حيُث  مصطفى السعداوية الشيخ ً  ماما  وخطيبا

جرى تعيين الشيخ م، 1927في سنة و. ( 37 )م 1924خالل عام  هالمسجد

ً للجلسات، السعداوية مصطفى  ً للقاضثم كاتبا    ي في محكمة سلوق نائبا

 .  ( 38)الشرعية 

الدوائر  مع ةمباشرعالقة علي  الشرعية محكمةالكانت ، من ناحية أخرى      

النواحي  قائمقامحيُث كانت على إتصال دائم مع  في سلوق. األمنية والمدنية

ً على البوليس، ُمستمر مع دائرة ، كما كانت على إتصال القبلية وكانت أيضا

أو البعيدة عنها كالمحاكم الموجودة في  المحاكم التي تقع في نطاقهامع إتصال 

 بإرسال التقارير وبشكل دوري تقوم محكمة سلوق،. وكانت طرابلسإقليم 

                                                           
 .255( بن موسى، مرجع سابق، ص 35
 ، مصدر سابق.3( وثيقة رقم  36
 نفس المصدر.   )37
 ، مصدر سابق . 5، 4وثيقة    )38
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ومن ثم تقوم األخيرة بإحالتها ، إلي قائمقامية سلوق هاأعمالها ونشاطب قةالمتعل

 . ( 39 )إلي متصرفية بنغازي 

 هي خالل عشرينات القرن، الشرعية ت محكمة سلوقإختصاصاكانت       

خالل العهد العثماني الثاني، حيُث  التي كانت تتطرق إليها  نفسها اإلختصاصات

تسجيل عقود  ،المتعلقة بقضايا األحوال الشخصية مثلعالج المسائل كانت تُ 

النكاح وتوثيق قضايا الطالق، واألرث وإثبات النسب. كما كانت تُعالج أيضاً 

حالتها إلي إو ،نوتدوين شكاوى وبالغات المواطني القضايا الخاصة بالملكية،

الُصلحية أو كما يُطلق عليها أسم المجالس  وكانت .( 40) ضابط الحكومة 

ً الجلسات التى تعقدها المحكمة الشرعية، وذلك  المحكمة الصلحية، تُرافق أحيانا

المجالس تعيين أعضاء وكان .  ( 41 ) بناءاً علي طلب من اإلدارة المحلية

 .(  42 قائمقام الدائرة أو ضابط الحكومة )عن طريق يتم ، الصلحية

المحدود حتى عام أستمرت محكمة سلوق في ممارسة نشاطها القضائي       

من ها وتوسع مجال نشاطها، فأحالت جزء زدادت صالحياتم، حين إ1937

إلي وتحديداً المسائل المتعلقة بقضايا الطالق وتسجيل عقود الزواج،  مهامها،

ل أن يتحمل اإلمام المسؤلية عن أي خل، برزهامعينة أشروط أئمة المساجد وفق 

                                                           
، بخصوص عالقة محكمة 8،9،10(، قضية رقم  7، وثيقة رقم ) 2( ) م ، س ، ش (، س . ق، رقم  39

 . 5م، ص1937ات الحكومية، سلوق  بالجه
 .  33( فرانشسكو كورو، مرجع سابق، ص 40
، تتعلق بوضع وشكل محكمة سلوق 273(، قضية رقم  8، وثيقة رقم ) 1) م ، س ، ش (، س . ق، رقم     )41

 .90م، ص 1928الشرعية، 
 ، مصدر سابق.5( وثيقة رقم  42
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 من صحة البياناتوالتحقق عن طريقه،  أو تقصير في اإلجراءات التي تتم

عقد وفق مايقتضيه الشرع، وعدم ال المقدمة إليه بخصوص عقود النكاح

إلي غير ذلك من الضوابط  .الضابط المسؤل للعسكرين دون تصريح من

 . ( 43) في عموم برقةالشرعي  ءنظام القضاكان يتبعها التى  والتشريعات

 ، حقاإليطاليين هالضباطمنحت اإلدارة اإليطالية ، أخرى زاويةمن       

التي تتمحور حول  القضاياوتحديداً  الشرعية، جلسات المحكمةبعض  حضور

ات يإتفاقتُصادق علي  في سلوق، المحليةكما كانت الحكومة األراضي.  ملكية

 . ( 44)  الشرعية المحكمةالصادرة عن  وعقود البيع والشراء الُصلح

، ةهنا نائب القاضي وكاتبنعني وللمحكمة،  التابعون ونالموظفكان        

 في بعض وكانت تلك الرواتب بحسب ما ورد خدماتهم، نضيررواتب قاضون يت

من تم تحصيلها الرسوم الضريبية التى ، تأتي عن طريق المحكمة وثائق

تساوي بين نائب بالقسم تٌ  م،1937حتي عام  وهذه العوائد كانتالمواطنيين. 

 . ( 45) القاضي وكاتبه

اإلدارية المعامالت حصلة عن الضرائب والرسوم المُ يتعلق بأما فيما       

جميع مناطق برقة، كان أهمها  ها في سلوق كما فيفرض فقد جرى والتجارية.

، وأخرى له صلة بالرسوم المفروضة علي امالت التجاريةالمعالرسوم المتعلقة ب

                                                           
، إلي مدير مركز 885خطاب قاضي سلوق رقم (،  9، وثيقة رقم ) 2( ) م ، س ، ش (، س . ق،  رقم  43

 م.1937جردينة، بخصوص تكليف إمام المسجد بإبرام عقود الزواج، مع الضوابط الواجب إتباعها،
 ، مصدر سابق.5وثيقة رقم   )44
 .5م، ص 1937(، إرسالية عن أعمال المحكمة،  10، وثيقة رقم ) 2) م ، س ، ش (، س . ق،  رقم   )45
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بالٌمعامالت تتعلق إستخراج سندات ملكية العقارات. كما أن هناك رسوم أخرى 

الضريبة التى تُدفع لدائرة الطابو نضير إستخراج كانت قيمة المدنية والحقوقية. و

والتى تُدفع  الصندوقضريبة أما  ،فرنكات عشرةتٌساوي ، يةعقارشهادة 

ضريبية األخرى الرسوم ال إلىباإلضافة  .فرنك 2.85 فتساوي للحكومة المحلية

 . ( 46 المدنية والحكومية )ات الشهاد إصدار لقاءالتي كانت تُحصل 

قضايا علي  قررةالضرائب المُ الشكل الذي كانت تُحصل به وفيما يخُص       

أشارت بعض حيُث .  م1939عام حتى ، فلم تكن واضحة األحوال الشخصية

بعض ت فرض قد ،اإليطالية اإلدارةإلى أن  المؤرخة بذلك التاريخ، الوثائق

والجدول  . ( 47 ) .المتعلقة باألحوال الشخصية غالبية الٌمعامالت الضرائب علي

  -المالية المقررة عليها :  والقيم ،القضايانواع التالي يوضح بعض أ

 قيمة  الضريبة نوع القضية

، حكم طالق، حكم عقود النكاح 1

نفقة، ُمقاسمة، ُمبايعة، إثبات 

 . توكيل وراثة،

                 

 فرنكات 8 

 فرنكات 4 تعهد ، تنازل، إبراء .  2

 

 .بعض انواع الضرائب وقيمتها  ح( يوض 3 شكل رقم )       

                                                           
، توضح بعض الرسوم العقارية، 47(، سند ملكية رقم  11(، س . ت، وثيقة رقم )  ( ) م ، س ، ش 46

 . 87م، ص1938
 ، مصدر سابق. 10( وثيقة رقم  47
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إستفادت إدارة سلوق المحلية من العوائد المالية التي كانت ٌمقررة علي       

حيُث كانت بعض اإلنشطة، كان أبرزها تجارة المواشي، وذبحها وبيع لحومها.  

الرسوم التي تُدفع لقاء الحصول على تصريح يسمح ببيع الحيوانات، يساوي 

ليرات على كل ستون ليرة إيطالية، في حين تبلغ رسوم ذبح الماشية عشر 

 . ( 48)الرأس  

إستغالل  حاولو فقدأهل البلد، مع ثقافة  يناإليطاليفيما يخص تعامل و      

وكانت  .في ليبياالوسط االجتماعي  إلى موسياسته متمرير ثقافتهجل أل مؤسساتهم

في ذلك سياسة مدروسة  كين، سالالمؤسسة الدينية والتعليمية علي رأس ذلك

الى  للتغلغل والتسلل من خاللها ،قائمة على تسخير تلك المؤسسات ،محكمة

 . ( 49متهم ) وأنظ لبسط سياستهم ،داخل المجتمع الليبي

قائد  ،الجنرال كانيفا الذي وجههُ  منشورالالسياسة في  تلك تتضح بدايةو      

حترام الدين إ نص علىو م.1911أكتوبرفي سكان ليبيا إلى  ،قوات الغزو

عالج رسم سياسة تٌ  إلىتهدف ستعمارية بالغة الدقة، إوالعادات ضمن أيديولوجية 

                                                           
، 298، 296(، إيصاالت جباية رسوم مالية، رقم 14(، )13(، )12( ) م ، س ، ش (، د . م، وثيقة رقم ) 48

 . 340، ص288، ص286م، ص1929، 345
، مجلة البحوث التاريخيةالسوري، "اإلستعمار اإليطالي ومحاولة إحتواء المؤسسة الدينية"، ( صالح الدين  49

 .193م، طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ص1985، 1ع
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ختالف العقائدي بين المحتلين المعقدة الناتجة عن اإل العالقات المتناقضة

 . ( 50) السكانو

بتحفظه الشديد تجاه يتميز جتماعي إوسط في  ۞ كرخانةاللعل إنشاء و      

التي  المتناقظة من تلك الٌمعالجاتهو جزء ، مثل سلوق ثقافة الغريبة عنهال

أهل البلد الحواجز الثقافية بين  حةإزفي  ،ساسة إيطاليا رىساهم كما يسات

في مجتمع يتميز بتحفظة  هذا المرفق إنشاءعتقادي أن . وبإ ( 51) واإليطاليين 

الٌمعلن عنها في أن نصف به السياسة الُمتناقضة إليطاليا  أبلغ مايمكن، هو الشديد

 . منشور كانيفا

، اإليطالي حتاللاإل بداية منذ ستعماريةلعبت المدارس اإلأخري، جهة من       

ً م اً دور الصادر المرسوم الملكي نص حيُث  .في تنفيذ سياسة التغلغل الثقافي هما

وعلي  . ( 52) العربية االيطالية على تأسيس المدارس م،1915سنة  أكتوبر في

نت كاو مناطق برقة،ُمعظم في  المؤسسات التعليميةعدد من إفتتاح تم  أساسه

                                                           
حبيب وداعة الحسناوي، "مالحظات أولية حول األبعاد األيدلوجية للسياسة اإلستعمارية اإليطالية تجاه   )50

،  55م، طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ص4،1983، ع مجلة الشهيدبيين"، العرب اللي

 . 56ص
 ُمسمى  إيطالى،  يعني محل لبيع الخمور .  ۞
، تُشير إلى وجود كرخانة في 55(، قضية رقم  15( ، وثيقة رقم )  1( ) م ، س ، ش (، س . ق، رقم )  51

 . 24م، ص 1927سلوق، 
م، 1989، 2ع، مجلة البحوث التاريخية( ميالد المقرحي، "سياسة التعليم االيطالي تجاه المسلمين"،  52

 .360طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ص
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فيها األيطاليون مدرسة  سسأالتي  ،منطقة سلوق من ضمن المناطق والمدن

 . ( 53 )خاصة بالتعليم األولي 

خالل عهد  وطبيعة المناهج الدراسية، التعليميالنظام أما فيما يخُص        

 يم .وجغرافيا إيطاليا ولغتها من بين أهم أسس التعلفكان تاريخ اإلدارة اإليطالية، 

 المستوى أقتصرو .إيطاليا وتاريخهاثقافة  ترسيختهدف إلى  تلك المناهج كانتو

عهد الحاكم اإلبتدائية والمتوسطة، حتي بداية  حلةالتعليم في سلوق علي المر

 . ( 54 بالبو )تاليو ياإليطالي ا

 يستالفاشالعهد خالل  أنشأتفالتعليم المهني، ب كما أهتمت اإلدارة اإليطالية      

كما جرى إفتتاح مدارس  . بالتعليم المهني والحرفيتختص  في سلوق مدرسة

 . توكرةوالبريقة والمقرون و المرجو جدابيازي وإبنغاُمماثلة لها في ُكٍل من، 

 . ( 55) تلميذاً  2466برقة ٌكلها، حوالي في  هذه المدارس في تالميذال عددبلغ و

وُمميز  دور مهم إلي جانب المدارس الحكومية،كما لعبت الكتاتيب والزوايا       

 أبرزمن بين أهم وكان و .برقة أبناء وتأهيل عدد كبير منفي تعليم وتدريب 

 . ( 56) وأم أشخنب الطليمونومسوس و سلوق زاويةالزوايا، 

                                                           
 (، ختم بأسم مدرسة سلوق األولية، د، ت. 16، وثيقة رقم ) 2( ) م ، س ، ش (، ث. س، رقم  53
، م1937-م1890االفارقة، التعليم العملي الحكومي في المستعمرات االيطالية،  طلينةروالند دي ماركو،   )54

 .34، صم1958، مركز جهاد الليبيين ضد الغزو االيطالي ت عبد القادر المحيشي، طرابلس
 .181( نفس المرجع، ص 55
ر، الى وقتنا الحاض دراسة تاريخية عن تطور التعليم في الجمهورية العربية الليبية في العهد العثمانيتج،   )56

 .15، ص14م، ص1974، ليبيا، وزارة التعليم العالي 2ادارة التخطيط والمتابعة، ط
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، غرسيانيعهد الجنرال  حتيالتعليمي  ظلت الكتاتيب والزوايا تؤدي دورها      

 . ممتلكاتهاقراراً عطل بموجبة عمل الزوايا وصادر ،م1930سنة أصدر حيُث 

المهنية والمدارس ستثنى من ذلك المدارس أالمدارس التابعة للزوايا، و كما أغلق

 . ( 57 ) بتدائية الحكوميةاال

كما في ، كانت ُكل المؤسسات المدنية والعسكرية في سلوقمن جهة أخرى،       

 تروتسي مومبيليوحكم حيُث برقة، تتبع الُحكام والوالة اإليطاليين، كل نواحي 

    نائبا  ،م1929 سنة في شيشليانيوجرى تعيين .  م1923عام  خالل برقة،

 ،في برقة زمام األمور راسيانيالجنرال غم، تولى 1930في عام ، ووليولباد

 . ( 58 المعتقالت الفاشستية )إنشاء لفكرة  وكان من بين أشد المؤيدين

سلوق، تُدار بواسطة عناصر  في المدنية مؤسساتالكما كانت بعض       

وهذا يجرنا بطبيعة الحال، إلي الحديث عن  وأخرى بعناصر وطنية.إيطالية، 

الشؤون المدنية التي شاركت في تسيير والوطنية اإليطالية  أهم الشخصيات

 .  في سلوق والعسكرية

خالل سنة  مقام النواحي القبليةقائمنصب  ،تنينتي سيللكسي السينتورل شغ      

خلفاً ، كلونبانولونيل الكوتم تعيين م، 1928في عام و. ( 59 )م 1927

ً ل كانحيُث ، ورتنينتيتللسني    كما كان والعسكرية. جميع اإلدارت المدنيةرئيسا

                                                           
 .24ص ،، مرجع سابق( ماركو 57
 .118، ص117مرجع  سابق ص( البرغثي،  58
، تنازل عن أرض زراعية لصالح 220(، قضية رقم  17، وثيقة رقم ) 1) م ، س ، ش (، س . ق، رقم   )59

 م.1927إليطالية، الحكومة ا
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ً لدائرة البوليس في  ،المسؤل عن حفظ األمنهو  لويجي مليتةالضابط  ورئيسا

 . ( 60 ) الفترةتلك خالل سلوق 

المحلية في سلوق حكومة للُمترجم يفة بوظ كوين زاكسي، سيدكما عمل ال      

 ،اإليطاليةحلقة التواصل بين األهالي واإلدارة يُمثل وكان  م.1927خالل سنة 

ً  يحضركان حيُث  كان أحد أطراف القضية  إذا ،الشرعية جلسات المحكمة أحيانا

 . ( 61) من اإليطاليين 

ً  أن نشيرمن المهم        في عملت التي المحلية  الشخصياتإلي بعض  ،إيضا

الشيخ محمد بن الشيخ  ،ال الحصر المثال علي سبيل هانذكرمنإدارة سلوق، 

 أفنديعمرسيد الو.  ( 62)  م1924عام  الحاكم الشرعي خاللحيُث كان العالم، 

 -م 1927من يشغل وظيفة كاتب القائمقامية، خالل الفترة وكان ، جعودةأ

 ( . 63 )  م1929

م، 1931 -م1927خالل الفترة من الشيخ مصطفي السعداوية كما شغل       

حمد أحمد  أما الشيخ . ( 64 ) الشرعية سلوق محكمةبمنصب نائب القاضي 

                                                           
 ، مصدر سابق. 5( وثيقة رقم  60
 نفس المصدر.  )61
 ، مصدر سابق. 3( وثيقة رقم  62
، تُشير إلي  وظيفة الباشكاتب، 279(، قضية رقم  18، وثيقة رقم ) 1( ) م ، س ، ش (، س . ق، رقم  63

 .92م، ص1928
 ، مصدر سابق.4( وثيقة رقم  64
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ً لمحكمة سلوق كانف ،سمعاأل  الباشكاتبكان و م،1939خالل عام  ،قاضيا

 . ( 65 )ُمساعداً للقاضي خالل الفترة الُمشار إليها  يوسف عبدالسميع

تُدار  كانت الوظائف والمهام الرئيسية فقد سلوق، معتقليما يخص إدارة أما ف     

ثم ُعين الكولونيل  ،إنشاء المعتقل  كينتي شهد المدعو حيثٌ  .  اإليطاليينبواسطة 

 هؤالء  آخر، وكان فرانكا نتقلت إدارة الُمعتقل إلى الكولونيلإ ثم خلفاً لهُ،  ،ميليوإ

عمر المجاهد  إعدامهده شهد عٌ حيُث  ،تبروشيالكولونيل  متصرف العواقير

 . ( 66)  المختار

 إدارة معتقلتسيير وعض الليبيين في إشراك بون علي اإليطاليعمل كما       

 ،ريريطضالوالكيالني  مصطفى أحنيشنذكر منهم علي سبيل المثال، ، سلوق

على و يوسف العرفيو عمر الورفليو قحيميش الكاسحاألصفر وأمصطفى و

عبد ربه أما ُمدراء األشواط فهم،  محمود الهرش،و القريتليوإبراهيم  الغرباوي

محمود و الكاديكيوإبراهيم  فضيل الكاديكيو معتوق الغرباويو الحضيري

محمد الزوي و بوعين الفاخريعلي و عبد النبي القطعانيو دغمة المغربي

ولهم  التابعة لهم ومراقبتها، األجزاءتنظيم هؤالء  عاتقويقع علي . رالعبا

 . ( 67)  معتقلينالعقوبات على ال في إنزال واسعة صالحيات

                                                           
 .112م، ص1938، 99(، عقد زواج رقم  19) م ، س ، ش (، د . ك، وثيقة رقم )   )65
 ( نفس المصدر. 66
 .120، ص118البرغثي، نفس المرجع، ص  )67
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اإلدارة اإليطالية علي وعي تام بأهمية قطاع كانت من جهة أخرى،        

عندما قررت القوات  القطاع، زادت أهمية وقيمة هذاو .والنقل المواصالت

منطقة من ثم التوسع نحو ، وعلي منطقة سهل بنغازياإليطالية بسط نفوذها 

في المتمركزين المجاهدين ونشاط الهامتين في رصد تحركات  ،مسوس وساونو

 .  ( 68)  إلحتاللها ، وتحديداً في مدينة إجدابيا تمهيداً المنطقة الغربية

في حالة  هاالتي تُمكن ،الفعالةوسائل لل القوات اإليطاليةلقد أدى إفتقار       

إلي وقوف ، اطق السهل حتي إجدابيا دون صعوبةالحرب، من ربط بنغازي بمن

ً علي دعم حامياتها في إجدابيا في الوقت 1923قواتهم سنة  م، عاجزة تماما

 صد هجومفي  ،التامالقوات اإليطالية  عجزالذي  أدى إلى  األمر المناسب،

عهما وأبي قرادة، ووقبئر بالل ومما أدي إلي خسارتها لموقعي  ،المجاهدين

  . ( 69بأيدي السنوسيين ) 

وضاع األتحسين هدف ب مجابربعض التنفيذ على  اإليطاليةالحكومة عملت       

 ،وفي هذا الصدد يقول عضو مجلس الشيوخ شالوياه.  هامستعمراتاإلقتصادية ل

ً ضخماً  محتالً  أن الحكومة اإليطالية إلي إحتمال تنفيذ خطة تتضمن برنامجا

واإلهتمام بالسكك  لألشغال العامة، ومشاريع لتوسيع المواني وتطويرها،

                                                           
 .76م، ص1991، ت خليفة محمد التليسي، الدار العربية للكتاب، برقة الخضراء( أتوري تروسي،  68
 .75 مرجع سابق، ص( بوكا،  69
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 مصلحة التي تخدمامج غير ذلك من البرالحديدية والطرق ومرافق المياه، إلي 

 . ( 70)  ، وتسهل مهام إدارتها في المنطقةإيطاليا

إنطلقت حيُث ، والنقل علي قطاع المواصالتفي ليبيا جرى التركيز       

مشاريع التطوير في القسم الغربي من البالد خالل فترة ُمبكرة من إحتالل 

في برقة، بسبب  بطءبكانت تلك المشاريع تسير اإليطاليين لطرابلس، في حين 

ء امن إنشأن ذلك لم يمنع اإليطاليين إال  .إيطاليا بالعمليات العسكريةإنشغال 

 ( . 71على عدة مراحل )  ،بعض خطوط  السكك الحديدية

م، تم مد خط حديدي من بنغازي حتى بنينا، وأدخلت علي 1916في سنة       

وخالل الفترة  .م، بعض اإلصالحات والتعديالت1918سنة في هذا الخط 

، تم إستكمال الخط سالف الذكر، ليصل الى ( م1927 -م 1923) الواقعة مابين 

 عامكما تم في  . ( 72مدينة المرج والرجمة وأبومريم واألبيار وسيدي مهيوس ) 

النواقية  تيويمر بمحاذاة منطق ،تنفيذ خط أخر يتجه إلى سلوق م،1926

حيُث وجردينة، وكان من الُمخطط أن يصل إلي إجدابيا، إال أن ذلك لم يتحقق، 

تم تجهيز كما  ( . 73ذلك )  إنجاز دون ،برقةاع األمنية السيئة في األوضحالت 

                                                           
مركز جهاد اللييبين للدراسات  عمر المختار وإعادة اإلحتالل الفاشي لليبيا،ي وأخرون، ( أنزو سانتاريلل 70

 .29م، ص 2005التاريخية، طرابلس، عبدالرحمن سالم العجيلي، 
، طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، نشأة السكك الحديدية في ليبيا( علي الصادق حسين،  71

 .84م، ص 2007
لتاريخ اإلجتماعي لمدينة بنغازي من واقع سجالت المحكمة الشرعية ا ،ة موسى محمد سليمانعائش  )72

(  م2003 -م 2002) جامعة قاريونس، ، بنغازيكلية األداب، ، رسالة ماجستيرغير منشورة، م1942-م1901

 .68، ص
 .178ص مرجع سابق،( ناردوتشي،  73
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محطة هزت جُ كما  ،stazlons المناطق التي يمر بها القطار، بمحطات

 . ( 74لتوضع بداخلها عربات القطار ) ضخمةمستودعات ببنغازي الرئيسية 

  (75 . ) 

 خط السكة الحديدي في سلوقيوضح (   4 شكل رقم )        

 تنفيذ في ستعماله، فقد تم إمتعددة كان لخط سلوق الحديدي إستخدامات        

عض المعتقلين من سلوق بنُقل عبرهُ حيُث ، والعسكرية األمنيةالمهمات بعض 

 أهمية سلوق الحديدي خطشكل . كما  ( 76ومنها إلى معتقل اإلبيار)  إلي بنغازي

األهالي واإليطاليين الذين أستقروا في خدمهُ أستفقد ، كبيرة إقتصادية وقيمة

                                                           
إستعمارية ومدى تطبيقها على مناطق ليبيا الشرقية فترة اإلستيطان كفكرة ( مصطفى محمد المريمي،  74

جامعة ، كلية األداب، ، بنغازيرسالة ماجستيرغير منشورة م(، 1940 -م 1911اإلحتالل اإليطالي )

 .75م، ص1989قاريونس، 
، ت هاشم حيدر، طرابلس، دار ليبيا للنشر يطالي في ليبيا طرقه ومشاكلهاإلستنعمار اإل( جان ديبوا،  75

 . 68، ص م 1968والتوزيع، 
 .134ص مرجع سابق، ( يوسف البرغثي،  76
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نقل الُمنتجات الزراعية و التنقل، فييُمر بمحاذاتها القطار،  المناطق التي

 . ( 77بمختلف أنواعها ) والسلع والبضائع 

 ً  .اإليطالية  نمط السياسةو شكل  -: ثانيا

هي في  ،وسمات مظاهرعدة ، يبياخالل حكمها للاإليطالية دارة كان لإل      

ين وكان سيل المهاجر الليبيين.عاملها مع توطبيعة سياستها نمط إنعكاس لالواقع 

وهو إلى دور الجوار أبرز الصور التى كشفت سواد وقتامة السياسة اإليطالية، 

 أهل البلد. حيثُ  معالجائرة  ات اإلستعماريةالسياسأبلغ مايمكن  أن نصف به 

عمليات النزوح  وأستمرت ،اإليطالي الفترة األولى للغزو اللكانت بداياتها خ

  ( . 78) عن برقة  جالء اإليطاليينحتى  والهجرة القسرية، 

تعرض الذى باإلظافة إلى إنعدام األمن والترهيب كانت األسباب األقتصادية      

 نزوح والهجرة، فبعد أن قامت الحكومةالرئيسية للدوافع المن ضمن له الليبيون، 

، آثر عدد في برقة الخصبةراضي األ مساحات شاسعة من إعتصابب اإليطالية

تتوفر فيها باالمن وتنعم كانت التي  إلى دول الجوار ،النزوح الفالحين من كبير

 ( . 79الحياة ) العيش ومقومات 

                                                           
 ( المريمي، مرجع سابق. 77
 . 113م، ص1978، بيروت، دار الطليعة، 3ج المختار في مراجع تاريخ ليبيا،مصطفى عبد هللا بعيو،  ( 78
، ض الوطنالمهاجرون المنفيون واألسرى الذين لم يعودو الى أر( عطية محمد المحروق وآخرون،  79

 . 521، ص1988طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 
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 ،القبائل والعائالت أبناء مختلف موجات النزوح التي شهدتها سلوق،ضمت       

قبيلة الفواخر والعواقير والشهيبات حيُث هاجرت مجموعات كبيرة من 

، وغيرهم من أبناء العائالت والقبائل البراعصة والعرفةووالعريبات والعوامة 

 .(  80) من مختلف مناطق برقة 

األمن، وفيها إمكانيات العيش  تتوفرلتي المناطق االنازحون علي ركز       

والجزائر  تونس ونزح البعض األخر إلى كِل من، مصرإلى أغلبهم فهاجر 

ثقافي إقتصادي وإجتماعي و الجوار، إمتداد بعض دولشكلت  حيثُ .  وفليسطين

 . ( 81) للُمهاجرين 

الطبيعي اإلمتداد باعتبارها  ،مهاجرينلل ستقباالً إ بُلدانكانت مصر أكثر ال      

الرغم من العدد الكبير للمهاجرين، إال أن مسألة تحديد وعلي  لسكان برقة.

