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  : المقدمــة 

التي  المھمةیة ستراتیجمنذ القدم على المواقع اال    تمحور معظم الصراعات العالمیة   

أصبحت مناطق إرتكاز للقوى العظمى في حربھا وسلمھا ، وذلك لقربھا من الممرات الدولیة          

المھمة أو مناطق إنتاج المواد األولیة السیما الطاقة ، لذا إحتلت منطقة البحر المتوسط أھمیة           

  .ذكر كبیرة في الصراعات الدولیة طیلة النصف األول من القرن العشرین لذات األسباب آنفة ال
  

إزداد التنافس اإلستعماري األوروبي على البلدان العربیة في الشمال األفریقي الخاضعة       

للسیطرة العثمانیة مع بدایات القرن التاسع عشر وبحكم الموقع الجغرافي للیبیا التي تتوسط دول    

وض الشمال اإلفریقي جعلھا ضمن نطاق ھذا التنافس المحتدم ، ما حمل تلك الدول على التفا           

، ثم تونس عام     1830فقد إحتلت فرنسا الجزائر عام       .والتفاھم فیما بینھا إلقتسام ھذه البلدان 

یبقى خارج ھذه الدائرة   ، وال 1882، وبسطت بریطانیا سیطرتھا على مصر سنة     1881

بدأت التمھید اإلستعماري أو مایعرف   التي أنظار إیطالیا إلیھا اإلستعماریة سوى لیبیا ، وإتجھت 

إستمرت في ذلك حتى إعالنھا الحرب على تركیا ، وشنھا الھجوم الفعلي على  وبالتغلغل السلمي 

  . 1911 نوفمبر 25في الوالیة العثمانیة 
  

والمعروفة في التـاریخ القدیم بـإسم       الوالیة بما أن منطقة طبرق تقع فـي أقصى شـرق      

 البالدالتي كانت أول مناطق  ،و ما یعرف حالیَا بإسم ھضبة البطنان ودفنھ أ" مارماریكا "ھضبة 

ة یستراتیج لسببیناألوالویرجع ذلك   .  1911سنة   للوالیة وطأتھا أقدام اإلیطالیین عند إحتاللھم   

واألھم من ھذا    والثاني  تأمین الحدود الشرقیة مع مصر لتفادي أي إحتكاك مع اإلنجلیز ھناك ،   

یة العسكریة ، فھو ستراتیجي تتمیز بالصفة االـاء من أھم الموانئ العالمیة الت مین ھایوجد فی

لم تحظ باإلھتمام     وبالرغم من أھمیة المنطقة إال أنھا   . یتوسط الساحل الجنوبي للبحر المتوسط 

الذي یتناسب واألدوار التاریخیة التي مرت بھا ؛ فقد شھدت أولى الفتوحات اإلسالمیة لشمال          

كما اشار إلیھا سلیمان     " طبرقة  " ، وتم تسمیتھا    يأفریقیا على ید الصحابي عمرو بن العاص   

أنھا كانت   لى  إوتشیر بعض المصادر التاریخیة     . منصور الحداد في مقالتھ أصل قبائل برقة     

بني سلیم ھجرة قبائل عامرة حیث كان بھا میناء ومرسى وھاجرت إلیھا قبائل كثیرة لكن أشھرھا 
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الفاطمي قاعدة   لدین اهللا  وبرزت أھمیة میناء طبرق عندما إتخذ منھ المعز          .إلیھا وبني ھالل 

نھ أكثر داللة    أما عن تاریخھا الحدیث فإ     .لمساندة أسطولھ إلعانة المسلمین في جزیرة كریت   

العثماني وفي منتصف القرن الثالث الھجري جعلھا األتراك          العھد على أھمیة المدینة أنھ في    

مدینة تابعة لمدیریة درنة ، ومقابل مساعدة مالیة لتعمیر األراضي عھدت الحكومة لبعض     

إن ماسبق   األخیرة من العھد التركي ،     السنین إلى إنتعاشھا في     ما أدى العائالت باإلقامة فیھا   

ذكره من مراحل تاریخیة لمنطقة طبرق وحتى فترة الغزو اإلیطالي تعاني ندرة الوثائق          

والمراجع التاریخیة التي تغطي تلك المراحل ، أما مایخص فترة الحرب العالمیة الثانیة محور       

 إھتمام الدراسة فإن جل المصادر التي سجلت أحداث تلك المرحلة ركزت على المعارك الحربیة  

إن الباحث في التأثیرات اإلقتصادیة واإلجتماعیة والنفسیة یواجھ        .ودور كبار العسكریین فیھا 

للقارئ   یتسنى فرھا یمكن دراسة تلك التأثیرات واألضرار حتى      االمادة العلمیة التي بتوًافي شح

  .شھ سكان المنطقة من ویالت الحروب المتالحقة یالكریم معرفة ماعا
  

یة والتاریخیة في فترة اإلحتالل اإلیطالي الذي أعطاھا ستراتیجاالطبرق لقد ظھرت أھمیة 

وقد أزال اإلیطالیون منھا كل المعالم واآلثار       .قیمتھا العسكریة قاعدة حربیة في  شرق برقة       

ویلحظ أن ھذه الفترة ملیئة     . التركیة لتختفي بذلك الشواھد التاریخیة الدالة على الحقبة العثمانیة 

المیادین اإلجتماعیة    جمیع والتطورات العسكریة والسیاسیة التي تركت بصماتھا على باألحداث 

السلمي وذلك عندما  اإلقتصادي جاء اإلھتمام اإلیطالي بطبرق منذ مرحلة التغلغل  .واإلقتصادیة 

ومن جھة أخرى یمكن القول أن  .تم فتح فرع لمصرف روما فیھا عالوة على فتح وكالة تجاریة 

لیا في إحتالل طبرق دون غیرھا من المدن اللیبیة ھدفھ ھو قطع اإلمدادات العثمانیة    سرعة إیطا

  . ن أن تعرقل عملیة اإلنزال والتوغل الى الدواخل مكالقادمة من مصر التي ی

  

جاءت ثالثینیات القرن العشرین وھي تحمل نذر الحرب العالمیة الثانیة ھنا أحست القیادة    

ي ستراتیج طبرق أھم قواعدھا في شرق لیبیا لحساسیة موقعھا اال        اإلیطالیة بضرورة أن تكون

الذي أصبح ضمن حسابات القوى اإلستعماریة الكبرى التي تطمح كل منھا لإلستفادة من خدمات  

وبما أن المنطقة تحت سیطرة إیطالیا لذا قامت بإنشاء سلسلة تحصینات دفاعیة لمواجھة  .المیناء 
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ھة مصر لذا أصبحت طبرق أھم الجبھات في الحرب الكونیة         أي ھجوم بریطاني متوقع من ج

  .الثانیة 

  

بما أن موضوع الدراسة ھو اآلثار اإلقتصادیة واإلجتماعیة والنفسیة الناتجة عن سیر  

العملیات الحربیة فوق تراب طبرق ، ھنا لنضع صورة تقریبیة لحجم ھذه األضرار ما علینا إال    

العسكریة التي دارت حول طبرق خالل فترة الحرب وما تم          تخیل العدد الھائل من المعارك    

إستخدامھ من كمیات ضخمة من العتاد والذخائر واأللغام عالوة على الغارات الجویة التي كادت  

ویلة ، إذا ھنا  ـالتنقطع عن قصف المدینة ، كل ھذا في مساحة جغرافیة صغیرة ولفترة زمنیة ط 

  .الحرب ومخلفاتھا یمكن تقدیر حجم المشكلة الناتجة عن 

  

یة لطبرق من منظور أخر في قربھا من قناة السویس ذات     ستراتیجتكمن األھمیة اال

عن  یة والسوقیة دونما وجود موانع جغرافیة أو إجتماعیة یمكن أن تفصلھا        ستراتیجاألھمیة اال

بسقوط   یًا خاصة استراتیج إال أنھا مھمة   ،طبرق التي لم تكن محل جذب من الناحیة اإلقتصادیة 

الموانئ المجاورة لھا في ایدي بریطانیا وفرنسا وھذه المیزة جعلتھا محل أطماع للدول            

اإلستعماریة الكبرى ، وأصبح من غیر المستغرب أن تكون إحدى أكبر وأنشط ساحات القتال في 

 االی الحرب بعد فترة قصیرة من بدایتھا ، السیما بعد تدخل ألمانیا الھتلریة لمساعدة حلیفتھا إیط      

التي أصبح موقفھا حرجَا للغایة في جبھة الحدود اللیبیة الشرقیة ، وتم ذلك فعًال عندما إنتقل             

أروین " الفیلق اإلفریقي المعروف بفرق البانزر بقیادة إحد أبرز القادة األلمان وھو         

الذي أوكل مھمة قیادة قوات المحور شمال أفریقیا ، كما أنھ إشتھر          " ErwinRommelرومل

طول في تاریخ العسكریة  صاره للقوات البریطانیة في طبرق ذلك الحصار الذي یعد األ   بح

  .البریطانیة ، األمر الذي حاز ألجلھ شھرتھ كأعظم عباقرة الحرب على ھذه األرض 
  

القائد األعلى  جراتسیانيأن الحلفاء استدرجوا إلى الشمال اإلفریقي عندما شن   یرجح

ون ت ي آـت المنطقة فـًا على البریطانیین في مصر ، وبذلك أدخلـجومـللقوات اإلیطالیة في لیبیا ھ

والنصر والھزیمة  ر والفر ـلیات الكـي تبادل عمـوات المتحاربة فـرت القـرب حیث إستمـھذه الح

وإستمرت  1943  -1941ي ـامـین عبدیدة ـرات عـق المحیطة بھا مـحول طبرق والمناط
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المعارك متواصلة على أرض طبرق كل ھذا التاریخ ، حیث إستخدمت األطراف المتحاربة كل    

أنواع األسلحة المعروفة لحد ذلك الوقت ، و إستخدمت كل التقنیات العسكریة وعناصر التعویق    

 واأللغام واألسالك الشائكة والخنادق وغیرھا وبقیت مقابر األطراف المتحاربة على أرضھا 

شاھدًا على وحشیة الحرب وال أخالقیاتھا ، السیما عندما تقوم على أرض طرف ثالث لیس لھ       

بالعیر وال النفیر ، بید ان أشد مخلفات الحرب ھوًال على السكان المحلیین عندما تترك ھذه  

  .المخلفات بما حملت من تدمیر وتخریب وأثار جانبیة أخرى 
  

ھم عندما تمكن الحلفاء من طرد قوات المحور بما في ذلك قوات      ءخلف المتحاربون ورا

اإلستعمار اإلیطالي ، مالیین من األلغام المختلفة األحجام واألغراض مغروسة على أدیم طبرق   

دونما أدلة ، ألنھا غالبا ما زرعت على عجل وتركت على عجل ایضًا في الطرقات والمراعي     

صدر خطر على السكان المحلیین ، بما ألحقت من واألراضي الزراعیة ، وصارت تشكل م

 ًاالرعاة والزراع والصیادین والعسكریین مسببة أضرار  فيأضرار جسدیة مختلفة عند إنفجارھا 

عما لحق بالقطاعات اإلقتصادیة المختلفة كالثروة الحیوانیة      جسدیة الیمكن تالفیھا ، فضالً  

ق التي یشك في إنتشار حقول األلغام فیھا ، وغالبًا والنشاط الزراعي الذي توقف تمامًا في المناط

أیضا ما ترافق إنتشار حقول األلغام بھذا الشكل إمتداد أألسالك الشائكة والخنادق على مساحات    

كبیرة على أرض المنطقة التي جعلت النشاط الزراعي یعد ذلك أمرًا بالغ الصعوبة أن لم یكن         

  .مستحیًال 
  

قتصادیة سیئة وذلك بتدمیر البنى التحتیة من قبل األطراف  تركت ھذه الحرب أثارًا إ

دون قصد كتدمیر الطرقات والمنشآت العامة والحقول واآلبار والمراعي  من المتحاربة بقصد أو 

والمساكن داخل المدینة التي تحولت إلى متاریس للطرفین ، والمیناء الذي تعرض للقصف من       

ة والتجاریة ما لھ األثر السیئ على الثروة السمكیة  قبل الطرفین وأغرقت فیھ السفن الحربی

  .والمیناء كمرفأ مھم قبل إستخراج السفن الغارقة فیھ 
  

أن ھذه اآلثار تركت بصماتھا على حیاة الناس فقد غادر جمیع السكان أمالكھم        والراجح

مدینة  ومراعیھم التي تحولت إلى ساحة معركة منھزمین بإتجاه مصر وبأعداد كبیرة ، وكانت       

ذا الطرف أو ذاك ،  ـطبرق توصف بأنھا فرغت تمامًا من أھلھا وتحولت إلى ثكنة عسكریة لھ      
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خر بریطاني وتفرقت   آوأزھقت األرواح وتغیرت أنماط المعیشة مع استبدال المحتل اإلیطالي ب    

تفرق العائلة الواحدة السیما بعد إلتحاق الرجال بجیش     على وربما إشتمل ذلك  ، العائالت 

  .ریر اللیبي ومشاركتھم في مطاردة المحتل اإلیطالي المنھزم التح
  

حقولھم وحیواناتھم   وراءھمكل ھذه المظاھر تركت آثارھا في نفوس األھالي الذین تركوا 

ومساكنھم ھربًا من القتال الضاري في المنطقة ؛ ولم تنتھ محنة السكان بعودة األمن واإلستقرار   

الناس وتدمر ممتلكاتھم وتسرق الفرحة من نفوسھم حتى یومنا     بل الزالت األلغام تحصد أرواح 

ھذا ، أیضَا لن ینتھي األمر إذ لم تبادر الحكومات التي كانت تتخذ من طبرق مسرحًا لعملیاتھا        

العسكریة بتقدیم تعویض مناسبعن األضرار باألرواح والممتلكات التي تعرض لھا سكان المنطقة 

شوف والخرائط التي تدل على مواضع حقول األلغام والمخلفات       ، وذلك لن یتم إال بتقدیم الك    

یتھا التاریخیة  مسؤول األخرى والمشاركة في إزالتھا بصورة كاملة ، وأن تتحمل ھذه الحكومات   

  .واألخالقیة عن كل مالحق بأھالي منطقة طبرق من أضرار إقتصادیة وإجتماعیة ونفسیة 

  

مجموعة من   ىبموضوع الدراسة لإلجابة عل  أثارت ھذه األسباب وغیرھا إھتمامي    

األولى   السنین اإلشكالیات المطروحة حول مدى اإلخطار التي یواجھھا أھالي طبرق خاصة في  

مما لھ اآلثر ،  ًاكانت األلغام والقنابل والقذائف أكثر فاعلیة وإنتشار السنینبعد الحرب ، ألن تلك 

التي طالت الثروة الحیوانیة والزراعیة مع    ألشخاص المتضررین إضافة لألضرار السیئ على ا

عدم إھمال الظواھر اإلجتماعیة التي تمخضت عن الحرب التي یصعب على الباحث الذي یدرس 

تلك الظواھر سواء أكان ذلك من منظور تاریخي أو إجتماعي من الوقوف على الحجم والنطاق     

ات الصادرة عن مركز المعاقین     وفي ھذا المجال إستفدت كثیرًا من اإلحصاء  الزمني والمكاني 

، ایضًا یعتبر موضوع الدراسة بعنوانھ الحالي غیر مدروس وقسم الدفاع المدني في مدینة طبرق 

دراسة أكادیمیة مستقلة من الجانب التاریخي ، وھذا ال ینفي أن بعض جوانبھ بشكل عارض            

  .ضمن عناوین أخرى 

لتقصي من مختلف الدوائر الرسمیة      في سبیل التغلب على الصعوبات وتذلیلھا حاولت ا     

والمكتبات العامة وقمت بزیارة مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة بطرابلس والمكتبة     

المركزیة بجامعة قاریونس ومكتبة أكادیمیة الدراسات العلیا بطرابلس ودار الكتب الوطنیة ،  
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، والمكتبة العامة بطبرق ، عالوة على مكتبة كلیة اآلداب بجامعة عمر المختار فرع طبرق 

فضًال عن مجموعة كتب تحصلت علیھا من مكتبات خاصة باألصدقاء ، وتمكنت بفضل ھذه           

على مجموعة من التقاریر واإلحصاءات فضًال عن مراجع ثانویة  من أن أتحصلالزیارات  

إقترحتھا   التي ي إعانتي على اإلجابة عن التساؤالت واإلشكالیات ـكان لھا الفضل األكبر ف مھمة

  .ھذه الدراسة 

  

إعتمدت على عدد من المصادر والمراجع التاریخیة التي تناولت مجموع الدراسة ، لكن      

ھذه المصادر والمراجع تختلف بطبیعة الحال في أھمیتھا ، وتتفاوت في غزارة مادتھا ، وتتنوع   