صاءات دقيقة توفر إحفي ظل عدم ت صعبة ومعقدة دهم بشكل دقيق، ظلاعدأ

طاهر الزاوي، ال الشيخبن من أمثال بعض المؤرخ، عدا ماذكره تُشيرإلى ذلك

 بحوالي أربعة عشر ألف مهاجر ،الذي قدر عدد المهاجرين إلى مصر وحدها

 . ( 82)  ف مناطق ليبيامن محتل

                                                           
 ، مصدر سابق.5، 4، 3وثيقة رقم  ( 80
نفس المصدر . 109م، ص1938، 2(، قضية رقم  20وثيقة رقم )   3( ) م ، س ، ش (، م . ض، مج  81

، 160(، قضية رقم  22) نفس المصدر، وثيقة رقم .  26م، ص1937، 126(، قضية رقم  21وثيقة رقم ) 

 . 8م، ص1938تُشير الوثائق إلي مناطق نزوح المهاجرين، 
 . 13، ص1976، طرابلس، مكتبة الفرجاني، جهاد الليبيين في ديار الهجرة( الطاهر احمد الزاوي،  82
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القضاء  العودة إلي سلوق، بعد المهاجرين ل بعضفضً من جهة أخرى،       

هم في األمر الذى سااألمن،  على إثرها أستتبو ،في برقة المقاومةعلى حركة 

وهو خيار بالنسبة لغالبية المهاجرين، أفضل  .مستوى اقتصادي أفضلتوفر 

  . ( 83) المهجرفي بالد حياة البكثير من 

 تركلم ي هفمن جهيبيين، للمع ا اإلدارة اإليطالية تعامل فيما يخصأما       

قامت قوات  م،1931ففي سنة  .إسغلوهاأية فرصة إلهانة السكان إال ون اإليطالي

تم األحتالل بجمع األهالي في بنغازي وضواحيها مع الُمعتقلين في سلوق، و

 . ( 84عمر المختار ) حق المجاهد في  علي حضورتنفيذ حكم اإلعدام إجبارهم

بعض المواطنين الليبيين، ظروف وحاجة  ،اإليطاليةاإلدارة  إستغلتكما       

يمكن أن نصف به ذلك، هو قيام  وأبلغ ما ألجل إذاللهم والحط من كرامتهم.

بعض المواطنيين، حيُث قام هو ظروف إستغالل بالبو ب إيتاليو الحاكم اإليطالي

ثناء مسوليني وحكومته. القصائد في م كل من يستطيع أن يُنظ بتجنيد وأعوانه

وأغدق بالبو على أولئك الشعراء األجور والهبات، وبلغ به األمر أن وعد 

أغرى شاعراً ا مباإلفراج عن بعض المعتقلين من أقارب الشعراء والمادحين، م

  حكومته.عامياً من سلوق بنظم قصيدة يمدح فيها مسوليني و

 

                                                           
 ، مصدر سابق . 21( وثيقة رقم  83
                                               125البرغثي، مرجع سابق، ص(  84
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 -منها هذه االأبيات : ذكر ن

                                             هْ ـوم  ـــسُ أرْ   اتيّ ضً أم      م زِعي رةْ يا  بزّ        اهً و هلْ زّ ــوع ازهــوم ع  ــ  الي

                                                     هْ ــــقوم  بْ   هـــرعليِ اطْ خ        شبّ رالح  بو         لها  ش  ي ينّ اللّ  هوْ  رهالكبيِ  دلو  الْ 

هْ فْ م    هطّ سلْ  ن ماكٍ األْ      ة افّ ك    فيٍ    اطه  ابّ ا ض  ه  س كل  تونْ صر لّ م   منْ   (. 85) ّهوم 

 ،الشخصية المصالحالمنافع ولغة علي ركزت إيطاليا من جهة أخرى،       

والقيادات لفت بعض الزعامات ل علي دائرة واسعة من الوالءات، فكوللحص

بعد أن  ،بالذهاب إلي المجاهدين ألجل إقناعهم بالتسليم  اإلجتماعية في سلوق،

بدالقادرالعبار الشاعرعوقد عاب  .( 86 ) تفاقيات ومصالح شخصيةورطتهم في إ

 -ذهاب هؤالء لمفاوضة المجاهدين، فقال فيهم :

                                                   ه  ــ  قالْ ـف مْ ـهً ومّ ــُ تخْ ل  ا و  ـــامني  ال             ا  ـ  اقب   ةْ عام  ج   يِ للْ اِ  وقْ سل ةْ ـ  اعجم   

  يورِ ــُ اتم  ا  ف   ومـتُ بخْ  ا  و  ــنامْ ي  وال               ورِ زُ ــــــــــبالْ   ا  نو  ـــــــــــــم  اي   ال  

ُ ن كرسّ عْ ا ل  و  ـاع  اط  م    ولّ اذُ ه    . ( 87 )ا ق  الّ ـا س  و  و  ـــره  ــيِ اول  ك   الـاب  ي         وري  ـ

نفااوذ الدولااة إخضاااع القبائاال البرقاويااة وأحتوائهااا ضاامن فكاارة لقااد كاناات       

وأساتخدمت لتحقياق ذلاك جمياع  الحكوماة اإليطالياة. ما كان يشاغلأهم  ،اإليطالية

  ،هاالي بفائادة التعااون معهامفاي إقنااع األ ن نجااح الطلياانغيار أ السبل والطرق،

                                                           
 . 369( بوكا، مرجع سابق، ص  85
 . 61ص ، مرجع سابق،البرغثي  )86
 ( نفس المرجع. 87
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وهاذا ماا  . تعاملهاا ماع الليبياين نماط ما جعلها تٌعيد النظر في، النتائج محدودكان 

مااايو  30فحااوى اإلجتماااع الااذي عقااده حاااكم برقااة المارشااال باااديلو، فااي  أكااده

تقاديم  أستنكرفيه إساتغالل المتعااونين معهام ألماوال الدولاة، دونحيُث  م .1930

 . ( 88 )معها  بالتعاون شئ يذكر فيما يتعلق

بعااد أن  قاسااية تإلااي إجااراء، اإليطاااليين ماان تعاااون مااع كاال  تعاارض كمااا       

فاي ساجون الارهن ببعضاهم إذ تام الازج ، مان مهاام أوكل إلايهمما  في تنفيذ وافشل

ماان بنغااازي  لٍ فااي ٌكاا ،علااي أعااواد المشااانقالاابعض األخاار عتقااال، وٌعلااق واإل

 . ( 89 ) وسلوق بياوأجدا

ً  في السياق نفساه، اإليطاليةحكومة الكما أنتهجت         إرهابااً،  سياساة أشاد قمعاا

 ،م، بمداهمة بعض الزوايا السنوسية فاي برقاة1930عام حيُث قام جنودها خالل 

 نفاذت كماا أموالهاا.وصاادرو ، سالوق ومساوس والطيلماون امان بينهاا زاوياكان 

مااان المشاااائخ  عااادد كبيااار عتقاااال واساااعة طالاااتاإليطالياااة، عملياااات إ الشااارطة

تهماة جماع األماوال الخاصاة بالزكااة، وتحويلهاا  بعضهم جهت إليوان، وواألعي

 .(  90)مجاهدين إلي ال

ً مااان باااين أكثااار السااانوات  م،1933سااانة نااات كا        العاااام  ففاااي هاااذا .أرهاباااا

ً  عين بموجبهقراراً  بادوليو أصدرالمارشال عاماً لبرقة.  الجنرال غرسياني حاكما

                                                           
 .135صسابق،  ( غارسياني، مرجع 88
 .61، ص53( البرغثي، مرجع سابق، ص 89
 .163، ص161، مرحع سابق، صبنغازي في فترة اإلستعمار اإليطاليالبوري،   )90
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ماار بجمااع ، وأإلااي سالوق الفااورحتااى ذهااب علاي  ،ماا أن أسااتلم غرسااياني مهمتاه

القضااء علاي كال تسامح لاه ب هصالحياتأن ، هذا اإلجتماعخالل وأبلغهم ها وجهائ

يتخاذ مان  األمر، أن لوأقتضى منهمساعدة المجاهدين، حتى بتسول لهُ نفسه،  من

                                    .( 91 ) برقةمقبرة لجميع العرب في  ،سلوقمنطقة 

مارستها  التي أخطر السياساتسياسة فرق تُسد، من بين كانت كما       

زرع الفتنة وإثارة الخالفات تهدف إلى  تكانو .على الليبيين اإليطاليةالسلطات 

ً ببين الليبيين، فكانت تقوم   بعض نصبتتوزيع األموال والهدايا. كما أحيانا

وخير مثال  . تمييزاً لهم عن باقي السكان وأمنية، إداريةفي مناصب  المواطنيين

لتسيير وإدارة معتقل سلوق، مثل الكيالني  على ذلك تعيينها بعض الليبيين

وغيرهم ممن  ،الضريريط وومصطفى األصفر ويوسف العرفي وعمر الورفلي

علي  البعض الحكومة اإليطالية تشجع. كما في معتقل سلوق تم إختيارهم للعمل 

رب واحداً بأخر، إلي وهكذا تض ل ما ضد مجموعة أخري من الليبيين.القيام بعم

 أن يفني بعضهم بعضاً ) 92 ( .                                                            

ساعدتها  ُمختلفة سياسات ،لليبيا إحتاللهابداية  منذُ الحكومة اإليطالية تبنت        

هذه برز أ. وتمحورت بين الليبيين أنفسهمخالفات للظهوراُمالئم  خلق مناخعلي 

ففي الوقت الذي  اُعطيت لبعض الليبيين.التي  متيازاتالمنح واألفي السياسات 

حصلت فئات أخري علي هذا السالح، حمل  حق الليبيين من غالبية فيهُحرم 

                                                           
 .113م، ص1950بيروت، دار العلم للماليين،  العربية الثامنة،برقة الدولة نقوال زيادة،   )91
 .67، ص مرجع سابق( التريكي،  92
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أعطت كما  ي.اإليطالد في الجيش مام كجنواإلنض حقمنحتهم كما  .اإلمتياز

 بعض القبائل صالحيات واسعة في إدارة شؤون مناطقها ) 93 ( .                   

 عشائرالو قبائلبعض الالتوجهات الدينية لدى  إستغاللإيطاليا حاولت كما        

 سكانغالبية كان  يما بينها. حيثُ ألجل زرع بذور اإلنقسام والصراع ف، برقة في

 كانت التىو .الحركة السنوسية واألفكار التى جاءت بها مبادئيتبعون البرقة 

عهد الخلفاء الراشدين، إلي اإلسالم بالتصوف والزهد والرجوع  على مبدأترتكز 

كانت  ، التيالسنوسي عليبن  محمدالسيد في تعاليم  برزاأل هوالفكر هذا و

ى العودة إلوكانت دعواهم تحُث على  . معارضة للبدع التي أدخلت علي اإلسالم

 أسس العقيدة الصحيحة حتي تلقى دعوتهم قبوالً وإنتشاراً  ) 94 ( .                  

ً حتضاإليبيا  كانت برقة في مقدمة سكان       ً  نا  للحركةية الدينلألفكاروإنقيادا

علي بن محمد  خالل مرور السيدهـ، 1257في سنة ذلك  ةبدايكانت و .لسنوسيةا

وحين أراد المغادرة إلي  ،ازجقاصداً السفر إلي الحمدينة بنغازي علي  السنوسي

الشيخ علي األطيوش  وعلي رأسهم المدينةوأعيان  مشائخمقصده، تمسك به 

خ العواقير عمدة المغاربة، وأبوبكرحدوث زعيم الحرابي، وأبو شنيف الكزة شي

                                                           
 .418ص( األشهب، مرجع سابق،  93
، مطلع القرن العشرينحتى تاريخ ليبيا في العصر الحديث منتصف القرن السادس عشر ( ن.آ . بروشين،  94

 .321م، ص1991لدراسات التاريخية، ت عماد الدين حاتم، طرابلس، مركز جهاد الليبيين ل
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سيد محمد بن على وطلبو . وتمسك أعيان بنغازي بالوغيرهم من مشائخ برقة

 منه البقاء في برقة ) 95 ( .                                                                 

 وتحديداً قبيلة الفواخر، سكان برقة منأخرقسم كان  من ناحية أخرى،      

للطريقة  النهج الصوفي معتتناقض  ئهامبادكانت و .الطريقة المدنيةيتبعون 

 قبوراليم إلى تعظتدعو السنوسية الحركة أن  حيث كان أتباعها يرون .السنوسية

التي ترى في ذلك  .مبادئ الطريقة المدنية مع تعارضيماوهو ، واألضرحة

ً بين  أن اإلختالف هذا  ؤكدي ماو .إليه ماتدعو السنوسية وبينمبادئ تناقضا

عكس األراضي الخاضعة  األضرحةالمقامات ومن خالية تماماً أراضي الفواخر 

فكري وخالف في وجهات  أنتج هذا اإلختالف تعصبقد و .للسنوسيين

التي  ضد الطليان أهمها الدعوة للجهاد ،حيال بعض القضايا في برقةالنظر

، فيها عدم المشاركة ،الفواخر قبيلة منجزء كبير فضل  حيث السنوسية.أطلقتها 

 مادامت القيادة في أيدي السنوسية ) 96 ( .                                               

 . في برقة لصالحهم والفكري اإليطاليون إستغالل اإلختالف العقائديحاول       

بشكل مؤقت.  عن مجريات األحداث في برقة إبعاد جزء من الفواخرفي  نجحواو

الهااادف إلااى تفتياات  اإليطااالي لُمخطااطلل الفااواخرقبيلااة ووجهاااء مشااائخ تفطاان 

                                                           
،  السنوسي الكبير، عرض وتحليل لدعامة حركة اإلصالح السنوسي( محمد الطيب بن إدريس األشهب،  95

 . 18م، ص 1956القاهرة، مطبعة محمد حافظ، 
هاء م، نقالً عن والده، الذي كان أحد وج2013 /4 /2بتاريخ  ( مقابلة أجراها الباحث مع السيد فرج مالس، 96

 وأعيان قبيلة الفواخر، في سلوق .
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تحريار بمساعدة قبائل برقة مان تمكنوا و .وزعزعة األوضاع في برقة  المقاومة

 أنفسهم، وعادوا للمشاركة بقوة في الحرب ضد اإليطاليين )97 ( .                  

عزعة ثقة عبر ز ،الشيخ عبدالسالم الكزة علىتآمرال حاول الطليانكما       

اً وفدم، 1927في سنة أن اإلدارة اإليطالية أرسلت ذلك خالصة و .فيه المجاهدين

 ،والعواقير رؤساء المغاربةإقناع بعض بهدف لشارف الغرياني، برئاسة ا

الشيخ عبد السالم إبنة  الوفدهذا وكان ضمن  . اإليطاليين ضد حربهم قافيبإ

أثارهذا المعارك، وقد  إحدى خالل أسرالطليانالكزة التي كانت قد وقعت في 

لوال و ، وأعتقدوا أنه علي صلة بإيطاليا.من ناحية الكزةالوفد شكوك قادة األدوار

الهادف إلى زعزعة الثقة  في ُمخططها نجحت إيطاليا لكانت المجاهدينفطنة 

 بين قادة المقاومة في برقة ) 98 ( .                                                        

، فااي برقااة أن أسااتتب لهااا األماار بعااداإليطاليااة خالصااة األماار، أن اإلدارة       

 ،فاي برقاة اإلقتصاديةمشاريعها لخدمة  اإلستعمارية مؤسساتها تهيئة علي عملت

خالل سنتكلم عنه  ما وهو وهو ما أنعكس على نمط الحياة اإلقتصادية في سلوق،

           . فاااي سااالوق اإلقتصااااديةاألوضااااع الاااذي يتنااااول  ،فاااي الفصااال الثالاااثحاااديثنا 

                                                             

                                                           
 .418، ص417( شكري، مرجع سابق، ص 97
 نفس المرجع .  )98



 

 

 

 

 الفصل الثالث
                                                         

األوضاع اإلقتصادية في سلوق تحت اإلدارة اإلستعمارية 

 .م 1933 –م 1927خالل الفترة من  ،اإليطالية
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 . األراضي الزراعية وتربية المواشي -:أوالً 

ه الحياة المحور الذي تقوم علي تزالكانت وال ،األرض الزراعيةال شك أن       

يعتمدون عليه في جميع الذي الرئيسي المصدر هي ف اإلقتصادية لسكان ليبيا.

غذائهم ومنها تتوفر المراعي المناسبة ، فاألرض هي مصدرجوانب حياتهم

 سنستعرضحيث  ،أوالً فضلنا التحدث عنها ونظراً ألهميتها فقد  لحيواناتهم.

 . بشأنهاالصادرة اإليطالية  القوانينو وأوجه توثيقها هاأنواع

 -ملكية األرض :

وهذا ينطبق علي أراضي  ،خالل العهد العثماني كانت األراضي في ليبيا      

 فراد،لأل هانحم  إما أمالك خاصة، وأصلها أمالك تابعة للدولة جرى  سلوق.

إستغاللها في جرى أو  مساكنالاألراضي التي تم إستخدامها إلقامة  شملوت

النوع أما  . ( 1إلى أمالك خاصة ) تحولت زمن مع الو األنشطة اإلقتصادية.

طيت للسكان أع  و الدولة، تقع تحت ملكية هي أراضي الميري التيف ،الثاني

قابل أجر يخضع هذا و كها.حق تمل   دون أن تمنح المستفيدين منها ،ألستغاللها  م 

العثماني المعمول به في العهد  قانون ملكية األراضيإلى  ،النوع من األراضي

 . ( 2إستغاللها )  وط رق  الذي حدد أنواع الملكية م.1858لسنة 

                                                           
 . 112( بن موسى، مرجع سابق، ص 1
 .101( كاكيا، مرجع سابق، ص 2



 

69 
 

ً هناك نوعكما أن         ً ثالث ا التي تمتلكها الوقف أراضي وهي من األراضي،  ا

كونها قابلة للزيادة  ،عن غيرها هذه األراضيتختلف و لزوايا السنوسية.ا

طريق  القبائل، أو عنواألفراد الممنوحة من الهبات فعل بوالتوسع، إما 

هملة، أو تنازع ع حيازةمن خالل  إستصالح األراضي الم  ليها األراضي الم 

والقسم  ،صالح للزراعةمن أراضي الزوايا األكبرقسم الوكان لصالح الزاوية. 

، وكان كل من يرغب في س كنى الزاوية، ي سلم قطعة اشيةالملرعي يصلح األخر 

الي سمح  ،هذا النوع من األراضيو.  وبعض المعدات الزراعيةمن األرض 

 ( .  3)  ال تورثبيعها كما أنها أو تملكها ب

زوايا تقع في األماكن الخصبة وعلى طريق القوافل تقع األراضي التابعة لل       

وكانت  .التجارية ليتسنى الدفاع عنها، وأستقبال الضيوف من رجال القوافل

الزاويا تضم عدة أبنية منها المدرسة والمسجد وبيت شيخ الزاوية ومضافة 

أراض يعمل فيها السنوسيون بالزراعة  إلستقبال الضيوف، وحول الزاويا

خضعت لملكية سلوق بعض األراضي في ما من شك أن و(.  4 ) والتجارة

 وسلوق مسوس وأم أشخنب الزوايا السنوسية، مثل األراضي التابعة لزاوية

، وأنطبقت عليها األنظمة التى جرى تطبيقها علي غالبية الزوايا والطيلمون

 . السنوسية في ليبيا

 

                                                           
 . 226بروشين، مرجع سابق، ص (  3
 ص  . 37 م،1972، لبنان، الدار العربية للكتاب، ليبية( محمود شاكر،  4
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في سلوق عدة أراضي تابعة للزوايا السنوسية، وهي أراضي زواية كان 

 الطيلمون وزاية سلوق وأم أشخنب ومسوس

في وتقع  أو أراضي القبائل . الجماعية،األراضي  ه  تمثل، فأما النوع األخير     

التي تتميز بمساحتها العواقير األراضي التابعة لقبيلةك ،والعشائر لقبائلاحوزة 

 . ( 5)  حةمفتو ومراعي معظمها أراضي زراعيةو ،الشاسعة

ً أراضي العواقير من توكرة في الشرق، إلي حدود إجدابيا د تتم      كما ، جنوبا

حول راضيهم الواقعة أتشتهرو حتي مسوس في الجنوب الغربي. حدودها تصل

 . ( 6)  ةالمطير في األعوام القمح والشعير حبوب بإنتاج ،سلوقبنغازي و

حتي تقع بين سلوق وإنتيالت في الجنوب الغربي، فهى أراضي الفواخر، ا مأ     

 عواقير والعوامة والمغاربة.التابعة لقبائل ال راضياألتتجاور مع ، حيث  أجدابيا

 إلي دواخلتوغل اإليطاليين أدى  وقد وطبيعتها تتماثل مع أراضي العواقير.

 . ( 7في منطقة الشليظيمة )  وحإجبارهم علي النزإلى  ،م1929سنة  برقة

 أصحابهاجعل من الذى الرئيسي السبب  ،األرض وأهميتهاقيمة كانت      

ً  شمل التوثيقكما  كأمالك خاصة. وتسجيلها توثيقها إلىيلجأون  اآلبار أيضا

                                                           
 .418( االشهب، مرجع  سابق، ص  5
، ت إبراهيم أحمد المهدوي، بنغازي، نثوغرافيةسكان برقة دراسة تاريخية وأ( هنريكو دي أوغسطيني،  6

 .425م، ص 1998
 . 24صمرجع سابق، نقوال زيادة،   )7
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أخذ توثيق األرضي خالل عهد وقد .  ( 8) الطبيعيـة  والكهوف والمنخفضات

   -:همها أالً وصوراً مختلفة ااإلدارة اإليطالية أشك

 -الحكومة المحلية والمجالس الُصلحية :

كانت الحكومة المحلية حيث   الحكومة. قائمقام النواحي القبلية أو ضابطيمثلها     

على  تهاعدم قدربالمجلس الصلحي المحلي، في حال  تستعين في بعض األحيان

بحضور أعضاء عن  أحياناً، ينعقد المجلس الصلحيو المالك الحقيقي .معرفة 

 ما عادةو مقام .قائالاألمن أو حفظ ل عنو، كالضابط المسؤاإليطالية دارةاإل

  . ( 9 )إلثبات حق الملكيـة داء اليمين أ ،أحد طرفي النزاععلي  المجلس قترحي

 -: ديوان األمالك الدائرة الملوكية أو

قوم الديوان يوخاللها  .مباشربشكل  إلدارة اإليطاليةتتبع ا رسميةجهة هي      

وقعه وم إلي نوع العقار فيها ي شارالملكية، والتي تؤكد صحة  وثائقبطلب ال

 بنشر طلب التسجيل فيبعد ذلك  وتقوم الدائرة وحدوده وثمنه وعدد المالكين.

لى العقار نزاع عأي عدم وجود لضمان عتماده، إحدي الجرائد الحكومية قبل إ

 . ( 10 ) في المستقبل

 

                                                           
 م . 1945(، بخصوص سند ملكية عرفي،   23( ) م ، س ، ش (،  ث . س، وثيقة رقم )  8
 ، مصدر سلبق.5( وثيقة رقم  9

صورة منها لدي السيد محمد فرج القزيري، تشير إلي عقارُمسجل  (، وثيقة خاصة، 24(  وثيقة رقم )  10

 م. 1927بدائرة األمالك، 
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 -:لألراضي  الحدود المشتركة

هذا التداخل و لتي تتصل حدودها وتداخل مع بعضها.ااألراضي يقصد بها       

في  ،هذاتالوقت في ه ساعد أنغير ، المشاكل التي قد تنجم عنهعلي الرغم من 

 وسندات ملكية وثائقيملكون لذين ال اأصحاب اإلراضي  التعرف على

 . ( 11 )بسهولة  أراضيهم من تسجيلوبهذه الوسيلة تمكن البعض  .ألراضيهم

 -النشاط الزراعي :

       حق التصرف ولها  األراضيمتلك من يهي والزالت، كانت القبيلة      

من يستغل في واقع األمر  هي ،القبيلةبيوت وعشائر وكانت  . ( 12)  فيها

معاً خالل موسم األمطارإلى المراعي نفسها، كانت تنتقل حيث  ، أراضي القبيلة

 . ( 13الصيف )خالل فصل اآلبار نفسها شترك في ت تكما كان

يعتمدون  سهلالغالبية سكان مناطق  مثلهم مثل ،سلوقالمزارعون في كان       

كان حيث   عة البعلية المرتبطة بنزول المطر.علي الزرافي حياتهم المعيشية 

حاملين معهم بذورالقمح  ،األراضي لحراثة  أكتوبر شهريخرجون في  فالحونال

 .( 14)المطر والشعير، لزراعتها في األراضي التي شهدت سقوط 

                                                           
 ، مصدر سابق.23( وثيقة رقم  11
 .56ين، مرجع سابق، ص ( بروش 12
، ت إبراهيم أحمد المهدوي، بنغازي، التمور للطباعة  القبائل البرقاوية وتفرعاتها ،برقةيفانز برتشارد، إ  )13

 .52ص م2010والنشر، 
م ، لديه معرفة جيدة  باحوال 2009 -11-5مقابلة أجراها الباحث مع السيد، حسين عبد هللا حسين، بتاريخ   )14

 ،.سلوق وضواحيها



 

73 
 

عندما تبدأ المحاصيل بالنمو، يقوم أصحابها في العادة بتعيين شخص       

عمله  على حراسة المحاصيل  تركزلراعايتها، وهذا الشخص ي سمى الطراي. وي

         ثالثة أشهر، حتى فترة  فترة نموها التى تصل إلىية خالل الزراع

 .  ( 15) الحصاد

تجهيز يقوم الفالحون ب، قد نضجت عندما تكون المحاصيلفي شهرمايو،      

حيث   العملية.ينصبون الخيام إستعداداً لهذه د، حيث  المع دات الالزمة للحصا

  ( 16)  موبعض األهالي كعمال خالل هذا الموس ،يشترك فيها جميع أفراد األسرة

ومن خاللها يقوم  ،حصادها طلوبالمالمساحة تحديد بتبدأ مرحلة الحصاد      

أكوام جمع ب ۞ الجحاشيقوم ومن ثم  ،تحديدهابحصاد المساحة التي تم  عمالال

 ،۞ المعلف إلىعلي ظهر حيوان النقل  نقلهايتركها الحصادة، ويالسنابل التي 

 عدادكما ي كلف الجحاش أيضاً ببعض األعمال األخري، كإ ،۞ ومنه إلي القاعة

 . ( 17الطعام والشاي للع مال ) 

     صغيرة تسمى  أقسام إلىي قسم المحصول ، اإلنتهاء من الحصادفور      

، ۞ بواسطة الرونجالسانبل المحصودة وهرس درس ، ثم تبدأ عملية ۞بنتيل 

                                                           
م، كانت زراعة 2017 -8 -1( ُمقابلة أجراها الباحث مع الحاج، مفتاح عمر مفتاح الحضيري،  بتاريخ  15

 الحبوب مهنته الرئيسية إلى جانب تربيتة للمواشي.
 .137م، ص2008بنغازي، جامعة قاريونس،  حكاية مدينتي بنغازي،إبراهيم أحمد المهدوي،   )16
 يستخدم الحمير في نقل السنابل المحصودة .أسم  يٌطلق على العامل الذي  ۞
 كيس كبير يُصنع من الخيش توضع فيه السنابل. ۞
 المساحة التي يُجمع فيها المحصول ، وتُحدد مساحتها تبعاً لكمية المحصول . ۞
 نفس المرجع.  )17
  وهى وضع الحصاد في خط ُمستقيم تمهيداً لدرسه . ۞
 كات طويلة ورقيقة ومدببة ومتباعدة تُستعمل في رفع وقذف التبنوهى أداة زراعية ذات مقبض طويل وشو ۞
الرونج ألة خشبية أسفلها قطع حديدية متفاوتة الطول ، وهي مهمة وأساسية في مرحلة فصل البذور من  ۞

 السنابل المحصودة .
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ت صفى  ،۞ وبإستخدام المازورة .۞ ذرةبواسطة الم التبنالحبوب عن  وت فصل

 ،۞ الكاف فيأخيراً ي خزن المحصول ووت نقى الحبوب من الشوائب العالقة بها. 

عد لهذا الغرض ) ا وهو لمكان الم 
18 ) . 

 محاصيلالالمحافظة علي فتتمثل في األهم، هي األخيرة وأما المرحلة      

 ونزارعالمحيث  يقوم  السطو.عوامل الطقس وعمليات  من لحمايتها الم خزنة

قابل أجرفي  ،تكليف بعض األشخاص للقيام بمهمة حراستها وحمايتهاب تفق  م  م 

 .  ( 19)عليه 

، في السنوات المطيرة كبيرة إقتصادية أهميةلمواسم الزراعية شكلت ا      

سين في تحأسهمت أهمها فرص العمل المتنوعة  التي أتاحتها للكثيرين، وبذلك 

ً  كانتكما . المستوى اإلقتصادي والمعيشي لباحثين عن اجذب وسيلة لأيضا

علي ترك أثراً إيجابياً األمر الذى المناطق واألرياف المجاورة، سكان  منالعمل 

 . في سلوق الحياة

ً أفسحت  ،كثيرة للعمل فرص المواسم الزراعيةتاحت وكما أ      المجال أيضا

العمل.  علي فرصالتنافس الناتجة عن لظهور بعض المشاكل والخالفات 

رافق لها مجلس الصلحيالمحكمة الشرعية وال دور هنايظهرو في حل تلك ، الم 

                                                           
 
 إناء من الصفيح  يُستخدم أيضاً كأداة لوزن السلع .  ۞
وهو عبارة عن حفرة واسعة، توضع بداخلها كمية من التبن لغرض وقاية االبذورالموضوعة فوقة من  ۞

على شكل كومة بارزة حتى ال  الترابثم يوضع عليها بالتبن رطوبة األرض ومن الحشرات،  تم تُغطي البذور 
مطامير، ة، ومجموعها والواحدة من هذه الحفر يُطلق عليها مطمور تضيع المطامير ويسهل تحديد مكانها.

 وتشكل مجموعة المطامير مايعرف بالكاف .
 نفس المرجع .  )18
، تُشير إلي وظيفة حراسة 65(، قضية رقم  25، وثيقة رقم ) 1) م ، س ، ش (،  س . ق، رقم   )19

 .28م، ص1927المحاصيل، ودور المحكمة في تقسيم فرص العمل، 
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كما كانت  . ( 20) بشكل عادل متساوي   ،وتوزيع العملتنظيم  عبر خالفات ال

 ً من هنا كانت  لعمليات األعتداء والنهب. ،المحاصيل الزراعية تتعرض أحيانا

لحة لمراقبة الم  ( . 21)  حاصيل وحمايتها من السرقة والسطوالحاجة م 

عمل غالبية سكان سلوق فيي المجيال الفالحيي خيالل عهيد اإلدارة اإليطاليية       

 بشكل طبيعي ودون أية صعوبات، وليم يكين لسياسية الحكومية اإليطاليية أي دور

 تعدا أنها إستثن . في سلوق الزراعي شأنه أن ي قيد أو ي عرقل النشاط تأثير من أو

          خيييييالل موسيييييمي الزراعييييية  كعميييييال المعتقليييييينإسيييييتخدام  ليييييدواعي أمنيييييية،و

 ( . 22)  والحصاد

كان  خالل العهد اإليطالي، نظام الملكيةن شيرهنا، إلى أن  أنمن المهم        

المصالح اإلقتصادي للحكومة . أقتضتها يسير وفق الظروف والمعطيات التي 

كانت األراضي الزراعية حتى وإن تم توثيق ملكيتها بالطرق الرسمية، لذا فإن 

هددة  من قبل مشاريع اإلستيطان اإليطالي  في أي وقت، بنزع ملكيتهاوم عرضة  م 

  -: قالتي إتبعتها إيطاليا في سلوسياسة المصادرة 

السياسي  غلغلمكنتها من التالتي  اإليطاليةسياسة الأستعرضنا  كنا قد        

نفذها األكبركان بنك و. في ليبيا واإلقتصادي مهد الطريق عبر حيثث  ،روما م 

 من األراضي قدر علي أكبرهيمنتها  إيطاليا  فرضتلفروعة المنتشرة في البالد، 

                                                           
 نفس المصدر.(  20
، تشير إلي المشاكل المتعلقة 41(، قضية رقم  26، وثيقة رقم )  1( ) م ، س ، ش (، س . ق، رقم  21

 .19م، ص1927باإلعتداء علي المحاصيل الزراعية، وكيفية ُمعالجتها، 
 .121البرغثي، مرجع سابق، ص  )22
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بنظام الخاصة ، في التحايل علي القوانين بفضل ذلكإيطاليا ونجحت ، الخصبة

األراضي مساحات شاسعة من من اإلستيالء علي  تمكنتحيث  الملكية، 

 . الزراعية

اإلدارة اإليطالية المتعلقة بمصادرة األراضي،  شرح سياسةإن توضيح و       

التى تم إستخدامها في  قوانينالط رق وال برزأعلي  ،طلب منا الوقوف واإلطالعتي

زمع تنفيذها في ليبيا اإلستيطاننزع ملكية األراضي لصالح مشاريع  ، حيث الم 

 كان أبرزها  بنك روما .

اط اإلستيطاني ي عد بنك روما الدعامة الرئيسية التي أعتمد عليها النش         

ً في م خططات اإلستيطان.  ومن اإليطالي في ليبيا، حيث  لعب البنك دوراً مهما

عية الخصبة في شرق مساحات شاسعة من األراضي الزراإستهداف خالله تم 

في األراضي التي تم اإلستيالء عليها .  المشاريع اإلستيطانيةنفيذ ليبيا وغربها، لت

 م، وذلك بتأسيس فرع له في1907سنة أبريل خالل شهر في نشاطه بدأ البنك 

بنغازي ك ٍل من في  ،طرابلس، وتأسست فيما بعد وكاالت تجارية للبنك مدينة

 ( . 23وزوارة والخمس ومصراتة وسرت ودرنة وطبرق ) 

ً هدف الخصبة شراء األراضيبنك الأعتبر          قاعدة التي يقوم ال بصفته ا  رئيسي ا

شرع البنك  .، وأختارت إيطاليا برقة لتكون باكورة هذا اإلتجاهعليها اإلستيطان

ستغالً الواقعة في ضواحى بنغازي،  شراء األراضيفي ع مالئه عبر  ظروف  م 

                                                           
 .  23( فرانشسكو مالجيرى، مرجع سابق، ص  23
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من شراء عدد من البساتين وبعض  في وقت قصير وتمكنوحاجة أصحابها، 

   ( . 24)   األراضي الصالحة للحراثة

منع بشأن  ،األتراك هاضالتى فروالضوابط  اإلجراءات علي الرغم من       

إال أن  .الزراعية األراضيوحيازة  من إمتالك جنبيةاألمؤسسات الواألفراد 

المال إلي أشخاص إيطاليين  ، بأن أقرضواعليها اسرعان ما تحايلو يناإليطالي

 ( . 25لصالح بنك روما ) وتم إسترجاعها فيما بعد شراء األراضي، ل

، أصحاب األراضي بالقروض الزراعيةبعض توريط في  رومابنك نجح         

الذى األمر .الناجمة عن سياسة التسليفحيث  لم يتمكن أغلبهم من سداد الفوائد 

 ( . 26بأسعارأقل بكثيرمن قيمتها األصلية ) عن أراضيهم  جبرهم علي التخليأ

ت نظم التي قوانين ال منجملة ، إحتالل ليبيا عقب إليطاليةالحكومة اأصدرت       

كانت  القوانينوهذه  ية،لزراعمصادرة األراضي االخاص ب الحكومي امجنالبر

جج  تارة  تتم ةالم صادر ملياتعكانت حيث   الٌمصادرة.ت عمليارلتبري قانونيةح 

كما كان  بحجة مصادرة أراضي الثوار. جة اإلحتياجات العامة، وتارة أخرىبح

م، 1913سنة في الصادر  1099طبقا للمرسوم الملكي رقم  ،يحق  لحكام ليبيا

 . ( 27مقابل شيء من التعويض )  نزع ملكية األراضي

                                                           
م، ص 2006طرابلس، مجلس الثقافة العام،  يد للعزو اإليطالي لليبيا،بنك روما والتمه( وهبي البوري،  24

 .  110، ص109
 . 153، ص255( العرفاوي، مرجع سابق، ص 25
 . 186الدجاني، مرجع سابق، ص ( 26
 .119(  نقوال زيادة، مرجع سابق، ص 27
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ومدى تطبيق قوانين  ،سلوقاألراضي في مصادرة ب تعلقيأما فيما          

فشأنها شأن غالبية مناطق برقة، حيث تم نزع ملكية  ،المصادرة علي أراضيها

علي من بينها كان  .الحكومةبعض األراضي عن طريق الشراء القسري لصالح 

تقع في جنوب غرب سلوق،  ،غير م ستصلحة، أرض زراعية ال الحصر سبيل

  . ( 28)  تعود ملكيتها لقبيلة العريبات

شار إليها العريبات ضأرعدم إستصالح إن       الذي ، كان السبب الرئيسي الم 

والذي م، 1922سنة  الصادرالقانون وفق  . حيث  تم ذلك نزع ملكيتهاأدي إلي 

هملة يلولة جميع األراضيعلي أنص  التشتمل علي و ،الخالية من أية أنشطة الم 

 . ( 29ة ) ـإلي الحكومة اإليطالي، أبنية أوأشجار

تنفيذ من أجل  ،صارمةترتيبات وقرارت  اإليطالية الحكومة تخذتاكما        

كان  الزراعية الخصبة.  من األراضي واذ علي أكبر قدرعمليات أشد لإلستح

منح والذي م، 1923فبراير لسنة  المرسوم الصادرفي العاشرمن أبرزها

أراضي أية لحكومة الحق في التوجه مباشرة إلى إدارة التسجيل العقاري، وضم ا

من العام نفسه، يناير 15المرسوم الصادر في كما أعطى  . ( 30 ) اـلصالحه

                                                           
يع أحدى األراض في ، تُشير إلي ب70(، قضية رقم  27،  وثيقة رقم ) 2( ) م ، س ، ش (، س . ق، رقم  28

 م .1939سلوق، لصالح  الحكومة اإليطالية، 
، طرابلس، 2، ط2، بحوث ودراسات في التاريخ الليبي، جيطالي في ليبيااإلستيطان اإل( الهادي أبولقمة،  29

 .426م، ص1998مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 
 .249عشر، مرجع  سابق، ص تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع  ( بروشتين، 30
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لم  أنها أو ماخلت من األشجار اإذ ،حق نزع ملكية األراضياإليطالي الحاكم 

 .  ( 31تٌستغل بصورة جيدة في غضون ثالثة سنوات ) 

علي األراضي  ،القسريشراء الالقانون الخاص بوفيما يخص تطبيق      

تعود  بشكل فعلي علي أرض فضاءفقد جرى اإلستحواذ  .الزراعية في سلوق

زل عنها لصالح علي التناتم إجبارهم حيث  لة سليمان العقوري، عائل ملكيتها

في لعب قائمقام النواحي القبلية تينينتي سيلكسي، دوراً مهماً و اإليطالية.الحكومة 

قابل تعويض مادي عنها  التنازلبإلقناعهم  ،أصحاب األرضالضغط علي  م 

  . ( 32د ) ـزهي

ً أساليب الضغط واإلرهاب التي  أبريك العقوري شيخول اليق          موضحا

أن الحكومة أرغمت أبناء  ازل.التنعائلته علي  إلجباراإليطاليون مارسها 

المساعي لتسليم جميع  فشلبعد  ،عن األرض عمومته على توقيع التنازل

الحكومة اإليطالية أجبرتهم علي أن قائالً، إبريك وي ضيف الشيخ األرض ودياً، 

 . ( 33)أبناء عمومتهم في القطر المصري  الغائبين من التوقيع بدالً عن

م، مين اإلسيتيالء 1931ديسيمبر 31 السيلطات اإليطاليية حتييتمكنت  الً اإجم      

 .برقييية الخصيييبة فيييي عميييومالزراعيييية مييين األراضيييي  هكتييياراً  120790عليييي 

                                                           
 .77جان ديبوا، مرجع سابق، ص   )31
 ، مصدر سابق.17وثيقة رقم   )32
م، أحد ُمالك أرض النقعة، ولديه 2013مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ، إبريك المبروك الحرش، بتاريخ   )33

 معرفة جيدة بعمليات المصادرة التي نفذتها اإلدارة اإليطالية. 
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مين  ت عمليات اإلستصيالح ك يلٍ لشم  حيث   هكتاراً. 16714 منها حوالي أست صلح

 .  ( 34سلوق وتوكرة وبنغازي والمرج ودرنة وطبرق ) 

م، 1917 - 1911وي الحظ أن المحاوالت اإليطالية خالل الفترة من       

قتصرت على إغتصاب اراضي الميري التي كانت تمتلكها السلطات اإليطالية إ

في ضواحي المدن الكبيرة كطرابلس وبنغازي ومصراتة ودرنة. وحتى 

اإلستيالء على هذا النمط من األراضي، ظل في مراحل من المد والجزر، بسبب 

                                                                                                           ( . 35 عاظم حركة المقاومة لتوغل اإليطاليين في دواخل البالد )ت

إدراجها  كان ، فقدالزراعية يمن مصادرة األراض الرئيسي الهدفعن أما       

اإلدارة اإليطالية  أصدرتو للخطة اإلستيطانية في ليبيا.لعام ضمن اإلطارا

ح القانون الصادر في يوليو سنة ويوض ذه العملية.ه تنظم قوانينمجموعة من ال

الهدف المباشرمن عملية إحياء األراضي الزراعية، هو إسكانها من أن م، 1928

 . ( 36قبل أسر الفالحين اإليطاليين ) 

ي ستيطاننشاط إوجود عن بعض الوثائق أشارت من جهة أخرى،        

من  في سلوق. حيث قام ك لٍ جرى اإلستيالء عليها األراضي التي في  ،زراعي

األراضي بعض بإستغالل  ،جوان بتيستةمدعو روشوازاراي وال مدعوال

غتصبة من أصحابها  أو للتجار يعان محاصيلهمايبوكانا ، الحبوب في زراعةالم 

                                                           
 .181مرجع سابق، ص ( بوكا،  34
 . 102( عبدالمولى الحرير، مرجع سابق، ص  35
 .440، ص438( أبولقمة، مرجع سابق، ص 36
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(، ت شير إلى مزارع  4أنظر إلى الخريطة رقم )  ( . 37أصحاب المواشي ) 

 المستعمرين اإليطاليين في سلوق . 

ضمن ن شير هنا، إلي أن إستغالل األراضي في سلوق لم يكن  هذا ويجب أن      

بعض قام بها فردي نشاط  إنما كان حكومي مدروس.برنامج إستيطاني 

أشار لة هذا النشاط، إال أنه وعلي الرغم من ضآ اإليطاليين المقيمين في سلوق.

في منطقة  لتنفيذ عمليات إستيطانية كانت فرديةوإن  جادة، تإلي وجود محاوال

 . سلوق 

همالً خ الصة القول،      عطالً وأن النشاط اإلستيطاني في برقة ظل م  حتي عام  م 

بالعمليات المستمر  وإنشغال إيطاليافي اإلقليم، نتيجة إلنعدام األمن  م.1933

 ( . 38)  ضد حركة المقاومةة لعسكريا

 -تربية المواشي :

 ،اإلقتصادي الثاني بعد الزراعةالشريان ، والزالت الماشيةربية تكانت       

ومنذ أن  .في المناطق الريفية والبدوية المعيشية عليها حياة السكانالتي قامت 

قيود التي ف رضت نتيجة للها، أحوال أصحابو بدلت ظروفت ،غزت إيطاليا ليبيا

وراء تلك القيود،  كان منهي  األمنيةالظروف وكانت  تربيتها ورعايتها.علي 

                                                           
، تُشير إلي شكل اإلستيطان 185(، قضية رقم  28، وثيقة رقم ) 1( ) م ، س ، ش (، س . ق، رقم  37

 .65م، ص1927الزراعي في سلوق، 
، ت عبدالقادر مصطفى راعي االيطالي الشامل في ليبياالشاطئ الرابع، االستيطان الزمارتن مور،   )38

 .48م، ص1989المحيشي، طرابلس، مركز جهاد الليبيين ضد الغزو االيطالي، 
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أعتمدت  التياإلمداد والتموين،  مصدر مهم من مصادرحيث  كانت المواشي 

 . م1931تي عام برقة ح في مقاومةحركة ال عليها

أنواع معينة من الماشية  علي تربيةكانت تربية الماشية في سلوق ترتكز       

 ظروف المناخيةللوذلك لسهولة تربيتها وتحملها  .األغنام والماعز واإلبل أهمها،

عالية ة ومهارة بخبرعلي وجه الخصوص،  أشتهرت قبيلة الفواخرحيث   القاسية.

 ( .  39) تربية األبل في 

في توفير  ،۞ الةأو كما ت عرف في عموم برقة بالمو   المواشي تربيةساهمت      

فإلي جانب ما  .والبدوية في المناطق الريفيةأساسيات الحياة  منجزء كبير

، وهي شعرالوبر وثل الصوف والم منتجات، من هاعليه أصحابيتحصل 

علي منها يحصلون كانوا  ثاث.األمالبس والخيام والصناعة في  منتجات مهمة

سكان  المعروف لديموسم جز الصوف وكان  . حموالل الحليب والسمن والزبدة

ناسبالأبرز  ،۞ بالجالمةبرقة  ف رص أتاحت حيث   ،ات اإلجتماعية واإلقتصاديةم 

مةالعمال أووكان  للعمل.جيدة   مشاركةللعمل و ،إلي أخرموقع من ينتقلون  الجال 

 .(  40في هذه المناسبة السنوية )  أصحاب المواشي وأهل المنطقة

 هانفسها التي سلكهى في سلوق،  اشيةالم تربيةالمتبعة في ط رق الكانت      

الضأن والماعز ت قسم كانت حيث   مناطق برقة الرعوية.في أصحاب المواشي 

                                                           
م، لدية دراية ومعرفة جيدة 2016 /8/  16( مقابلة أجرها الباحث مع السيد، عبدهللا علي الفاخري، بتاريخ  39

 عن تربية اإلبل .
 المواشي في برقة، ومفردها موال . تسمية تُطلق على ُمربي ۞
أمتهن بعض الناس هذه المهنة وأخذها البعض األخرعلى أنها نوع من أنواع المساعدة التى يقدمها الناس  ۞

 لبعضهم، ويبدأ هذا الموسم تزامناً مع دخول فصل الصيف وأرتفاع درجة الحرارة
 (  نفس المرجع . 40
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ت رضع الزالت وهي التي  ،رغث  البالقسم األول ي عرف  -:رئيسيين إلي قسمين 

مالن الثاني  قسمحمالنها، وال ً  تٌقسم الرغث  يمكن و، جلد  ت سمي وليس لها ح   أيضا

المكابير أما  مالنها عن أربعة أشهر،ح  عمر  التي يقل   صاغيرمال -:قسمين إلي 

مالنها زيد التي تفهي   ( . 41) فما فوق السبعة أشهر عن أعمار ح 

حيواناتهم إلي تقسيم إلى يلجأون  أصحاب المواشي أو الموالين،كان كما       

ً  عدة أقسام حيث  كانت  ورعايتها. اإلشراف عليهاعملية  يللتسه ،ألعدادهاوفقا

ت سمي  رأس انمائةحتي الثمالمائة وخمسون من  عددها التي يبدأ والماعز لضأنا

في ي مكن و ،ألف رأسإلي  وصل عددها م  إذاغل  على الضأن أسم وي طلق  .شال ق

 (  42)  قشال  ي سمى منها قسم كل  و ،إلي قسمين أو ثالثالقطيع تقسم  هذه الحالة

 لف تماماً عن تربية باقي المواشي .خترعايتها وتقسيمها تف ،األبلتربية أما       

ً رأس ينالخمسعن عدده  يدزفالقطيع الذي ي إبل إذا  ي طلق عليها و، زوايلي سمى  ا

في طلق عليها   المئتينها يصل إلى إذا كان عددأما  رأس، المائةإلي  عددها وصل

  ( . 43) رأس تي المئتزيد عن فهي التي   ب، أما الذودكي  ر  أ

حث عن المراعي للبإلي أخر مكان  منكانت حياة التنقل من زاوية أخرى،       

فيها مع طبيعة مواشي المنطقة، هو مايشغل أصحاب المواشي  التي يتناسب الكأل

 ،لليبيا اإليطاليالغزو حتي  ،بهذه الكيفية تسير حياتهم وهكذا كانت .في سلوق

ددت كما .المواشييد حرية تنقل قيت جرىحيث    التي يجوز والمراعي المناطقح 

                                                           
م، يمتلك  معلومات 2016/  9/  5دالحميد أدم العقوري، بتاريخ ( مقابلة أجراها الباحث مع السيد، عب 41

 واسعة عن تربية األغنام .
 ( نفس المرجع . 42
 ( عبدهللا الفاخري، مرجع سابق . 43
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دارة اإليطالية مناطق الرعي في سلوق، في اإل تحدد. ( 44) فيها  رعيال

حيطة  األراضي . وذلك عدم التوغل في المناطق الجنوبية والغربيةمع  ،بهاالم 

راقبة تحركها وتنقلها    . ( 45) لتتمكن الجهات األمنية من م 

 .وتسويقهاببيع المواشي التي تتعلق  مسائلبال اإلدارة اإليطاليةأهتمت كما        

.  ( 46) المواشي والحيوانات  لبيع ،البلدي السوق من جانب صيخصت تم حيث  

على وفيها يتم التحفظ اء الحيوانات الضائعة، يوبإحظيرة خاصة أنشأت كما 

كما . ( 47مقابل رسوم مالية ) ألصحابها تسليمها إلى حين  ،الحيوانات الضالة

عملت اإلدارة اإليطالية على وضع بعض اإلجراءات التي تقطع الطريق دون 

أية محاولة من أصحاب المواشي لدعم  حركة المقاومة . أهمها إلزام أصحاب 

 .  ( 48ضياعها أو موتها ) فور  هابالتبليغ عنالمواشي 

ركان         ستخدمه  يستخدمون النمط نفسه الذى ي ،في منطقة سلوق المواشي بوم 

دالة   حيث  كانوا يضعون عالمات وإشارات ة.غالبية أصحاب المواشي في برق

كنهم من ت مبحيث ، بأسم السيمةعلي مواشيهم ت عرف لدى العامة  ،ي ثبتونها بالكي

في العالمات وقد وضعت تلك  الة ضياعها أو إختالطها.في ح هاف عليالتعر  

علي تركها ترعى بمفردها، تعودوا أصحابها نظراً ألن  ،ي اإلبلعلبادئ األمر

                                                           
 .165( البوري، مرجع سابق، ص 44
األبل م، لدية معلومات عن تربية 2011( مقابة أجراها الباحث مع الحاج، أمهدي أبوقعيرة الفاخري، بتاريخ  45

 م2011والماشية في سلوق،
 ، مصدر سابق.15، 14، 13وثيقة رقم  .( دُكسايدس، مرجع سابق 46
، تُشير إلى وجود مكان إليواء 329(، قضية رقم  29، وثيقة رقم ) 1( ) م ، س ، ش (، س. ق، رقم  47

 .105م، ص1928الحيوانات الضائعة، 
م، 1928، بالغ عن نفوق حيوانات،286(، قضية رقم  30، وثيقة رقم ) 1( ) م . س . ش (، س . ق، رقم  48

 .93ص
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التي  خالل فترة تجوالهابسهولة  التعرف عليهافي تلك العالمات أسهمت وبذلك 

حيث   ،ختلفةموأشكال  صورالعالمات أخذت .  ( 49) أشهر  صل إلي عدةقد ت

شكال واأل األحرف واألرقاممثل  المنطقةمن بيئة وطبيعة  وحاةمستكانت 

 أو علي الرأسإماتوضع علي أماكن متفرقة من جسم الحيوان، و .هندسيةال

  . ( 50 )القبائل والعشائر وفق عادات ودروب ،الرقبة أو األفخاذ

تخص  وأخرى فرعية القبائل،  وتخص رئيسيةنوعان العالمات كانت       

  -:واألشكال التالية توضح ما أشرنا إليه . ( 51)  وعائالت القبيلة نفسها عشائر

 أسمها وموضعها العالمة القبيلة

 . يطلق عليها المذرة ومكانها علي الورك األيسر Ѱ العواقير

افة إلى ى الذراع واألخرعلى الرقبة، باإلظماليفين أحدهما عل +Ι الفواخر

 الفويسة والتي تمثلها عالمة  +.

 .على الذراع والرقبة حلقةماليف وفويسة و +ΟΙ العوامة

 أقناع على الرقبة وشكل هالل بين العين واألذن ƧC الشهيبات

 ع علي جبين الحيوانالعصابة وتوض ∩ أسعيط

                                               

 (. 52)  ( العالمات الرئيسية التي تخص مواشي وإبل بعض قبائل المنطقة  5 شكل )

                                                                                       

                                                           
 ( أبو قعيرة، مرجع سابق .  49
 ( نفس المرجع . 50
 نفس المرجع.  )51
م ، لديه إطالع واسع  26/6/2015( مقابلة أجراها الباحث مع السيد، أرويلة الصالحين بوالطيف، بتاريخ  52

 تربية المواشي . عن
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 أسمها وموظعها العالمة 

 ع على وجه الحيوانيطلق عليها أشبور، وتوض ∨ إبراهيم

 ع بين العين و األذن.أشبور نازل ويوض ∧ إسديدي

 ع علي الورك والوجهمذرة واشبور لألعلي، توض ∨Ѱ أمطاوع

 

 ( .    53)          -( العالمات الفرعية الخاصة بمواشي قبيلة العواقير كمثال : 6 شكل )

عمليات السطو  التقليل منفي أسهمت  حيث   ،مهمدور الدالة كان للعالمات      

اإليطاليون من اإلطالع علي القبائل األكثر كما مكنت  واإلعتداء علي المواشي.

 . ( 54)تحركها وتجوالها راقبة وسهلت عملية م ،شهرة في تربية المواشي

كانت حيث   بالمواسم الزراعية.والزالت ترتبط تربية المواشي أرتبطت       

المواسم الزراعية كانت فالمواشي وجودتها، عدد  عليجوهري تؤثر بشكل 

األمر سبباً رئيسياً في إنتعاشها، للرعي، الصالحة تكثر فيها المناطق التى الجيدة 

األسواق إلي المحلين  سوقالبتسويقها خارج في حال زادت أعدادها، يسمح الذي 

 . ( 55) بنغازي وإجدابيا  ك ٍل من  فيوالمراكز التجارية المجاورة 

 

 

                                                           
م، أحد مربي المواشي في 2011مقابلة أجراها الباحث مع السيد، فوزي بريك عبد ربه الحضيري، بتاريح   )53

 المنطقة .
، توضح بعض العالمات التي تُميز 153(، قضية رقم  31،وثيقة رقم ) 1) م ، س ، ش (، س . ق، رقم   )54

 .56م، ص1927الحيوانات، 
م، معلوماته واسعة عن 2016/  2 /27، بتاريخ  عمر حبشي الفاخريها الباحث مع السيد، مقابلة أجرا(  55

 ظروف وأحوال سكان سلوق .  
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 .التبادل التجاري واألنشطة الحرفية  -: ثانيا  

 -: النشاط التجاري

عليها النظام اإلقتصادي  ضمن المرتكزات األساسية التي يعتمدتأتي التجارة      

سلط نس   . وخالل هذا القسم  المواشي وتربية يلزراعفي سلوق بعد النشاط ا

كز عليها النشاط التجاري والحرفي . علي القواعد واأل سس التي أرت الضوء

نشأة وتاريخ  والمعيشية نمط الحياة اإلقتصادية حولبحيث   يتمحور النقاش 

المتداولة. وإستعراض وطبيعة السلع  وعوامل نموها .حركة التجاريةال

 .المهن والحرف التي أشتهرت بها المنطقة أبرز

 -السوق :

شاهداتهم بعض كتب الرحالت عبر روادها تناولت        الذين دونوا م 

حياة األقتصادية واإلجتماعية في للمتنوعة الومختلفة ال نماطاأل إلى ،وم الحظاتهم

  . وفي برقة بشكل خاص، عام ليبيا بشكل

من ثالث رحالت في البالد الباحث علي فهمي خشيم في كتابه الحاجية أشار     

الفترة خالل العباس أحمد بن محمد  التي قام بها أبوة الناصرية الرحلإلى  .الليبية

حيث  تناولت النمط  التجاري للسوق في سلوق، وأشارت  .م1710 -1709من 

 تنامى ةصغيرمنطقة تجارية عبارة عن  السوق كان ،إلي أنه في بداية األمر

تجهة إلى  القوافل التجارية  أولهما عاملين مهمين. مع الزمن بفضل نشاطها الم 
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أما العامل الثاني فيتمثل في  سلع.سلوق ممراً لبعض هذه ال تكانحيث   ،بنغازي

سكان الدواخل والمناطق من  ،السلع والمنتجات التي كانت ترد إلي السوق

حيطة  سلعوضائع بعلى  ،أعتمدت حركة السوق خالل هذه الفترة . وبالتاليالم 

ختلفة بدة، المواشي والحبوب والسمن أهمها، م  إلى غير ذلك من السلع  والز 

 .  ( 56) ت باع أو ت ستبدل بسلع أخرى  تلك السلع كانتوالمنتجات. و

وق قبل إنشاء السوق البلدي خالل ثالثينيات لكان النشاط التجاري في س      

كانت حيث   .تنظم العمل فيهحكومية إدارية أسس تضبطه  الالقرن العشرين، 

المظهر هي  في الشوارع واألزقة، بشكل عشوائي المنتشرة والحوانيت الدكاكين

قيام كما هو عليه حتى ظل هذا المظهر وقد  سلوق.سوق في لل العام التجاري

ألجل  ،، علي حصر الدكاكين وترقيمهاخالل العهد الفاشستياإلدارة اإليطالية 

قررة جمع الضرائب والرسوم  عملية تسهيل  . ( 57 )التجارية  علي األنشطة الم 

 وضبط لتحسين ولىخطوة أالبلدي كبإنشاء السوق  قامت اإلدارة اإليطالية      

يسمح لإليطاليين في سلوق، كما أن إنشاء السوق البلدي  والمالي تجاريالنشاط ال

ً نها ي مك  ، ومراقبة النشاط التجاريب تلك األنشطة عن جباية ما يترتب  من أيضا

. أما الشكل العام للسوق البلدي في ودقيق  من ضرائب ورسوم مالية بشكل منظم

                                                           
 .73(  علي فهمي خشيم، مرجع  سابق، ص 56
 ، مصدر سابق.11( وثيقة رقم  57
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المظهر والشكل العام للسوق البلدي في بنغازي، ما ي شبه إلي حٍد  وسلوق، فه

 ( . 58الحجم والمساحة ) في عنه   ويختلف

  (59 . )              

 .                              ( ت شير إلى مبنى السوق البلدي في سلوق 2 صورة رقم )

السلع بمختلف الحوانيت في السوق البلدي تعج   تكانمن جهة أخرى،      

الفول ووالشاي واألرز  لطماطم والسكرالغذائية . حيث  كان أبرزها ا والمنتجات

النعناع والشيح مثل ، والمالبس عطريةالمواد الباإلضافة إلي  ،السوداني

 . وغيرها والمحارم واألردية والفراملوالصابون والعطور والكيطان  والريحان

                                  . ( 60)  التي فرضها السوق القائم علي العرض والطلب من السلع والمنتجات

خاللهم يتم من الداللة،  حيث   أو الوسطاءعبر ت باع  في السوق كانت البضائع

ً ما و ،النهائي للسلعثمن تحديد ال  عنالمترتبة  مسؤليةالوسيط اليتحمل عادتا

 . ( 61) فيها طرفاً التي كان البضائع  بيع في وساطته 

                                                           
 ( دكسايدس، مرجع  سابق. 58
 . 61( بوسالمة، مرجع سابق، ص 59
م، 1927، حصر تركة أحد التجار،190(، قضية رقم  32، وثيقة رقم ) 1( ) م ، س ، ش (، س . ق، رقم  60

 .27ص
 م،1927، توضح عمل السماسرة، 12، قضية رقم 33، وثيقة رقم )  (1( ) م ، س ، ش (، س . ق، رقم  61

 . 7ص
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تتم وفق كانت قد فالبلدي، سلوق  في سوق والمالية المعامالت التجارية أما      

تبعة في غالبية المعايير والضوابط  شكلت األختام حيث  األسواق في برقة، الم 

األمر الذي  اإلتفاقيات التجارية والمالية. وتوثيق إبرام كبيرة في أهمية الخاصة

علي إخطار الجهات من هنا جاء حرص الت جارأعطى تلك األختام قوة وأهمية .  