حین یتناول في مناھجھا وطریقة صیاغتھا ، وبعضھا یلقي الضوء على حقائق تاریخیة في 

ر القوة  دھذا التنوع و اإلختالف وتباین مصا  كلمحدودة و حوداث معینة  و ًاالبعض األخر نقاط

أضفى على ھذه الدراسة كثیر من التماسك والترابط بین فصولھا للوصول      والضعف فیھا

  .للنتائجالعلمیة المرجوة 

  

والمخلفات الحربیة للحرب  بعد ھذا الطرح تتوضح مشكلـة الدراسـة المتمثلة في األضرار 

الكونیة الثانیة على منطقة الدراسة ، فمشكلة األلغام واحدة من أخطر المشكالت التي تواجھ  

المجتمعات اإلنسانیة السیما لیبیا ، فاأللغام مثًال تتسم بطبیعة غیر تمیزیة أي أنھا أسلحة قتالیة        

) طبرق (یین األبریاء ، وتعتبر منطقة    التستھدف العسكریین فقط ، وإنما یمتد تأثیرھا إلى المدن   

من المناطق التي زرعت بھا حقول ألغام كثیفة التي تحصد دون رحمة ضحایاھا من المواطنین    

وتسبب الخراب والدمار من الممتلكات واألرواح ، وتحول دون استغالل الكثیر من األراضي        

  .لتنمویةالزراعیة والرعویة ، وتقف عائقًا أمام التحوالت العمرانیة وا

  

منشورة مثل التقاریر المادة علمیة مصدریة ومتمثلة بالوثائق غیر   إضافة لوجود

واإلحصائیات التي صدرت عن الشركات التي قامت بالكشف عن جزء من ھذه المخلفات ،           

باإلضافة إلى تقاریر الھیئات الوطنیة المختلفة منھا أمانة الصحة وقسم الدفاع المدني طبرق أیضًا 

 وبعد اإلطالع علیھا  ، إلنقاذ البحري ، عالوة على الزیارات المیدانیة والروایات الشفویة شركة ا

  .أحس الباحث بفداحة مشكلة األلغام في منطقة طبرق ووقع إختیاره علیھا لدراستھا
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محاولة جادة لمعالجة حیثیات الفترة المدروسة    االدراسة كونھ هأیضًا تكمن أھمیة ھذ 

والكشف عن جوانبھا المختلفة اقتصادیًا واجتماعیًا ونفسیًا ، وكذلك مالھذه المرحلة من مكانة           

مھمة في تحدید األسس الرئیسیة للمجتمع في الوقت الحاضر ونقطة تحول في التاریخ السیاسي     

ت استقالل بالدنا ، ھذا فضًال عن أن جمیع    واالقتصادي واالجتماعي فھي الفترة التي سبق   

الدراسات التي تناولت ھذه الفترة لم توفھا حقھا من الدراسة فبعضھا إھتم بجانب معین من     

موضوع من منظور جغرافي سیاسي ،      الأضرار الحرب كاأللغام مـثًال ، والبعض اآلخر إھتم ب

إھتموا بأمجادھم وقاداتھم وجیوشھم ،      نیكما أن معظم الذین كتبوا عن ھذه الفترة كانوا أوروبی  

، وتتجلى أھمیة ھذه الدراسة  للسكان األصلیینولم یعیروا إھتمامًا بما سببتھ الحروب من أضرار 

لمنطقة طبرق باعتبارھا كانت تمثل ساحة من ساحات الحرب العالمیة الثانیة التي انتھت       

رھا التي یعاني منھا أبناء ھذا       صراعاتھا قبل أكثر من نصف قرن من الزمن ، واستمرت آثا     

ان منطقة الدراسة بآالمھم    ـس الواقع الذي یعیشھ سك    ـرآة تعك ـالوطن األبریاء ویالتھا ، فھي م  

  . وآمالھم ومعاناتھم وطموحاتھم

  
إذ تمثل ھذه الدراسة فتح المجال لتدارس األوضاع واألضرار الناجمة عن تلك الحقبة من   

حدید مسارات المجتمع اللیبي في الفترة المستقبلیة ، وعدم طرق     الزمن ، األمر الذي یسھم في ت

الباحثین لألوجھ االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والنفسیة لفترة الدراسة ، كذلك احتوائھا على     

  .مجموعة من التفاصیل والتناقضات الجدیرة بالبحث والتحلیل

  
وموضوعھا المتعلق بتاریخ الحرب    تتلخص أھداف الدراســــة انطالقًا من أھمیة الدراسة

العالمیة الثانیة وأضرارھا على منطقة طبرق وضواحیھا ، ومن خالل ما تم طرحھ سابقًا في          

  :مشكلة الدراسة فإن الباحث یسعى إلى تحقیق األھداف التالیة

توضیح مدى تطور تبعات ھذه الحرب من وجود مخلفات مختلفة تعرقل مسیرة التقدم    .1

 .ینة طبرقوالتنمیة في مد

التعرف على مشكلة األلغام وخطورتھا ، مع إمكانیة وضع الحلول التي یمكن عن طریقھا        .2

 .تفادي األضرار الناجمة عنھا
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 .بھا تأثرھا ومدى لمنطقة لعلى المقومات الطبیعیة والبشریة  المخلفات المتفجرةدراسة تأثیر  .3

ممارستھم لحیاتھم الیومیة من جراء   التعرف على الصعوبات التي یواجھھا المواطنون أثناء  .4

 .انتشار األلغام في منطقة الدراسة

 .كشف المؤثرات اإلجتماعیة والنفسیة للحرب على سكان المنطقة  .5
 

أما عن المنھجیــة المتبعــة في الدراســة فسیعتمد في ھذه الدراسة على المنھج السردي         

موضوع بجزئیاتھ المختلفة ، وبطریقة  التحلیلي في معظم األحیان وذلك لیتسنى لنا تغطیة ال 

توصلنا إلى ما نھدف إلیھ ، وكذلك من خالل تتبع األحداث التاریخیة المدروسة بھدف إبراز            

الجوانب اإلیجابیة ومعرفة الجوانب السلبیة ، وصوًال إلى الخروج بصورة متكاملة للبحث مع         

احث في تحلیل الظاھرة المدروسة      ضمان تماسكھ وتسلسلھ ؛ أما المنھج التحلیلي فھو یساعد الب 

للوصول إلى المعرفة باستخدام المقاییس ذات العالقة من خالل تجمیع البیانات المتعلقة بالظاھرة  

  .موضوع الدراسة وتنظیمھا وتحلیلھا لمعرفة العوامل واألسباب التي تؤثر فیھا

  

ھتمت باأحداث أما عن الدراسـات السابقـة التي ترتبط بموضوع الدراسة سواء التي إ 

 :الحرب أو التي إختصت بدراسة تأثیراتھا اإلقتصادیة أو اإلجتماعیة والتي من أھمھا 

حمد محمد القالل ، أضواء على معاناة البطنان وسكانھا أثناء الجھاد والحرب العالمیة الثانیة، ا .1

 .م 19/09/2001-16المؤتمر التاریخي الرابع، طبرق، 

 1911( كفاح الوطني للمھاجرین اللیبیین ضد الغزو اإلیطالي    ارویعي محمد علي قناوي ، ال .2

قسم التاریخ ، جامعة قاریونس ، كلیة اآلداب ،     )رسالة ماجستیر غیر منشورة  ()  1945 –

1993 . 

جمال سالم النعاس ، أثر ألغام الحرب العالمیة الثانیة على استعماالت األراضي بإقلیم البطنان  .3

جامعة قار    )رسالة ماجستیر غیر منشورة    (م ، منظور جغرافي سیاسي 1998 -1939من 

 .م2000یونس، 

أثارھا ودرجة وعي المواطنین     –األلغام في منطقة طبرق ( درھوبي ، ـتاح الـلي مفـنیة عـھ .4

قسم الجغرافیا ، كلیة     )رسالة ماجستیر غیر منشورة   (، دراسة في الجغرافیا السلوكیة ) بھا 

 . 2006، جامعة طرابلس ، لیبیا ، اآلداب 
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تمثلت تســاؤالت الدراســة أو الفــروض من خالل ما سبق طرحھ من أفكار حول مشكلة   

الدراسة واألبعاد المختلفة التي تشكل اإلطار العام بھا ، وفي إطار األھداف التي تسعى إلیھا             

 :یةالدراسة فإن الباحث یسعى لإلجابة العلمیة على التساؤالت اآلت

ما األوضاع السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في طبرق قبیل الحرب؟ وكیف أصبحت            .1

 بعدھا؟

 كیف تمثلت أضرار الحرب العالمیة الثانیة على طبرق؟ .2

 ما مدى تأثیر األلغام على الموارد البشریة االقتصادیة والبیئیة في منطقة الدراسة؟ .3

 والنفسي لسكان المنطقة؟ھل لأللغام تأثیر على الجانب االجتماعي  .4

 ما مدى معرفة المواطنین بأخطار األلغام؟ وما الجھود المبذولة للتخلص منھا؟ .5
  

وتوضیحًا لھذه الدراسة ، قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ، خصصت           

  .المقدمة لتقدیم نبذة قصیرة عن أھمیة الموضوع وخطة البحث 
  

عن الخصائص الجغرافیة والتاریخیة لمنطقـة       فیما خصص الفصل األول إلعطاء لمحة  

ى الموقع الجغرافي والفلكي للمنطقة ـائص الجغرافیة علـطبرق ، بحیث تشمل الخص

فترة الزمنیة للدراسة ،    الاریسھا ، ومناخھا وحدودھا جغرافیًا و إداریًا وتعداد سكانھا أثناء ـوتض

حرص الباحث على إعطاء خلفیة تاریخیة    ي الممیز للمنطقة ؛ كماستراتیجإضافة إلى الموقع اال

للمنطقة قبیل فترة الحرب العالمیة الثانیة مع التطرق إلى أواخر فترة الحكم العثماني الذي     

 .تأسست فیھ المنطقة وظھرت معالمھا بشكل واضح 
  

" طبرق من خالل الحرب العالمیة الثانیة   "الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان  درسكما 

ھ وقائع الحرب العالمیة وأحداث الكر والفر ، التي كانت من أسباب التدمیر الذي        ومن محتویات

لحق بالمنطقة وحولتھا إلى ما یشبھ الثكنة العسكریة، ثم تسلیط الضوء على حصار طبرق أثناء     

  .م1943ھذه الحرب، عالوة على تتبع السیاسة البریطانیة في المنطقة بعد عام 
  

اع ـإنعكاسات الحرب العالمیة الثانیة على األوض   خصص الفصل الثالث لدراسة   

العمود   ھي االقتصادیة ، التي أدت بدورھا إلى نقص شدید في الثروة الزراعیة والحیوانیة التي    
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الفقري إلقتصاد المنطقة في ذلك الوقت ، كذلك ما أصاب المنطقة من تردي في النواحي       

ري في ھذه الفترة ، مع عدم إغفال تدني      التجاریة من صادرات وواردات ما أدى إلى كساد تجا

النشاط الحرفي والصناعي في طبرق ، ثم تسلیط الضوء على الدمار الذي لحق بالخدمات العامة  

  .وطرق المواصالت والبنى التحتیة

  

وإلى أي حد أثرت    " التأثیرات اإلجتماعیة والنفسیة  "ھتم الفصل الرابع الذي ھو بعنوان إ

القبلیة في منطقة طبرق بھجرة العدید من القبائل إلى األراضي المصریة       الحرب على التركیبة 

فرارًا من عملیات الكر والفر العسكریة بین المتحاربین ، وتشتت األسر التي بقیت فنالھا ما نالھا  

من قتل وتعذیب وعاھات وتشوھات ، ما أدى إلى نقص في عدد سكان المنطقة الذین ھم مصدر  

یھا ، ثم تتبع ھذه اآلثار االجتماعیة دورھا في التأثیر على الجانب النفسي           القوى االقتصادیة ف

  .لألسر والفرد على حد سواء

  

  .أما الخاتمة فإنھا تضمنت أھم ما توصلت إلیھ ھذه الدراسة من نتائج وتوصیات

  

ال یسعني ھنا إال أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى األستاذ الدكتور عطیة مخزوم       

ي الذي تفضل بقبول اإلشراف على ھذه الرسالة وكانت لنصائحھ وإرشاداتھ أبلغ اآلثر في الفیتور

الوصول إلى الغایة المبتغاة ، كما أتقدم بالشكر والتقدیر إلى جمیع من إستجابوا إلى طلباتي         

.. سائًال اهللا ان یجزیھم خیر الجزاء . تشجیع الالعلمیة والذین قدموا لي التوجیھات والمساعدات و

  .والحمد هللا رب العالمین
  

 



11 
 

  
  

  الفصل األول 

  الخصائص الجغرافیة والتاریخیة لمنطقة طبرق
  

  الخصائص الجغرافیة: أوًال 

 .الموقع الجغرافي والفلكي  .1

 .التضاريس  .2

 .المناخ  .3

 . السكان  .4

 : الخصائص التاریخیة : ثانیًا 

 ). 1911 –1866( مرحلةالحكم العثماني  .1

 ) . 1941 – 1911( مرحلة اإلحتالل اإليطالي  .2

 .المعتقالت  .3

  . للمنطقة  ستراتیجیةاألھمیة اال: ثالثَا 

  )  1931 – 1914( التطورات السياسية والعسكرية مابين  .1
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  الخصائص الجغرافیة والتاریخیة لمنطقة طبرق :أوًال 
  
تحدت في ھذا الفصل عن أھمیة الخصائص الجغرافیة لمنطقة طبرق التي إستقطبت          أس

أنظار كبار السیاسیین والعسكریین عبر تاریخھا القدیم والحدیث إلستیراتیجیة موقعھا على ساحل 

البحر المتوسط ، وعلیھ البد من إبراز الجوانب الجغرافیة ودورھا في سیر أحداث ومعارك             

ثانیة على تراب طبرق ، وھذا من األھمیة بمكان فالدراسة تشمل في فصولھا     الحرب العالمیة ال

التالیة أحداث المعارك الحربیة من الكر والفر وخطوط اإلمداد وحتى یتمكن القارئ من الربط        

تناول المراحل  أس كما  ، بین سیر ھذه المعارك وموقعھا حسب الحدود المكانیة لمنطقة الدراسة     

  .بھا عالوة على البعد اإلستراتیجي لھا  مرتالتاریخیة التي 
  

بدایة بالموقع الجغرافى والفلكي تقع منطقة طبرق في الجزء الشمالي الشرقي للیبیا وھي 

اللیبي قبل الحدود الغربیة لمصر ، وعلیھ فطبرق تقع ضمن نطاق  الساحلأخر محطة على 

، أما حدودھا الفلكیة فھي  )1* ("ریكامارما"ھا الرحالة والكتاب األوربییین بأسم االھضبة التي أسم

شماًال ، وتبدأ حدودھا  ˚32-˚ 28شرقًا ، ودائراتي عرض ˚ 25- ˚23تقع بین خطي طول 

اإلداریة الغربیة من منطقة أبو الفرایس غرب عین الغزالة ، وشرقًا حتى منطقة أمساعد 

نوبًا حتى واحة الجغبوب بعمق ـكم تقریبًا ، وج230دودیة ، ویمتد شریطھا الساحلي لمسافة ـالح

احة لیبیا ـن إجمالى مسـم% 4.73ایعادل ـأي م ²كم 80.500م وتبلغ مساحتھا ـك 350یصل إلى 

  . 1انظر الخریطة رقم   )2(.