 . ( 62)  أختامهم فورضياع رسميةال

ً  مجالالنشاط التجاري للسوق البلدي، الفتح من زاوية أخرى،        أمام واسعا

كما وسطاء، وسماسرة وكحمالين  حيث  عمل الكثير لباحثين عن فرص العمل.ا

بشرط الحصول علي كفالة من داخل سلوق لبعض المعتقلين بالعمل س مح 

 . ( 63) عمل يسمح له بال تمؤقريح تصي منح بموجبها   ،صاحب مبني أو متجر

النشاط التجاري والمالي للسوق في في سلوق ب ةالتجاري حركةالأرتبطت      

لمركزين ا بين تجارروح الثقة وهذا اإلرتباط عزز مع الوقت  .نغازيمدينة ب

تركون جزءاً من قيمة على سبيل المثال، ي سلوق تجاركان حيث   التجاريين.

قبل  بضائعهم   . ( 64) لدى ت جار بنغازي إلستخدامها في العام الم 

تصلة بشكل سلوق  ت الحركة التجارية في كما كان       حركة  باشر مع مم 

عبر ت جار إجدابيا سلوق تأتي إلي السلع  بعض كانتحيث   في إجدابيا.السوق 

ستجلبة من مدينة  الغذائية واألقمشة السلعوالمواشي الذين يأخذون معهم  الم 

                                                           
 تشير إلي إستخدام أهمية األختام، 31، قضية رقم ( 34) وثيقة رقم ، 1( ) م ، س ، ش (، س . ق، رقم  62

 .101م، ص1928الخاصة،
 ( البرغثي، مرجع سابق. 63
 .111سابق، ص ( البوري، مرجع 64
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النشاط التجاري في سلوق كما في غالبية األسواق، يرتبط  كان  (. 65)بنغازي 

دن .فرضها بظروف الطلب والعرض التي ت  األسواق المركزية في الم 

ومقصداً لكثير للسكان  هذبامنطقة ججعل منها لذكر، إن وضع سلوق سالف ا     

ختلفة. غاياتمن الفئات واألطياف التي كانت ترد علي سلوق ألغراض و  م 

قديم بعض الخدمات ت  سكن ليصلح ل فندقعلي إنشاء  نيشجع اإليطالياألمر الذي 

سافرين بلراحة االالزمة والوسائل  أسهم كما .  ( 66) غاياتهم و فئاتهم مختلفلم 

ستوى الخدماتمقهى البلدة في الرفع من  السوق لزبائنه من  التي يقدمها م 

  . ( 67)  ألهالي والوافدين علي السواءا

وامل ميع بعضيها وأكسيبت إقتصياد سيلوق والحركية التجاريية عدة عإجتمت       

ع غالبييية منيياطق ومييدن برقيية ، صييفة اإلسييتقرار والثبييات قياسيياً مييعنييه الناتجييه

ستقرة في سلوق بعد سيطرة اإليطالي األخرى.  ينحيث  كانت األوضاع األمنية الم 

بكيييير ميييي عوامييييل ن غزوهييييا لبرقيييية، ميييين بييييين أهييييم وأبرزعليهييييا فييييي وقييييت م 

اإلستقراراإلقتصادي، خالفاً لباقي مناطق برقة التيي ظليت حتيى ثالثينيات القيرن 

 مناطق ثائرة وخارج السيطرة الفعلية لإليطاليين . 

اإلقتصادية في  إنتعاش األوضاع ، فينظري فيدة عوامل أسهمت ع      

دمة المرافق الخدمية التي هيئتها اإلدارة اإليطالية لخسلوق. كان في مقدمتها 

مواصالت  والنقل، حيث  فأولت إهتمامها بقطاع ال الجوانب األمنية واإلقتصادية.
                                                           

 ( حبشي، مرجع  سابق. 65
 ، مصدر سابق .6( وثيقة رقم  66
م، 1927، تشير إلي وجود مقهي،193(، قضية رقم  35، وثيقة رقم ) 1( ) م ، س ، ش (، س . ق، رقم  67

 .68ص
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عبدة وأنشأت خط السكة الحدي قامت برصف ربط دي الذى بعض الط رق الم 

ومما ال شك فيه أن تلك العوامل دفعت بقوة  القطاع  . سلوق بمدينة بنغازي

  . لوق، إلي النمو بشكل ثابت ومتسارعاإلقتصادي في س

   -: األوزان والمكاييل

عدد كبير  شأن غالبية األسواق، علي في ذلك في سلوق شأنهالسوق  إعتمد        

  -الضرورية ألى نشاط تجاري، أهما : ووحدات القياس من األوزانمن 

               

 .  المستخدمة في سلوقلى بعض األوزان (  يُشير إ  7 شكل رقم )             

                                                           
 .     141المهدوي، مرجع سابق، ص   )68
 ، مصدر سابق.35( وثيقة رقم  69
 ( المهدوي، مرجع سابق. 70

 قيمة الوزن األوزان

 كيلوجرام من الحبوب . 100 القنطار

 موازيرمن الحبوب. 4يزن  الصاع

 كيلو جرام . 17 – 16تزن من  لمازورة

 كيلوجرام من القمح. 16كيلو جرام من الشعير و  11تزن   المارطة

(. وتستخدم في وزن  68كيلو جرام )  1.282الكيلة منها تساوي حوالى  األْقة

 . ( 69المواد الغذائية كالسكر والشاي إلي غير ذلك ) 

 ألف جرام . الكيلوجرام

 جرام . 500يزن  الرطل

 ( . 70جرام )  40تزن  األوقية
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قت قريب، بيعها علي هيئة قطع اللحوم فقد كان من الشائع ولووفيما يخص       

نصاف أثمان أو أنصاف أنصاف فالشاة ت قسم إلى أنصاف أو أرباع أو أثمان أو أ

ثم  قسم بادئ األمر إلى ستة عشر جزءجمل أو بقرة، في   أما الحيوان الكبير أثمان.

 . ( 71 )كل جزء يقسم إلى النصف والربع والثمن ونصف الثمن 

الذراع  -:كانت علي النحو التالي قد ف والمسافات وحدات قياس األطوالأما       

 . أما القامة أوالباع ( 73وي ستخدم في قياس األقمشة ) .  ( 72)  سم 46ويعادل 

الجابية وتساوي  وأخيراً  في قياس عمق مياة اآلبار.وتستخدم  ساوي متر وربعفت

900  ً راد زراعتها تعملت سو ،متر تقريبا خالل  أو حصادها في تحديد المساحة الم 

 . ( 74) والحصاد الحرث موسمي  

عن كانت األراضي ذات المساحات الكبيرة، ت قاس مساحتها في الغالب كما       

حيطة بحدودهاالتضطريق  والكهوف  واألبارالتالل والوديان مثل  ،اريس الم 

 . ( 75 ) والمنخفضات، إلي غير ذلك من المظاهر الطبيعية والهضاب

ستخدمة في دواتاأليخص أما فيما       كثيرة والتخزين فكانت النقل  الم 

 120وتسع  ووبر اإلبل، صنع من شعر الماعزتالغرارة التي  أبرزها . ومتنوعة

                                                           
 .196، ص 195تيسير بن موسي، مرجع سابق، ص  )71
 ( نفس المرجع . 72
 ، مصدر سابق .35( وثيقة  73
  .195 ص، بن موسى، مرجع سابق  )74
 ، مصدر سابق.27( وثيقة رقم  75
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المحمل ويصنع من نبات و الغرارة.لشكارة وهي أصغرحجماً من اثم  جرام.كيلو

 ( . 76على ظهر حيوان النقل )  انالحلفا، ويتكون من قفتين متصلتين توضع

، فما تعطيه الكيلة تختلف من مادة إلي أخري أن األوزان يجب م الحظةوهذا      

من القمح مثالً، يزيد عما ت عطيه الكيلة من الشعير، كما أن مقدار وأسماء 

 تختلف من منطقة إلي أخري .  ،ووحدات القياسالمكاييل 

  -: العملة المتداولة

و خالل  .محلية  ديدة قبل أن تصبح لها عملةشهدت ليبيا إستعمال عمالت ع      

م 1914في عام وليبيا. بالليرة التركية في عموم  التداولكان م 1889عام 

بعدم التعامل بالعملة  اً قراربعد غزوها لليبيا، اإليطالية  حكومةأصدرت ال

 . ( 77 )وأستبدلتها بالفرنك اإليطالي  العثمانية

تخدم وأس   العملة الرسمية للبالد ،ذلك التاريخ منذاإليطالي  ليرةال تأصبح      

عامالت التجارية والمالية، ونظراً جميع في  أحتفظت بها المالية التي  لقيمةلالم 

خالل العهد قيد التداول هذه العملة فقد بقيت ، بــالمجيدىالمعروفة العملة التركية 

 .  ( 78 )برقة  نواحي بعض  في اإليطالي

 

                                                           
 ( بن موسي، مرجع سابق. 76
، بنغازي، م (1949 - م1939الحرب واإلدارة العسكرية البريطانية في برقة )سنوات أحمد محمد القالل،   )77

 .272م، ص2003جامعة قاريونس، 
، تشير إلي إستخدام العملة التركية  211(، قضية رقم  36، وثيقة رقم ) 1) م ، س ، ش (، س . ق، رقم    )78

 .72م، ص1927المجيدي، 
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 . المهن والحرف المحلية  -:ثالثاً 

بعض علي لقد كانت الحياة في سلوق مثلها مثل غالبية مناطق برقة، تعتمد       

 ضمن الصناعات التقليدية المهمة تأتي صناعة الخيامو البسيطة. والمهن حرفال

تالحقةالتي  لها  الكثيرين لتصبح مع الوقت حرفة يقتات من دخ توارثتها أجيال م 

خيام ال -:أنواع رئيسية وهي  ةتنقسم الخيام إلي ثالثو ممن برعو في صناعتها.

األول  انيتميز النوعو موسمية.ال الخيام هاية، وأخرصيفالخيام الو شتويةال

وقت  أن النوع األول والثاني، يتطلبان ،رمن الخيام عن النوع األخيوالثاني 

الوبر أو من  ا األوليةمموادهجهز ت  حيث   ،لصناعتها وجهد وحرفية عالية

فال تحتاج إلي مهنية أو حرفية خاصة وسمية أما الخيام الم الصوف أو الشعر.

لفة. والمواد الداخلة في ك  لعدم توفر بعض ة نتيجو صناعتها مواد بسيطة غير م 

من مدينة يتم إستجالبه   منها بعضالفإن  الالزمة لصناعة الخيام، األجزاء

عدات وتتوفر بنغازي حيث    ( . 79)   اإلمكانياتالم 

 أوسل الصوف أو الشعرغ -: تمر  صناعة الخيام بعدة خطوات ومراحل هي      

إلي خيوط  ۞ بإستخدام المذرة زلث م ي غ .۞ قرداشالبيفه ظوتنمن الشوائب  الوبر

                                                           
م، لها خبرة واسعة بصناعة 17/5/2012مقابلة أجراها الباحث مع السيدة، حسيلة بدرأزنيد، بتاريخ   )79

 الخيام. 
ويتكون من قطعتين من الخشب وكل قطعة تحتوي علي مجموعة كبيرة من القطع الحديدية اإلبرية  ۞

 الُمتراصة، حيُث يوضع الصوف بين القطعتين وتُشد كل قطعة بشكل عكسي.
 قطعة خشبية صغيرة أسفلها قطعة حديدية معقوفة، ومهمتها نسج الخيوط وتشكيلها على هيئة مسادي . وهي  ۞
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وتجدر اإلشارة  .۞ إلي مسادي ۞شاز بأستخدام المن بعد ذلكحويل ي  و رفيعة،

 ( . 80)  الخيمة إلى أن طول وعرض المسادي هي من يتحكم في حجم

بواسطة  ت ثبتها وبعضت دمج مع والمسادي في المرحلة األخيرة، ت خاط       

 خشبيةقواعد بواسطة ث م ت شد أطراف الخيمة  .۞الجوابرت عرف بــ أعمدة خشبية

نحنية تً  ، ۞ الجوازلبواسطة أطراف الخيمة بإحكام وتربط ، ۞ الكربعرف بــم 

  ( . 81)  الذي ي شبه الهرم شكلها النهائيالخيمة  منحهي التي توهذه المرحلة 

 .وجز الصوف الحرث والحصادم الموسمية، فهي خاصة بموسم الخياأما      

ولتوضيح . ( 82) من مكان إلى أخر ونقلها يكهاسهولة تركيبها وتفكب وتتميز

 -أستعنا بالصورة التالية : فقد الشكل الذى تظهر علية الخيام في برقة،

 

     ت الصيفيب تُشير إلى شكل ( 3 صورة رقم )            

                                                           
 وهو عبارة عن قطعة خشبية طويلة تعمل على ضغط الخيوط المنسوجة بإحكام. ۞
 ومفردها مسدى، وهى إكتمال ماتم نسجه بحيث يكون قطعة واحدة طويلة بحسب حجم الخيمة. ۞
م، لها دراية واسعة 2012 /5 /18ا الباحث مع السيدة، شرف الكيالني بوجريعيد بتاريخ مقابلة أجراه  )80

 بصناعة الخيام . 
 أعمدة خشبية  توضع وسط الخيمة، ومهمتها رفع الخيمة عن األرض . ۞
 وتتكون من قطع خشبية في وسطها تجويف يسمح بتثبيت الجوابر. ۞
س، وهي المسؤلة عن شد أطراف الخيمة وتمنحها التوازن وهى قطع منحنية من الخشب، تأخذ شكل القو ۞

 المطلوب .
 ( حسيلة، مرجع سابق. 81
 ( المهدوي، مرجع سابق. 82
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 شتاءبيت التوضح شكل ( 4صورة رقم )  

 المرأةحياة وإهتمام أخذت حياكة المالبس جانباً مهماً من من جهة أخرى،       

غير  رورية لألسرة.اإلحتياجات الضجزء من سد في أسهمت حيث  في سلوق.

 ( . 83) للسوق اإلقتصاد المحلي  جزءاً  من، لم تكن في الوقت ذاتهأنها 

إستغلها أخرى ، وسيلة فرضها واقع وبيئة الريفكانت بعض المهن التى       

جمع حرفة  األهالي عضبحيث  أمتهن  هم.رفع من مستوى مداخيللل رونالكثي

وكان الرجال أكثر المهتمين بها نظراً لما تتطلبه من وقت وجهد  .الحطب

يضطر الحطابه للتوغل في المناطق الوعرة البعيدة عن التجمعات حيث   .كبيرين

 مثل ،البسيطة الجلديةبالصناعات كما أهتم بعض السكان  ( . 84) الس كانية 

 . ( 85الجلدية )  المقتنيات إلي غير ذلك من  ،ألحذية والسروجا

 

                                                           
 حسيلة، مرجع سابق.  )83
صالح بوهديمة الفاخري، أحد سكان سلوق، وله  إطالع بالمهن والحرف  ( مقابلة أجراها الباحث مع السيد، 84

 م 2016/  2/  14في سلوق، بتاريخ 
 ( نفس المرجع. 85
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تخدمت اإلبل حيث  أس  الحيوانات، تأجيرأبرز المهن أيضاً، مهنة  إن من بين      

نتجات م  ال شكلتما ك والمعاش.قوت السبيالً لكسب  والحمير والبغال والخيل

بشكل عام،  حيث  كان للنساء في بادية برقة للعيش،الحيوانية مصدراً إستثنائيا 

، وكانت النساء في برقة يق من مهارة عالية في صناعة الزبدة والسمن واللبن

ً  بأغلب األعمال لجلب الماء لبيوتهن .  ، حيث  ك ن يردن على معاطن المياهتقريبا

كما ك ن يقمن بحلب الماشية من خالل عملية ت عرف لدى سكان بادية برقة 

ى غير غزل الصوف ونسجه إلمهارتهن واضحة في  كما كانت.  ۞بالتركيز 

لي المنتجات الحيوانية التي تعتمد ع ،الصناعات المنزليةذلك من المهن و

مثل الشاي  ،أخريبسلع  قايضت   وكانت تلك المنتجات ت باع أو والزراعية.

نتجات  إلي غير ذلك من السلعوالسكر والبيض والعسل أو المالبس   . ( 86) والم 

عمل بعض األهالي في ببعض المهن التي تتعلق بالجانب  جهة أخرى، من      

ي أهلهم للعمل بها. بعد حصولهم علي مستوى تعليمي خاص وذلك الحكومي، 

كان حيث   .ركوليصاحبها رتبة  منحي  و هي أبرز تلك المهن الترجمة وكانت مهنة

خالل عام بهذه المهنة  لذين عملواامن بين المواطنيين  ،إبراهيم مصطفى الكولير

جلسات المحكمة لحضور مترجم تعين بالتساإلدارة اإليطالية كانت وم . 1927

 ( . 87 )رعاياها اإليطاليين أو التي تخ ص   .األراضيبمشاكل المتعلقة 

                                                           
تقوم نساء البادية بجمع األغنام والمواشي الجاهزة إلنتاج الحليب بعد عودتها من المراعي، وتسمي هذه  ۞

أى تنظيمها بحيث تكون كل شاة  ُمقابلة للشاة األخري في صفوف متراصة، لضمان هدوئها ،  تركيزالعملية 
 خالل عملية الحلب .

 ( نفس المرجع  . 86
 ، مصدر سابق.4رقم وثيقة   )87
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األساسية  اه  ركائزأعتمدت  في سلوق،اإلقتصادية الحياة  أن ،لقولخالصة ا      

وبعض األنشطة التجارية والحرفية الماشية تربية وعية اعلي األراضي الزر

زخماً مميزاً للحياة اإلجتماعية في  ،المختلفة تلك األنشطةوقد منحت  عة.ضالمتوا

األوضاع اإلجتماعية  عنكما مهدت لنا الطريق لنتحدث بشكل موسع، سلوق، 

 .   اإلجتماعي هانسيجالرئيسية التي شكلت  مكوناتال دراسة، وسلوق مدينة في
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فع  ليبيعا رقر عة ق ع   الحياة الزراعية الرعوية، على طبع  المتممع  عملت       

ون ف  ، لها  وة القانة  عاداٍت رأعراٍف ر يمٍ ز، مولد  قطاقعها الخاص الُممي  خاص، 

ر ععد رتععلت الععا اوعععراف رالعععادات رالقععيم،  المطبيععو رالوععلول رالمتععرفات 

معن المواتع  مهمعا  ن  وعما  م  عمعا  الرسوخ رالثبات ف  قنيعة المتممع   درجة من

 ةرالف ريععععة اإل متععععادي ظععععررفرغععععم اايععععر ال ،راإلسععععممرار يمععععى يومععععا  عععع ا

   ةراإلجمماعي

 تش لجمماعية الم  ركيبة اإلمهما  من الم، جزءا  نا   ارإل  يومكانت سلوق      

   ق    عام، رمناطو سه  قناازي ق    خاص قر ةإل ليم  اإلجمماع النويج 

رثري  رممماسا وى المتممعات الب رية اوخرى، شأنه شأن  رمتمم  سلوق

 لنا من دراسة قد  متمم  سلوق، الرنفهم ل   نمعرف ر قعادااه راقاليدة راراثه 

   إلجمماع  نويتها االو انية الم  سا مت ف  ا وين  مركيبةال راحلي 

 .التركيبةًالجتماعيةًً-:ًأولاً

المركيبة اإلجمماعية ف  المناطو  ،ي اقه النويج اإلجمماع  ف  سلوق      

عل  ييُث يعممد   ق    عام، رقادية قر ة ق    خاص  البدرية رالريفية ف  ليبيا

 ومين إل  اإلجمماع  سلوق ر د  ومنا نويج   رالعمومةراقطة  راقة الدم 

عل   ر  ا المقويم جاء قناء   المركز  س ان اإلطراف رس ان -:ر ما رئيويين 

ظرا  إلممالل س ان اوطراف نر منهما  ٌك ٍ  النمط اال متادي ال ي سل هُ 
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ؤثر االم   -اوراض  الزراعية رالمواش   - رئيويةالمات او متادية وقللم

    رال  دراسمهم أ فقد فضلنا ،و ان المركزاإل متادية ل حياةالف  مح م ار

ًً-سكانًاألطرافً:

  ععائم علعى تعلة القراقععة   إجممعاعنظعام رالزالعت، القبيلعة فع  سععلوق كانعت       

ركان المحالف ماقين  بيلة رأخرى إذا ما  عام، إمعا أن ي عون وسعباو اععود لقراقعة 

رخيععر مثععا   علع  أٌُسععخ أخعرى كالمتععلحة معثال    العمومععة، رإمعا أن يقععومرالعدم 

علععى ذلععا  بيلععة العععوا ير، المعع   امععت علععى أسععال احععالف قععين  بائعع  شععمى، 

أسمطاعت على أساسه إيمال  ر عة كبيرة من منطقة قر عة علعى الوعاي  ريعو  

رنميتععة لمقاسععم  عع ا المحالفععات القبليععة لعقارقر ععة، ٌعععرف جمععيعهم  قناععازي سععه  

ً(   1قالعوا يركما ي  ب البعض ) 

رنميتعة لم عاركة  إلعى  بائع  الوععادي ر بائع  المعراقطين، ُس ان قر ةينقوم       

  ا القبائ  إل ليم قر ة راقاسمها لألرض رالماء، رجب علينا اوليط الضوء على 

 م ونااها راركيبمها الداخلية رطبيعة العال ة المى رقطعت العا القبائع  رالم ونعات

   م  قعضعها البعض

ًً-قبائلًالسعاديً:ً

قبعق ييتقو لقبسل يي   -مييا قباقل ييت قبةلب يي   فييب قة يي   ام عع    بائعع  الوعععادي       

 ةفية ثي  ة .لقبفلق ت لألالت سمت لقبتة   لقبعق يت لقبعةفي  لقبمرلةقي  لقبعيلق  ة

                                                           
 .258 ، ص2011فقةق ة،  17، قنرلزي، مكةق   قباق ل  لقإل ال  لقبتلب ( فةج عقت قبعز ز نج ،  1
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لةشمت  قل ت  ،قبجقلةن   قل ت ل قبسةققب قل ت  ،جز  ا لهمل قل ت قب علتي إبى 

أمييل  قل ييت  قبسةققييب  قل ييت قبعق ييتقو لقبسل يي  لقبفلق ييت لقبقةقع.يي  لقبتة يي . 

ةشمت كٍت ما قبعلق  ة لقبمرلةقي  لقبعق يت لقبعةفي ، ل  ي ب قبيقع  قبجقلةن  ف

 (   2)   ق ل  قبعة قلو إب ه 

بةب ق تبارنة بائ  ال أ م من قيناليها  بيلة العريبات،   بيلة العوا يركانت       

ما قبةةك ق  قإلجةملع   قبةب شكلو مع  قبجزء قألكقة ةسةتلالةزقت كلنو 

من   بيلة العوا ير رام ون .غ ةهل ما قباقل ت، قبن  ج قإلجةملعب بمت ن   للق

الالفت ف  ر سديدي إقرا يم رأمطارع رأقيت  -:   ثالث قطون رئيوية ر

قينها ف  الاالب من قيت أسديدي، من  نحدررني العوا ير، أن م ائخهم رأعيانهم

ر د أسمقطعت الا البيوت لنفوها أراض  خاتة قها، أسوة   عائلة ال زة رالعبار 

  (   3سلوق رقر ة )  رع ائر قبا    بائ 

رالبراغثة رالع يبات  رالامو رالعبار رالنمر نت عائلة ال زة راللواط كا      

إقرا يم رأمطارع  الم  انمم  لع ائر عائالتال رأقرز أشهر   رأسعيط، 

    ( 4 ) اإلجمماع سلوق نويج ، متممعةرش لت الا العائالت    رأسديدي

أمل قا    كلا قة   فه  ما  قل ت قبمةققط ا قبذ ا   ةف تلا ما قألة        

لقبملء قف ت  قل ت قب علتي، لعلى قبةغ  ما أا  قل ت قبمةققط ا  مثللا  قل ت 

.ر ةة قبعتت مالةن  قاقل ت قب علتي، إال أنه  كلنلق  ع شلا قسة   ق نه  . بكا 

                                                           
 . 17ص مةجع  لقق،( إ فلنز قةةشلةت،  2
 ( نج ، مةجع  لقق . 3
 .267مةجع  لقق، ص( ألع ط نب،  4
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 قل ت قبمةققط ا ل قل ت قب علتي، ذبك ب   منع ما نشلب نزقعلو سلتة ق ا 

ً إبى نشلب سةلب  لة   ق نهمل، مثت قبسةب قبةى نشقو ق ا  ل.لو أس لنل

 ( .  5 ق ل  قبعلق  ة ل ق ل  قبشه قلو ) 

ًً-قبائلًالمرابطينً:

قبطقايي  قأللبييى     - طقاةيي ا همييل   إبييبفييب قة يي  قبمييةققط ا  ةنا يي   قل ييت      

، بكلنه  كلنلق  تفعلا قب.يت لو إبيى  قل يت قب يعلتا مالقيت قبمةققط ا قب.ت لا

سميييل ةه  لقب يييملب بهييي  قلإل يييةفلتة ميييا قألة  لقبميييلء . لقبطقاييي  قبثلن ييي    

أل مةققط ا قبفلةس ، لةيزع  هيذا قبطقاي  أنهيل ميا قألشيةقب  قبمةققط ا قلبقةك 

م ا قبذ ا  نستةلا ما فلطم  قبزهةقء. كمل   مه  هنة كل ألغ ط ا، إبى   ي

لهي  قبيذ ا  ع شيلا فيب قة ي  قبسميةقء،  ،قبميةققط ا قبسمية  -لهمل    اة     

فيب اقل يت هيذا قبلةعي   .ًًقبذ ا  ع شلا فب قة   قبق  يلء ،لقبمةققط ا قبق  

ةق ب  قل ت قب علتي، لةعت قألةق ب قبةب قسلزةهل ميا س يا قال يةفلتة منهيل أ

ل ييت قبمييةققط ا مثييت غلبق يي  . كمييل ةعيي   قعيي   ق بهييل كمييل بييل كلنييو ملكييل ةلقعييل

جملعييلو قبقييتل قبةسييت قبييذ ا  كةهييلا قب ييلط  لقبييةسك ، لةقمييل هييذق قب ييقب 

على قبةغ  ما قنه   ةمةعلا قل ةاالب    ،ةعةقةه   قل ت قب علتي مةققط ا ع.ل

 . (  6)  ةلم  كمل  عةاتلا

                                                           
 . 18( إ فلنز، مةجع  لقق، ص 5
 . 28ل ص  27( نفس قبمةجع، ص   6
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  ةمةيع قبميةققط ا قلبقةكي  قمنزبي  إجةملع ي  ةف عي   قي اما جه  أخيةا،       

قباقل ت قبقة لل  ، س ُا  ع   قبميةققط ا قمنزبي  مة يلل   ميع قب يعلتي، ق يقب 

فيب لميل  همنيل  ( . 7)  أنه   نستةلا ما ن يت قأللب يلء قب.يلبس ا أل قألشيةقب

قبايلطنلا فيب قة ي  قبق  يلء لةست يتقً هيل قبةسيتا عيا قبميةققط ا هذق قبمجيلت، 

 قبذ ا  لهملق فب ةشك ت قبقن   قإلجةملع   فب مت ن   للق . 

نوععيج ال أرا ععز عليععه العع ي بيلععة الفععواخر الثقعع  اإلجممععاع  الثععان  اُمثعع        

قبال ي  قبمشلك ي  ميا أجيت  قبقة لل   ةُعت ما قباقل تر ى  سلوق اإلجمماع  ف  

ريمركز  وم منهم على ال ريط الطعول  التنعوق  ( .  8 ) فة    لتةهل قبمطلا 

فعع  اتمعهم مراكععزرأ ععم  رالمنطقععة ال ععر ية لبر ععة البيضععاء  للظهععر اوقععيض،

علععى  ،قالمحديععدريمركععز معظمهععم سععلوق، ثععم إنمععيالت رسععارنو ررادي البععاو، 

ً(   9المحيطة قولوق )  الارقية اوطراف التنوقية

قتوار ر ف  سلوق يُقيم جزء منهمف، رالمهاشيش ال هيبات رالعوامةأما       

 (   10)  طراف التنوقية الارقيةاوة رموول، رعلى ميال ليظ

 هأ ميمجانب إل      يُ  ال اسعة ض ااورإممالل كان من جهة أخري،       

كان جمي   أفراد ر  كبيرة لاالبية القبائ  رالع ائر  يمة إجمماعيةاإل متادية، 

رنميتة  عنها  رد ف  مل يمها، ل ا فقد كان من راجبهم ال القبيلة ي مركون

قوم إلى يتص ، فإن أراض  القبيلة اُ رايد جدإلعمقاد م قأنهم ينحدررن من 
                                                           

 . ( نفس قبمةجع 7
 ( نفس قبمةجع . 8
 ألغ ط نب، مةجع  لقق . (  9
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ررفقا  ل لا فإن جمي  أ وام القبيلة اقريبا ، اممم  ق    على الع ائر رالبيوت 

 (   11اومميازات رالحقوق اتاا أراضيها ) 

ً-سكانًالمركزً:

   كما أشرنا ساققا ، الم ونات اإلجمماعية ذات الطبيعة الع ائرية، كانت       

أنها لم ا ن غير نويج اإلجمماع  لمنطقة سلوق ال  أسهم ف  ا  ي  أساس جزء

العائالت راوسر من  ال ثير من له أيضا ،ف  اّ  أسهمت فقد الموكون الوييد، 

 رعائلة الضراط  ررفلةر قن سعودر العمامرةالزياينة ر  مهاأ  اء ليبيامخملف أنح

 ال واف ر الم اير الموالا ر الاراينةر رالماررغية رالمتاقرةالعالم ر

رغير ا من اوسر رالعائالت الم   جعودة ار التهان ر قوليفةرعائلة  الفيمورىر

ً  ( 12أسمقرت ف  سلوق ) 

المتالح المتارية رالبحث ، فقد كانت عائالتأما عن سبب إسمقرار   ا ال      

رم  الو ت رنميتة للمتالح رالمتا رات، أندمتت الا   عن فرص للعم 

 (   13)  منهم ف  سلوقال ثير  اوسر م  الو ان اوتليين، رأسمقر

ا د ا  يةردّ عال ة ها، نات م  قعضالا الم وّ الم  ارقط  العال اتكانت       

رالم اك   فاتخالعدا قعض ال  المتالح اإل متادية رراقطة التوار رالعمومة

مل ية  يو  أغلبها ممحور، رالم  يالفينة راوخرى قين القبائ الم  احدث قين 

                                                           
 .44، ص42( نفس قبمةجع، ص 11
 ، م.تة  لقق29 ،3،7،15،28 ة  ( لث ا   12
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كما   رالماء  الرع  مناطو عل اوراض  رفرض الويادة عليها كما أسلفنا، أر

 (   14ف  قر ة )  بدريةرال المناطو الريفية غالبيةف  حا  ال و 

ف  ظ  غياو الوثائو رالدفاار أما فيما يخص احديد عدد س ان سلوق، ف       

ر إل  نوبة س ان الح ومية، رإنعدام البحوث رالدراسات الممختتة الم  اُ ي

  ا الموألة يبق  أمرا  تعبا  ال يم ن الولوج ف  فإن الخوض سلوق ق    د يو، 

الم  المتادرأن نمتا   قعض رف  الو ت ذااه ليخ قإم اننا   إليه قوهولة

 د  ،نوبة الو ان، درن أن نُتازف ف  رض  احليالت شختيةعن احدثت 

ًعن الوا    اترنا إل  إفمراضات قعيدة 

ف  اوت  خطاقا  يعود إل  سنة كان إن المتدرالوييد ال ي ر   قحوزانا،       

 لممووني   سلوق إل  الح ومة اإليطالية الم، ركان موجها  من قعض أ1924

إلى أن عدد البالاين  ر د ام اإلشارة فيه إ امة تالة التمعة الوماح لهم ف   فيه 

 (   15)  قلغ  خموون رجال   ،سلوقداخ  منطقة 

ًا ً.ًأعيانًسلوقًودورهمًاإلجتماعيًً-:ثانيا

 ختيات من العدد لها مث  غالبية مدن ر رى قر ة، مثشهد ااريخ سلوق،       

ااريخ قر ة اإلجمماع  رالوياس    ف  نفوذ كبير رالزعامات الم  كان لها شأن ر

ن سلوق المحلية، ف  اوييرشؤرال ختيات من نايية أخري، سا مت الا 

ف  ي  رسعت    قيد ا سلطة الح  رالعقد المتالخ العرفية الم هارازعم قعظ

                                                           
 س قبم.تة. ( نف 14
 ، م.تة  لقق.3( لث ا  ة    15
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 قاوراض فات الممعلقة ة، رعل  رأسها الخالالم اك  رالخالفات المعقد

ً ً( 16 ) رالُمعامالت المتارية رالمالية

أتحاو النفوذ من اوعيان  مزعمهايكما لعبت المتالخ التلحية الم        

 د ر قين او ال  راإلدارة اإليطالية  ف  عملية الموات  ا  مهم ا  درر رالم ائخ،

م  اُرافو ال ضمن المتالخ التلحية م،1929 – 1927خال  عام   أغلبهاظهر

رف    ا اإلطار ام نا من يتر قعض اوسماء الم   جلوات المح مة ال رعية 

ال يخ  قرز اأييُث كان    كانت اُ ارل قفاعلية ف  إجمماعات رجلوات التلح

رمطررد اللواط  رموسى ذاررد ررريلة قولطيف رعبد هللا  ،فرج قوجواري

   ( 17عبدرقه الحضيري ) رقوشنيف ال زة راح دخي  قلعم رتالح العبار رمفم

 يحضررن قفض  نزا مهم رنفوذ م اإلجمماع  الوجهاء راوعيان كان       

ف  القضايا الم  احماج إل    الى جانب القاض  ،جلوات المح مة ال رعية أييانا  

ً(   18ادخ  اوعيان رالعقالء ) 

المع  عرفهعا  ماتاأشهر القيادات رالزعيُعد ال يخ عبدالوالم ال زة، من قين       

رينحدرنوععبه إلعع  قيععت  عععام  اععاريخ سععلوق قوجععه خععاص، راععاريخ قر ععة قوجععه

                                                           
 ، م.تة  لقق.5( لث ا  ة    16
، ةُش ة إبب أقةز 245، 244(،      ة    37، لث ا  ة   ) 1( )   ، س ،   (، س . ق، ة     17

 .83 ، ص1927قبشخ. لو قبةب  ةكلا منهل مجلس  للق قبُ.لسب، 
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يحضعى أيضعا   ررا البعارز فع  يركعة التهعاد،، ركان ال عزة إلعى جانعب دأسديدي

 (   19قحضور إجمماع  رنفوذ راس  ف  سلوق  رقر ة )

فعع  كععان ييععُث  ياسععة اإلدارة اإليطاليععة لوال ععزة ٌجعع  ييااععه معارضععا  ر سععخّ      

شعو الُخطعط اإليطاليعة، الراميعة إلعى  رجعاالت قر عة الع ين ر فعوا فع  رجعهقدمة مُ 

 ععميت جهععود عععز  القيععاداين الطراقلوععية رالبر اريععة رار تععف القيععادات الليبيععة،

م الع  طعراقلخ، 1922ف  سنة رس  أال ي كان من ضمن الوفد المقارمة   ييُث 

 (   20 يادة مويدة )احت هدف اوييد تفوف المقارمة ق

 ،من نايية أخري، ام ن ال زة من إف ا  جهود رمواع  التنرا  إميلو      

إل  زرع الفمن را ميت جهود يركة المقارمة رامزيو اماس ها ف  قر ة، الهادفة 

اوعيان رالم ائخ ف  ة رقعض من خال  إقرام إافا يات قين الح ومة اإليطالي

ف ال  ذريعا ، نميتة إلترار ال زة رقعض  لقىإال أن الُمخطط اإليطال   قر ة 

كان ر مفارضات م  الح ومة اإليطالية ال ين رفضوا الدخو  ف   ائخ قر ةم 

عبدالوالم المتراا  رعمراورجل  رمحمد على رأل الا القيادات، ال يخ 

شنيف اللواط ، رغير م من  يادات ال اسح ريبيب اللواط  رمطررد أقو

    ( 21ررجهاء قر ة، ال ين رفضوا المعارن أر المفارض م  الولطات اإليطالية ) 

 

                                                           
 .228 ، ص2004، ت . ب، تقةقبمتقةقأل المب، 3، ط أعال  ب ق ل( قبطلهةأسمت قبزقلي،  19
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ق  عنه نُ ييُث  ال زة من شعراء قر ة البارزين ال يخ عبدالوالم كما كان        

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-المخمار : عمر يا  ثاعرا ، أنه  ا  رش  

ًع ًا ًرً ًيهف ًًاءزً العً ًقانهنلً 
نا ًًًًًًًًًلتلي ًالً  يّلق ًع  ًًًًًًًًليًّسً ًًاتً رً يً ا ًد ًًيراب ًوً طً ًًًلًّأوً ف ًًًًًًًًيدًخ 

ًًًًً.اريً عً ال ًًًبًّرً ضً ًًموً ي ًًًنىً عً الً ًلا ًوً طً ًًًًًًارثًّالً ًتًّاكً كً ف ًًًًًًًًًًًًيلحً رً الً ًًموً ي ًًًيفً ًينًاسً رً ف ً

 ً.(22ًار)مً د ًًحًيًّا ًيضًرً غ ًالً بًمً لً ق ًًا ًرً بً يً ًًًًًارب ًغً ال ًًلً جًّأت ًًًًيللًق ًوً ق ًًنً مً ًريًّخً ًلييًالً هً ًكً ي ًذً هً 

كما كعان المتا عد عبعدالنب  خطعاو الفعاخري، معن المتا عدين الع ين افمخعر ًًًًًًً

 رفة ف  ميادين التهعاد الوطنية المُ منطقة سلوق، قويراهم اإلجمماعية رموا فهم 

المتا ععدين احععت إمععرة المتا ععد عمععر المخمععار،  رالوياسععة  ييععُث المحععو قرفا ععه

، رُزج قععه فعع   بيلمععهرظعع  يُتا ععد يمععى اُعمقعع  معع  عععدد كبيععر مععن أفععراد أسععراه ر

ين ام عن المتا عد  عو رأسعراه معن رقموعاعدة قععض العوطنيّ  ُمعمق  عين الازالة 

ارة، رالقعى العلعم قعاوز ر ر نعال عمع  قمهنعة المتع(     23) و إلى متعر رالهر

هععاجرين، رعنععدما ضععيقت الوععفارة اإليطاليععة قمتععر الخنععاق علعع  الم ال ععريف 

إلع  متعرمرة أخعرى رأسعمقر قهعا إلع  أن  و ررفا ة إل  الوودان، ثم ععاد غادر

رعنعد ا ععاد إلع  العوطن قععد أن سعقط  طاليا ف  الحرو العالمية الثانية ُ زمت إي

عنهُ ي م اوعدام ال ي تدر ف  يقه غياقيا  من  ب  المح معة اإليطاليعة الطعائرة، 

 (   24) الم  اُ يمت قمعمق  عين الازالة قوبب يادثة  ررقه من المعمق  

                                                           
  .494نفس قبمةجع، ص  )22
 ، قلسا فب ةلة خ 2016/  10 /16مالقل  أجةقهل قبقلسا مع قب  ت، ذ لب مسمت قش ة قل لبم ، قةلة خ  (  23
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ال عيخ رالفقيعه  سيرة ياف  عنأن  اإلجمماع ، سلوقااريخ  ما ليخ قام انك      

 م1877، رلععد عععام قوعّميععة (أ)  ُكنيمععهُ ر ،مفمععاح سععليمان يمععودة الفعاخرى رالععالم

آن ال ريم ف  سن ُمب رة معن عمعرا   فحفظ القر ،ف  ال ماايب القى اعليمهُ اور ر

 اجر إلعى متعر  بع  اإليعمال   ثم درل العلوم ال رعية ف  زارية التابوو، ثم

ثعم ععاد إلعى  يف ردرل فيه كافة العلوم ال رعية اإليطال ، رالمحو قاوز رال ر

 رطنعهُ ليبيععا فعع  عهعد اإلدارة البريطانيععة، رلعععب دررا   قعارزا  فعع  الععدعوة إلععى هللا

، قعرع فع  علعم رررععهُ  ر د ُعرف عنعهُ ُز عداُ  راتحيح العقيدة قين أ   البادية 

يُعد معن ال ععراء مواريث، فضال  عن إجاداه ال عر، ييُث لم الرالفقة رعالحديث 

   ( 25)  رالعفةالم هورين، ف ان شعراُ يمماز قالح مة رالموعظة، رالُز د 

كما كان ال اعر شلااف قوشعراية المبررل، معن قعين أقعرز شععراء سعلوق        

إلى عائلة أم  ال اعر ينمم   م، قضواي  سلوق1882رلد جلااف قوشعراية سنة 

اقه فع  ارقيعة اوقع  رالمنقع  قهعا  فع  عم  ف  مطل  شعبشيبة من  بيلة الفواخر  ر

عندما  امت أيطاليا قإن عاء المععمقالت التماعيعة، كعان مناطو أنميالت رسارنو  ر

أرغمعمهم إيطاليعا وعمعا  ييعُث   ف  معمق  سعلوقال اعر من ضمن من زج قهم 

معن قعين أقعرز معن رتعفوا الحيعاة داخع   شعلااف ال عاعر ركعانالُوخرة اليوميعة  

  -المعمق  : رايدة من  تائدة الم  يتف فيها الحا  داخ  ف المعمق ، ريقو  

ًًًًًًيطً حًايرًًالًّسً كً نًًت ًاًًمً طلنًّبً 
ًيطًوًاخً ًًناًًفيًًأمًّيشت ًدًعً عً بًًًًًًّيطمً ًاًنًّحقً ل ّ

الًالحّزًًًًًًًًقزً الًًّيرًسً تكً ًًناًمً طلنًّبً  ي ناهًًًأي ًًًًًًوز  ًزًّـــــامًًالعــــالليًًرا

                                                           
 ( نفس قبمةجع . 25
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ًالواحدًفيًًالنّوضانًيكّزًًًب قيًجاويطًًًمخـــدّمًوالمكيــــولًقحيـــــطً

ًً.ً(26ً)ًث قالًع ضامةًًوينًيفّزًًًًًًًتقولًخبيطًًًًازرارهًراحنًمًالتشليط

ً

ًا  .األوضاعًاإلجتماعيةًً-:ثالثا

و قر ة إقان الحقبة ف  سلوق، شأنها شأن مناط اإلجمماعية كانت الحياة      

ة قمظا ر ا اإلجمماعية الم  اأتلت قمرررالو ت ف  ييااهم ثريّ اإلسمعمارية   

  عن را عهم رعادااهم، رأتبحت م   الزمن نمط إجمماع  مألوف اليم ن فتلهُ 

ارابط  مثال ، ركانت دررو راقاليد الزراج ال ي ررثوا عن اوقاء راوجداد 

رارقية قالمواسم الزراعية قوا عهم المعي   الممت  أساسا   خالفا  للحضرد م عن

 (   27المواش  ) 

اأتلت  فيهم رالفمها الم  العادات زراج اإلناث ف  سن مب رة من قين ريُعد       

البدنية  ة الفمياتطالما أن   ا الزراج ال يمعارض م  أ لي ،قيئمهم البدرية

اعيين لم ا ن  نال أية  وانين أرضواقط امح م ف  ذلا  ب  كما  رال رعية 

 ام قإلااء   ا ييُث  .م1933ياكما على ليبيا سنة ًقالبوإيماليوًالتنرا  اإليطال 

ى تياغة رإتالح النظام المقليد اماشيا  م  سياسمه الهادفة كما يرى، إل

                                                           
 . 71( قب لسلب، مةجع  لقق، ص  26
، ةل ح إعةملت قبمنل قلو 334(،      ة    38، لث ا  ة   ) 2( )   ، س ،   ( س . ق، ة    27

 .106ص  ،1928قإلجةملع    فب قبمنلطق قبة ف   لقبقتل  ، علب قبجلنب قإل ة.لتي،  ن  
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 ر، راضعا  رمن خاللها يدد سن زراج الفماة قبلوغها الخاموة ع اإلجمماع  

   ( 28كما يعمقد، نهاية وسواق اوطفا  الم  كانت مزد رة ف  ليبيا ) 

المتمم  ف  سلوق مثله مث  غالبية مناطو قر ة، أعماد من جهة أخرى،       

اإليطاليين، رُكن اورام  الم  أسم هد أزراجهن ف  المعارل ضد النواء زراج 

من أخوة أزراجهن   ر و ما اليمعارض ف  نفخ الو ت م  رغبة يُعلن أطفاال ، 

الزراج من زرجات إخوانهم المموفيين، لضمان رعايمهم ف  كنف قأغلب الرجا  

 (   29عائالاهم  ) 

جمماعية، فقد أسهمت قعض المؤسوات الرعاية اإلمتا  أما فيما يخص       

الفقراء رالمخفيف من معاناة ، ف  مد يد العون لبعض الماقعة لإلدارة اإليطالية

ركانت المح مة ال رعية    من يُحدد الا الظررف رالفئات الم     المحماجين

اومحو اإلعانات اإلجمماعية، ييث كانت شريحة اويمام عل  رأل أرلويات 

مؤسوة قيت الما  الح ومية، عل  أن يُثبت كافلهم أمام المح مة ال رعية، عدم 

   ( 30نفقة ) دراه عل  اإلعالة رال

م، مؤسوة أجمماعية 1931عام خال  أسوت الولطات اإليطالية كما       

ر د  اإلطفا  اليمامى رالفقراء رادريب اعليمية، كان لها الفض  ف  إيواء راعليم 

 و رات الرياضية، كما ٌعرفت أيضا  ٌعرفت الا المؤسوات قالمالجئ أرالمع

                                                           
 .311( قلكل، مةجع  لقق، ص 28

 
 ( س  ل  قتة، مةجع  لقق . 29
، ةُش ة إبب  مؤ    ق و قبملت، 85(،      ة    39 ا  ة   ) ، لث1( )   ، س ،   (، س . ق، ة     30

 . .  83 ، ص1927لتلةهل فب ةلف ةقإلعلنلو قإلجةملع  ، 
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المنموبين ركانت أعمار  الفاش   للحاكملفاشومية أر التناح المولح قالميلزيا ا

سنة، ر د جري إن اء الا المراكز ف  ك  من  15 - 6 إليها امرارح فيما قين

 كانر(    31وق ) رالقوارشة رسلية رجردينة ركركورة  مينخ رسوان  المرّ 

  (  32طف  اقريبا  )  500يقوم عل  رعاية راعليم رادريب  ملتأ سلوق

فقد كان اوطفا  يمنارلون رجبات  ،الحياة داخ  الملتأ قطبيعةمعلو رفيما ي      

ريواء رمع ررنة ف  الظهر غ ائية م ونة من شاي رخبز ف  التباح، 

الفمايات  ا  عملية ف  الزراعة، قينما املقىركان ال كوريملقون دررس رالمواء 

 (   33)  لحياكةف  ا دررات خاتة

رفو اإلشراف رالمدريب  م من يقومون ق، يطاليونكان التنود رالضباط اإل      

لمدريب  قعدد من الحرفيين الطليانأيضا  كما ام اإلسمعانة    نظمقرنامج يوم  مُ 

النتارة رالمي اني ا رالحدادة رتناعة اوي ية، المهن، مث   الطلبة على قعض

  ( 34رغير ا من المهن رالحرف، كما ٌختص  وم أخر لمدريب الممرضين )

أما ُطرق المعليم رالمدريب، فقد كانت اخض  لضواقط رإجراءات د يقة،       

منموبا  له ا شا د عيان رمحمود المايب، ال ي كان الويد رقحوب رراية 

ودا ، يمعاملون أكد فيها أن المعلمين ر م ف  اوت  ضباطا  رجنالمؤسوة، الم  

الموؤر  عن  ر و ،ر د أسمطاع رئيخ العٌرفاء كاسااا م  المالمي  ق دة 

                                                           
 .137( قبقةغثب، مةجع  لقق، ص 31
 ، م.تة  لقق.6( لث ا  ة    32
 .242( قلكل، مةجع   لقق، ص 33
 ( قبقةغثب، مةجع  لقق. 34
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رفو  ،ت ق رية امحرل ف  نظام د يوة البدنية، احوي  التبيان إلى آالالرياض

   ( 35 اعليمااه رأرامرا التارمة )

، ف  انفي  ُخططها اإلسمعمارية، إسمالت إدارة اإليمال    ا المؤسوات     

من غير  قالتنودالب ري لما ية جي ها  متدرلم ون الييُث ام اوخير ا 

على رت  منهم سن البلوغ،  من ا  راحديد ييُث أرغمت عدد منهم   اإليطاليين

 (   36)  م1935سنة  مها لازر الحب ةيملخال   هاالُم اركة إل  جانب

 ةم، ااييرات ج رية فيما يخص أيديولوجي1933شهدت ليبيا ف  مطل  عام       

ياكما  عاما  للييبا خلفا  ًفف    ا العام ٌعين إيماليو قالبو إيطاليا نحو الو ان 

، فخال  وارف  عهدا اايرت ك  القواعد راوٌسخ الم  أنمهتها ساققً.لبادرليو

 قالبوف ان  فيما يخص اعامله م  أقناء البلد  فمرة راليمه أقم ر أسلوقا  مخملفا  

ذي معيارسياس  يمحدث م  العرو عن اعارن م مرل، رأ مرح ق   متهود 

رقمعنى آخر خلو   ي  اركيبة أ   البلد اإلجمماعية رمعنوي، يم ن معه ا 

 (   37ظررف أفض  لمزيد من م اركة او ال  ف  الحياة المدنية ) 

 -: ائال  على البرامج الم  أدت إلى دمج الليبيين ف  الحياة المدنية  علو قالبو      

"رعلى   ا النحو اومطي  إيطاليا، أن امدقر أمر ا قنفوها قما فيه نف  لهيبمها 

كقوة إسالمية، من الوه  اتور إعداد ا لقٌضااها ال رعيين، رموظفيها الليبيين 

                                                           
 قلكل، مةجع  لقق.  )35
 .138مةجع  لقق، صقبقةغثب، (  36
 .307قلكل، مةجع   لقق، ص(  37
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دف  الحياة المدنية لعرو ليبيا إلى أعلى عليميها الموليمن، القادرين عل  رم

 (   38موموى إجمماع " ) 

رمن ثم دمتهم ف   أ يلهمإعداد الو ان راعل  ف رة  قالبوتنرا  ركز ال       

كانت ذات فائدة كبيرة ظهرت نمائتها خال  عهد البرامج   ا ر الحياة المدنية 

ف   يةاإلدارعندما شرعت ف  افعي  المؤسوات ، البريطانية العو رية اإلدارة

ال ي سه  عليها مهمة إدارة اإل ليم قعد ريي  اإلدارة اإليطالية إل  اومر قر ة 

 (  39مترفين رمديري نواي  ) ٌعين عل  إثر ا قعض الليبيين مُ ييُث طراقلخ، 

اً  .ًاإلدارةًاليطاليةًفيًظلًمجتمعًسلوقً-:ًرابعا

 ين أ ععم القععيم اإلجمماعيععة إيمرامععامععن قععراليععزا ،  العععرف فعع  سععلوقكععان       

                 فععع  يععع   ،الععععادات رالمقاليعععد المععع  يلتعععأ إليهعععا أ ععع  البلعععد ريمضعععمن  رفاعليعععة

ً  ( 40)نزاعااهم 

من اونظمة اإلجمماعية  أال يمتز كان النظام اإلجمماع  ف  سلوق، جزء     

 الدراسة، رالم  ال يزا  أغلبها  ائما  المعنية قالبدرية الوائدة ف  قر ة خال  الفمرة 

ركان او ال  يموجهون لح  خالفااهم رم اكلهم إل   يومنا   ا يمى  رياضرا  

من قيد م سلطة الح   م ر ،المتالخ التلحية، الم  يمزعمها اوعيان رالم ائخ

                                                           
 .308نفس قبمةجع، ص  )  38
، 1966، و نالال ز لتة، ق ةلو، تقة قبثالف ، ، ب ق ل قبست ث  ، تةق   فب ةطلةهل قب  ل بمج تختلةي(  39

 .59ص
 ، م.تة  لقق.26( لث ا  ة    40
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معارض م  إرادة ، ال اممن يلو  الا المتالخ رما ينمج عنها ركانت رالعقد 

   ( 41رسياسة اإلدارة اإليطالية )

قعض ف  فض اُخفو أييانا  التلحية المتالخ كانت من جهة أخرى،      

ما يتعلها اقوم قإيالة الم اك  إلى الدائرة الح ومية الم  الخالف، الم اك  ر

ف  يا   أر إل  المح مة ال رعية، الم  اُحيلها يمثلها ضاقط الح ومة المحلية 

   ( 42) إل  مح مة قناازيرى، ف لها    االخ

سلوق  القضايا الُمقيدة قدفاار مح مة قعض أشارتزارية أخرى، من    

 فيما يمعلو قح  النزاعات  ذااه الدرر رجود أرق  جهات العبإلى  ،ال رعية

ر   الح ومة المحلية الم  يُمثلها مركز البوليخ، رالمح مة ال رعية رالمتلخ 

نفوه  نا،  ال ي يطرحالمهم رالوؤا   اإلجمماع  رالمح مة التلحية  التلح 

من  يممحور يو  يقيقة رجود المتلخ التلح  الُمرافو للمح مة ال رعية

لمح مة ال رعية فرق قين ار    نال   رتالييااة ؟ إن ائهرآلية   ؟ عدمة

 قالح ومة المحلية ؟ ك  الا التهات   عال مهار  ؟رالمح مة التلحية 

   ر  من الوسط اإلجمماع  قر ةمتالخ التلح الم  عرفها س ان نبثقت إ     

لقبائ  رالع ائر أعيان رم ائخ ا ف  العادة يئات إجمماعية يمزعمها  عبارة عن

                                                           
 م.تة  لقق. 28، 5( لث ا  ة    41
 .( نفس قبم.تة 42
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عل  الح    ا ر دراهاجمماعية لها نفوذ  ا ال ختيات اإلر ركبار الون منهم  