  

أقسام رئیسیة حسب   ةن المنطقة إلى ثالث وأما فیما یخص التضاریس یقسم الجغرافی   

  :تضاریس األرض وھي 

  

  

                                                
  . 311، ص  1980 ،  1طالطاھر الزاوي ، معجم البلدان ، دار مكتبة النور ،  لیبیا ، - 1
ھضبة تمتد بمحاذاة ساحل البحر مابین الطرف الجنوبي الشرقي لخلیج بمبا وبین الحدود المصریة الغربیة وأشھر مدنھا مدینة : مارماریكا  - * 

 . طبرق  
 .  4، ص  2001،: مجلس التخطیط العام طبرق ، دراسة المواد الخام المتوفرة بالشعبیة وكیفیة اإلستفادة منھا ،  طبرق  - 2
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  1973سنة تبین الحدود اإلداریة لمنطقة طبرق)  1( خریطة رقم 

  األطلس الوطني: المصدر 
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 :السھل الساحلي   .أ 

ھو عبارة عن شریط ضیق عمومًا وتكثر بـھ الكثبان الرملیة التي تشكـل عائقـًا في وجھ      

ویتصف السھل بعدم إستمراریتھ حیث یتسع عند عین الغزالة ویختفى شرق  )1(النشـاط الزراعي 

كم ، ثم یتالشى تمامًا حتى منطقة القعرة      4المرصص ویعود إتساعھ قرب طبرق بما الیتجاوز 

حیث یأخذ في اإلتساع من جدید حتى رأس عزار غرب البردي إلى أن یتالشى نھائیًا قرب               

صوب السھل العدید من األودیة الموسمیة الجریان ، ویتخللھ         الحدود اللیبیة المصریة وتنحدر  

إلقامة موانئ طبیعیة كخلیج طبرق ، عالوة على   المھیأة الكثیر من التعاریج والخلجان الصغیرة 

وأم البردي  بعض المرافىء التي لعبت دورًا مھمًا في تسیر الحركة التجاریة قدیمًا مثل مرفأ           

  )2( .غزالة غرب طبرق الشاوش شرق طبرق ومرسى عین ال

  

 االقلیم الھضبي   .ب 

ح ـمستوى سطفوق متر  200ھا ـاعـط ارتفـم ھضبتي البطنان ودفنة حیث یبلغ متوسـیض

 ، ویلحظ أن الھضبتین تقطعھما بعض المصاطب المنخفضة وتمتد على شكل مواٍز)3(ر ـالبح

لساحل البحر، ویمتد البعض منھا على شكل ممرات متسعة تمتد بین الساحل والداخل وتعرف 

ویفصل بین ھذه السقائف بعض المرتفعات تعرف محلیًا أیضَا بأسم " السقیفة "محلیًا بأسم 

  )4(". الحجاج "

  

  األودیة  الجافة  .ج 

تنتشر العدید من األودیة الجافة في طبرق كأحدى مظاھر التعریة الما ئیة ، ویتم اإلستفادة 

منھا لغرض الزراعة حیث تختلف ھذه األودیة فیما بینھا في الطول والعمق والمساحة ، یطال 

                                                
 . 7، ص 1990 ، 1، ط طبرق بین الماضي والحاضر بنغازي ، مطابع الثورة للطباعة والنشر ،، علي مفتاح سیور  -  1
 . 273، ص1972 ،1ط دار الطلیعة ،،  بیروت ،  2ج / مصطفى عبد اهللا ابعیو، المختار فى مراجع تاریخ لیبیا  - 2
 . 141، ص1996 ،3ط مركز االسكندریة للكتاب ،، مصر عبد العزیز طریح شرف ، جغرافیة لیبیا ،  - 3
 .   6ص 217العدد  2000.9.25 صحیفة البطنان" ما رما ریكا " ھضبة البطنان ودفنة " عبد العلیم مختار  - 4
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 االختالف أیضًا التربة فھي تكونت نتیجة الرواسب المائیة والھوائیة وبھذا فمكوناتھا من الطفل

  ) 1(. والحصى والطـمي 

  

أما عن المناخ تتمیز طبرق بالمناخ المعتدل الدافيء شتاءًا حیث تخضع األطراف 

درجات الحرارة معتدلة طول العام ، مع  فإنالشمالیة الساحلیة لتأتیرات إقلیم البحر المتوسط ، 

ًا فالمناخ مزیج بین إنتظام ھبوب الریاح وسرعتھا وقلة نسبة الرطوبة وأمطار المنطقة شتویة ، إذ

المناخ البحرى على الشریط الساحلي الذي الیتعدى عرضھ بضعة كیلو مترات وكلما إتجھنا 

  )2( .جنوبًا یسود المناخ الصحراوي الصرف

  

أما بالنسبة للریاح فیتعرض االقلیم شتاءًا للریاح الغربیة ، والجنوبیة الغربیة ، والشمالیة 

ً  األخیرة ما تكون محملة باألمطار، وصیفًا تھب الریاح الشمالیة الشرقیة ،  الشرقیة ، وعادة

والشمالیة الغربیة ، وتكون جافة ولطیفة ،ومن أواخر فصل الربیع تھب الریاح المعروفة محلیًا 

واألمطار تتساقط في فصل الشتاء وھي ، )  3(وھي قاریة جافة محملة باألتربة " القبلي " بأسم 

ملم وھذه الكمیة على الشریط الساحلي في حین  200قلیلة بوجھ عام ومتذبذبة وال تزید عادة عن 

في األطراف الجنوبیة وواحة الجغبوب ، وراجع تذبذب كمیات األمطار وجود  ملم100تقل عن 

بر من األمطار التي تحملھا منطقة طبرق ضمن نطاق الجبل األخضر الذي یحصل النصیب األك

  . الریاح الشمالیة الغربیة

  

كخط  ملم100مع ھذا االختالف في كمیات تساقط األمطار تم تحدید منطقة شمال خط 

فاصل بین األراضي الزراعیة في الشمال واألراضي الرعویة إلى الجنوب منھ وھذا مایعرف 

  )4(. بتأثیر األمطار على النشاط الزراعي والرعوي 

  

 لسكـــــــــــــــــان ا .1

                                                
 .  57 – 56عبد العزیز شرف ، ص ص  - 1
 .  43 – 42علي مفتاح سیور ، ص ص  - 2
ازي محمد إبراھیم حسن ، حوض البحر المتوسط دراسة تحلیلیة لتنوع مصادر المیاه وإرتباطھا بمظاھر التنمیة اإلقتصادیة ،جامعة قاریونس، بنغ - 3
  . 18، ص  1997 ،  1ط  ،
" منظور جغرافى سیاسي  1998 - 1939أثر الغام الحرب العالمیة الثانیة على استعماالت االراضي باقلیم البطنان من " جمال سالم النعاس ،  - 4
 . 129ص ) 2000، قسم الجغرافیا كلیة االداب ، جامعة قاریونس ،بنغازى  ) رسالة ماجستیر غیر منشورة(
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تعتبر دراسة السكان من األھمیة بمكان ألنھم المحرك الفعلي لحركة التاریخ والعنصر 

األھم في تنمیة وتخطیط وتطویر اإلقتصاد ألي منطقة ولمعرفة أصول سكان طبرق یجب تتبع 

  .ظھورھم منذ أقدم العصور حتى وقتنا الحاضر 

  

التاریخ وطبقًا للنقوش المصریة التي تعود إلى  عمرت منطقة طبرق بالسكان منذ فجر

العصر الفرعوني نشاھد قبیلة تسمى اللیبو أو الریبو تجوب المنطقة ، وكان ذلك أكثر من خمسة 

م  .أنھ في القرن الخامس قHerodotusھیرودوتسوثالثین قـرنًا ، وفي العصر اإلغریقي یؤكد

  )1(" . جلجیامي" كانت تسكن المنطقة قبیـلة 

أنھ في حوزتنا (( ... في ھذا الصدد فیقول FrancoisChamoیستطرد فرنسوا شامو

ن اللیبیین األقرب دارًا لمصر إذلك أن ھیرودتس في الواقع یقول : إشارة إیجابیة شدیدة الوضوح 

التمصر كما ھو  واوبأنھم شدید) رماخیداي واألد( ھم " البطنان  –مراقیة "الذین یقطنون 

الذین رماخیداي واألدولذا یمكن القول بأن ھؤالء المشواش ھم  ،))  اشمعروف عن المشو

ذات األصول العربیة جاء " المارمایداي "تس، وتضیف مصادر أخرى بأن قبیلة وذكرھم ھیرود

  )2(.  )) ق م 320ذكرھا ألول مرة في منطقتي البطنان ودفنھ حوالي عام 

  

كما توجد دالئل على إستیطان الفنیقیین للمنطقة لإلستفادة منھا كمركز تجاري ، وساعد 

فسح المجال لتبادل السلع بالمنتجات المحلیة أالمالئم جدًا للنشاط التجاري ما میناؤھاعلى ذلك 

، وفي نھایة العھد البیزنطي كانت تجوب المنطقة قبیلة لواتة البربریة  )3(للسكان األصلییین 

ھذا الرآي فیقول كان المنطقة  سالمنتشرة في كامل الشمال األفریقي ، ویرجح ھیرودوت

تسكنھا قبیلة األوریس التي یمكن أن التي المحصورة بین خلیج سرت وأطراف مصر الغربیة 

  )4(.تكون فرعًا لقبیلة لواتة 

الشمال اإلفریقي تم فتح طبرق وماحولھا على ید  إلىنطالق الفتوحات اإلسالمیة بإ

، وثالث تلك الفتوح ھجرة قبائل عربیة إلیھا ، لكن القبائل التي قدمت عمر بن العاصي الصحابي 

قبل ھجرة بني سلیم وبني ھالل سواء أكانوا جنودًا فاتحین أو المھاجرین األخرین لم یكن كافیًا 
                                                

 . 241، ص 1971 ،  1ط، منشورات لیبیا ، بیروت ،1عبد اللطیف البرغوثى ، التاریخ اللیبى منذ اقدم العصور حتى الفتح االسالمي ،  ج -1
 . 47، ص  1990، بنغازي ، جامعة قاریونس ،   ) محمد عبدالكریم الوافي  .ت(األسطورة والتاریخ ،  –شامو ، اإلغریق في برقة  فرنسوا -2
على المیلودي عموره ، القالع والحصون والقصور والمحارس على التراب اللیبى خالل مختلف العصور ، طرابلس ، مركزجھاد اللیبین        -3

 .  80، ص 2005للدراسات التاریخیة ، 
 . 187-186عبد العزیزطریح شرف ، ص ص  -4
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بین األكثریة البربریة  التي  ىن في مناطق شتولبالد بالصبغة العربیة التامة ألنھم متفرقلصبغ ا

ظلت محتفظة بعاداتھا وتقالیدھا اإلجتماعیة والسیاسیة ، ومن جھة أخرى كان دخولھا اإلسالم 

بصورة سریعة وعجیبة وبدأوا یتكلمون اللغة العربیة على نطاق واسع ، وفي منتصف القرن 

ھجرة بني ھالل وبني سلیم إلى شمال أفریقیا وإستقر بعضھا في برقة  تعشر جاءالحادي 

الذي إحتفظت بھ حتى  العربيوإختلطوا بأھلھا ویعد ھذا أعظم العوامل التي طبعت البالد بالطابع 

فزاره ،  –رواحھ  –االن ، وفي طبرق وماحولھا وجدت فروع من قبیلة بني سلیم وھي محارب 

  ) 1(. إنصھر العنصر البربري تقریبًا نتیجة التزواج بین العنصرین ومع مرور الزمن 

ھا وخضعت طبرق كغیرھا من مناطق برقة لسیطرة العثمانیین وحول 1551في عام 

المنطقة بإھتمام متصرف  حظیت1767لقائمقامیة درنة وفي سنة  ًاتابع) مدیریة( ًاحكومی ًامركز

ھا وأھدى لكل عائلة جمًال یبنغازي فأرسل إلیھا بعض العائالت لتسكن المنطقة وتستصلح أراض

وشیئًا من بذور الشعیر وبعض الالوازم الزراعیة  لكن التأثیر التركي على السكان المحلیین 

ً  واقتصادیًا یبدو أقل وضوحًا من مناطق برقة األخرى ذلك لموقع طبرق  لطبرق إجتماعیا

  )2( .ریة ـامیات العسكـاإلستراتیجي وتحویلھا لمنطقة عسكریة وجمیع المترددین علیھا أفراد الح

بعض األسر من جزیرة كریت وتزامن ذلك مع وصول  1897جاءت لطبرق عام 

عائالت أخرى من درنة وبنغازي لإلستقرار في المدینة كان ذلك إیذانًا بإحیاء الحركة التجاریة 

األسواق التجاریة ،  تفي المنطقة ، وصاحب ھذا النشاط إزدھار في المجال العمراني وكثر

من الشرق والغرب لتامین  خمةوشھدت الفترة إرتفاع أعداد زوار المدینة من المناطق المتا

حاجاتھم الضروریة من أسواقھا ، ونتج عن التبادل التجاري نشوء عالقات إجتماعیة بین سكان 

  )3(. لمجاورة وبین المھاجرین الكریتیین المناطق ا

موطن منطقة أبو الفرایس بوجـھ عام تعتبر المنطقة الممتدة من الحدود المصریة حتى 

 6000قبائل العبیدات والقطعان والمنفھ ووصل تعداد سكان طبرق قبیل اإلحتالل اإلیطالي قرابة 

  )4(. نسمة 

  

                                                
 . 26، ص  1936العدد السادس ،  ، مجلة لیبیا المصورة" أصل قبائل برقة "سلیمان منصور الحداد ،   - 1
، قسم التاریخ ، كلیة االداب ، جامعة ) رسالة ماجستیر غیر منشورة (، "1932- 1911المقاومة الوطنیة فى طبرق من "احمیدة سالم حماد ،  - 2

 . 24ص ) 2004المسیرة الكبرى ، طبرق 
 . 62احمیده سالم حماد ، ص  - 3
 . 218الزاوي ، ص  - 4
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  : الخصائص التاریخیة للمنطقة : ثانیاً 

سس أو اللبنات األولى أو حتى زمنًا محددًا التحمل المصادر التاریخیة الكثیر عن األ

لتأسیس مدینة طبرق ، وأھم ماوصل إلینا أنھا بلدة قدیمة تقع شرقي برقة وتبعد عن بنغازي 

الذي  Pliniusس، ویقول عنھا الجغرافي اإلغریقي بلینیو كم176كم ، وعن درنة  455حوالي 

أن إسمھا في ذلك العھد انتبرقص ویوافقھ الرأى . م.عاش في النصف الثانى للقرن الرابع ق

یرجوس بى نفسھا مدینة انتیـأن طبرق ھJean Remo Bachoالة الفرنسى جان ریمو باشوـالرح
، وفي بعض كتب التاریخ تكتب أنتى بیرغوس ، وكان فیھا المعبد المعروف بإسم  )1(

لھضبة المشرفة على المیناء ، عالوة على بعض الصخور الضخمة ماتبقى من تومولوسأعلى ا

إكتسبت  اإلغریقين یستدلون بھ لدخول المیناء وفي العھد وبرج الفنار القدیم الذي كان المالح

الخمس في الغـرب واإلسكنـدریة في الشـرق ،  اإلغریقیةأھمیتھا كونھا حلقة وصل بین المدن 

إلى میناء أنتى بیرغوس وتستبدل بالمواد الخام ، وكان تصل ریة وكانت البضائع التجا

  )2(. ھلھ بالسكان اآلیھربون البضائع من األماكن غیر اإلغریق

 هصھاریج المیافي روماني في طبرق والمتمثلة  وجودكذلك توجد دالئل إشاریة على 

المعدة لألستفادة من میاه األمطار وأكبرھا في المكان الموجود بھ البرید القدیم حالیًا حیث تم 

مر بالقرب من طبرق إلى ةالتیتالقدیم یةترمیمھا وإصالحھا ، عالوة على الطریق الرومان

د ، حیث شھد میناء طبرق في تلك الفترة نشاطًا ملحوظًا فق الشمالوالجنوبنحو  ًةالجغبوب متجھ

 )3(. بواحة سیوة  Amonمون آالرومان المتجھین لزیارة اإللھ اإلغریق وكان یستقبل الحجاج 

  .  2ولمعرفة أھم المواقع التاریخیة واألثریة بمنطقة طبرق أنظر الخریطة رقم 

سورًا لصد ھجمات Gustianیاننفي فترة السیطرة البیزنطیة بنى حولھا اإلمبراطور جست

تسكن الجھات الغربیة للمدینة ، وحتى الوقت الحاضر یمكن مشاھدة جزء من قبائل المور التي 

                                                
 . 140- 139، ص ص فرنسوا شامو  - 1
 . 217الزاوي ، ص  - 2
 . 2مجلس التخطیط العام طبرق ، ص - 3
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السور بجوار میناء طبرق البحري ، وفي العصر اإلسالمي یقول عنھا الجغرافي األدریسي 

واصفًا المدینة في القرن األول الھجري أن القرى الموجودة حول المدینة دلیل إزدھارھا في 

ون برج ـیطلق علیھ السكان اسم برج الناظورة یمكن أن یك  عصورھا القدیمة ، وفیھا برج

  Napoleonإتخدھانابلیون، و)1(ابق الذكر ـرج الفنار القدیم سـنفسھ بو ـرة ھوالناظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 23 – 21احمیدة سالم حماد ، ص ص   - 1



20 
 

  

  

في حملتھ على مصر وفي حربھ مع األسطول اإلنجلیزي نقطة إنطالق نحومصر1798سنة 

وقدیمًا أخذت طبرق  )1(كانت مأوى لألسطول الفرنسي عندما ھزم في معركة أبى قیر البحریة ، 

شھرتھا كونھا مثوى جیزیال أحد ملوك اسبارتھ المشھورین كل ھذه المعلومات والدالئل 

  )2(. التاریخیة دلیل على أھمیة المدینة ودورھا التجاري في العصور القدیمة 

  

 1911– 1866مرحلة الحكم العثماني  .1

بعد طرد فرسان القدیس  م1551ن من فرض سلطانھم على لیبیا في عام وتمكن العثمانی

یوحنا منھا وإمتدت سیطرتھم حتى برقة وحتمًا كان لطبرق نفس المصیر فقد جعلھا األتراك 

مدیریة تابعة لدرنة ، إكتسبت المدینة أھمیة كبیرة وإھتمامًا واضحًا من قبل السلطات العثمانیة 

ھا ، لذا تحتم إنشاء موقع استراتیجیةخاصة بعد شق قناة السویس ماأضاف ممیزات جدیدة على 

وبالرغم من تلك األھمیة التي )3(. تحصینات عسكریة وتسكین أفراد من الحامیات العسكریة فیھا

حضیت بھا طبرق في ھذه المرحلة إال أن المصادر التاریخیة التمدنا إال بالنذر الیسیر حول 

تبقى من ھذه المعالم األسس األولى التي وضعھا العثمانیون لیكمل اإلیطالیون بعد ذلك طمس ما

  . العثمانیة في المنطقة 

فترة تطویر وبناء لوالیة  1870-1866على أیة حال كانت فترة والیة علي رضا باشا  

طرابلس في الزراعة والصناعة والتجارة وما یھمنا فى والیة علي رضـا باشـا عنایتھ خاصـة 

قة إتخذتھا الدولة العثمانیة للنھوض مسبوغیر في والیتھ أیضًا وفي خطوة تطویریة  )4(بطبرق ، 

بالوالیة عامة بناء على طلب علي رضا باشا  الذي إنصب جل إھتمامھ على القسم الشرقي لبرقة 

خاصة بعد تعداد زیارات المستكشفین األجانب لھذه المنطقة ، لذا قدم مشروعًا لتأسیس مؤسسة 

ذي أقره دون الرجوع لمجلس الدولة ، عسكریة كبیرة في طبرق إلى السلطان العثماني مباشرة ال

 بعد ھذه الموافقة أخذ الوالي في وضع األسس األولى للمدینة لتكون مركز المدیریة ومیناًء

                                                
 .  218- 217الزاوي ،ص ص  - 1
 .  76، ص  1971منشورات دار الفكر ،  ، ، بیروتمحمود ناجى ، ومحمود نورى ، تاریخ طرابلس الغرب   - 2
 .   25- 24احمیده سالم حماد ، ص ص   - 3
، ص  1997  ،  2طالمكتب المصرى لتوزیع المطبوعات ،:شوقى الجمل ، المغرب العربى الكبیر من الفتح اإلسالمى إلى الوقت الحاضر ، القاھرة  - 4

 . 145- 144ص 
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ن قبل مدیر مكلف بتسیر ـدار مـعسكریًا وتجاریًا ، وفي سبیل ذلك تم تشكیل جھاز إداري ی

شؤون المدینة ، عالوة على بناء مؤسسة كبیرة للحجر الصحي وثكنة للجنود ، ومستودعات 

تخزین ، ولجذب األھالي للسكن في المدینة تم إعفاء العائالت التي تقبل اإلستقرار واإلقامة في 

ر بالتنویھ إلیھ أن المدینة من الضرائب وتصرف لھم المؤن الضروریة لمدة عام كامل ، والجدی

ضع علي رضا باشا سفینة خفر ،وو المدینة لم تكن خالیة من السكان بل تسكنھا قبائل بدویھ رحل

السواحل في خدمة المستكشفین األجانب الراغبین في التعرف على المدینة واإلستفادة من 

راءات األمنیة أمر من اإلج ونوعًاخبراتھم في إقامة المشروعات التي تسمح بھا إمكانات المنطقة 

علي باشا بجلب حامیة عسكریة لإلستقرار في المدینة وكمبادرة لجذب أنظار المالطیین من 

ن قطعة أرض صغیرة یبنوا علیھا یبحاره وتجار للعمل في المدینة منحت بعثة الرھبان اإلرسالی

منطقة تركیا قاصدًا  من1869عام  وأبحر على رضا باشا قى شھر یونی،و كنیسة ومستوصف 

طبرق یرافقھ الراعي الرسولي لإلرسالیة الكاثولیكیة ومجموعة من التجار وأصحاب الحرف 

شخص تقریبًا ، كانت أولى مھام على رضا باشا  400البعثة  أفراد وعدد من العمال بلغ مجموع

تفقد عملیات البناء والتطویر التي أصبحت تواجھ بعض الصعوبات والعراقیل من قبل بعض 

فعملت ھذه الدول على إیھام السلطان ، ألجنبیة الراغبة في مد نفوذھا على میناء طبرق الدول ا

العثماني بأن النشاطات التي یمارسھا على باشا في تعمیر وتوطین الجنود بطبرق تقلید السیاسة 

التعمیریة التي إنتھجتھا فرنسا في الجزائر ، لذا أصدر السلطان أوامره بعزل رضا باشا من 

 یرجحعلى والیة طرابلس وعلیھ توقفت عملیات التطویر والبناء في المدینة ، ما  والیًا منصبھ

فیھ أن عزل علي باشا خسارة كبیرة للوالیة عامة فقد أثبث أنھ أقدر الوالة على النھوض وتحدیث 

  )1(. القطاعات اإلقتصادیة فیھا ومن أفضلھم تفھمًا لمشكالتھا الحقیقیة  لجمیع

  

  ) :  1943–1911( مرحلة اإلحتالل اإلیطالي  .2

تنافست الدول اإلستعماریة واألوربیة في القرن التاسع عشر للحصول على مستعمرات 

، ثم  1881ثم تونس  م1830إفریقیة خاصة األطراف ، فتم إستیالء فرنسا على الجزائر سنة 

الغیر محتلة في الشمال ، وظلت لیبیا الرقعة الوحیدة  1882سیطرة إنجلترا على مصر سنة 

  )2(. اإلفریقي األمر الذي جعل ھذه الدول تبدي إھتمامھا بالمنطقة 

  

                                                
،  4ط ،  ، بنغازي ،  جامعة  بنغازي     ) محمد عبد الكریم الوافى      . ت(شـارل فیرو ،الحـولیات اللیبیة منذ الفتح العربي حتى الغزو االیطالى ،     -1

 . 502ص  ، 1998
، العدد الثانى ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة  مجلة البحوث التاریخیةمحمد الھادي بوعجیلة،  األطماع اإلستعماریة األوربیة في لیبیا ،  -2

 .  103، ص 1995، طرابلس ، 
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عھود قدیمة وفكرة مفادھا إحیاء مجد اإلمبراطوریة إلى أما األطماع اإلیطالیة فھي ترجع 

تمكنت إیطالیا من  1870، وفي سنة  )1(الرومانیة الغابر وإرجاع البحر المتوسط بحیرة رومانیة 

تحقیق وحدتھا عندھا بدأت تختم في أذھان الساسة اإلیطالیین فكرة بلوغ مراتب الدول العظمى 

وأن  .)2(التي كانت تتسابق وتتنافس في المیدان اإلستعماري یدفعھم إعادة ذلك المجد القدیم 

لھم بوابة إیطالیا على  إحتالل لیبیا في نظرھم بدایة الطریق لتحقیق تلك األماني وتكون بالنسبة

فریقیا ، وعلى ھذا األساس أخذت الحكومة اإلیطالیة تعد العدة لغزو طرابلس وبرقة ، ومع نھایة أ

تأزمت العالقات التركیة اإلیطالیة لتزاید أطماع األخیرة في لیبیا 1911وبدایة سنة 1910عام 

وجاءت . ض ھیمنتھا على لیبیا لحد إنذارتركیا رسمیًا بأن إیطالیا سوف تسیر حملة عسكریة لفر

، على 1911الظروف الدولیة في صالحھا بتفجر األزمة المراكشیة بین المانیا وفرنسا في ربیع 

أثر إرسال فرنسا حملة حربیة بناء على طلب السلطان المغربي إلخماد ثورة في مدینة فأس ، 

المانیُا إلى أغادیر فتوترت  طرادًا 1911ولما سمعت ألمانیا بخبر الحملة ارسلت في یولیو سنة 

العالقات األلمانیة الفرنسیة ، فكان ذلك فرصة إلیطالیا لبدأ إحتالل لیبیا قبل توصلھما إلى إتفاق ، 

ضرورة فرض سیطرتھا على لیبیا قبل توصل  اإلیطالیةفي ھذه التناقضات قررت الحكومة 

طالیین من أنھ إذ فشلت المانیا في المانیا وفرنسا إلى اتفاق بینھما ، جاءت مخاوف الساسة اإلی

فرض سیادتھا على مراكش سوف تتحول أطماعھم إلى لیبیا خاصة بعد تقدیمھم لمخطط تأسیس 

لم تمانع المشروع اإلیطالي في  ھابحریة لھم في طبرق ، أما من جھة فرنسا فإن –قاعدة حربیة 

  )3( .حالة وضعت یدھا على مراكش 

عندھا أخذت األساطیل اإلیطالیة تجوب البحر المتوسط على طول السواحل اللیبیة ، 

البریطاني في مصر والفرنسي في تونس ، لذا رأت القیادة العسكریة اإلیطالیة  للوجودونظرًا 

  :تقسیم قواتھا البحریة إلى قسمین 

  .رنسیة في تونس حول دون األخطار الفیراقب شاطئ زواره لیتجھ إلى طرابلس وی: األول 

  )4(. ذا لزم األمرإتوجھ صوب طبرق لمواجھة القوات البریطانیة في مصر ی: الثاني 

میًال من مدخل المیناء  20أكتوبر في میاه طبرق وعلى بعد  3في صبیحة یوم تجمعت 

 والسفینتان آمالفى Paulinaوعددھا خمس بوارج وسفینة إستطالع وطراد والمدمرة  بولینا 
                                                

 . 360، ص  شوقى الجمل -1
 . 108محمد الھادى بوعجیلھ ، ص  -2
، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات      ) عماد حاتم     . ت( ، 1969بروشین ، تاریخ لیبیا من نھایة القرن التاسع عشر حتى عام      . إ . ن  -3

 .  104 – 93التاریخیة ، ص ص  
، 1943 – 1911، بحوث ودراسات في التاریخ اللیبي   )  1912-1911وبدایة المقاومة الوطنیة الغزو اإلیطالي للیبیا ( مصطفى حامد ارحومة ،  -4

 . 57 – 56، ص ص 1998 ،  2ط الجزء الثاني  ، طرابلس ، مركز جھاد اللیبین  للدراسات التاریخیة ،



23 
 

ق الالسلكي في درنة ، أما قائد الحامیة ابعد إتمام مھمة إتالف محطة اإلبرPisa&Amalfiبیزاو

مفادھا أن ایطالیا أعلنت الحرب  1911سبتمبر  30التركیة فتلقى برقیة مرسلھ من درنة یوم 

أن السفن الحربیة اإلیطالیة تقترب  15:00أكتوبر على تمام الساعة   3على تركیا  ، وفي یوم 

دینة ، أنذرت القوات اإلیطالیة الحامیة وطالبتھا باإلستسالم ، ولما كان الرد بالرفض بدأ من الم

، وظلت القوات البحریة أمام شواطئ  1911. 10. 04قصف عنیف یھز إرجاء المدینة یوم 

دخل أول طوربید إلى المیناء تبعھ آخر  15:30أكتوبر ، وعلى تمام الساعة   8طبرق حتى یوم 

لقیادة وثالث سفن أخرى حتى وصل العدد داخل المیناء ثماني سفن ودخلت المیناء في ثم سفینة ا

  )1( .صفین مصوبة مدافعھا إلى المدینة

أمام ھذا الوضع وزع كامل أفندى قائد السریة الثانیة الكتیبة الثالثة من لواء األسلحة على 

المتطوعین من األھالى وأمرھم بالتحصن داخل سور المدینة ، عالوة على إخراج العائالت من 

، ثم جرى أول  )2(قرر كامل افندى اإلنسحاب خارج المدینة  16: 00المدینة وعلى تمام الساعة  

في بنغازي إنزال برى إیطالي على أرض لیبیا وكان أول من نزل إلى البر القنصل اإلیطالي 

وثالثة جنود وطلب لقاء قائد السریة التركي ، وفي ذلك الوقت ھناك مدیر  Barbieربى اب

الناحیة محمد األسمع والشیخ المبري یاسین ، فأبلغا ھذا الطلب للقائد التركي ، فأمر الجنود 

بل القنصل الذي طلب منھ تسلیم القلعة والثكنة ، اعین بمواصلة السیر ورجع وحده وقوالمتطو

وأعطاه مھلة ساعة واحدة ثم رجع لسفینتھ ، رفض كـامل افندى إنذار القنصل وعاد لقـواتھ التي 

، وعندھا نزلت قوة قوامھا أربعمائة جندي بقیادة النقیب  )3(أمضت اللیل فـي وادى الجداریة 

وإقتحمت المدینة بعد قصف " Napoliينابول" مساعد قائد السفینة AngeloFrankفرنك أنجلو 

، وإقتحمت القوات اإلیطالیة المواقع العسكریة التركیة لتكون نقطة مراقبة لتحركات  )4(الحصن

، عندھا أصبحت  )5(القوات اإلنجلیزیة في مصر ، والتصدى ألي ھجوم قد یقوم بھ االتراك 

طبرق منطقة عسكـریة إستیراتیجیة وتحـتم على القیـادة اإلیطـالیة تكـثیف قـوة عسكـریة 

  : متحركـة تكـونت مـن 

 .كتیبة من اإلریتریین  -1

  .سریة المدرعات السریعة  -2

                                                
 .  157ص   2010ز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ، مرك: ،  طرابلس  ) عبد الحمن سالم العجیلي . ت(باولو مالتیزي ، لیبیا ارض المیعاد ، - 1
 . 238 -  237ص ص ،  1982.  4ع،  ھیدـلة الشـمج، ) معارك طبرق . تقـاریر الضباط األتراك عـن مـعارك الجھاد اللیبي (  رمضان شش ، -  2
 . 64 – 63مصطفى حامد ارحومة ، ص ص  - 3
 . 157باولو مالتیزى ، ص  - 4
  . 63ارحومة ، ص مصطفى حامد  - 5
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  .مجموعة من الدبابات الثقیلة خاصة بشرطة الحدود الشرقیة  -3

  )1(. سرب من الطائرات  -4

أت أولى اإلشتباكات مع اإلیطالیین بعد نزولھم المیناء مباشرة على أثر ھجوم قام بھ بد

حبیب بن حازم ، وفرج بن عبد اهللا ، وسلیمان بن " فرسان وھم  ةشخص یدعى حبیب مع خمس

 60وا سریة لإلیطالیین تضم ت، حیث باغ" سلیمـان المندي ، وسعید بن خلیل ، وبودي بن حماد 

علیھم رصاص بنادقھم فھرب الجنود وتركوا أسلحتھم وذخائرھم ، وعلى إثر ھذا  جندیًا وأطلقو

الھجوم تراجعت ثالث كتائب إیطالیة داخل المدینة بعد تمركزھا على التالل المشرفة على 

فرسان ـمن ال ن وجرح نقیب وطبیب ولم یصب أٌيیمداخلھا ، ونتج عن اإلشتباك مقتل جندی

تة ، ثم إنسحبت السفن من المیناء وتركت المدینة في مرمى مدافعھا التي قصفت مواقع ـالس

  )2(. المجاھدین لمدة ساعة تقریبا 

أكتوبر بعد تجمع  27في یوم حدثت أولى المواجھات بین المجاھدین واإلیطالیین 

 إلیطالیینداد اـر أعـداھد ، وتقـمج 200ددھم ـن من المناطق المجاورة حتى وصل عوالمجاھد

جندي ، وفیھا تمكن المجاھدین من تحقیق النصر في بادئ األمر ، لكن تدخل السفن  400بـ

الحربیة وقصفھا المجاھدین أجبرھم على التراجع ، والمھم في ھذه المواجھة تعرفت القیادة 

لتأمین  اإلیطالیة مدى قوة المقاومة المتركزة حول المدینة لذا تم جلب المزید من القوات البحریة

شھداء ، وجرح عدد كبیر منھم ، أما من  ةن حوالي عشروالمدینة بعد غزوھا ، خسر المجاھد

ن والمجاھدالجنود اإلیطالیین بین قتیل وجریح ، وحصل  منالجانب األخر فقد سقط عدد كبیر 

  )3(.على كمیات من العتاد الحربي 

الضباط األتراك لتنظیم صفوف أمام ھذا الوضع أرسلت الحكومة العثمانیة مجموعة من 

تنظیم معسكرات المقاومة فكان معسكر ب المجاھدین برئاسة أنور بك، وقام الضباط فور وصولھم

وصل  )4(.الحلبي  ویساعده المقدم  ناظم إسالم باشا طبرق تحت قیادة الضابط السوري أدھم 