   ( 43)  رالعقد

المتالخ  رض على ، قداية عهد إيماللها لولوقف  نتحت اإلدارة االيطالية     

طرفا   منهاجعلت ر  رإشرافها إداراهااحت  ُمنظم ف  إطاري وم الٌتلحية 

نميتة  المح مة ال رعيةاحولت ر  اإلجمماعية ُمعظم الخالفاتف  فض رئيويا  

و يمعدى عملُها اإلطار العرف  القائم على عرض  ،لحيةتُ ل لا إلى مح مة 

   ( 44) أي ام  ضائية أية الحلو  درن إتدار 

إجمماعية من ييث  ة،  يئلخ التلح الماق  للمح مة ال رعيةمتكان لقد       

كان ر  اإلدارة االيطاليةمن قأمر  ا ون كونهُ  البناء رالمأسيخ، رشبه رسم 

   ( 45) ف  سلوق خمتاص الولطات اإليطالية المحليةمن إئه أعضااعيين 

البلد الم هود لهم من أ    التلح  الح وم ،المتلخ يم ون أعضاء       

تر، ال يخ أرريلة عل  سبي  المثا  ال الح ن كرمنهم  رالنفوذ قالنزا ة

عبد هللا قو لايب رمفماح دخي  رفرج قوشناف رأقوشنيف ال زة ر ،لطيفقوا

اأثير  وي عل  الوسط  ال ختيات اإلجمماعيةكان له ا ر رعبد هللا قلعم  

                                               ( 46)اإلجمماع  ف  مدينة  سلوق رضواييها  

                                                           
 نفس قبم.تة.  )43
 ، م.تة  لقق.8( لث ا  ة    44
ةع  ا قبمجلس آب   إبب ةُش ة  ،( 44) ،      ة   40لث ا  ة   ، 1)   ، س ،   ( س . ق، ة    ( 45

 . 20 ، ص 1927قب.لسب، 
 ، م.تة  لقق.37، 31، 26، 8لث ا  ة     )46
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الولطات ر المح مة ال رعيةقفيما يخص عال ة المح مة التلحية أما      

إسمخدام الا را   الوثائو يمضح أن فمن  دائرة البوليخ  مثلة ف  مالمُ المحلية 

المهام، إنما راداخال  ف  الولطات   يعنىال رالوتالت، التهات  لنفخ الدفاار

ف  الُولطات  المدرجقموائ  لها عال ة  إل  قالدرجة اورلى يعود وببال

، عدة مراي قامر القضايا قعض ءات الممخ ا ييا  اإلجراييُث كانت  الوظيفية 

ال ي يُحيلها التلح  تلخ على الماُعرض ف  قادئ اومر كانت ال  ارى ييُث 

نائب القاض  قالمح مة ، رمن ثم اُحا  إل  دائرة البوليخ للنظر فيها إل 

 إل  المح مة المخمتة ف إيالة ال  وى ققدررا نائب القاض  قوم ري للمترف  

  (   47) الفت  فيها اع ر ف  يا   ،قناازي

، رالقضائية سوة اومنيةالمؤإلى جانب  عل  عااقها المتالخ التلحيةأخ ت      

ييُث كانت يلولها ُموممدة  الخالفات م اك  رالغالبية  حلّةيل  اوكبر ف   عبءال

من  رمنوتمة م  دررو رأعراف البادية  من عادات راقاليد المتمم  ف  سلوق

، صالخا رإ ممامة قرعايالمتالخ الُتلحية  ُخصكانت اإلدارة اإليطالية ا نا 

من يلو     راُقر ك  ما يتدر عن متالخ التلح رة اقب داكانت االييُث 

 أداء اليمينالمتالح فيها عبر أن ال ثيرمن الخالفات ام  ،ذلارخير مثا  عل  

 (    48)  ضريةاوقبور رال عل  ال رع  أر الحلف

حضور ممثلين قأييانا   جلوااها عقدالُتلح اكانت متالخ من جهة أخري،       

 أ مية ريواسية القضاياعل  يمو ف كان يضور م ر   اإليطاليةعن اإلدارة 

                                                           
 ، م.تة  لقق.31، 5لث ا  ة     )47
 ، م.تة  لقق. 5( لث ا  ة    48



 
 

119 
 

القضايا الُممعلقة قمل ية ، كان أ مها قالنوبة لإليطاليينرالم   ،المطررية

اوراض   أتحاو قمعرفةاهمم  كانت الح ومة ييثُ   ( 49)  اوراض 

  لمناز  عنها لتالح اإليطاليين اعلى  ،إلجبار م فيما قعد الحقيقيين،

 كانت موجودة، إل  أن متالخ الُتلح الح ومية، أيضا  من المهم أن نُ ير     

رقدأ   ا الدرر خال  الفمرة اورلى من سيطرة اإليطاليين عل  سلوق،  رفاعلة

  م  نهاية يركة المقارمة رسيطرة اإليطاليين ال املة عل  قر ة يمقلصيضعف ر

خال   رزادت تالييااها رمهامها ف  اإلاواع  المح مة ال رعيةدرر  ييُث أخ 

 كما سنرى اليقا     ،عهد اإلدارة العو رية البريطانية

رفو الظررف  اويراإليطالية، كانت وياسة أن ال، ٌخالتة القو ر      

راال متادية للبلد، رالم  على ضوئها رأينا رالمعطيات العو رية راومنية 

اطوي  الهيئات من   ا المريلة رام نت خال   لوياسااها  فةرأنماطا  مخمل أش اال  

 رفعت الاييُث  متالحها اومنية راإل متادية اإلجمماعية راوخير ا لخدمة 

من راجبااها جزءا   ،عن كا   المؤسوات اإليطالية المؤسوات اإلجمماعية

ف  نهاية العقد الثالث من القرن الع رين، ال ين راجهوا  اومنية اتاا الو ان 

عل  اأثير كبيرها كان لهااها، ف  سياسة إيطاليا راوج ج رية اقلبات رااييرات

رسلوق قوجه خاص، ر و  ،قر ة ق    عام ف اإل متادية راإلجمماعية الحياة 

  ق    ُمفت   ف  الفت  المال  ما سنمحدث عنه

  

                                                           
 ( نفس قبم.تة. 49
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  . الليبيينفي حياة الغزو اإليطالي للحبشة وأثره  -:أوالً 

بعرد   ، وتحديردا  1931طاليين أواخرر ارا  أستقر الحال في ليبيا لصالح اإلي      

وجرر   المخترا المجاهرد امر في برقة، تم القبض الي زايم حركة المقاومةأن 

ادي فري و ونفي إجتماع اقده المجاهد بعد هذا التا يخ ر تق  و محاكمته وإادامة.

 ( . 1 القطفة، إنهاء الكفاح المسلح ضد اإليطاليين )

طالت ، نتيجة لألزمة المالية التي ذاتهاخالل السنة قامت الحكومة اإليطالية       

ان طريق شركاتها  الليبي للمنافسة اإليطاليةالسوق إخضاع ب (. 2)  إقتصادها

تنحصر في نطاق التعامل  والماليةالرأسمالية، وجعلت المعامال  التجا ية 

 ( . 3) في ليبيا وطرحت ُاملتها كأساس في التعامل المالي الرسمي  معها.

من بين أهم األسباب التي دفعت هي  ،القضايا المالية واإلقتصادية تكانلقد       

بعد أن مهد  لذلك  السيطرة الى إثيوبيا، التفكير في إلي  1933في اا  إيطاليا 

 نجحت  ن ينمو بصو ة تهدد سيادة أثيوبيا .من خالل التغلغل اإلقتصادي الذي كا

األمر ، فتعال أزمة سياسية مع الحبشةبإالُحجج أن إختلقت بعض بعد إيطاليا 

 تستغلحيُث إ   .1934بينهما سنة وقوع نزاع مسلح أدي في النهاية إلى الذى 

من  ت ، أستطاا1935قوة اسكرية سنة  تسلبأن أ إيطاليا هذه الفرصة، 

                                                           
م، طرابلس، مركز جهاد 1989 ،1، ع " مجلة البحوث التاريخيةالشهيد بورحيل المسماريإدريس الحرير"   )1

 10الليبيين للدراسات التاريخية، ص
ت عبد القادر مصطفى أعميش، طرابلس  يطالي في ليبيا،الشاطئ الرابع، اإلستيطان اإلكلوديو سيجيري، (  2

 .124، ص1937مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 
، تونس، الدار لمحات عن األوضاع االقتصادية في عهد االحتالل االيطالي لليبيامصطفى محمد الشركسي،   )3

 .68، ص1976العربية للكتاب، 
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  بالمملكة 1936 سنة ها بشكل  سمىواُلحقت ،الي إثيوبيا خاللها السيطرة

 . غزوالي ليبيا  بشكل مباشرهذا الر فقد أث   ،. وما من شك( 4) اإليطالية 

تمرد ضدها أثناء إنشغالها علن الليبيون الأن يُ  ،إيطاليا تخشاه كان أهم ما      

الحكومة  لذا فقد تعهد اإليطاليون بسن قانون افو اا ، وواد  بالحرب.

في الجيش  نيأن يتطوع الليب الىبإ جاع األمالك المصاد ة،  اإليطالية

 . ( 5الفاشستي ) 

سكا  إ منها غرضال أخرى كان إجراءا  اإليطالية دا ةاإل خذ تأ كما      

الداخلية سياسة إيطاليا المناوئة لالحبشة، وغزو ل المعا ضة الوطنية صوا األ

ن م ى ال إنزال أشد العقوبا في ال تتو ع إيطاليا كانت ف بشكل اا .والخا جية 

له تعرض ذلك ما أمثلة ومن  لسياستها.أفكا  ُمناهضة  أية يثبُت ضلواه في نشر

عد ب .من مد سة سلوق اإلبتدائيةتم فصلُه حيُث ابد الرازق أفندي شقلوف، سيد ال

تعمل الي تأجيح الرأى العا  المحلي ضد السياسة  بنشر أفكا تم إتهامه أن 

 ( . 6) اإليطالية 

بفتح ُمعسكرا  اإلاداد والتد يب العسكري،  ،إليطاليةسلطا  اقامت الكما       

ضمت كبيرة من ُسكان برقة الي حمل السالح. اداد احيُث جرى خاللها تد يب 

، مثلهم مثل غالبية سكان اإلقليم .  هذه المعسكرا  الكثيرين من أبناء سلوق

حملة الجنسية اإليطالية تم إلزا   ، 1931ووفق مانص الية القانون الصاد سنة 
                                                           

، 283م، ص1998، بنغازي، جامعة قاريونس، موجز تاريخ أوروبا الحديث والمعاصرميالد المقرحي،   )4

 .284ص
 .523شكري، مرجع سابق، ص ( 5
 .504( األشهب، مرجع سابق، ص 6
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سن النساء والرجال حتى  ،هذا القانون ، ولم يستثنالحربشا كة في مُ الى ال

 بهم في وُزج ،السفن الحربيةابر موجرى ترحيل من تم تد يبه.  ( 7السبعين ) 

 ( . 8ساحا  القتال ) 

 . ُسكان برقةالي واضحة إنعكاسا   حبشهلا الى غزو اإليطاليلكان ل      

بنائها العائال  وأ اليبشكل واضح  واإلجتماايةتأثيراتها النفسية وظهر  

من ضمن  الشاارخليفة صالح العبدلي،وكان  .الُمشا كين في تلك الحملة

 المجندين الليبيين الذين تم تجنيده وإشراكهم قسرا  للمشا كة في الحملة اإليطالية 

. وكان الشاار   1936 - 1935خالل اامي التى تم إادادها إلحتالل الحبشة 

خليفة العبدلي قد وصف في إحدى قصائده، الحال التي كان اليها الجنود 

ماصادفهم من صعوبا  ومشاق خالل سفرهم أستعداداتهم للرحلة ويين، والليب

  -إلى الحبشة وإقامتهم فيها، حيُث قال :

 لفَا  تم اداد  آلوف  ومسوع    العرب        للفين  ادد البردي   خَشينا  

س ْسبَْت          اَسه    في  يرا  م  ل مونا  وجانَ   وا  ــبيه  اس نَ وكل م    ود  

 ( . 9) ترد وا سلفكم في  زمانا   فا     للحبش        في آخر كالمه  قال  تمشوا 

الذين جندوا حفظت لنا سجال  محكمة سلوق الشراية، بعض أسماء لقد         

، اقيلة بن منهم الي سبيل المثال ال الحصرنذكر  .تلك الحملة فيمن المنطقة 

 بوشنيف الكزةوإد يس المصراتي و موسي بن طيب البراصيوامرالهمالي 

                                                           
 .256مرجع سابق، ص ،بروشين  )7
م، كان أحد 26/6/2015مقابلة أجراها الباحث مع السيد، صالح ابراهيم موسى، نقال عن والده، بتاريخ (  8

 المشاركين في حرب الحبشة .
دراسة جهاد الليبيين ، طرابلس، مركز 1، ج، قصائد الجهادديري، سالم حسين الكبتي( سعيد عبدالرحمن الح 9

 . 156م، ص 1987، 2/  4ضد الغزو اإليطالي، سلسلة الروايات الشفوية رقم 
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 . ( 10)  أبوبكرسليمان العشيبيو محمد وابدالقاد  بن محمد التواتي الفاخريو

ما تم تجنيد الشيخ إبراهيم موسي الحضيري، حيُث كان من ضمن من تم ك

 ( . 11)  ترحيلهم وإجبا هم  الى المشا كة في غزو الحبشة

 -م :1940عام ُمعالجة األوضاع اإلقتصادية  في برقة حتى 

 المقاومةالى  القضاء في برقة بعد اإلستقرا األمني الذي تحققكان       

الهدف  تخاذ بعض الخطوا إالى اإلدا ة اإليطالية اامالُ قويا  حفز  الُمسلحة.

توى المعيشي تد يجيا  في إصالح األوضاع اإلقتصادية وإنعاش المسمنها 

 29في ذلك ادة قرا ا  أبرزها، القرا  الصاد   خصوصفأصد   ب اإلقليم.

 ، 1923الصاد  سنة  897تطبيق القانون  قم القاضي ب  ،1937أبريل سنة 

 المتوفينمالية لعائال  بصرف تعويضا  بخصوص تنفيذ اإلجراءا  الُمتعلقة 

 . ( 12 ) في الحبشة

في  المؤ خ ستئنافمحكمة اإلالصاد  ان  تطبيق المنشو قر   كما       

تجة ان قانون التعويضا  الناتنفيذ وبالتعويضا ، الخاص  ، 1931ديسمبر 

المدنية في  ةاألمرالصاد ان المحكمتطبيق و الكوا ث والمصائب.سبب الوفاة ب

 كما حدد .تعويضا ال ، بشان صرف 1937لسنة  408  قم بنغازي

                                                           
وثيقة  .تُشير إلي وفاة مجند ليبي في الحبشة  د.ت، (، 41، وثيقة رقم ) 2( ) م ، س ، ش (، س . ق، رقم  10

، 52(، قضية رقم  43) وثيقة رقم  .  37م،  ص 1937، المضمون السابق ، 347(، صحيفة رقم  42رقم )

، خطاب موجه من قاضي محكمة 131(، قضية رقم  44وثيقة رقم )  .10م، ص 1939المضمون السابق، 

 . 101م، ص 1937سلوق، إلي القائمقام  بخصوص صرف التعويضات، كما تُشير إلي وفاة ُمجند في الحبشة، 
 ( صالح الحضيري، مرجع سابق .  11
(، توضح الكيفية الواجب إتباعها في صرف  45، وثيقة رقم ) 2رقم ( ) م ، س ، ش (، س . ق،  12

 . 8، ص 1937التعويضات، 
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زيع في توالوجب إتبااها الُطرق من العا  نفسه،  897 قم  لكياألمرالم

ظروف المستحقين أشا  إلى أن توزيعها يجب أن يتم بحسب  حيثُ ، التعويضا 

مثل ما نصت الية الشريعة اإلسالمية وليس وأحوالهم الصحية،  المعيشية

 . ( 13 )بخصوص توزيع التركا  وفق الفرائض الشراية 

 ،الحكومةضابط الُممثلة في قائمقا  الناحية و في سلوق كانت الحكومة المحلية    

 ( . 14 ) مخولة بتوزيع التعويضا  وتحديد ُمستحقيهاال ا  الرسميةالجههى 

محو إقتصادية هدفها الحقيقي ُمباد ا   أيضا ،كما أتخذ  اإلدا ة اإليطالية     

  ،1937في سنة  أصد  حيُث  ان إيطاليا في أذهان الُسكان.الصو ة السيئة 

  كما الُمصاد ة الى إحتياجا  السكان .ي صرف مداخيل األ اضيسمح بقرا ا  

ة أ اضي الدول ستغاللالفرصة إل ،الليبيين بعض منحت اإلدا ة اإليطالية

وفتحت في الوقت ذاته، باب اإلقراض الز ااي الي  واإلستفادة من مداخيلها.

 ( . 15 اية )امصر

 إستقطاباإلجراءا ، و الخطوا  تلكبفضل اإليطالية اإلدا ة أستطاات       

 تضر  بفعلأن غالبيتهم اصة خ الليبيين. تجاه هابحسن نواياالكثير من الناس 

و قيد  أيضا  أصحاب المواشي في ، همالسياسا  التي أد  إلي ُمصاد ة أ اضي

 ( . 16) سلوق من التنقل والتجول بحرية 

                                                           
 ، مصدر سابق.45وثيقة رقم   )13
 نفس المصدر .  )14
 بروشين، مرجع سابق.(   15
 .165( وهبي البوري،  مرجع سابق، ص 16
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 زا اين وأصحاب األ اضي،دمت للقُ اإلقراض الز ااي التي  فرصكانت       

الكثيرين منهم دفع ما هي  .إستغالل األ اضي الحكومية قانونإلي جانب 

 أشا   بعض الوثائقحيُث فُرص األقراض الز ااي، من وشجعهم لإلستفادة 

إشتغالهم في المجال تُؤكد  من إهالي سلوق إستخرجوا وثائق إلى أن الكثير

 ( . 17وتشريعا  اإلقراض )قوانين اإلستفادة من من ليتمكنوا  الفالحي.

 إلقراض الز ااي .أن تستفيد من فُرص ا هاالفئا  التي يمكنفيما يخُص أما       

سيرة الذاتية للُمستفيد الخلو  ، أهمها شروطبعض القد حدد  الحكومة اإليطالية ف

العدد هو مايفسر و سابقة ُمعادية للدولة اإليطالية. وهذا الشرط  من أية أامال

خالل تلك الفترة التى تم إستخراجها  ،والسلوكحسن السيرة الكبير من شهادا  

 .  ( 18من محكمة سلوق الشراية ) 

الي إلى السيطرة  ،من خالل تلك اإلجراءا اإليطالية اإلدا ة سعت كما       

من أصحاب األ اضي ادد كبير تو يط حيُث تم  أكبر قد  من األ اض.

األ اضي بعض ُمصاد ة األمر الذي نتج انهُ ، والفوائد الناتجة انها بالقروض

 ، 1939حتى سنة إدا ة اإلحتالل تمكنت وإجماال   .كما أشرنا سابقا   في سلوق

 ( . 19)  من األ اضي الز ااية في برقة ألف هكتا ا   630اإلستيالء الي من 

                                                           
، تُشير 144، 143، 142، 141، 140(، قضية رقم  46، وثيقة رقم ) 2( ) م ، س ، ش (، س .ق، رقم  17

 .33م، ص1937إلى  الطلبات المقدمة إلثبات اإلشتغال بالزراعة، 
 نفس المصدر.  )18
طرابلس، م، 1939 -م1911، اإلستعمار اإلستيطاني اإليطالي في ليبيا( الهادي مصطفي أبو لقمة، 19

 .82م، ص1984للدراسات التاريخية، جهاد اليبيين مركز
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في  وإستيطانها من جهة أخرى، توقفت امليا  إحياء األ اضي الز ااية      

الثانية  العالمية الحرب هاإيطاليا دخولبعد إاالن برقة والمشا يع الُمكملة لها، 

سلوق وفق المفهو  الحكومي  في يةاإلستيطانالمشا يع أما    .1940سنة 

، في سلوق أثر الي األ اضي الز ااية الُمصاد ةأي المد وس، لم يُكن لها 

ما يُعلل  إن . أشرنا إليه سابقا   حيثُ ، اإلستيطان الذي أخذ طابعا  فرديا  سثناء با

أ اضي أن ، في سلوق ةاإلستيطانالز ااية مشا يع للاإلدا ة اإليطالية جاهل ت

 ةيغلب اليها الطابع الصحراوي التي ال تصلُح إال للز ااأ اضي المنطقة هى 

الي اإلدا ة في سلوق البعلية الُمعتمدة الى نزول المطر. من هنا  كز  

 ، بتصدير أولى 1934قامت سنة  حيثُ  بتربية المواشي،الخاصة المشا يع 

 ( . 20 إلي أسواقها في إيطاليا )ُشحناتها من مواشي برقة 

حيُث ، تجا تها إحتكا الى األ باح الناتجة ان تجا ة المواشي، شجعت       

شية المتنقلة بموجبه تربية الماقيد  ، مرسوما  1940أصد  الحاكم العا   سنة 

 ، المستوطنيينفي الوقت ذاته اإلدا ة اإليطالية منحتو الخاصة بأهل البلد.

      مناطق الصالحيا  وإمتيازا  واسعة في التنقل بمواشيهم بحرية في 

 . ( 21 ) ةيوالرا

الحالة مع في سلوق خالل هذه الفترة،  عيشيةموال الحالة اإلقتصاديةتتشابه       

الكثير من وقد أشا    .برقة غالبية مناطق ومدن فيالعامة ية اإلقتصاد

، إستقرا األوضاع اإلقتصادية والمعيشية في سلوقالُمعطيا  والشواهد إلي 

                                                           
 . 177، ص176( جان ديبوا، مرجع سابق، ص 20
 . 251( بروشين، مرجع  سابق، ص 21
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من ُسكان سلوق  ونحيُث أشا   بعض الوثائق إلي الطلبا  التى قدمها الكثير

األيتا ، والمناطق المحيطة بها، بخصوص  غبتهم في إستال  إقا بهم من ملجأ 

 .(  22)تي تكفل  اايتهم المعيشية الاإلقتصادية و قد تهم ؤكدين م

وثائق واقود الزواج الُمقيدة في محكمة من زاوية أخرى، أشا   بعض ال      

ناياها الكثير من إقتصادية والمعيشية في سلوق. فحملت في ثا حالةالإلي سلوق، 

أوضح حيث  .بدقةمنطقة في الحال الالتي تصف فيها تفاصيل المعلوما  وال

الذهب والمالبس  ،خالل هذه الفترةتضمنت البعض منها أن شروط الصداق 

 حيثُ اليه السكان في السابق من شروط، أاتاد ذا  الجودة العالية، اكس ما 

 كان الشروطوأغلب هذه الفضة وبعض المالبس التقليدية،  اليكانت تقتصر

 .  ( 23) مؤجال  

تجاااه  ساال  مجتماا  ودور ثانيااةميااة الالالعالحاار    -:ثانياااً 

 . الليبيةالقضية 

فري تشركل  دو ا  مهمرا   مصرالح الردولوالسياسية والعسركرية  األحداث لعبت       

إنحيرراز وكرران  ة  المهمررة مررن تررا يخ ليبيررا الحررديث.أحررداث وفعاليررا  هررذه المرحلرر

 .مرحلرةهرذه الحقيقرة لبدايرة ، المانيراالثانية إلرى جانرب  العالمية إيطاليا في الحرب

 ،إلاداد وتكوين جريش التحريرر الليبيين السيد إد يس السنوسي خاللها دااحيُث 

                                                           
طلبات موجهة من بعض ، 58، 57، 56(، قضية رقم  47، وثيقة رقم ) 2( ) م، س ، ش (، س . ق، رقم  22

 . 3م، ص1937، تالم ذويهم من ملجأ سلوقالموطنين إلي محكمة سلوق الشرعية، بخصوص رغبتهم في إس
س . ق، . 110م، ص 1938،  90(، عقد زواج رقم  48، وثيقة رقم ) 5م ، س ، ش (، د. ك، مج   ) (23

 .54م، ص1937، 207(،عقد زواج رقم  49، وثيقة رقم ) 2رقم 
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لمشرا كه إلري جانبهرا فري ، في ُمقابرل  ا الي مقترح من الحكومة اإلنجليزيةا  بناء

د إنهيا المقاومرررة وقرررد أاتبرررر  القيرررادة السنوسرررية هرررذا المقتررررح، بعررر الحررررب .

  . ( 24)لتشكيل قوة اسكرية مداومة دوليا   السانحة ، الفرصةالمسلحة

في دو ا  با زا   في برقة،الُمتنفذة الشخصيا  اإلجتمااية بعض لعبت كما       

 كان  حيثُ   إنهيا  جناحها الُمسلح في الداخل.إيقاد  وح المقاومة بعد إحياء و

في إذكاء وبا زا  دو ا  مهما  للشيخ ابدالسال  الكزة شيخ قبيلة العواقيرفي سلوق، 

وإقناع الكثيرين بضرو ة وأهمية اإللتحاق بالمشروع السياسي  ، وح المقاومة

 . ( 25)الذى تبنتهُ  المقاومة في المهجر  ،والعسكري الجديد

 واإلجتمااا  المؤتمرا  أايان ومشائخ ليبيا ابر من زاوية أخرى، تمكن      

وصول تعوق  التي كانتالمشاكل أغلب تذليل  من مت في مصر،التي نُض

كان لوطنى الُمعلن انه. حيُث شروع اتفاق يخد  المإلالقيادا  الوطنية 

من السيد إد يس   ، بداوة1939في اإلسكند ية سنة الُمنعقد  مؤتمرفكتو يا

القيادا  الوطنية في أبرز اللقاءا  الرسمية التي جمعت  همالسنوسي، من بين أ

 ( . 26)المهجر

جهاء الومن كبيرادد  ضم  الذي  ،وفد المؤتمر ابالسال  الكزةالشيخ ترأس       

الخالفا  خالله مناقشة  وتم ليبيا.الذين يمثلون غالبية مناطق ومدن  مشائخالو

                                                           
طرابلس، مركز جهاد ، ت عبد المولى صالح الحرير، جل الصحراءحرب إيطاليا من أفرانسيس ماكوال،   )24

 .559م، ص1991الليبيين للدراسات التاريخية، 
 .270م، ص1957،القاهرة ، مطبعة اإلعتماد،  ميالد دولة ليبيا الحديثةمحمد فؤاد شكري،   )25
م(، 1945 -م1911) الكفاح الوطني للمهاجرين الليبيين ضد اإلستعمار اإليطالي( الرويمي محمد قناو،  26

 .234م، ص1993منشورة، كلية األداب، بنغازي، جامعة قاريونس، رسالة ماجستيرغير 
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 الي تكوين جبهة وطنية خلُص اإلجتماعو ،تسويتهاكل ما يحول دون وإزالة 

ماتم اإلتفاق اليه   وقع المجتمعون اليوقد  قاد ة الي إستنهاض  وح المقاومة.

 الليبيين صفوفتوحيد  أهمها ، وكانمن قرا ا  وتوصيا  في جلسا  المؤتمر

 . ( 27 )تشتيت الجهود الوطنية والخالفا  كل ما من شأنه تأجيج ونبذ 

مع زاماء اإلتصال في السيد أد يس السنوسي، نجح فيه في الوقت الذي        

  وقيادا  زاامامن اإلتصال بال ،أخرىزاوية من تمكن المهجر، المقاومة في 

وهو أحد أ سل خطابا  للسيد ناصر الكزة،    . حيثُ 1940الداخل، ففي سنة 

كما طلب بالقاهرة،. المنعقد بالمؤتمر  لإللتحاقدااه وأايان سلوق ووجهائها، 

 . ( 28) الفصائل العسكرية في مصرما  إلي اإلنضفي الراغبين منه حصر 

قد كلف مندوبه  ،السنوسي إد يسمحمد ير  واية شفوية، أن السيد تُشكما       

حثه الي القدو  للقاهرة بالسفر إلي  الطاهر المريض في الفيو ، ل ناصر الكزة

 ( . 29ألجل إيجاد حل بينه وبين المعا ضين لسياسته في طرابلس ) لمقابلته.