في منطقة المرصص غرب طبرق ن والمجاھدوتجمع حولھ  1911نوفمبر9أنور بك لطبرق یوم 

بدأ اإلیطالیون الھجوم على خطوط المواصالت السلكیة بقوة ، والتقى مع الشیخ یاسین المبري 

، لكن  ًاوعشرین فارس ةجندى ، حاول الشیخ المبري إعتراضھم مع خمس 2000تقدر بنحو 

                                                
 .  111 – 110، ص ص ) ت . د ( دار االبداع ، : ابراھیم سالم بن عامر ، مصر  .ت ( رودلفو غراسیانى ، برقة الھادئة ،  - 1
 . 238رمضان شش ، ص   - 2
 . 52احمیدة سالم حماد ،  ص  - 3
 1988ز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ،  ـاألولى ،طرابلس ، مركمصطفى علي ھویدي ، الحركة الوطنیة في شرق لیبیا خالل الحرب العالمیة  -4

 .  30، ص 
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ن وولما أحس اإلیطالیالعدو كان مستعدًا جیدًا ھذه المرة ، جاءت أعداد من المجاھدین إلى طبرق 

مواقع العدو ن والمجاھدطبرق ، وعندما دخل إلى بتكاثر قوة المجاھدین تركوا موقعھم وإنسحبوا 

، كان ن والمجاھدمنھم وتحصلوا على معدات عسكریة وجرح واحد من  ًاتأكدوا أنھم قتلوا عدد

دیسمبر  17درنة یوم  نسبة لھم نصرًا معنویًا ، وصلت اإلمدادات المنتظرة من مدینةالالنصر ب

ووزعت على المجاھدین الذین عرفوا أن العدو بنى تحصینات جدیدة في وادي المریرة شمال 

شن ھجمات لعرقلة أعمال البناء ، ورد الشیخ بأن المجاھد المبري ورفاقھ ب قامحیث المدینة ، 

لبعض الوقت  الیعرفون كیفیة إستخدامھا وأنھ یحتاج نوالمجاھداألسلحة التي وصلت حدیثة و

  )1(.حتى یتدرب رجالھ على إستخدامھا بدقة

  : ن في منطقة طبرق أھمھا یعدة معارك حاسمة ضد اإلیطالین والمجاھدخاض 

والناظورة مرتفع صخري یطل على میناء :1911دیسمبر  22معركة الناظورة  - 

طبرق ، إتخذت منھ القوات اإلیطالیة مركز مراقبة لمواقع المجاھدین ، وجاءت تسمیة ھذه 

،  وفي لیلة الیوم الذي غادر فیھ مصطفى كمال طبرق متجھًا نفسھ المعركة لوقوعھا في المكان 

على اإلیطالیین ألن  تجوم مباغلدرنة طلب الشیخ المبري من أدھم باشا الحلبي اإلذن بشن ھ

رجالھ الیعرفون بالخطط العسكریة ، ولذا یجب أن یتحركو كما تعودوا فوافق أدھم باشا وأرسل 

إلى وا من مدینة كریت ، وجعل قیادتھم للمالزم نجیب أفندي ءمن المتطوعین الذین جا 14معھ 

 22ورجال المالزم نجیب ، وفي صبیحة  ًامجاھد 120جانب الشیخ المبري ، الذي اقترب مع 

من فعل  انیران بنادقھم على الجنود اإلیطالیین الذین لم یتمكنو ادیسمبر عند طلوع الشمس فتحو

 نوالمجاھدومع إزدیاد إطالق الرصاص بدأ  .یحاصرونھم من كل جانب  نوالمجاھدشئ وأي 

،  )2(مجاھد 2000صل عددھم ن من المناطق األخرى یتوافدون على المعركة حتى وووالمتطوع

واقع التحصین الجدیدة دون صعوبة لعدم وجود ـول مـبدخ نوالمجاھدوأمام إرباك العدو قام 

م تدمیر ھذه التحصینات وتالكثیر من الغنائم ،  امدافع فیھا بعد ھروب اإلیطالیین الذین تركو

  )3(.الجدیدة 

 االتحصینات والمواقع العسكریة ، وأرسلوإستغل اإلیطالیین إنشغال المجاھدین بتدمیر 

التعزیزات لقواتھم المنسحبة ، وبالفعل تمكن العدو من السیطرة على التالل المطلة على وادي 

نیران أسلحتھم على مواقع المجاھدین وإستشھد على إثر ذلك عشرة منھم ، من  االناظورة وفتحو

                                                
 .  242 – 241رمضان شش، ص ص   - 1
 .  55 – 54احمیدة سالم حماد ، ص ص  - 2
 .  241رمضان شش، ص - 3
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قتیل ، ألن فصیل الرشاشات تم  200بـ  بینھم الشیخ المبري یاسین ، أما خسائر العدو تقدر

ن الذین وأما اإلیطالی .القضاء علیھ بشكل كامل ، و إستمرت عملیة جمع الغنائم لثالثة أیام 

من إنشغال المجاھدین بفرحة اإلنتصار ، حیث جددوا مواقعھم الدفاعیة وحضروھا جیدًا  اإستفادو

 )1( .ا في حفر الخنادق بوادي الجداریةوئو بنوا برج مراقبة ووضعوا األضواء الكاشفة و بد

بعد معركة الناظورة توالت اإلشتباكات بین الطرفین وواصل المجاھدون تدمیر 

معسكرات ومواقع العدو، ولكنھم ظلوا في خنادقھم ، وفي إحدى الرسائل المرسلة من أدھم 

ت العربیة الحلبي إلى القائد اإلیطالي في طبرق یطلب منھ خوض معركة مفتوحة مع القوا

لیس من واجبي أن أخوض معارك وإنما أن أحقق األمان لقاعدة "التركیة ، لكن رد القائد بقولھ 

  : ثم دارت معركة أخرى بین الطرفین وھي )2(". األسطول بطبرق

راس المدور منطقة تقع في الجنوب :  1912فبرایر  27معركة راس المدور  -  

 4500الغربي للمدینة إتخذ منھا المجاھدین معسكرًا لھم ، و تقدر القوات العربیة التركیة داخلھ 

 .مجاھد تقریبا ، بقیادة المالزم التركي نظیم بك الذي إنضم للمعسكر بعد اإلنزال اإلیطالي 

وبدأت في   Salsaسلساادة الجنرالتمكنت القیادة اإلیطالیة بطبرق من تجمیع قواتھا بقی

، كانت المعركة عنیفة بین الطرفین  Posenبوسنقصف المعسكر تحت حمایة مدافع السفینة 

حیث سقط فیھا الكثیر بین قتیل وجریح كان من بینھم القائد سلسا الذي أصیب في المعركة ثم نقل 

الجھاد اللیبي في مراحلھ  إلى إیطالیا حیث مات ھناك ، تعتبر ھذه المواجھة من أھم معارك

  )3(. األولى 

أھمیة عن المواجھات السابقة حیث : 1912مارس  11التقل معركة المفصل  -  

شنَّ اإلیطالیین ھجومًا شامًال على معسكرات المجاھدین جنوب غرب المدینة فیما یعرف بـ سقیفة 

ن بإطالق النار متمسكین وورد المجاھد .طبرق التي تبعد خمس كیلو مترات عن المدینة 

 .المساندة من الغرب  وصلتھمبمواقعھم حتى 

إستمرت المعركة حتى المساء ثم تراجع العدو بعد أن خسر خمسة وثمانین قتیًال بما فیھم 

عدد من الضباط و جرح إثنان وثالثون برتب مختلفة ، أما من طرف المجاھدین الذین قادھم في 

                                                
 . 242 – 241رمضان شش، ص ص  - 1
 60ص - 59احمیدة سالم حماد ، ص  - 2
 65ص - 64، ص نفسھ  - 3
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عبدالجلیل العرابي أستشھد فیھا المجاھد بوسبیخة ، والمجاھد التواتي المجاھد ھذه المعركة 

  )1(. حسین بوسلوفة

ربي المدینة ــع غـذلك الوادي الذي یق: 1913ة وادي السھل سنة ـأما عن معرك - 

، كانت قیادة المجاھدین فیھا للمجاھد سلیمان الجالي ، تم أسر أربعة مجاھدین في ھذه المعركة 

ن بالسجن لمدة ثالثین سنة في السجون یخرآلباإلعدام وألقیا في البحر ، و ان منھم یحكم على إثن

 .اإلیطالیة 

من ضمن المواجھات المھمة : 1914یولیو 11كما كانت معركة سیدي ذاوود  - 

حیث دارت المعركة شرق المدینة وبدأت القوات اإلیطالیة مصممة على التوغل في الدواخل 

تكبید العدو خسـائر جسیمة ، وھـذا ن والمجاھداء ، إستطاع ونقل المعارك بعیدًا عن المین

  )2(. بإعتراف المصادر الرسمیة اإلیطالیة

  المعتقالت  .3

عند أول إنزال إیطالي بدات اإلشباكات مع المجاھدین الذین ظلت أعدادھم فى تزاید 

مستمر وتتوافد على معسكرات المقاومة الوطنیة التى أكتسبت شعبیة واسعة بین األھالي الذین 

أنفقوا الغالي والرخیص فى سبیل إمداد حركة الجھاد وطرد المستعمر ، وخطوة لوقف مصدر 

ضم جمیع سكان منطقة طبرق فى معتقالت وحشیة شاھد  اإلیطالیةرت الحكومة ھذا قرلالتمویل 

فیھا األھالي كل طرق التعذیب والمعاملة الإلنسانیة لعزلھم عن اإلتصال بالمجاھدین ، وفعًال 

  .بدأت إیطالیا فى إنشاء معتقالت كان معتقل طبرق أوالً  ثم معتقل عین الغزالة ثانیًا 

  

 معتقل طبرق    .1

إحتالل طبرق أخذت إیطالیا فى بناء سور یضم اللسان األرضي الممتد داخل البحر بعد 

من رأس الثماد وادي المریرة  إلى البحر ولھذا السور بابین كبیرین  األول عند الجسر الحالي 

كم  4 یسمى  باب السلوم والثاني عند حي باب درنة ویسمى باب درنة ، بلغ طول السور

الدخول بھ عدة أبراج للمراقبة ، بعد اإلنتھاء من بناء السور لم یسمح للسكان أمتار وب 4وبارتفاع 

                                                
 . 19ص - 18، ص  2009مؤسسة نجالء محرم الثقافیة ، ،  القاھرة،  وقصائد.. المالكي ، البطنان معاركحسین نصیب  - 1
  . 67احمیدة سالم حماد ، ص  - 2
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أو الخروج من المدینة إال بتصریح مكتوب، وضم لسكان المدینة أھالي المناطق المجاورة الذین 

عائلة  45سوىال یملكون حیوانات وأخلیت المنطقة تمامًا من األھالي الرحل ، ولم یبق فیھا 

  . عندما تم نقل السكان إلى معتقل عین الغزالة فیما بعدمسجلة رسمیًا 

داخل المعتقل ضد األھالي الذین قاسوا صنوف التعذیب قام اإلیطالیون بنصب المشانق 

دون أن تأخذھم رآفة بصغیر أو كبیر حتى النساء تم تعذیبھن حتى الموت واألمثال كثیرة المجال 

غزالة أما المدینة أصبحت منطقة عسكریة یقطنھا العین  ثم نقل المعتقلین إلى معتقل،  لذكرھا ھنا

على حسب روایات األشخاص الذین إستند إالیھم )1(.الجنود اإلیطالیون وبعض التجار الیھود 

  .حسین نصیب في توثیقھ لھذه الفترة من تاریخ طبرق 

  

 معتقل عین الغزالة  .2

جمیعًا في معتقل عین  اأكبر المآسي التي عاشھا سكان منطقة طبرق عندما زجومن 

كم ، فھو عبارة عن  70الغزالة ، وتم اختیار ھذا المكان لحصانتھ ، ویبعد عن طبرق بمسافة 

ن جھة الجنوب ـشبھ جزیرة ومن جھة الیابسة تقف سلسلة ھضاب البطنان كحاجز طبیعي م

دفنة مرت الحكومة في ((.... ربي ، ویصف محمد فؤاد شكري المعتقل فیقول ـوالجنوب الغ

الشرقیة باإلجتماع في عین الغزالة خالل ثالثة أیام ، وأنذرت من یتخلف بالشنق ومصادرة 

إلى عین  اأموالھ ، فنھض الجمیع تسوقھم القوات اإلیطالیة تاركین أثاثھم وغاللھم حتى وصلو

كیلومتر ، وحاصروھم في أرض ضیقة وطوقوھم باألسالك الشائكة ثم  250الغزالة بعد مسیرة 

 )2()). مس عشـرة جلـدة ـجلـدة و كل أمرأة و طفل خ 30وھم بالسیاط كـل رجـل جلد

بإستعمال السالح لكل من Grazianiبعد تجمیع المخیمات بعین الغزالة أمر غرسیاني 

یحاول تھریب الماشیة عبر الحدود ، و في نفس الوقت أمر بتشدید الرقابة على األھالي ، ومن 

تمت عملیة نقل جمیع العائالت داخل معتقل عین الغزالة ،  1930 یولیو حتى بدایة أغسطس 30

وحصلت بعض اإلشتباكات أثناء ترحیل السكان خاصة قرب الحدود ، كما إستطاعت بعض 

العمیقة بین البردي ومرسي لك ، وزاد الضغط من عمر  إلى األودیةوا أالعائالت الھروب وإلتج

وجود إتصال باألھالي المعتقلین ، وتوالي ضیاع  المختار والمجاھدین على المعتقل خاصة مع
                                                

 . ، ومصدره المقابالت الشخصیة  57- 54حسین نصیب المالكى ، ص ص  - 1
،  طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات  2جزء الثاني ، ط، ال 1911- 1943بحوث و دراسات في التاریخ اللیبي(البرغثي ، المعتقالت ،   - 2

  . 1983، برقة الھادئة ، وایضًا مقابلة شخصیة أجراھا مع خلیل إبراھیم القطعاني  جراتسیاني، نقًال عن  346ص - 345ص) 1998التاریخیة ، 
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م ، ولكي یؤمنغرسیاني لحمایة للمعتقل أمر بإقامة قیادة عسكریة االماشیة وھروب العدید من الخی

نظامیة وطائرات وسیارات لتحقیق الفي طبرق و تحت إمرتھا العدید من الفرق النظامیة وغیر 

  )1(. نتائج أفضل وأسرع ، وتم نقل الكتیبة الثامنة ارتریین من شحات لطبرق

رأس من الماشیة  500امن الغارات التي شنھا المجاھدین على المعتقل عندما إستردو

شخص ،  340حیث ھجم ثمانین مجاھد على عناصر شرطة مراقبة الخیام ، عالوة على ھروب 

 80من اإلبل وتم اإلمساك بـ  312رد إیطالي قامت الطائرات بمطاردة المجاھدین وقتلت ـوك

قرر شیوخ القبائل المعتقلة بعد اإلتفاق مع المجاھدین  1930منھا ، و مع نھایة شھر دیسمبر 

رجل و نفس العدد من النساء الذھاب  500لـلھروب جماعي ، وذلك عندما أتاحت قیادة المعتقل 

لكروم الخیل للحرث ، ولكن فشلت المحاولة ، فتم إرجاع الذین خرجو للحرث ، وتم لمنطقة ا

القبض على عدد من الشیوخ واألعیان وأحیلوا للمحكمة الخاصة والتي وصلت لطبرق على متن 

سنة لستة  30، فتم الحكم باإلعدام على ستة منھم ، و بالسجن Orsetsاورسیتسالطرادة الحربیة 

ة على إثنى عشـر فردُا ، وأمام ھذه الغارات المتواصلة قرر غرسیاني نقل سن 20آخرین ، و 

، 1931األھالي إلى معتقل العقیلة ، و فعًال بدأت المسیرة الشاقة والمضنیة في أوائل ینایر 

ألف رأس من الضأن والبقر والخیل ،  20جمل و 5000نسمة ، معھم  6500ن ـوكانت تتألف م

  )2(. وبھذا الترحیل األخیر فإن منطقة طبرق بصفة عامة أصبحت خالیة من السكان

ألف إلى معتقالت  جدیدة عن  36ثم صدرت أوامر جدیدة عن القیادة اإلیطالیة بإرجاع 

عبیدات ، ومعتقل ومرسي لك حیث شملت األخیرة قبائل الالبردي القیادة في المنطقة الممتدة بین 

ضم قبیلة الحبون وعندما رجع البردي كمبوت یضم قبائل المنفة والقطعان والجرارة ، أما معتقل 

السكان إلى مناطقھم یحملون مآسي اإلعتقال واألمراض والعاھات التي الزمتھم طوال حیاتھم ، 

تقل ، أما األضرار وعملت السلطات الفاشیة على مد المعتقلین بقدر ضئیل من الشعیر داخل المع

المادیة فقد تم إفناء الثروة الحیوانیة وتدمیر اإلقتصاد الوطني ، و كان اإلعتقاد السائد عن 

  )3(. اإلیطالیین أن إفقار البدو سیجعلونھم یتخلون عن قضیتھم و یخضعون لسیطرتھم

  

                                                
 .  30للدراسات التاریخیة ، شعبة الوثائق و المخطوطات ، صتقریر غیر منشور ، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین ( ،المعتقالت ، جراتسیاني  - 1
  . 34ص - 32، صجراتسیاني  - 2
  356یوسف سالم البرغثي ، ص  - 3
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 ستراتیجیةاألھمیة اال: ثالثًا 

طبرق تلك الحصینة التي إحتضنت بین مرتفعاتھا وسھولھا أعنف معارك الحرب العالمیة 

الثانیة التي أودت بحیاة عشرات اآلالف ومن مختلف الجنسیات ، وظلت على مدى تاریخھا 

البریطاني فیھا ،  الوجودومفصلیة مالصقة للحدود الغربیة لمصر حیث  استراتیجیةالحدیث نقطة 

ول بأن طبرق مفتاح الطریق إلى قناة السویس من جھة الغرب ، وھذا السبب ولذلك یمكن الق

ومن جھة أوروبا فھي ) 1(إحتاللھا للیبیا للقیام بأول إنزال یرى فیھا ، إلى نفسھ ما دفع إیطالیا 

  )2(. میًال عن شبھ جزیرة مورو  276ومیًال عن جزیرة كریت ،  173تبعد 

ن نوایاھا عندما ـالقوى العظمى فھذه إنجلترا تفصح ع لطالما كانت المنطقة مثار إھتمام

تعدیل الحدود الشرقیة الجنوبیة ـك 1906 -1905البت ببعض األراضي اللیبیة بین عامي ـط

لبرقة ، و یظھر ذلك واضحًا من خالل إصرار األمیراالت األنجلیز لبناء قاعدة بحریة عسكریة 

ابق ـاموا باإلنزال السـم إفشالھا عندما قـلمخططاتھم وتي طبرق ، ولكن اإلیطالیین تفطنوا ـف

  )3(. رـالذك

موقع طبرق ذریعة لبث  استراتیجیةمن جھة أخرى إتخذت الصحف اإلیطالیة من 

اإلشاعات واألكاذیب الواھیة لترضي الرأي العام لضغط الحكومة لإلسراع في غزو لیبیا ، 

طت إمتیازات لشركة ألمانیة في میناء طبرق ، وكمثال على ذلك نشر أخبار تفید بأن تركیا أع

وأن الشركة قامت بشراء مساحات شاسعة في المنطقة وماحولھا ، إضافة إلى أخبار أخرى 

  )4(. بخصوص التدخالت البریطانیة في منطقة الحدود الشرقیة لبرقة

ر لذلك تم تحویل طبرق لقاعدة عسكریة بحریة في بدایات الغزو كونھا أكثر أمنا وأقص

، وكما الحظنا أن موقع بلد أو منطقة معینة  قد یكون مصدر ) 5(مسافة من مدن برقة األخرى 

نقمة ولیس نعمة ، وھذا ماحدث في منطقة طبرق عندما برعوا غالة الحملة على لیبیا ، وتمثل 

أن ((.... قائًال 1910.6.8القومي المتطرف عندما صرح في  Foscariفوسكاريذلك في موقف 

                                                
، مركز جھاد اللیبیین  27/5/2009إلى  25احمد محمد القالل ،  حصار طبرق و تداعیاتھ، أعمال الندوة العلمیة التي عقدت بطبرق ما بین  - 1

 .  81، طرابلس  ، صللدراسات التاریخیة 
 .5حسین نصیب المالكي ، ص - 2
 .98، ص 2003، جامعة قار یونس ، بنغازي ، ) میالد المقرحي . ت (،  1911 – 1912ولیم سن اسكیو ، أوروبا و الغزو اإلیطالي للیبیا - 3
 . 237بروشن ، ص.إ.ن - 4
 . 51، ص 2001لتمور للطباعة والنشر ، ا 5، بنغازي مكتبة ) إبراھیم احمد المھدوي  .ت ( بونتوفت ، .أ.ر - 5
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بنزرت شـرق وإیطالیا سوف لن یكون بإستطاعتھـا أن تعتبر نفسھا دولة حـرة إذا سقطت طبرق 

  )1( .البحر المتوسط في ید دولة أخـرى 

مقاالتھا في شھر سبتمبر أنھ  ىاإلشتراكیة أقرت في أحد Avantiحتى صحیفة  أفانتي

م مؤكد على میناء طبرق كان ثمة بعض المصادر التي تبث أخبار غیر صحیحة حول ھجو

اإلستراتیجي ولمخاوف إیطالیا من ھذا الھجوم وبالتحدید على ھذه المنطقة أسرعت في عملیة 

اإلنزال على الشواطئ اللیبیة ، و لھذا كلفت القوات الموجودة في مدینة جنوا بالسیر إلحتالل 

  .طبرق 

مراسل صحیفة لوكال أنزیجر Goteborgvonیؤكد السید جوتبرج فون  نفسھ في السیاق

LocalOnseger  ھنا تغیرت قناعاتھ و بدأ في إنتقادھم ، و إزاء موقفھ من سرعة الھجوم ،

أنني أشك في إن إیطالیا نفسھا كانت جادة في إعتقادھا بأن المانیا تحاول : على طبرق یقول 

مخاوف السید إدوارد جراي اإلستیالء على المدینة ، ولكنني الأستبعد أن إیطالیا إستطاعت إثارة 

EdwardGray  2(. بھذه الخدعة لضمان موافقتھ على الھجوم(  

كذلك شرع غالة النزعة اإلستعماریة في عقد ندوات توضح مدى المنفعة اإلقتصادیة التي 

ستحصل علیھا إیطالیا إذا احتلت لیبیا ، ومن أكثر مناصري ھذا اإلتجاھأنریكو كواردیني 

EnricoKoardini أن من سیطر على "  1911، حیث ألقى في إحدى محـاضراتھ في ربیع

  )3(". طبرق ستكون بیده مفاتیح البحر المتوسط

بعد اإلحتالل إھتمت إیطالیا إھتمامًا منقطع النظیر بمجال إنشاء الموانئ على السواحل 

لثالثینیات لیكون اللیبیة وأنفقت میزانیات طائلة في سبیل ذلك میناء طبرق الذي تأسس في بدایة ا

قاعدة جویة بحریة لتسیطر على البحر المتوسط ، ومقابلة للجزر الدویكانیز الموجودة بھا قاعدة 

  )4(. على الشاطئ المقابل Lerosلیروس

جاءت حملة إیطالیا على الحبشة فرصة لفرنسا وبریطانیا إلنشاء تحصینات جدیدة على 

ھذا مع تزاید إعداد المھاجرین اإلیطالیین  طول الحدود مع لیبیا في تونس ومصر ، وتزمن

                                                
   78أسكیو ، ص. ولیم س - 1
، مركز جھاد  1ع،   مجلة البحوث التاریخیة، ) موقف ایطالیا والمانیا وانجلترا من تركیا قبیل وأثناء الغزو اإلیطالي ( عبدالمولى الحریر ،  - 2

 . 42، ص  1988اللیبیین للدراسات التاریخیة ، طرابلس ، 
 . 78مالتیزي ، ص بالو  - 3
 .  199، ص  1991، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ، ) علي ضو  .ت  (جاك بیشون ، المسألة اللیبیة في تسویة السالم ،  - 4
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عداد كبیرة أالقادمین للیبیا ما زاد من إثارة مخاوف الدولتین ، ألن ھؤالء المھاجرین من ضمنھم 

من العمال لتنفیذ تحصینات جدیدة على طول الحدود اللیبیة المصریة خاصة في منطقة طبرق 

  )1(.وعلى طول الشریط الحدودي حتى واحة جغبوب

ما أمریكا فلم تكن لھا أطماع ظاھرة وقد جرت من طرف القنصل األمریكي في أ

اعدة لألسطول األمریكي في مكان شرق ـالذي أراد تأسیس ق 1875في سنة  Vidalطرابلسفیدال

درنة ، وقد وقع إختیاره على میناء طبرق لكن ھذا المشروع لم یكتب لھ النجاح لسببین ، األول 

  )2(. اني تم نقل فیدال في العام التالي ـفي طور التفكیر، والث المشروع لم یدرس ألنھ

أما أطماع ألمانیا فظھرت في أواخر القرن التاسع عشر عندما تدخلت لفض النزاع حول 

مسألة الحدود اللیبیة التونسیة بین تركیا وفرنسا ، ومكافأة لھا على الوساطة طمعت في الحصول 

تزود للسفن األلمانیة بالفحم والوقود في البحر المتوسط ، على میناء طبرق حتى تكون نقطة 

یؤكد اللورد كتشنر المندوب البریطاني في مصر وھو یخاطب أحد السیاسیین اإلیطالیین بقولھ 

لنا على  ًاي مصر نفضلكم جیرانـد الدول األوروبیة میناء طبرق وأننا فـیمكن أن تھاجم أح

اعي األلمانیة للسیطرة على المنطقة قد إصطدمت بمخاوف األلمان ، و ھنا یمكن القول أن المس

  )3(. المانیة لذا باءت ھذه المساعي بالفشلوبریطانیة 

تعلیماتھ للقیادة اإلیطالیة في لیبیا Mussoliniأصدر موسولیني  1939-09-01في تاریخ 

ف العمال لبناء برفع مستوى التدابیر الوقائیة كزیادة عدد القوات  تنظیم القیادة ، وإستقدام اآل

مھابط الطیران وتطویر وصیانة الموانئ خاصة میناء طبرق ، كذلك بناء تحصینات ومالذات 

بحریة في بردیة وعین الغزالة ، وكما سنرى في الفصول القادمة فاعلیة ھذه الموانئ في المجال 

یاه وطرق وبناء مدت إیطالیا شبكات الم 1940، وفي عام  )4(الحربي في الحرب العالمیة الثانیة 

المالجئ والدشم وحفرت الخنادق لغرض تحویل طبرق إلى قاعدة عسكریة إداریة في الحرب 

  )5(. المقبلة 

  

                                                
 . 202جاك بیبشون ،  - 1
 . 104محمد الھادي بوعجیلة ، المرجع السابق  ، ص  - 2
 . 33ص - 30احمیدة سالم حماد ، ص - 3
 . 361جاك بیشون ، ص - 4
 . 85احمد محمد القالل ، ص - 5
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  : 1931-1914 التطورات السیاسیة والعسكریة مابین : رابعًا 

إیطالیا لجانب الحلفاء  إنضمت1918-1914عندما إندلعت الحرب العالمیة األولى 

وإشتركت تركیا مع دول المحور، ولھذا إضطرت بریطانیا لمساعدة حلیفتھا إیطالیا بمنع 

ین من مصر ، ومن جھة أخرى وجد األتراك أنفسھم في یالوصول أیة إمدادات  للمجاھدین اللیب

لمواصلة  حرب ضد إیطالیا ، إیضًا إضطرت تركیا إلمداد أحمد الشریف بكل ما یحتاج إلیھ

  )1(. حربھ ضد اإلیطالیین 

أما وقد أعلنت تركیا الحرب على الحلفاء لكن لزم علیھا جذب المسلمین بإستغالل 

المشاعر والروابط الدینیة وإعالن الجھاد المقدس ضد أعداء األمة اإلسالمیة ، حیث كانت تركیا 

  )2(. مدركة قیمة ھذا السالح وأھمیتھ 

العالمیة األولى حاول معظم مستشاري السید أحمد الشریف  في لیبیا ومع بدایة الحرب

إقناعھ بدخول الحرب ضد اإلنجلیز لتكذیب إشاعات مفادھا بأنھ مأجورلھم ویعمل لتنفیذ 

كان ھناك أعداد من الوطنیین بقیادة أنور باشا تعرقل قوافل اإلمداد  نفسھ مصالحھم ، وفي الوقت

تم رسوا غواصتان المانیاتان األولى أفرغت حمولتھا من اإلیطالیة المتجھة للسلوم ، و أیضًا 

، ویرجع سبب إختیار أحمد  )3(الجنود ، والثانیة قامت بإغراق سفینتین تجارتیین لإلنجلیز 

الشریف من قبل تركیا لیكون حلیفًا لھا ضد اإلنجلیز لما لھ من نفوذ في برقة ، ولیقوم بشن 

  )4(. الحدود الغربیة لمصر  ھجمات على القوات اإلنجلیزیة في منطقة

ن بمساعدة اإلنجلیز بعملیات عسكریة ضد السنوسیین في برقة ، تركز وقام اإلیطالی

الجانب األكبر من المقاومة في الجزء الشرقى من برقة ، حیث كان ھناك معسكرین كبیرین 

األول في خوالن والثاني في دفنھ والذي تتوقف عنده اإلمدادات القادمة من مصر ، تمكن الحلفاء 

المعسكر األول جانب النصر المجاھدین فیھا ، أما بالنسبة من تنفیذ عملیات عسكریة ضد 

للمعسكر الثاني ونظرًا لوجوده في المنطقة الحدودیة وتقر التقاریر اإلیطالیة أن المقاومة عند ھذه 

                                                
 . 327شوقى الجمل ، ص  - 1
 1999یة ، خالد محمودالسعدون ، الجھـاد خالل الحرب العالمیة االولـى ، الدعوة واالستجابة ، طرابلس ، مركز جھـاد اللیبیین للدراسـات التاریخـ - 2

 . 13،  ص 
 . 155ن إ بروشین ، ص  - 3
 . 373،ص  شوقى الجمل - 4
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المنطقة لم تنقطع وتواصلت اإلشتباكات ، ما أجبر القیادة اإلیطالیة على وضع الجنود في حالة 

  )1(. ى إرھاقھم  دون التوصل لنتائج ذات أھمیة إستنفار مستمر ماأدى إل

 1915عمومًا بدأ الھجوم الفعلي للمجاھدین على القوات اإلنجلیزیة في مصر في أواخر 

بقیادة أحمد الشریف ، وكان عدد قواتھ ما بین ثالثین وخمسة وثالثین ألف جندي ، وإجتمعوا في 

مواجھات بالقرب من مكان اإلجتماع دور أمساعد بقیادة جعفر العسكري ، وحدثت أولى ال

المذكور في مكان یعرف باسم سیدى عمر بعد ھجوم على فرقة دبابات انجلیزیة ، كما إشتركت 

قبائل أوالد علي مع القوات اللیبیة وتحت حمایة الغواصات األلمانیة من البحر ، وستكون ھذه 

  )2(.المعارك بدایة لسلسة صدامات مسلحة بین الطرفین

أجرت القوات العسكریة اإلیطالیة إستعراضًا عسكریًا لوحدات الجنود  في طبرق

ین من مشاة وفرسان ، وفرق من مدفعیة الجبال والمدافع یاإلیطالیین والمجندین اإلیرتریین واللیب

  )3(. المحمولة على السیارات ، كذلك مدافع رشاشة ذاتیة الحركة  اتوالرشاش

بشكل واضح أثناء الحرب العالمیة األولى ، ي البردأثناء ذلك الوقت ظھرت أھمیة 

وصل إلیھا مبعوثان أحداھما  1915أخر نقطة عسكریة إیطالیة في شرق لیبیا ، عام البردي و

ین ، وسرعان ماأثمرث ھذه یطة غواصة المانیة لتدریب الجنود اللیباتركى واآلخر المانى بوس

من السیطرة على السلوم ثم مطروح  التدریبات فبعد فترة وجیزة تمكنت قوات أحمد الشریف

لكن القوات البریطانیة تصدت للھجوم وأفشلت المخطط األلماني لمد  1916بمساعدة األلمان سنة 

  )4(. مانیة في تلك الحرب قاعدة للغواصات األالبردي نفوذه إلى قناة السویس عن طریق إتخاذ 

بیر "ركة ـى معـبرق ھـتراب ط ى التي دارت علىـارك الحرب العالمیة األولـم معـأما أھ

، ذلك عندما تحركت القوات اإلنجلیزیة من مصر تساندھا  1916في شھرمارس سنة " حكیم 

القوات اإلیطالیة الموجودة في المنطقة الحدودیة وطبرق صوب بیرحكیم لتخلیص األسرى 

فیھا تفوق اإلنجلیز الذین وقعوا في أسر المجاھدین منذ خمسة أشھر ، بدات المعركة وظھر 

جعل كفة المعركة ترجح لصالحھم ، وإرتكبوا خاللھا  بینما ماالحلفاء العسكري المنظم وضوحًا 

ن الذین كانوا یحرسون األسرى اإلنجلیز مع عائالتھم وأطفالھم ، كانت یمذبحة ضد الجنود اللیبی
                                                

، شعبة الوثائق ، مركز جھاد اللیبیین  1931ما سیمو أولفو فیتالى ، تقریر حول األوضاع اإلقتصادیة واإلجتماعیة والسیاسیة  في برقة حتى عام  - 1
 . 3- 2، ص ص 