من بين أهم لوق، سعد هللا النمر، شيخ اائلة النمر في سالسيد كان كما       

 الجمعية الوطنيةكان لها دو  في تشكيل الشخصيا  والزااما  المشهو ة التي 

  ،الجمعية هء هذأحد أاضا ،أيضا  النمرسعدهللا  السيد كان. وبأمر من السيد أد يس

                                                           
 شكري، مرجع سابق.  )27
(، شبكة المعلومات الدولية، فيس بوك،  50م،  وثيقة رقم ) 2015/  9/  1( سلوى صفي الدين السنوسي،  28

رسالة من السيد إدريس السنوسي إلي ناصر الكزة، يحثهُ فيها علي الحضور إلي مصر للمشاركة في 
 م . 1940مؤتمرالقاهر، بتاريخ 

، بنغازي، (1948_1922المعاصرالسياسي واإلجتماعي )  تاريخ ليبيا( عزالدين عبدالسالم مختارالعالم،  29

 .234م، ص 2000مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 
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التي كان لها المشهو ة  الشخصيا  بين أهم منتخبين منحيُث كان أاضائها ال

  ( . 30) وبرقة في طرابلسنفوذها وتأثيرها 

والتحقوا بالجيش  ون، حتي تنادى المهاجرتهن أطلق السيد إد يس داوما إ      

 الذين كانوا في صفوف األدوا ، إلي ونالسنوسي، وأنضم إليهم الُمجاهد

كما أنخرط في الجيش السنوسي  التد يب التي ُجهز  لهذ الغرض.معسكرا  

 ( . 31 القطرالمصري )التجا  والطلبة الدا سين في ادد كببر من 

حيال بعض اإلجراءا  والخطوا   من جهة أخرى، إيطالياتخذ  إ     

 المرتقبة مع مواجهةللإستعدادا   نفسها أ وهي .التطو ا  واألحداث الجديدة

اإلدا ة لجأ  لألحداث، وكإجراء إستباقي  التحالف السنوسي اإلنجليزي.

 ينالكثير غمت وأالي الليبيين،  جبا ياإلتطبيق قانون التجنيد إلي اإليطالية 

والي الرغم من اإلاداد والتجهيز،  .الجيش اإليطاليب الي األلتحاقمنهم 

ادد قع الي إثرها والفاشلة إلحتالل مصر،  اتهفي أولى محاوال ت قواتهاُهزم

 ( . 32 )كبير من الليبيين في أسر الجيش البريطاني 

لفرصة ابمثابة ، أسر الجيش البريطانيالمجندين الليبيين في وقوع كان      

حيُث  .معسكرا  التد يب في مصر إليالتى طالما إنتظروها لألنضما  السانحة 

اهم في أسر القوا  وبعد وق إلى معسكرا  التد يب بعض أبناء سلوقإنضم 

الحصر، ابد الكريم  ال نذكرمنهم الي سبيل المثالالبريطانية . ومن بين هؤالء 
                                                           

 .237، ص 236( نفس المرجع، ص  30
  جريدة األحوال، م"، 1940أغسطس  19( محمد العنيزي، " الذكرى الثالثة والسبعون لتأسيس الجيش الليبي  31

 .14صفبراير،  17 م، بنغازي، مطبعة2012، 28ع 
 .9م، ص1993، د، ب، د، ن، وثائق جمعية عمر المختار( محمد العنيزي،  32
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المجبري وبشيرفشتول وسعيد الجبالي وفضل هللا بالشهب المهشهش، وغيرهم 

 . ( 33)للجيش اإلنجليزي طواايتا   سلموا أنفسهم وتم أسرهم، ممن 

 

     خاا ا الرتاارة ماان األوضاااع اإلقتصااادية واإلعتماعيااة  -:ثالثاااً 

 . م 1943 - 1940

ان  ،في برقة بين دول المحو  والحلفاءالتي كانت دائرة كشفت المعا ك       

  قوتهاكامل  تلك القوى ستخدمتحيُث أ .الهمجي للقوى المتحا بة جانبال

األمر  المناطق والمواقع اإلسترتيجية في برقة،الى   وأسلحتها من أجل السيطرة

المناطق والمدن التي دا    حى  ُسكان   وقاسيا  اليالذي ساق واقعا  صعبا  

العمليا  الحربية بين  هنا، ليست يهمنا في الواقع أن ما و .الحرب الي أ اضيها

إنعكاساتها  تهمنا   مابقدب ودما ، أطراف الصراع، ومانتج انها من خرا

ذا ما نحن وه .في سلوق اإلقتصادية واإلجتماايةحياة نمط ال اليوتأثيراتها 

 المعنية بالد اسة . والفترة في حدود المنطقة بصدد التطرق إليه

 -: سل   الحياة في وأثرهُ علي  يُسكان بنغاز نزوح

بدايتها في سنة  منذُ القتالية بين دول المحو  والحلفاء خلفت العمليا        

مدن مناطق وفي  أغلب البُنى اإلقتصادية واإلدا يةبا  ودما ا  لحق خراب  ،1941

أبرز من بين بنغازي كانت و .التي شهد  أ اضيها العمليا  الحربية برقة

                                                           
م، نقالً عن والده الذي 14/2/2013( مقابلة أجراها الباحث مع السيد، إبراهيم عبد الكريم المجبري، بتاريخ  33

 أنضم بعد أسره، إلي معسكرات التدريب الخاصة بجيش التحرير.
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نتيجة للعمليا   هذه المدينةب فقد واجهت . وأكثرها نزوحا  للسكاندما اُ  المناطق

من أهوال الحرب واذاباتها  بين الدول المتحا بة، المواقعالعسكرية وتبادل 

وُشرد  ،مبانيهاالكثير من ر  دُم حيُث  لم تُعانة أية مدينة أخرى. ما هاتافضاو

 ( . 34) وقُتل ادد كبير من ُسكانها 

خط  خروج إلي  ، 1941أدى إنسحاب القوا  البريطانية ان بنغازي سنة       

المنطقة من جديد في قبضة هذه وقعت بالتالي وبنغازي وأجدابيا ان سيطرتهم، 

فذ  في ونُ  ينتقمون من سكان بنغازي إنتقاما  مرواا ، االذين أخذو .اإليطاليين

كما قامت بعمليا  واسعة جرد  من خاللها  ،ن منهم حكم اإلادا يحق الكثير

موقف أن ومن المهم أن نشير هنا،  . من أمالكهم وصاد   أ زاقهم ينالكثير

 تجرؤلم حيُث إتسم بالحذ ،  ي،بمدينة بنغازالقبائل المحيطة تجاه اإليطاليين 

من شأنها تجنُبا  ألية أامال اسكرية أو ُمهاجمتها، الي اإلقتراب منها  قواتهم

 . ( 35)  لقواتها العسكريإهدا  المجهود 

 ها القوا  اإليطالية بحق أهاليتلقد كان للعمليا  اإلنتقامية التي نفذ       

قري الإلي أهالي بنغازي ادد كبير من األثر الكبير في نزوح  ،بنغازي

 ُكٍل من،ركز معظم النازحين في تحيُث .  ( 36 )الضواحي الُمحيطة بالمدينة و

 . ( 37 )سلوق القوا شة وجردينة و

                                                           
 .15، ص 17م، ص 1955دار البهاء،  ، مصر،1، طليبيا الشقيقة والية  برقة( محمد كمال،  34
 ( نفس المرجع . 35
، الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع واإلعالن،طرابلس، روميل والفيلق اإلفريقي( سليمان محمود سليمان،  36

 .182م، ص1998
 .411ص . 411مرجع سابق، ص ( القالل،  37
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هو الموقف ذاته ، كان الموقف العا  في مدينة سلوق حيال العائال  النازحة      

حيُث  التى شهد  حركة النزوح.الذى أتخذتهُ المناطق المحيطة بمدينة بنغازي 

عضهم الخيا  ونُصبت لب ،افتهم في المنازلوتمت إستض حفاوةبالنازحون قبل أستُ 

 . ( 38 )ُمحيط البيو  الواسعة في  واألكواخ

ينطبق الي كل مناطق النزوح، يمثلون هذا و في سلوق، النازحونكان       

اائلة ، الى سبيل المثال ال الحصر نذكر منها ،والعائال  البنغازية القبائل بأغل

قبل الحرب، واائلة  مع سكان سلوق صال  تجا يةلها كان التي  ،أجعودة

وغيرها وسي والجهمي والعالم. شمبش والعوشا  والكراغلة وبعيو واائلة الس

ت في المناطق التي نزح ووسائل العيش  وجد  األمنالتي  واألسر من العائال 

 . ( 39)إليها 

مع وتيرة الحياة  واوأنسجممع سكان سلوق،  النازحونتكيف سراان ما       

تصاهروا وتعاونوا طيلة فترة الحرب، ف ة والبدوية،يمناطق الريفتتميز بها الالتي 

الى إثر ذلك، نشاطا  قرية اإلقتصاد ال وشهد .بالمصلينمسجد سلوق وأكتض 

أنتعشت كما .  ( 40)ملحوظا  للحركة التجا ية لم يعهدها السوق المحلي قبل ذلك 

  حيُث إزداد بمنطقة سلوق،األامال التجا ية والمالية في المناطق الُمحيطة 

                                                           
 ( نفس المرجع. 38
، له معرفه جيدة بمن 18/9/2012( مقابلة أجراها الباحث مع السيد، عبد الرحيم عيسى إحواس، بتاريخ  39

 نزح إلي سلوق وضواحيها. 
 .183( القالل، مرجع سابق، ص 40
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 إثنانالي سبيل المثال،   في منطقة جردينة تد المحال التجا ية فيها، فوصلاادأ

 .  ( 41) محال  تجا يا  اشرون و

 -: م1943األوضاع العامة في سلوق بعد عام 

 ، وتمكنهم من بسط نفوذهم بشكل 1943إنتصا  الحلفاء في ليبيا سنة أدى       

 را  األمني في غالبية مناطق برقة.حالة من اإلستقإلى برقة،  كامل الي مناطق

، وهذه األصليةالنازحين الي العودة إلي مناطقهم ُمعظم  ،شجع هذا الوضعو

الحياة الي  نعكست أثا هاإ ،ادة مظاهر أفرز الجديدة  والُمعطيا  األوضاع

 .في مناطق النزوح  واإلجتماايةاإلقتصادية 

بعد  اإلقتصاد في سلوق موجة من الكساد والركود التجا ي والز اايشهد       

نت في ضعف القوة الشرائية التي كانتيجة ل إنتهاء العمليا  الحربية في برقة،

حيُث تقلص النشاط التجا ي لكثير من األنشطة  أوجها خالل تواجد النازحين.

 . ( 42)فية، وأوقف البعض األخر نشاطهُ بشكل تا   التجا ية والحر

الكثير من ، إلى مناطقهم النازحينأغلب عودة نتيجة لأيضا ، كما ظهر        

األمالك حول السيطرة الى  أغلبها دو التي كان ي الُمعقدة،والخالفا  المشاكل 

، التجا يةالمحال البيو  واأل اضي وكانت و .العقا ية التي تركها النازحون

                                                           
م، كان من بين سكان 14/3/2011( مقابلة أجراها الباجث مع السيد، عبد القادر عياد عامر، بتاريخ  41

 م. 1980د المحال التجارية التي تم هدمها سنة المنطقة، وعاصر وجو
م، من سكان سلوق وهو من 2012( مقابلة اجراها الباحث مع السيد، مفتاح بوعين الفاخري، بتاريخ  42

 ُمعاصري عاصر تلك الفترة . 
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إلي وقد أدي هذا الصراع (.  43) القضايا التى دا   اليها تلك الخالفا هى أهم 

السيطرة اليها وإنتزاع حقوق ملكيتها من أصحابها الحقيقيين، كما يداى  أغلب 

 .  ( 44)ُمالكها  

ا بسرده من أحداث ، وما قمنمن معلوما  بعض الوثائقطرحتهُ ما إن       

ة إفتراضنا الذى يدو  حول حقيقوفعاليا ، هو ما مكننا أخيرا  من الوصول إلى 

  خالل هذه المرحلة.تغير وتبدل نمط الحياة اإلقتصادية والمعيشية 

 وهى الفترة التي  ،1939ثائق المحكمة الشراية خالل الفترة من وتُشير     

نسب ٌمقا نة مع  نسبة الزواجفي ملحوظ إلى إ تفاع شهد  مرحلة النزوح، 

، أكثر مما كانت اليه بكثير بعد إنتهاء الحرب التى ظهر  بشكل ُملفت الطالق

كما أشا   السجال  المؤ خة فيما بين اامى .  ( 45)  1943في برقة سنة 

 ( . 46)  قضايا الطالق والنشوز نسب في ، إلي إ تفاع 1945و  1943

 

 

 

                                                           
 نفس المصدر.  )43
عائلته من بين من  م، كانت6/4/2016( مقابلة أجراها الباحث مع السيد، عاشور رمضان الشيباني، بتاريخ  44

 نزح إلي سلوق، ولهم أمالك في سلوق تم اإلستيالء عليها بحسب دعواه .
(، إحصائية عن أعمال المحكمة المتعلقة بقضايا  51، وثيقة رقم ) 2) م ، س ، ش (، د . س . و، رقم   )45

 .18م، ص 1939األحوال الشخصية، 
 . 2م، ص 1945مضمون السابق، (، ال 52( ) م ، س ، ش (، د . م ، وثيقة رقم )  46
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 -م 1943اإلدارة البريطانياااااة خااااا ا الرتااااارة مااااان  -رابعااااااً :

 .م1945

  -: يالتنظيم اإلدار

 

في  اإلنجليزشرع حتى برقة، إقليم القوا  البريطانية الي  سيطر أن ما        

وأوكل إلى  ،Wilsonإقامة حكومة اسكرية في برقة برئاسة القائد العا  ولسن 

غير أن  المدنية.مهمة اإلشراف الى الشؤون  Longrgرغ  البريغادير لونغ

إال مع بداية اا   ،توقف ولم تتمكن من مما سة مهامها امل هذه الحكومة

الحلفاء والمحو ، يا  العسكرية وتبادل المواقع بين حالت العملحيُث  ، 1943

 .  ( 47ق ذلك ) يدون تحق

 Winkin  ، أالن  ئيس اإلدا ة ونكلن كمنج1943في ما س سنة       

Kameng،  إستبدال لقب الحكومة العسكرية البريطانية، رغالذي خلف لونغ ،

العسكرية ليس  أن الحكوما  انية. ذلك ألنه  أىبلقب اإلدا ة العسكرية البريط

من  تمالذي العا   اإلدا ي وهذا هو الطابع . ( 48من حقها اإلشتغال بالسياسة )

حيُث جرى  .وتفعيل غالبية قطاااته خالله تنظيم إقليم برقة وإدا ة مؤسساته

بنغازي والجبل األخضر  -:وهي  إلى ثالث وحدا  إدا يةتنظيم األقليم وتقسيمه 

 يسااده تسعة ،موظف بريطانيكل وحدة من هذه الوحدا  يرأس وود نة، 

                                                           
مجلة م" ، دراسة مقارنة، 1951 -م1943( الصالحين الخفيفي، " األوضاع العامة في برقة وطرابلس  47

 .118م، طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ص2000 –م 1999، 21،22ع الشهيد
م 1978الميار، أحمد الباروني، طرابلس، ، ت عبد الحفيظ تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور( جون رايت،  48

 .179ص
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يحملون لقب متصرف، ودون هؤالء، تسعة  موظفين بريطانيين وثالثة ليبيين

 . ( 49موظفين ليبيين كل منهم بوظيفة قائمقا  قضاء، وسبعة اشر مدير ناحية ) 

قضية ضمن األاإلدا ة  هافقد أبقتأما فيما يتعلق بوضع سلوق اإلدا ي،       

جردينة ومسوس والمقرون وزاوية ُكٍل من ظلت التابعة لمتصرفية بنغازي، كما 

منطقة النواقية فيما بعد إليها  يفتثم أض لقضاء سلوق.واحي تابعة ، ننالطليمو

، إلي يةالمالية واإلدا سلوق تبعية أيضا ،  اإلدا ة البريطانية أبقتكما  والترية،

 ( . 50)  اهدها باإلدا ة اإليطالية كما في سابق متصرفية بنغازي،

بالجانب القضائي، فأبقت الى مها   اإلدا ة البريطانيةكما أهتمت       

 قر  ما، وأاإليطاليالعهد خالل كانت اليه المحكمة الشراية كما وصالحيا   

التي تنُشر من  رسميةالحكومية القناة ال. كما جعلت منها  انها من أحكا يصد 

 المعامال إلجراءا  ومن خاللها كل اأوقفت ها وتوجيهاتها. حيُث قرا اتخاللها 

نقل والتي ، دائرة الطابوالُمسجلة ب العقا ية بتسجيل وتوثيق األمالكالُمتعلقة 

 ( . 51) أصولها وسجالتها إلى طرابلس أثناء الحرب  معظم اإليطاليون

تطوير الجهاز بجهد كبير لاإلدا ة البريطانية قامت في السياق نفسه،       

وخصصت لهم  الشرايين تد يب وتمرين القضاةالى حيُث املت ، القضائي

تحديد . كما املت الى مرتبا  شهرية ثابته، اوضا  ان المنح غير المنتظمة

في القضايا الخاصة  النظرفأاطتها حق  ،مجال ونشاط المحكمة الشراية
                                                           

 .166، ص1951، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، قضية ليبيا( محمود الشنيظي،  49
(، رسالة من الضابط القضائي إلي قاضي محكمة سلوق،  53( ) م ، س ، ش (، ر . ط . ق، وثيقة رقم )  50

 م.1943ة، بخصوص إعالمة بعدم النظر في تسجيل األمالك الخاص
 .( نفس المرجع  51
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دون النظر بالقضايا التي  ،بالزواج والطالق والتبني والوالية والوصاية والهبا 

                                                                      . ( 52 )تتعلق بالموا يث وما في حكمها 

البريطانية، بالعمل الى من جهة أخرى، قامت اإلدا ة العسكرية       

من هذه الفترة خالل تخلصت حيُث  ،القانونية والتنفيذية ة المحكمةسلطتعزيز

وصالحيا  ُسلطا  الضابط القضائي منحت و .الحكوميةمجالس الصلح سلطة 

أحكامها تطبيق في  محكمةالمساادة الي واسعة في تطبيق القانون والعمل 

 وإحضا  المتهمين والشهود، وحماية المحكمة وموظفيها أثناء إنعقاد جلسا 

الوالي ه، من إختصاص وُمعاونيكان قرا  تعيين القاضي . ( 53)  المحكمة

الصالحيا  الواسعة التي ُمنحت لمحكمة وكانت  (. 54البريطاني في بنغازي )

المحكمة د جة هي التي حدد  سلوق الشراية خالل اهد اإلدا ة البريطانية، 

من نائب  ،القضائيةهيئة لل الوظيفية د جةالوبالتالي تغير  معها  اتها.إختصاصو

      . اإلدا ية هابصالحيا  واسعة في نطاق حدود إلى د جة قاضي ،للقاضي

إستخدا  للمحكمة الشراية في سلوق، ب البريطانيةسمحت اإلدا ة كما       

أصد   قرا ا  و عهد اإليطالي.األختا  التي سبق وأن أستعملتها المحكمة خالل ال

تحتوي الى  العبا ا  التيإستعمال من في الوقت ذاته،  المحكمة منعت فيه

                                                           
(، خطاب صادر عن القيادة العسكرية في برقة، إلي  54( ) م ، س ، ش (، ر . ط . ق، وثيقة رقم )  52

 م.1943القضاة والقبائل، بخصوص تدريب القضاة وتحديد إختصاصات وعمل المحاكم، 
ن نائب الضابط القضائي إلي قاضي ل، م 6(، رسالة  رقم  55( ) م ، س ، ش (، ر . ط . ق، وثيقة رقم )  53

 م.1944سلوق، بخصوص إستعداد دائرة البوليس للتعاون مع المحكمة، 
( ) م ، س ، ش ( االدارة العسكرية البريطانية في برقة، الضابط األعلى للشؤون المدنية للشرق األوسط،  54

 .11م، ص1945، 17، ع 1، ج جريدة برقة
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إستبدالها و ،اإليطاليةدولة أو تحمل شعا ا  ال ،تمجيد لملك إيطالياابا ا  

  . ( 55بالبسملة ) 

  -: اإلدارة المالية

خالل إدا تها  لماليةاإلقتصادية وا جملة من المشاكل اإلدا ة البريطانية واجهت

وفي هذا  عامال  التجا ية.القضايا المتعلقة بالنقد والمُ  والى  أسها ،إلقليم برقة

اإلطا  تم تحديد الجنية المصري إلي جانب الليرة اإليطالية، كأساس للتعامال  

، نقدالمشاكل الناتجة ان إ تفاع وإنخفاض قيمة ال تفاديلو .والمالية التجا ية

 . ( 56ليرة ايطالية ) 492قيمة الجنيه المصري بحوالي  اإلدا ة  حدد 

في تعاملها مع  ان قبول العملة اإليطاليةاإلدا ة البريطانية أمتنعت كما       

من ثمن مايدفعونه لها  %25ثم ادلت النسبة بمقدا   %50األهالي إال بمقدا  

ينية، ثم قر   فيما بعد اد  قبولها حتى في النسبة شراء المواد التمولقاء في 

وهي أغلب  ،الضئيلة من ثمن التموين، وبهذا أصبحت العملة اإليطالية القيمة لها

 ( . 57) ما يملكهُ الشعب الليبي من ثروة مالية 

من  أوقفتأصد   قرا ا  أشرنا في حديث سابق، أن اإلدا ة البريطانية لقد      

الرهن والبيع امليا  منعت حيُث  خالله الطلبا  الخاصة بالتسجيل العقا ي.

                                                           
 ، مصدر سابق.53( وثيقة رقم  55
، موجه من المستشار القضائي 2/ ر/  29(، خطاب رقم  56( ) م ، س ، ش (، ر . ط . ق، وثيقة رقم )  56

الكولونيل فانتلنت، إلي رئيس المحكمة المدنية، بخصوص الديون وتحديد سعر صرف العملة اإليطالية، 
 م. 1945

           د. ب، د ن، ليبيا،وثائق جمعية عمر المختار، صفحات من تاريخ ( محمد بشير المغيربي،  57

 .18م، ص 1992



 
 

140 
 

اليها شهادا  الملكية التي صادقت   فضتو، الخاصة باألمالك العقا ية

اإلدا ة قامت .  ( 58)الثانية  العالمية اقب إندالع الحرب ،المحكمة الشراية

الناتجة ان اد  توفر المساكن الصالحة  ، نتيجة لألزمة 1944سنة  البريطانية

سمحت والمفروضة الي األمالك العقا ية.  القيودإليواء النازحين، بإلغاء بعض 

بشرط أال  الذي أجاز تأجير األ اضي والمباني ، فقرة أ 8 قم القانون بتطبيق 

 .( 59) واحدة السنة ال تتجاوز مدة إستغاللها

مؤسسا  في الُمعالجة الفراغ اإلدا ي حاولت اإلدا ة البريطانية كما       

برقة، والذي أدي إلي حالة من التخبط في من نسحاب اإليطالي اإلالحكومية بعد 

الُمعطلة  الشبه في ُمقدمة المرافققطاع الصحي ال حيُث كان .أغلب القطااا 

األوبئة  الكثير من نتج انهُ إنتشا مما ، دما أدنى الختقديم ان  العاجزة

 14في البريطانية  اإلدا ةداا األمرالذي .  في غالبية مناطق اإلقليم واألمراض

ا ي الخاص بالتحصين اإلجب 14إصدا  األمر العا   قم إلى  ، 1943سنة  مايو

الطااون التي كان أهمها وأخطرها، مرض و ضد األمراض القابلة لإلنتشا .

 . ( 60والكوليرا والجد ي والسل الرئوي والحصبة ) 

                                                           
 ، مصدر السابق.53( وثيقة رقم  58
/ آ، صادرة عن القسم القضائي الي  25(، رسالة رقم ل /  57( ) م ، س ، ش (، ر . ط . ق، وثيقة رقم )  59

 م .1944قاضي سلوق، بخصوص تحديد أوجه التصرف باالمالك العقارية الخاصة، 
، 14، ع2ج جريدة برقة الرسمية،، الضابط الرئيس للشؤون المدنية للشروق األوسط،  ) م ، س ، ش (   )60

 .27م، ص1945اإلدارة العسكرية البريطانية في برقة، 
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ألغت  مرسوما   ، أصد   اإلدا ة 1945سنة  في العاشر من سبتمبر      

وقر   وضع قوانين  صحي.الالطا ئة الُمتعلقة بالجانب القرا ا  بموجبة 

 . ( 61م العمل بالمجاال  الطبية )يتُنظتعمل الي  ولوائح 

التى الشروط  ، بعضصحيال في القطاع فيما يخص العملاإلدا ة ضعت و       

إجتياز اإلختبا ا  كان أهمها،  .العاملين بالمجال الطبييجب أن تتوفر لدى 

 كالتمريض للحصول الي ترخيص مزاولة المهن الطبية الُمساادة،الُمقر ة 

العاملين بالمجال الطبي من ُمما سة قامت اإلدا ة بمنع . كما القابال ومهنة 

التي يتعذ  الوصول برقة  ودواخل أما في قُرى الحكومي.نشاطهم خا ج اإلطا 

للمواطنيين  سمحت اإلدا ةالمراكز الطبية ذا  الطابع الحكومي، فقد  فيها إلي

 ( . 62)  الطب الشعبيببتعاطي العمل 

 -: القبائلالبريطانية تجاه  سياسة اإلدارة

المشاكل  منجملة  اقب إنتهاء الحرب، واجهت اإلدا ة البريطانية      

را  الي مشرواها تعقيدا  وتأثي عراقيلالُمنغصا  التى كانت من بين أكثرالو

 نفوذهاسيطرتها وبسط هادفة إلى المساايها فشلت الكثير من و السيادى في برقة.

واجز  في أكثر من  .الى القبائل والعشائر المتمركز في مناطق ودواخل برقة

م وقوانين وفق نظ عيش والحياةبأهمية الوالعشائر القبائل  إقناعُمناسبة الى 

 .  المدنية اإلدا ة

                                                           
 ( نفس المصدر. 61
 .20نفس المصدر، ص(  62
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والعشائر في برقة،  القبائلإحتواء بشتى الُطرق  اإلدا ة البريطانية اولتح      

وسمحت ُمحيطهم اإلجتمااي. في  صالحيا بعض الايان األمشائخ وفمنحت ال

الُمعقدة  نزااا الأما  . في مناطقهم البسيطة والمشاكل الخالفا وفض  بحللهم 

األمنية والقضائية جها  الإلي  إحالتهاالتي ال يُمكن ُمعالجتها، فالواجب اليهم 

   ( . 63)  اإلختصاصوذا  العالقة 

قبائل الالي الرغم من الجهود الُمضنية التي بذلتها اإلدا ة البريطانية إلقناع       

أن أغلب تلك الجهود  إال ة إتباع التعليما  الصاد ة إليهم .عشائر بفائدة وأهميالو

تها بعيدا  حل جميع نزاااتها وخالفاالكثير من القبائل  فضلتإذا قد باء  بالفشل، 

من بين أهم هي  ،أ المتعلقة بالث كانت المشاكلحيُث  ان المؤسسا  الحكومية.

كانت وهي التي  را  الي تماسك المجتمعا  القبلية.تأثي وأكثرهاتعقيدا  القضايا 

 والعشائرة القبائلالضغط الي وألجل  و اء ارقلة السياسة البريطانية في برقة.