 . 80- 79احمیده سالم حماد ، ص ص  - 2
 . 6ماسمو دولفو فیتالى ، ص  - 3
 . 51أ بو نتو فت ، ص .ر  - 4
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ى وأیضًا أسباب ھزیمة قوات أحمد الشریف أنھا لم تكن مستعدة لخوض غمار حرب عالمیة كبر

سرعة إتخاذ القرارات كان في غیر صالح المجاھدین ، كانت أھم النتائج التي تمخضت عن ھذه 

، وذھب األمل الذي  1923إلى  1916المعركة توقف العملیات الحربیة بین الطرفین من سنة 

  )1(. عالمیة وإنشغالھا بھا ًاالح للمجاھدین باإستغالل موقف إیطالیا بدخولھا حرب

قف المعارك جرت بعض األحداث السیاسیة الدبلوماسیة بطبرق منھا ماعرف بعد تو

ایة إنجلیزیة ــات بین اإلیطالیین والسنوسیین ، وبرعــبـإتفاق عكرمة  حیث بدأت المفاوض

ولونیل دي ـة الكـالي بزعامـد اإلیطــا الوفــي ، أمـوســیر إدریس السنــد اللیبي األمــرأس الوفــت

، ومن الجانب اإلنجلیزي الكولونیل كالبون Bernatorوالكومودودوربرنیتور ، DeVitaیتاـف

Kalbon  الذي مھمتھ تقریب وجھات النظر اللیبیة اإلیطالیة ، وإنتھت المفاوضات إلى اإلتفاق

   -: اط التالیةـعلى النق

 .تبادل األسرى اإلیطالیین واللیبیین  .1

 .إعادة فتح األسواق والطرق التجاریة  .2

قانون األحوال الشخصیة اإلسالمي في المحاكم عالوة على تدریس القرآن الكریم  تطبیق .3

 .في المدارس 

 .وقف األعمال العدائیة بین الطرفین  .4

كما تضمن اإلتفاق بعض البنود التي تخص الزوایا السنوسیة وممتلكاتھا ، وتسویة وضع 

 )2(.  1917إبریلواحة جغبوب ، جاء اإلتفاق في ثالثة عشر بندًا ومؤرخ في شھر 

بعد نھایة الحرب العالمیة األولى إنتھجت إیطالیا سیاسة تطویریة تعمیریة في لیبیا لكنھا 

سرعان ما دخلت في دوامة اإلستعداد للحرب العالمیة الثانیة ، لذا قامت بتوسیع معسكراتھا في 

البردي مثل  ستراتیجیةكل المدن اللیبیة وطبرق وامساعد بوجھ خاص ، وإستغالل الخلجان اال

إستراتجیة  مشروعات، عالوة على ) 3(وطبرق والبمبة إلى أقصى حد في الحرب المرتقبة 

كم ، تقریبًا إیضًا  1882بین الحدود التونسیة والمصریة بطول  ةعمالقة كتعبید الطریق الساحلی

السفن التجاریة في إدخال تحسینات على میناء طبرق بحیث یمكنھ إستقبال األساطیل الحربیة ، و

                                                
  .كم  30تقع في الجنوب الغربي لطبرق بحوالي : عكرمة * 
 . 83- 81احمیدة سالم حماد ، ص ص  - 1
 . 206 - 205- 204مصطفى علي ھویدي، ص ص   - 2
 . 260 – 259، ص ص ه علي المیلودي عمور - 3



36 
 

ن واحد ، كما أقیمت قاعدة جویة حربیة في منطقة العدم والمعروفة حالیًا بـمطار جمال عبد آ

،  كانت فترة الھدنة فرصة  ةكم ،  وتم ربطھا بطبرق بطریق معبد  27الناصر جنوب طبرق بـ 

احة اللیبیة ستشھد للوطنیین لأللتفاف حول األمیر إدریس واإلستعداد للمراحل المقبلة ،لكن الس

  )1(. صورًا أخرى من الكفاح خالل الحرب العالمیة الثانیة 

  

 

 

                                                
 . 235بروشین ، ص .إ.ن - 1
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في  ىتاریخھا الحدیث أنواعًا من اإلحتالل فقد شھد مالم یشھده بالد أخرشھدت لیبیا عبر 

ن اإلنتصارات والھزائم مرارًا على وفترة الحرب العالمیة الثانیة التي  تبادل خاللھا المتحارب

  )1(. أرضھا فجبھة لیبیا كانت أكبر الجبھات في الحرب 

كانت سیاسة إیطالیا جعل لیبیا  1945 - 1939عندما قامت الحرب العالمیة الثانیة في 

في إحتالل مصر ومنھا یمد نفوذه Moselineلتوسع شرقًا وغربًا ، فقد فكر موسولیني لقاعدة 

إلى السودان لتأسیس إمبراطوریتھ المزعومة ، إنعكس المخطط اإلیطالي بطبیعة الحال على لیبیا 

إستعماریة تتعارض مع ھذا  والسیما أن القوى اإلستعماریة كبریطانیا وفرنسا لھما أطماع

المخطط ، بعدھا تحول ھذا التعارض إلى صدام مسلح بین ھذه القوى في أوروبا ثم إنتقل 

، وتزاید اإلھتمام بھذه المنطقة بعد إستسالم ) 2(الصراع لساحة شمال أفریقیا ولیبیا باألخص 

غط األلماني على الجبھة ، تزامن ذلك مع تزاید الض) 3(فرنسا ووقف العملیات البریة في أوروبا 

الروسیة لذا فكر تشرشل في فتح جبھة جدیدة في شمال أفریقیا لتخفیف ضغط قوات ھتلر على 

  ) 4(. روسیا 

أما نذر الحرب على األراضي اللیبیة فلم تعد خافیة فالقیادة اإلیطالیة قامت ببناء 

ة طبرق قاعدة لعملیات إستحكامات دفاعیة جدیدة في األجزاء الشرقیة لبرقة ، وأتخذت مدین

كم ومدعم  42حول المدینة بطول  ًادفاعی ًات خطأقواتھا في منطقة الحدود مع مصر ، وأنش

العسكري بحكم موقعھ الذي البردي  بمراكز دفاعیة قویة وبثت حولھ حقول األلغام ، أما میناء

ت ، وبلغ طول كم غرب الحدود المصریة أقامت بھ دفاعات مضادة للطائرات والدبابا 15یبعد 

  ) 5(. كم وبھ عدة نقاط دفاعیة  30خط الدفاع بالبردي 

  

  :وقائع الحرب: أوًال 

ھا العسكریة إلیطالیا في لیبیا ، اتصاحب األحداث المتسارعة للجبھات األوروبیة إستعداد

حیث قسمت القیادة اإلیطالیة قواتھا إلى قسمین ، الجیش الخامس في طرابلس ، والجیش العاشر 

                                                
 .  7، ص  2003، بنغازي ، جامعة قاریونس ،  1949 – 1939أحمد محمد القالل ، سنوات الحرب واإلدارة العسكریة البریطانیة في برقة  - 1
-25دم إلى ندوة طبرق في الفترة     ـنشور مقث مـعاني ، األھمیة اإلستراتیجیة للیبیا خالل مراحل الصراع اإلستعماري ، بحـفادیة عبد العزیز القط -2

،  2009ات التاریخیة ،  ـھاد اللیبین للدراس  ـزج ـ، طرابلس ، مرك  1945 -39انیة ـالمیة الث ـرب العـاء الحـرى الستون إلنتھـ، الذك 2005/  09/ 27
  .  29 -27ص ص 

 .7، ص 1964، مصر، دار الكتاب العربي،  3، ط )  1943 - 1940 (محمد حافظ إسماعیل وأخرون ،الحرب العالمیة الثانیة في البحر المتوسط  -3
 . 320، ص  1970، بیروت ، دار القلم ،  ) نخبة من العسكریین العرب .ت ( جون كروافورد ، العلمین ھدفي ،  -4
 . 45أحمد محمد القالل ، ص  -5
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بلغ عدد القوات  1940، ومع نھایة شھر یونیو Grazzianiجراتسیانيفي برقة واألخیر بقیادة 

  )1(. دبابة  120ألف جندي و  80في منطقة الحدود الشرقیة حوالي  الموجودةاإلیطالیة 

إقتصرت النشاطات الحربیة في بدایة الحرب بین القوات اإلیطالیة واإلنجلیزیة في منطقة 

شھور تمھیدًا للعملیات البریة المرتقبة ، عدا بعض  ةعملیات إستطالعیة لمدة ثالثالحدود على 

، وضرب خطوط مساعد اوالبردي الھجمات الجویة والبحریة من جانب القوات اإلنجلیزیة على

اإلمداد اإلیطالیة القادمة من طرابلس تجاه برقة ، ورد الطیران اإلیطالي بشن غارات على 

الحمالت اإلستطالعیة داخل حدود برقة فتح  ھاسكندریة ، كان الغرض منالسلوم ومطروح واإل

حتى واحة البردي  من میناء كم 370ثغرات متعددة في خط األسالك الشائكة الممتدة لمسافة 

بمده لقطع طرق إمدادات المجاھدین القادمة من مصر ، فقامت  جراتسیاني الجغبوب ، الذي أمر 

اإلسم المختصر للشركة اإلیطالیة المعماریة  للبناء واألشغال  Alseshlapبشركة السشال

وم ـي یـوف،  ) 2(جراتسیاني تى ـشت حـصیرة أدھـدة زمنیة قـي مـزت العمل فـامة التي أنجـالع

)  قاعدة جمال عبدالناصر الجویة ومطار طبرق المدني (تلقت قاعدة العدم الجویة  11-6-1940

أغرق الطیران اإلنجلیزي السفینة الحربیة  6 -12أول غارة إنجلیزیة ، وفي الیوم الثاني 

  ) 3(. في أول غارة جویة بحریة على میناء طبرق SantGeorgo )سان جورج (اإلیطالیة 

صریة یوم ـدود المـاإلیطالیة الحوات ـندما عبرت القـحصل الھجوم اإلیطالي األول ع

عند منطقة السلوم في طریقھا إلى منطقة سیدي براني بقیادة الجنرال  1940 -10-09

،  Mleiteملییتيإلیطالي وقائد المجندین اللیبیین باإلكراه بقیادة الجنرال قائد الفیلق اBertieبرتي

تحت قیادة المارشال ویفل  ومن الطرف األخر كانت القوات اإلنجلیزیة متمركزة في مطروح 

Wavel  4(. قائد عام منطقة الشرق األوسط (  

ضعف  أحیث إخترق الخطوط اإلیطالیة في سیدي براني وبد ًامضاد ًاشن ویفل ھجوم

أیام تم تدمیر أربع فرق إیطالیة ،  4السبع أمام الوحدات البریطانیة ، وخالل  جراتسیاني قوات 

إنسحبت أخر فرقة إیطالیة من مصر ، وإزاء عدم قدرة اإلیطالیین على  1940-12- 12وفي یـوم 

 1941-01-05وم ـة یـرقـلى بـھم البري األول عـلیز الذین شنوا ھجومـدي لإلنجـالتص

                                                
 . 47أحمد محمد القالل ، ص  -1
 .  22 – 21محمد حافظ إسما عیل وأخرون ، ص ص   -2
 . 47أحمد محمد القالل ، ص   -3
 27-25قدري األطرش ، معركة طبرق الكبرى إحدى المعارك الحاسمة في الحرب العالمیة الثانیة ، بحث منشور مقدم إلى ندوة طبرق في الفترة   -4
،  2009یة ، ـات التاریخ ـن للدراس یزجھاد اللیبی ـمرك رابلس ، ـ، ط )  1945 –39( رب العالمیة الثانیة ـاء الحـرى الستون إلنتھـ، الذك 2005/  09/

 .  46ص
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جندي إیطالي بقیادة الجنرال أنیبالي بیرجونزولي  4000م أسر ـوتالبردي طتـسق

AnnibaleBerjonesola.)1(  

،  23تراجعت القوات اإلیطالیة إلى طبرق وقوامھا رئاسة الفیلق البردي  بعد إحتالل

المشاة ، وبقایا الفرق المنسحبة من معركة سیدي براني ووحدات ساحلیة ومضادات  61الفرقة 

للطائرات ، أما الحلفاء فقد كانت خططھم العسكریة طرد إیطالیا نھائیاً من لیبیا ، ومفاد خططھم 
نغازي وبعد أسبوعین فقط وبحملة صغیرة یصلون لطرابلس ، خاصة أنھ بعد إحتالل طبرق ثم ب

مقاومة جدیة ، وكانت إنجلترا ترید توجیھ ضربة  ةوأن القوات اإلیطالیة المنسحبة التبدي أی
 )2(. مساعدة المانیا التي لم تنو التدخل بعد في الجبھة األفریقیةة قاضیة إلیطالیا قبل تلقیھا أی

  3لطرق اإلستراتیجیة بالمنطقة أنظر خریطة رقم ولمعرفة أھم النقاط وا

  :إحتالل طبرق األول  .1

سقطت طبرق بین یدي اإلنجلیز بعد معركة دامیة حاربوا فیھا على جبھتین ، جبھة 
أیام متتالیة ، إعتمدت  4ة اإلیطالیین وجبھة الطقس ، حیث ھبت عاصفة رملیة إستمرت لمد

القوات اإلنجلیزیة في إختراق خط دفاع طبرق على تنظیف حقول األلغام أوًال ، ثم فتح ثغرة 
، ومنذ الیوم األول  1941-01-20 الھجوم یوم أإندفعت من خاللھا الفرقة األسترالیة السادسة إبتد

لیوم الثاني أسر الجنرال ، وفي فجر اBetesyManilaبیتاسیمانیالتم أسر الجنرال اإلیطالي 
إستسلمت القوات اإلیطالیة بالكامل لإلنجلیز بعد تفجیر  01-22وفي یوم ) DelaMora)3دالمورا 

  )4(. ألف جندي إیطالي في األسر 30000ھ ، وقع ـھزة الموجودة بـالمیناء واألج

الیا ، ـي لیبیا على حلیفتھ إیطـع فـورة الوضـدى خطـبم R.Hitlerس ھتلر ـندما أحـع

ن ـرال أرویـریقي  بقیادة الجنـیلق اإلفـرق البانزر المعروفة بـالفـال فـرر إرسـق
الذي سیضع حدًا لتفوق اإلنجلیز في برقة الذین أجبرتھم تطورات  ErwinRommelلـروم

 األحداث في البلقان وسوریا بسحب أربعة فرق من قوات الجنرال ویفل ، ما سھل المھمة على
تعزیزات جدیدة ،وبذلك إقتنع رومل بإستعداد قواتھوالفـرق اإلیطالیة الموجودة روماللذي تلقى

  )5(. بلیبیا ،لذا أمر بالتحرك لشـن ھجوم مضـاد على بـرقة 

                                                
، طرابلس   2الكتاب األبیض ، نماذج من الخسائر التي لحقت بالشعب اللیبي نتیجة صراع الدول على أرض لیبیا خالل الحرب العالمیة الثانیة ، ط   -1

 .  67 - 66، ص ص   1981، مركزجھاد اللیبین للدراسات التاریخیة ، 
 . 47 – 46محمد حافظ إسما عیل وأخرون ، ص ص   -2
یدة  ، ـاق الجـد ـدار األف -روتـدة ، بیــدیـاق الجـدار األفـیة بــوث والدراسـات التـاریخـم البحـ، قس 2د ـلـانیة ، مجـمیة الثــرب العالـموسوعة الح  -3
 . 137 – 136، ص ص  ) ت. د ( 
 .  67الكناب األبیض ، ص   -4
 .  364جاك بیشون ، ص   -5
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في لیبیا شرع  المحورجاء أول ھجوم مضاد لدول المحور بعد إستالم رومل قیادة قوات 
، وصلت طالئع قواتھ ) 1(1941-03-31ھجومھ  أفي شن ھجوم مضاد على الحلفاء في برقة ، بد

قائد كتیبة  vonBritonzإبریل ، أمر رومل الجنرال فون بریتونز  10إلى طبرق یوم 

لطبرق ، وأمر كتیبة أخرى بالتحرك  ةاإلستطالع الثالثة بالھجوم فورًا على جانبي الطریق المؤدی
جنوب طبرق ، وأصدر أوامره للفرقة الخامسة الخفیفة بالتوجھ  العدمإلى عكرمة ثم إلى منطقة 

لإلطالع على تحركات قوات رومل أنظر )  2(. شرق طبرق لقطع طریق اإلنسحاب على الحلفاء 
  .  4 الخریطة رقم 

ابریل لطبرق بعد إنسحابھا  6سة األسترالیة یوم أما كتائب الحلفاء فقد وصلت الفرقة الساد