خ القبائل مشائمن األوامر إلي في بداية األمر ُجملة اإلدا ة ، وجهت المتمردة

 ، الذي 1943مايو 12أهمها القرا  الصاد  في  والعشائر في امو  برقة. كان

إثا ة الفتن واد   اإلدا ة العسكرية البريطانية، اإللتزا  بنظم وقوانينحث الي 

  . ( 64)   األقليم أمن  وإستقرا التي قد تُهدد  والفوضي

                                                           
 ، مصدر سابق.54( وثيقة رقم  63
(، خطاب موجه من )د.ك.كمنج( بريجادير والي برقة،  58( ) م ، س ، ش (، ر . ط . ق، وثيقة رقم )  64

 م.1943إلي القبائل، بخصوص اإللتزام بقوانين وأوامر الحكومة، 
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ومكانته  إد يس السنوسي األميرمحمدنفوذ اإلدا ة البريطانية  غلتأستكما       

الى ترك  القبائل حثف ،بإتباع توجيها  الحكومةإقناع القبائل ، في في برقة

  . ( 65)  والتشرذ  إلى التفككتؤدي بهم التى  ،الخالفا  والصرااا  الشخصية

يس السنوسي إد محمد األميراإلدا ة البريطانية وتدخال  لم تكن أوامر       

عشائر القبائل والموقف غالبية نها لم تُغير من تُجدى نفعا . حيُث أونصائحة، 

، بأن أالنت الي ذلك  ادزأن بعض القبائل بل  ،سياسة اإلدا ة البريطانيةحيال 

المشاكل والخالفا  يُثير فأخذ بعضها  لألوامرالصاد ة إليها. اصيانهاوتمردها 

بمعاقبة  تواد ف ،لغة أشد لهجةإستخدا  الى اإلدا ة أجبر القديمة، األمرالذي 

العمل الى ب  ؤساء القبائل والعشائر، محكمة سلوق الشرايةوأمر   .المخالفين

 ( . 66)  مشاكلهم وفق الصالحيا  التي ُمنحت لهم في إدا ة مناطقهمحل 

، فقد فضل منطقة سلوقمثل  المستقرين داخل المدن والقريالسكان أما       

 شكلَ (  67)  ابر المحكمة الشرايةوخالفاتهم نزاااتهم  حل ة األهالي غالبي

خطط  تنفيذ أما  قويا   اائقا   برقة، بعض قبائل واشائرالذي تبنتهُ الموقف السلبي 

ودفع هذا الموقف السلبي،  .العسكرية البريطانية في برقة اإلدا ةوسياسا  

نة سكان طمأجولة تفقدية تهدف إلى  تنظيمإلى إد يس السنوسي  األمير محمد

دينة حيُث شملت هذه الجولة م .اإلقليم  أغلب مدن وقري برقة، زا  خاللها

                                                           
خطاب مفتوح إلي عموم أهالي برقة، صادر عن السيد ، ( 59) م ، س ، ش (، ر . ط .  ق، وثيقة رقم )   )65

 سي، د، ت.إدريس السنو
، من الميجر ) د. هـ. وير (، 2د/  /46(، خطاب رقم   60) م ، س ، ش (، ر . ط . ق، وثيقة رقم )   )66

متصرف لواء بنغازي، موجه إلي قاضي سلوق، بخصوص أستياء اإلدارة من تصرفات بعض القبائل المخالفة 
 م. 1943التوجيهات الصادرة إليها، 

، من الضابط القضائي، إلي 19(، رسالة  رقم، ل /  61ق، وثيقة رقم ) ( ) م ، س ، ش  (، ر . ط .  67

 م.1943قاضي سلوق، يستعلم فيها عن قضية متداولة بالمحكمة بخصوص دفع دية، 
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خاللها باإلجتماع مع  إد يس األمير قا    .1944يوليو سنة 11في سلوق 

 .    ( 68شعبيا  كبيرا  ) موا إلستقباله إحتفاال  ، الذين نظخ القبائلساء ومشائ ؤ

   (69. )                                                                                                                

     . سل    ووعهاء وأعيان السن سي ( عمعت السيد محمد إدريس 5 ص رة رقم )

 جلترررا إنتصررا ها فرري الحرررب ، حترري أالنررت إن1945اررا  أطررل ا أن ومرر      

/  1/  17فري  وأالن المسرتر آيردن فري مجلرس العمرو  البريطراني .العالمية الثانية

ذلررك الحررين  ذُ ، ومنررليبيرراأنرره لرريس إليطاليررا الحررق فرري إسررترداد مسررتعمرة   .1945

 . بدأ  مرحلة جديدة ومميزة من تا يخ ليبيا اإلقتصادي واإلجتمااي

 

                                                           
 .589( شكري، مصدر سابق، ص 68
 . 168( بوسالمة، مرجع سابق،  69
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 الخــاتمــــــة

علي الرغم من ضيق الفترة الزمنية التي تناولتها هذه الدراسة، غير أنها      

رة أشتملت علي أحداث تاريخية بارزة وفعاليات إقتصادية وإجتماعية كثي

عن األحوال اإلقتصادية واإلجتماعية في ، أفسحت المجال للتحدث .ومتنوعة

  . سلوق  منطقة 

علي الرغم من أنه إمتداد طبيعي  ،ن تاريخ سلوق اإلقتصادي واإلجتماعيإ     

يختلف عن غالبية مناطق لهُ لألحداث التاريخة في إقليم برقة، إال أن النمط العام 

تمتعت بموقع   وهذه الخصوصية فرضتها عوامل عدة أبرزها، أن سلوق .اإلقليم

ً ز اإليطاليين  للسيطرة عليها وإست، حف  مهمأمني   .غالل هذا الموقع عسكرياً وأمنيا

ة الجنوبية وظهرت قيمة الموقع، خالل توسع القوات اإليطالية نحو مناطق برق

فكانت سلوق بالنسبة لإليطاليين، هي خط الدفاع والهجوم  .والغربية حتى إجدابيا

 في آن واحد .

مناطق باقي أنظمتها اإلدارية في سلوق أسوة ب ،طبقت اإلدارة اإليطالية      

كما  .تركيبة سلوق القبلية والعشائرية وراعت في هذا التنظيم، ،ومدن إقليم برقة

من المؤسسات واإلدارات المدنية وافر  نصيب أيضاً، كان لمنطقة سلوق

التنظيم هو نفُسه الذي  وهذا ا في ذلك شأن باقي مناطق اإلقليم.شأنهوالعسكرية، 

 وإن أختلفت التسميات .  اإلدارة العسكرية البريطانيةسارت عليه 
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يطالية خالل الفترة األولى من سيطرتها علي سلوق، اإلاإلدارة سمحت        

خاصة المحكمة الشرعية، حضور بعض جلسات اإليطاليين، ب هالضباط

ً  .اضيباألرالتي تتعلق الجلسات   ونظام  لخصوصية عملواضحاً  ما يُعد إنتهاكا

  .  المؤسسة القضائية

من المجالس العرفية، وهي  اً جديد شكالً  ،كما أفرزت سياسة إيطاليا      

وهي عكس  .حكمة الصلحية ذات الطابع الحكوميالمجالس الصلحية أو الم

ها، من حيث التكوين والدور المنوط ب ،سكان برقةعهدها المجالس التي 

هذا  تم إلغاءو .ة خالل إنعقادهاسات المحكموسمحت لهذه المجالس بمرافقة جل

التقليد في عهد اإلدارة العسكرية البريطانية، وأعيدت للمؤسسة القضائية كل 

 سلطاتها، وأصبحت أكثر تنظيماً وإستقاللية .

التعليمية ة السكان، من خالل مؤسساتها حاولت إيطاليا التسلل إلى ثقاف     

اته، لخدمة الليبيين والدينية والطبية، وتم تسخير هذه المؤسسات في الوقت ذ

دون أن تسعى لتطوير تلك القطاعات، بحيث ترقى بالمستوى  .واإليطاليين

 الفكري والتعليمي للسكان .

بعض زوح إلى للنمن السكان  اً كبيرعدداً دفعت سياسة إيطاليا الجائرة،       

والتى أثرت دون وفيلسطين. مثل مصر والجزائر  ،وغيرهارة المجاودول ال

اإلذالل واإلهانة كانت سياسة و .شك، في بُنية سلوق اإلقتصادية واإلجتماعية

 . والتجويع وزرع الفتن، جنباً إلى جنب، مع سياسة القمع واألرهاب



 
 

147 
 

 لي بعض األراضي الزراعية فيتمكنت اإلدارة اإليطالية من اإلستيالء ع      

وفق البرنامج اإلستيطاني إال أن األراضي المغتصبة لم تُستغل ، سلوق

وأُسغلت فقط بشكل فردي، من قبل بعض المستوطينين اإليطاليين في  .الحكومي

 سلوق . 

، من حيُث الجوانب اإلقتصاديةعلي ضبط وتنظيم  يطاليةعملت اإلدارة اإل     

كما قامت  .والضرائب لتجارية، وتحديد الرسومتراخيص األنشطة اإصدار

  . لنجاح األنشطة التجارية والماليةتوفير المرافق الالزمة ب

حيُث  في إقتصادها خالل عهد اإلدارة البريطانية، تذبذبسلوق كما شهدت     

بفعل وجود  ،ذروة نشاطة خالل سنوات الحرب العالمية الثانيةوصل إلى 

إثرعودة النازحين إلي مناطقهم ، والركودفي حين عانى من الكساد  .النازحين

 . إنتهاء العمليات العسكرية في برقةعقب  األصلية،

 نيب تعال فتيل الصراعات والخالفانجحت الحكومة اإليطالية، في إش    

وهو ما أربك اإلدارة  .برقةمن إنسحابهم عقب السكان، وظهرت نتائج ذلك 

 .  خططاتهابرامجها ومالكثير من  البريطانية، وعرقل سياساتها، وعطل 

البنية اإلقتصادية واإلجتماعية أن الحالة التي كانت عليها  ،نستنتج إننستيطع     

ً لترابط كانت ن  ، م (1945 -م 1927الفترة من )  ، فيفي سلوق بُنية التاجا

. إن خصوصية  مناطق إقليم برقةبقية ُمدن و ها، مع اإلقتصادية واإلجتماعية في

هو الذى دعا الحكومة اإليطالية إلي أن  ،موقع سلوق الجغرافي واإلسترتيجي
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ً خاصاً، حيُث جعلت منها مركزاً لنشاطها األمني  تولى سلوق إهتماما

  . داعمة لذلك النشاطأهم الركائز اإلدارية الفأقامت فيها ، واإلقتصادي

قد شهدت سلوق جملة من فاإلدارة العسكرية البريطانية، أما خالل عهد 

المتغيرات اإلقتصادية واإلدارية واإلجتماعية، وتمخضت سياسة إيطاليا تجاه 

اإلجتماعية، كانت الُمعرقل الرئيسي لسياسة  المشاكلمن السكان، عن جملة 

اإلدارة البريطانية في برقة. كما حاولت اإلدارة البريطانية إدخال بعض 

، حيُث حاولت تطويرعمل وأداء النظام اإلداريالتعديالت والتحسينات على 

تكفل حقوق ملكية  ،إصدار قوانين صارمةبقامت كما  المؤسسة القضائية.

ً من بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية، أبدت و رف بها.العقارات والتص شيئا

 ،سمحت بتأجيرها بشكل مؤقتحيُث ، ما يتعلق بإستغالل العقارات فيالمرونة 

من بنغازي إلى  التي شهدت حركة النزوحالحرب العالمية الثانية،  ترةفخالل 

 سلوق .
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 قائمة المصادر والمراجع 

 -أوالً ( الوثائق :

     -منشورة :الالوثائق غير  -

 -وثائق محكمة سلوق الشرعية : -
 

 .( م1939 -م 1937) (  لسنة 2أ ( سجل القضايا رقم )
 
ح أحد األسماء المتداولة لسلوق ض، تو36 ، قضية رقم( 1) وثيقة رقم  ( 1

 م .1937

 
 م  1937(، نفس مضمون الوثيقة السابقة  34قضية رقم ) ،( 2) وثيقة رقم  ( 2

 
، بخصوص عالقة المحكمة 8،9،10قضية رقم  ،( 7) وثيقة رقم  ( 3

 م .1937بالدوائر الحكومية، 

 
مدير مركز   ى، من قاضي سلوق، إل885خطاب رقم  ،( 9) وثيقة رقم  ( 4

عقود الزواج، والضوابط تكليف إمام المسجد، بمهمة إبرام جردينة، بخصوص 
 م . 1937الواجب إتباعها،

 
 م .1937(، إرسالية عن أعمال المحكمة، 10)وثيقة رقم  ( 5

 
بيع أحدى األراض في سلوق،  ى، تُشير إل70، قضية رقم ( 27وثيقة رقم ) (  6

 . م1939لصالح  الحكومة اإليطالية، 

 

 وفاة مجند ليبي في الحبشة  د.ت.  ى، تُشير إل( 41)وثيقة رقم  ( 7

 
 م . 1937، المضمون السابق، 347،  صحيفة رقم ( 42)وثيقة رقم  ( 8

 
 م . 1939، المضمون السابق، 52، قضية رقم ( 43)وثيقة رقم  ( 9
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طاب موجه من قاضي محكمة ، خ131، قضية رقم (44)وثيقة رقم  ( 10

 ىفي صرف التعويضات، كما تُشير إل قائمقام، بخصوص الشروع ىلوق، إلس
 م . 1937وفاة ليبي في الحبشة، 

 
، توضح الكيفية الواجب إتباعها في صرف التعويضات، ( 45)وثيقة رقم  ( 11

 م .1939
 

، تُشير إلى 144، 143، 142، 141، 140، قضية رقم (46)وثيقة رقم  ( 12

م 1937شتغالهم بالزراعة، إعدد من الطلبات المقدمة من بعض األهالي إلثبات 

. 
 

طلبات موجهة من بعض  ،58، 57، 56، قضية رقم (47)وثيقة رقم  ( 13

أقاربهم محكمة سلوق الشرعية، بخصوص رغبتهم في إستالم  ىالموطنين إل
 . من ملجأ سلوق

 
، إحصائية عن أعمال المحكمة المتعلقة بقضايا األحوال (51)وثيقة رقم  ( 14

 م .1939الشخصية، 

 

 م.1931 -م1927( لسنة 1ب( سجل القضايا رقم )

قليم برقة، اإلداري في إ، وضع سلوق 67، قضية رقم ( 4 )وثيقة رقم  (1

 . م1927

 م.1931،المضمون السابق، 74، نمرة ( 5 )وثيقة رقم  ( 2

، تتعلق بوضع وشكل محكمة سلوق 273، قضية رقم ( 8) وثيقة رقم  ( 3

 م . 1928الشرعية، 

 
، مكان لبيع الخموروجود  ى، تُشير إل55، قضية رقم (15)وثيقة رقم  ( 4

 م . 1927

 
لصالح   زراعية ، تنازل عن أرض220، قضية رقم (17)وثيقة رقم  ( 5

 م .1927،الحكومة اإليطالية

 
في إدارة  الباشكاتبوظيفة  ى، تُشير إل279قضية رقم  ( 18) وثيقة رقم  ( 6

 م . 1928، سلوق
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، دور مجلس المحكمة الصلحي في تقسيم 65، قضية رقم (25)وثيقة رقم  ( 7

 م .1927العمل بين األهالي، 

 
الكيفية المتبعة في حل  ى، تشير إل41، قضية رقم ( 26) وثيقة رقم  ( 8

 م . 1927الحرث والحصاد ،  يلمواطنيين خالل موسمالمشاكل بين ا

 
اإلستيطان من أشكال  شكل  ى، تُشير إل185، قضية رقم ( 28) وثيقة رقم  ( 9

 م . 1927الزراعي في سلوق،

 
ح وجود مكان إليواء الحيوانات ض، تو329قضية رقم  (، 29)وثيقة رقم  ( 10

 م .1928الضائعة، 

 
 م . 1928، بالغ عن نفوق حيوانات، 286، قضية رقم ( 30) وثيقة رقم  ( 11

 
ح بعض العالمات التي تُميز ض، تو153قضية رقم  (، 31)وثيقة رقم  ( 12

 م . 1927، وتعرف لدى العامة بالوسام الحيوانات

 
 م .1927، حصر تركة أحد التجار،190، قضية رقم ( 32) وثيقة رقم  ( 13

 
والداللة في  السماسرةدور  ى، تشير إل12، قضية رقم ( 33)وثيقة رقم  ( 14

 م .1927، سوق سلوق
 

أستخدام األختام أهمية ح ض، تو31، قضية رقم ( 34) وثيقة رقم  ( 15

 م .1928 ،الخاصة

 
 م . 1927،ىوجود مقه ى،  تشير إل193ضية رقم ، ق( 35) وثيقة رقم  ( 16

 
إستمرار إستخدام العملة  ى، تشير إل 211، قضية رقم ( 36) وثيقة رقم  ( 17

 م .1927التركية المجيدي، 

 
أهم الشخصيات  ى، تُشير إل245، 244رقم  ، قضية( 37) وثيقة رقم  ( 18

 م . 1927التي يتكون منها مجلس سلوق الُصلحي، 

 
، توضح إعتماد المناسبات 334، قضية رقم ( 38) وثيقة رقم  ( 19

 م .1928الجانب اإلقتصادي،  ىعل ،يةفي المناطق الريفية والبدو اإلجتماعية 
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وره في بيت المال ود عن ، تتحدث85، قضية رقم ( 39) وثيقة رقم  ( 20

 م . 1927، توفيراإلعانات اإلجتماعية

 
آلية تعيين المجلس  ىإلتوضح ، 44قضية رقم  (، 40) وثيقة رقم  ( 21

 م .1927الصلحي، 
 
 .(  م1948 -م 1943) ، ( أ )ت( رسائل الضابط القضائي  

 
 ى، موجهة من قاضي سلوق، ال17رقم  ، رسالة( 6) وثيقة رقم  ( 1

المستشارالقضائي في برقة، يصف فيها البناء الذي كان ملجأ لإليتام، ومبني 
 م .1948البيرقو، 

 
، رسالة من الضابط القضائي إلي قاضي محكمة سلوق، ( 53)وثيقة رقم  ( 2

 م .1943ل األمالك الخاصة، بخصوص إعالمة بعدم النظر في تسجي

 
 ىي برقة، إل، خطاب صادر عن القيادة العسكرية ف( 54)وثيقة رقم  ( 3

 م 1943القضاة والقبائل بخصوص تدريب القضاة وتحديد إختصاص المحاكم، 

 
قاضي  ىل، من نائب الضابط القضائي إل 6 رسالة  رقم  (، 55)وثيقة رقم  (4

 م 1944ليس للتعاون مع المحكمة، سلوق، بخصوص إستعداد دائرة البو

 
، موجه من المستشار القضائي 2/ ر/  29، خطاب رقم (56)وثيقة رقم  ( 5

الكولونيل فانتلنت، إلي رئيس المحكمة المدنية بخصوص الديون والعملة 
 م .1945اإليطالية، 

 
ل / آ، صادرة عن القسم القضائي الي  /25، رسالة رقم  ( 57 )وثيقة رقم  ( 6

قاضي سلوق، بخصوص تحديد أوجه التصرف باالمالك العقارية الخاصة، 
 م . 1944

 
برقة،  ىموجه من )د.ك.كمنج( بريجادير وال، خطاب ( 58 )وثيقة رقم  ( 7

 م .1943القبائل، بخصوص اإللتزام بقوانين وأوامر الحكومة،   ىإل

 
عموم أهالي برقة، صادر عن السيد  ى، خطاب مفتوح إل( 59 )يقة رقم وث ( 8

 إدريس السنوسي، د، ت .
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، رد. هـ. وي ، من ميجر2د/  /46ب . ، خطاب رقم ب ( 60 )وثيقة رقم  ( 9

قاضي سلوق، بخصوص أستياء اإلدارة من  ىمتصرف لواء بنغازي، موجه إل
 م . 1943درة إليها، تصرفات بعض القبائل المخالفة لتوجيهات الصا

 
 ى، من الضابط القضائي، إل19، ل / ، رسالة  رقم( 61 )وثيقة رقم  ( 10

قاضي سلوق، يستعلم فيها عن قضية متداولة بالمحكمة بخصوص دفع دية، 
 م .1943

 

 . ( م1939 –م 1937)  ( 3 )ث( ملف الضبط مج 
 
مناطق نزوح المهاجرين  ى، تُشير إل2، قضية رقم ( 20) وثيقة رقم  ( 1

 م .1938

 م .1937، المضون السابق، 126، قضية رقم ( 21)وثيقة رقم  ( 2

 
 م . 1938، المضمون السابق، 160، قضية رقم ( 22)وثيقة رقم  ( 3

 

 -:(  م1938)  لسنة ( سجل المقاوالتج
 
، سند ملكية عقارية، يُوضح بعض الرسوم 47، رقم ( 11)وثيقة رقم  ( 1

 م .1938والضرائب العقارية، 

 

 -: ( م1929) ( دفتر المحاسبة لسنة ح
 
، إيصاالت جباية رسوم مالية، رقم ( 14) ، ( 13) ، ( 12)وثيقة رقم  ( 1

 م .296،298،345،1929

 

 -: ( م1938 -م 1937)  ( 5 )خ ( دفتر المناكحات مج 

 
 م .1938، 99، عقد زواج رقم ( 19) وثيقة رقم  ( 1

 
 م . 1938، 90عقد زواج رقم  (، 48) وثيقة رقم  ( 2

 
 م .1937، 207(، عقد زواج رقم  49) وثيقة رقم  ( 3
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 -: ( م1947 –م 1939) د ( دفتر الحسابات اليومية، 
 
إحصائية عن عدد قضايا األحوال الشخصية بالمحكمة  (، 51) وثيقة رقم  ( 1

 م .1939الشرعية، 

  . المضمون السابق، ( 52)وثيقة رقم  ( 2

 

 -ذ ( الوثائق المنشورة والخاصة :
 
اإلدارة اإليطالية  ىخطاب من أهالي سلوق إل (، 3) وثيقة خاصة رقم  ( 1

السيد  ى، صورة منها لد17إلقامة صالة الجمعة، رقم لهم  بخصوص اإلذن

 .  م1924 ،فرج مالس الفاخري

 
السيد محمد فرج القزيري،  ى، وثيقة خاصة أصلها لد( 24) وثيقة رقم  ( 2

 .  م1927تشير إلي عقارُمسجل بدائرة األمالك، 

 
شبكة المعلومات الدولية، الصفحة الرسمية للسيدة  (، 50) وثيقة رقم  ( 3

م  رسالة من السيد 2015 /1/9سلوى صفي الدين السنوسي، فيس بوك، 

القاهره إدريس السنوسي إلي ناصر الكزة، يطلب حضوره للمشاركة في مؤتمر
 م .1940بتاريخ 

 

 -ر ( وثائق بدون سجالت :
 
 ختم بأسم مدرسة سلوق األولية، د، ت. ( 16) وثيقة رقم  ( 1

 
 .  م1945، بخصوص سند ملكية عرفي، ( 23) وثيقة رقم  ( 2

 

 -ثانياً ( المراجع العربية والمعربة :

غرافية، دراسة في الجأبو لقمة، الهادي مصطفي، سعد الدين القزيري،  ( 1

 م .1995، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس

 
دراسات ليبية، نموالسكان في برقة في القرنيين أبولقمة، الهادي مصطفى،  ( 2

 م .1968، طرابلس، مكتبة الفكر، 20 -19
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، بحوث ودراسات في اإلستيطان اإليطالي في ليبياأبولقمة، الهادي،   ( 3 

، طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 2، ط2الليبي، جالتاريخ 

  م .1998

 
اإلستيطاني اإليطالي في ليبيا، اإلستعمار أبو لقمة، الهادي مصطفي، ( 4

 م . 1984طرابلس، مركزجهاد اليبيين للدراسات التاريخية، م، 1939 -م1911

 
التركية ضد الغزو اإليطالي المقاومة الليبية أرحومة، مصطفي حامد،  ( 5
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 مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية . 
 
صالح الدين،  "اإلستعمار اإليطالي ومحاولة إحتواء المؤسسة ، سوريال ( 6

م، طرابلس، مركز جهاد الليبيين 1،1985، عمجلة البحوث التاريخية الدينية "،

 للدراسات التاريخية . 
 
مجلة البحوث ميالد، "سياسة التعليم االيطالي تجاه المسلمين"، ، المقرحي ( 7

 3، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية .م، طرابلس1983، 2، عالتاريخية

 
حول األبعاد األيدلوجية  حبيب وداعة، "مالحظات أولية ،الحسناوي ( 8

 4،عمجلة الشهيداإلستعمارية اإليطالية أتجاه العرب الليبيين"،  للسياسة
 م   طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية .1983،

 
البريطانية في برقة، الضابط األعلى للشؤون المدنية  ةاالدارة العسكري ( 9

 م.1945، 17، ع1، ج جريدة برقةللشرق األوسط، 
 

 جريدة برقة الرسمية،الضابط الرئيس للشؤون المدنية للشروق األوسط،   ( 10

 م .1945، اإلدارة العسكرية البريطانية في برقة، 14ع

MUSSOLIN, BENITO,  A. NOV,  ALL ALI  . "DOLIRAPE",  ( 11   

.DICEMER ,DOLRAMARE 
 

UOUADELLA, CAELEDNALE, ERAZIO CON SCHAZION "AN  (12 
, DIDICATEALSSNA MEDIE SUAND DELLA SOLENNE"          

APRIL 1939, BENGHAZI, P 37 SOLENNE CONSA. 
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 19العنيزي، محمد " الذكرى الثالثة والسبعون لتأسيس الجيش الليبي  ( 13

 17م، بنغازي، مطبعة 2012، 28ع  جريدة األحوال، م، "1940أغسطس 

  فبراير . 

 
  -( الرسائل العلمية :ثالثاً 

 
، 1930 – 1842سعود دحدي، البُعد الجهادي المغاربي للطريقة السنوسية  ( 1

 -2009الجزائر، جامعة أبن يوسف بن خده،  ،منشورة رسالة ماجستير

 . م2010

 
المريمي، مصطفي محمد، اإلستيطان كفكرة إستعمارية ومدي تطبيقها علي  ( 2

م (، رسالة 1940 –م 1911مناطق ليبيا الشرقية فترة اإلحتالل اإليطالي ) 

 م. 1989ماجستير غير منشورة، بنغازي، جامعة بنغازي، 

 
ى محمد ، التاريخ اإلجتماعي لمدينة بنغازي من واقع سليمان، عائشة موس ( 3

(، رسالة ماجستير غير  1942 – 1901سجالت المحكمة الشرعية، ) 

 م.2003  -م 2002منشورة، بنغازي، جامعة قاريونس، 

 
قناو، الرويمي محمد، الكفاح الوطني للمهاجرين الليبيين ضد اإلستعمار  ( 4

ماجستيرغير منشورة، بنغازي، جامعة  م(، رسالة1945 -م 1911اإليطالي )

 م. 1993قاريونس، 

 
 

  -رابعاً ( الرواية الشفوية :
 
ُمقابلة أجراها الباحث مع الشيخ، السنوسي ياسين بوطيغان المغربي،  ( 1

م، يعرف الكثير من التفاصيل المتعلقة بمدينة سلوق 26/8/2017بتاريخ 

 وضواحيها.
 
م 26/6/2015بوالطيف، أرويلة الصالحين، مقابلة أجراها الباحث بتاريخ،  ( 2

 ،لديه معرفه جيدة بأحوال وظروف أصحاب المواشي . 
 
، لها خبرة في صناعة الخيام، مقابلة أجراها الباحث أزنيد، بدرحسيلة، ( 3

 م . 2012مقابلة أجراها الباحث بتاريخ 
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، 18/9/2012أجراها الباحث،  بتاريخ أحواس، عبد الرحيم عيسى، مقابلة  ( 4

 له معرفه جيدة بمن نزح إلي سلوق وضواحيها. 
 
  25الفاخري، صالح بوهديمة، مقابلة أجراها الباحث بتاريخ،  ( 5

 م، أحد سكان سلوق وله معرفة جيدة بتاريخها. 11/2011/

 
ك م، أحد مال2013إبريك المبروك، مقابلة أجراها الباحث بتاريخ ، الحرش ( 6

 أرض النقعة ولديه معرفة واسعة بعمليات المصادرة التي نفذت في سلوق. 
 
م، ولديه 2011الفاخري، أمهدي أبوقعيرة مقابة أجراها الباحث بتاريخ،  ( 7

 م .2011معلومات جيدة عن تربية اإلبل،

 
م، 2011الحضيري، فوزي بريك عبد ربه، مقابلة أجراها الباحث بتاريح  ( 8

 اشي في المنطقة .أحد مربي المو
 
م، 2016/  2 /27الفاخري، عمر حبشي ،مقابلة أجراهدا الباحدث  بتداريخ   ( 9

 له إطالع واسع بأحوال السكان ومعيشتهم . 
 

المجبددددري، إبددددراهيم عبددددد الكددددريم، المقابلددددة أجراهددددا الباحددددث بتدددداريخ  ( 10

م،  التحددق والددده بعددد أسددره، بمعسددكرات التدددريب الخاصددة بجدديش 14/2/2013

 لتحرير. ا
 

م، 6/4/2016عاشور رمضان، مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  ،الشيباني ( 11

كانت عائلته من بين من نزح إلي سلوق، ولها أمالك فيها، وتم اإلستيالء عليها 
 بحسب دعواهم .

م، من 2012مفتاح بوعين، مقابلة اجراها الباحث  بتاريخ ، الفاخري ( 12

  . سكان سلوق وعاصر تلك الفترة
 

م، كانت زراعة 2017 -8 -1مفتاح عمر مفتاح ،  بتاريخ ، الحضيري ( 13

 الحبوب مهنته الرئيسية إلى جانب تربيتة للمواشي.
 

/  10 /16بتاريخ بوسالمة، ذياب محمد بشير، مقابلة أجراها الباحث  ( 14

 . م، باحث في تاريخ سلوق2016

 
م، لديها 2012بتاريخ  الباحث، مقابلة أجراها شرف الكيالني، بوجريعيد ( 15

 معرفة جيدة بصناعة الخيام . 
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م ، 2009 -11-5مقابلة أجراها الباحث بتاريخ،  ،حسين ن، عبد هللاحسي ( 16

 لديه معرفة جيدة  باحوال سلوق وضواحيها. 
 

م، كان 14/3/2011مقابلة أجراها الباجث بتاريخ ، عيادعبد القادر، عامر ( 17

 ُمقابلة أجراها  ، وعاصر وجود المحال التجارية بعد الحرب.من بين سكان المنطقة

 
 . م2013ابلة أجراها الباحث بتاريخ مقمالس، فرج،  ( 18

  
م، 26/6/2015مقابلة أجراها الباحث بتاريخ،  ،موسى، صالح ابراهيم ( 19

 أحد المشاركين في حرب الحبشة.
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