صدرت األوامر إلى نفسھ من درنة ، وفي الیوم التالي وصلت الفرقة الثانیة المدرعة وفي الیوم 
لواء المخیلي الھندي وباقي الفرقة باإلنسحاب شرقًا ، لكن رومل إستطاع تطویق اللواء الھندي 

  )  3(. ابریل وتم أسر أغلب جنوده  8یوم 

  : الھجوم الثاني على طبرق  .2

وصلت تقاریر إستطالعیة لرومل مفادھا أن الحلفاء حشدوا قوات كبیرة حول طبرق ، 

على ضوء ذلك أصدر تعلیماتھ للجنرال فون برتیوتیز  ووضعت تحت قیادتھ كتیبة اإلستطالع 
بات بمطاردة اإلنجلیز إلى الثالثة وكتیبة المدفعیة الثامنة والكتیبة الخامسة والسادسة المضادة للدبا

على دفاعات المدینة لكنھم  شامَال َاابریل شنت قوات المحور ھجوم 14وفي یوم ) 4(طبرق ، 

 إضطروا للتراجع نظرًا لصمود الفرقة األسترالیة المدافعة وتكبد األلمان خسائر فادحة في
أمیال إال  4ثغرة بعمق  تمكنت القوات المھاجمة من فتح مایو1 -ابریل  30الدبابات ، وفي لیلة 

أنھا تراجعت بعدما نظم الحلفاء صفوفھم التي كانت تصلھا التعزیزات بإستمرار ، ما جعل رومل 
الطرفین یكتفي بمحاصرتھا وترك بعض الوحدات اإلیطالیة لمراقبتھا وإستمرت اإلشتباكات بین 

ل إیطالیا الحرب لمدة إثنى عشر یومًا ورجع الوضع على األرض إلى ماكان علیھ عند دخو
التي أصبحت شوكة في خاصرة قوات الحلفاء ماجعلھم یتوقفون ) 5(بإستثناء طبرق المحاصرة ، 

عند الحدود المصریة أثناء تقدمھم شرقًا ، أیضًا تسببت عاصفة رملیة وطول خط اإلمداد في ھذا 
  ) 6(. التوقف 

                                                
 . 51قدري مفتاح األطرش ، ص   -1
 .  70ت ، ص . محمود عیسى وأخرون ، رومل ، مصر ، مطابع جریدة الصباح ، د   -2
 .  45، ص  1961 ، 3ط، بیروت ، منشورات مكتبة دار الحیاة ، 1943-1940شكري محمود ندیم ، حرب أفریقیا الشمالیة   -3
 .  75-74، ص ص  2007أیمن محمد عادل ، مذكرات رومل ، مصر ، دار طیبة للطباعة ،   -4
 . 47 –  46شكري محمود ندیم ، ص ص   -5
 . 73 – 72، ص ص  ) وأخرون( محمد حافظ إسما عیل   -6
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قرر الجنرال ویفل التمسك بطبرق والدفاع عنھا بأي ثمن وقبول محاصرتھا من قبل دول 

  : المحور لألسباب التالیة 

ف األطنان المكدسة من األسلحة والذخائر والتموین آالحرمان رومل من  .1

  .مصر  والزحف نحعلیھ الموجود بھا التي قد تسھل 

 .متقدمة للشرق حرمانھ من اإلستفادة من المیناء كقاعدة  .2

 . اإلستفادة من الحامیة المحاصرة لوقف زحف المحوریین شرقًا  .3

رك اتتبع بعض المعأن التفصیل فیما بعد ، وھنا ـتحدث عن حصار طبرق بشیئ مأسوف 

في  Oklinlkك لند إستلم الجنراألوكـي قیادة الحلفاء فقـدینة ، حدث تغییر فـول المـالتي دارت ح

وسط والحبشة ، وقد منصب الجنرال ویفل قائد القوات البریطانیة في الشرق األ 1941مایو5

ك منذ البدایة عدم فسح المجال للسیاسیین إلرغامھ على شن ھجوم قبل أن یكمل لنقرر أوك

جیش النیل وھو اإلسم الذي أطلق مؤخرًا على قوة  إسمتقرر تغییر 1941أكتوبرإستعداده ، وفي 

  ) Cunningham  .)1الجیش الثامن بقیادة الجنرال كننجھام  الصحراء الغربیة إلى

قام الجیش الثامن بھجوم واسع على  :  Carusabeder Battleالمسیحیونفي معركة 

یسمبر د 7نوفمبر و  18قوات المحور في المنطقة الممتدة بین الحدود المصریة وطبرق فیما بین 

مایمیز ھذه المعركة مدى جاھزیة الطرفین لھا فقد تم حشد قوات ضخمة على جانب عظیم من و.

اإلعداد والتدریب ولقد دارت المعركة على ثالث مراحل رئیسیة وإنتھت بإنسحاب قوات رومل 

لإلطالع على أھم تحركات القوات المتحاربة أنظر الخریطة . إلى وراء الخط الدفاعي العقیلة 

  . 5رقم  

بعد تنظیم قواتھ عدم إنتظار رومل حتى یشن ھجومًا على طبرق  لنككقرر الجنرال او

وصمم على القیام في أول فرصة القیام بھجوم على نطاق واسع یشمل كل المراكز الدفاعیة 

  )2(. المحوریة بقصد إھالكھا وتدمیر رومل وفك الحصار على حامیة طبرق 

  

  
                                                

 .  60 – 46شكري محمود ندیم ، ص ص   -1
، مصر مطبعة القوات  2، ج 1973 – 1940الوزارة الحربیة المصریة ، العملیات الحربیة في شمال أفریقیا في الحرب العالمیة الثانیة ،      -2

 .  21، ص  1957المسلحة ، 
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المدرع یحصن مواقعھ في سیدي رزق وتسانده فرقة مدفعیة وتمكنا  7بینما كان اللواء 

نوفمبر نشب قتال عنیف بین فرقتین من البانزر وفرق  20من صد ھجوم محوري في منتصف 

المدرع وأضطر الطیران  7المدرع وإستمرت المعارك حتى نفذت ذخیرة اللواء  7اللواء 

ت فرقتي البانزر في حأطنان من الذخائر ، وفعًال تجدد القتال ونجالبریطاني إلى إسقاط عشرة 

المدرعة  21نوفمبر قاد رومل الفرقة  24وفي یوم ) 1(اإللتفاف  على اللواء اإلنجلیزي ، 

 15للوصول إلى سیدي سلیمان شرق طبرق لقطع طریق اإلمداد على الحلفاء وأمر الفرقة 

خسر فیھا كننجھام أغلب مدرعاتھ لذا  يت المعركة التالمدرعة بمھاجمة سیدي رزق مجددًا ودار

نوفمبر إحتلت حامیة  27، وفي یوم ) 2(قرر اإلنسحاب لیعید تنظیمھا بعیدًا عن مدافع البانزر 

طبرق مواقع قرب سیدي رزق وتمكنت من اإلتصال بإحدى الفرق النیوزیالندیة في مكان یبعد 

ًا سحق الفرقة النیوزیالندیة وقطع تنوفمبر شن ھجومًا مباغ 30أمیال عن سیدي رزق ، وفي  4

ن سیدي رزق وبیر واإلتصال بینھا وبین حامیة طبرق التي عزلت من جدید وإحتل المحوری

تعلیماتھ للجنرال ریتشي اوكلنك عقب ھذه الھزیمة أصدر الجنرال ) 3(الغبي مرة أخرى ، 

Ritchie  4(. لیحل محل الجنرال كننجھام  (  

أنھا في ما عن معركة بیر حكیم تلك النقطة اإلستراتیجیة جنوب طبرق وأھمیتھا تكمن أ

یتجھ  ةیتجھ من بیر حكیم إلى عكرمة ثم إلى الساحل ، والثانی ىتقع عند مفترق طریقین ، األول

ربطھ ببیر الغبي ، وھو أخر مركز دفاعي ىتصوب قاعدة العدم إلى طبرق ، وھناك طریق أخر

ال العظیم وألھمیتھ إتخذه الحلفاء أحد المواقع الدفاعیة في خط عین الغزالة بطول قبل بحر الرم

ستراتیجي كان من نصیب لواء الفرنسیین الذي تكون كم والدفاع عن ھذا المركز الدفاعي اال 42

إلى مواصلة النضال حتى  DeGulleول جبعد سقوط فرنسا في ید األلمان دعا الجنرال دی

أوامره إلى دیجول ة تحریر فرنسا ومقرھا لندن ، ومنھا أصدر أتحریر فرنسا ، ثم تكونت ھی

ممثلیھ باإلشتراك مع بریطانیا في العملیات العسكریة في لیبیا وأھم معركة خاضتھا قوات فرنسا 

لذكرى من ماتوا في بیر  من الفرنسیین ، وتكریمًا ًابطولی ًامعركة بیر حكیم التي شھدت صمود

ن ـاحـة تحمل إسم  بیر حكیم ، والمكـون مـرنسا إال فیھا شارع أو سـي فـحكیم التوجد مدینة ف

ام وإتخذوا مواقعھم ـادة كثافة حقل األلغـاموا بزیـھزین بأسلحة إنجلیزیة وقـندي مجـج 3600

                                                
،  1956ألنجلو المصریة ،   ، مصر ـ مكتبة ا  1، ج 1942 -1941شوقي اقالدیوس ، دراسات في معارك الحرب العالمیة الثانیة في شمال أفرقیا   -1

 .  132-131ص ص 
 .   87 – 86محمود عیسى وأخرون ،  ص ص    -2
 . 73 –71شكري محمود ندیم ، ص ص   -3
 . 96محمد حافظ إسما عیل وأخرون ، ص   -4
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لى الفرنسیین من طریق كان رومل یأمل في اإلستیالء على بیر حكیم بشن ھجوم ع) 1(خلفھ، 

  6أنظر الخریطة رقم  )  2(. عین الغزالة لمنع الحلفاء من شن ھجوم مضاد على األخیرة 

حاصر رومل بیر حكیم ، وتم ذلك بخسائر طفیفة بسبب حقول األلغام  یونیو 2-1 في لیلة

، وفي یونیو 2البریطانیة ، وبذلك قطع رومل اإلتصال بین بیر حكیم والشرق إعتبارًا من یوم 

أول ھجوم على الموقع  أصر رومل على اإلنتصار في ھذه الجولة لإلستفادة من  أھذا الیوم بد

القوات الموجوده ھناك للھجوم على طبرق ، وإستعان بسالح الطیران األلماني لتدمیر الدفاعات 

إضطرت قیادة  ،إستمرت الھجماتاأللمانیة ضده وتم حصار الحامیة الفرنسیة لذا) 3(في بیر حكیم 

نیف ـالحلفاء لتموین الحامیة جوًا ، لكن الجنود المحاصرین أصیبوا باإلنھاك والتعب من القتال الع

 11-10م اإلنسحاب لیلة ـًال تـامیة قبل أن تسقط  وفعـرر ریتشي سحب الحـالمستمر ، وھنا ق

  ) 4(. یونیو 

ھاجموا الحامیة قبل إنسحابھا تمكن األلمان من إلتقاط تعلیمات اإلنسحاب الالسلكیة لذا 

، بلغت خسائر الفرنسیین في ) 5(لیًال وفي الصباح إحتلت قوات رومل  دفاعات بیر حكیم 

جنود قتلوا أو جرحوا ، أما الخسائر أثناء  1104وضابطًا بین قتیل وجریح ،  44المعركة 

ي ـومـابین یـیم مـكـحودًا ، تلقت بیرـمفق 829جریحًا و  198وقتیُال  130اب فقد بلغت ـاإلنسح

  ) 6(.  1942-6-12طلعة جویة  و سقطت في ید األلمان یوم  1300 2-9/6/1942

سیدي رزق  -بیر حكیم  -وجرت معركة طبرق الثانیة بعد تدمیر خط دفاع عین الغزالة 

أصبح رومل بجیشھ سید العملیات الحربیة فواصل إنتصاراتھ في عدید اإلشتباكات ضد قوات 

الحلفاء المتمركزة في بعض المواقع المھمة في الطریق للسیطرة على طبرق ومواصلة زحفھ 

تم تدمیر الجزء األكبر من مدرعات الجیش الثامن الذي تلقى األوامر  خرآومن منظور  .لمصر 

  )7(. العدم وتخصیص جزء كبیر للدفاع عن المدینة  -بالتمسك بخط دفاع عكرمة 

  

                                                
 . 59أحمد محمد القالل ، ص   -1
 . 106محمود عیسى وأخرون ،  ص   -2
 .  112 - 111الوزارة الحربیة المصریة ، ص ص   -3
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 .  114 - 113الوزارة الحربیة المصریة ، ص ص   -5
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كانت خطة ریتشي تتطلب تمركز قواتھ في دفاعات غرب طبرق ومنھا جنوبُا ثم شرقًا  

وتوفر الفرق الخفیفة الحركة لتوفیر الحمایة الالزمة لطرق المواصالت بین طبرق والحدود 

أصدر الجنرال ریتشي أوامره بإستخدام دفاعات طبرق  1942یونیو  16المصریة ، وفي یوم 

ط إرتكاز للقوات الخفیفة وعدم السماح لقوات المحور بتضییق الخناق على والعكرمة كنقا العدمو

طبرق ، إذ یجب أن یبقى الجیش الثامن یتحرك كجیش میداني وال یتمسك بأي منطقة دفاعیة 

الدفاعیة فھي مفتاح الخط الدفاعي وسقوطھا  العدمحتى الیؤسر أو یتحطم والمحافظة على منطقة 

 19 -14جرت خمس معارك بین یومي ) 1(لي إمكان حصار طبرق ، معناه إنھیار ھذا وبالتا

یونیو بین قوات كسب الوقت حتى تتمكن قواتھم من إحتالل دفاعات المدینة وإخالء أو تدمیر 

  )2(. المعدات والمخازن الموجودة في المنطقة األمـامیة 

شنت قوات المحور ھجومًا كاسحًا على طبرق مع ساعات الفجر  1942-06-20في 

وفي نھایة النھار إستولت على میناء طبرق وجزء  Stockaاألولى بالمدفعیة وطائرات ستوكا 

حاولت إحدى الفرق  .من المدینة ودمرت معدات الفرق اإلنجلیزیة والھندیة وجنوب أفریقیا 

المدرعة اإلنجلیزیة التسلل تحت جنح الضالم للخروج من المدینة لكن تم كشفھا ودمرت جمیع 

  )3(. ألیاتھا 

في المیناء لمنع أي سفینة بریطانیة من اإلبحار وتعمل فرقة  21البانزرظلت الفرقة 

كانت مفككة ومتناثرة  أما قوات الحلفاء فقد .الرئیسي البردي  رومل الخاصة بفتح طریق طبرق

فقد إنھار نظام اإلتصاالت بین الوحدات العسكریة ماتسبب في أسر أو تدمیر معظم وحدات 

  )4( .المدفعیة خالل قتالھا إلیقاف إختراق قوات البانزر 

ظل رومل یتابع تطورات المعركة من على السفوح المطلة على المدینة وفي الساعة 

ریق الساحلي غربًا ، ـول الطـل المدینة تم التحرك على طـیو داخیون 21الخامسة صباحًا من یوم 

دبابة في حالة سلیمة   30دبابات وتم ذلك وتحصل على  32وعرض اإلستسالم على قیادة اللواء 

امیة طبرق ـائد حـرقة الثانیة لجنوب أفریقیا وقـقائد الف Kloprلوبر ـن الجنرال  كـوأعل

  )5(. اإلستسالم

                                                
 . 127الوزارة الحربیة المصریة ، ص   -1
 . 133محمد حافظ إسما عیل وأخرون ، ص   -2
، ص  2006طرش ، أحداث ومعارك الحرب العالمیة الثانیة على األراضي اللیبیة ، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ،   قدري مفتاح األ  -3

52 . 
 .  145 – 144الوزارة الحربیة المصریة ، ص ص    -4
 .  121ایمن محمد عادل ، ص   -5
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  : الموقف بعد سقوط  طبرق  .3

بعد إنتصار رومل واصلت قواتھ تقدمھا شرقُا حتى بلغت السلوم ، كان یرید توجیھ   

واجھ في البدایة   .الضربة القاضیة لقوات الحلفاء وھي في حالة إرتباك عملیة اإلنسحاب      

رب الطیران األلماني  ـائد سـالیین وقـدیدة من بعض الجنراالت اإلیط   ـة شـمعارض

بحجة إحتالل مالطا ثم التقدم نحو مصر ، ثم تلقى تعلیمات من     M.Kesselirengرنجكسل

  )1(. موسولیني بمواصلة الھجوم على قوات الحلفاء داخل األراضي المصریة حتى اإلسكندریة 

، سار رومل خالل  ویونی 22-21بدأ تقدم قوات المحور من طبرق نحو مصر طوال أیام 

عبر  ویونی 23ھذا التقدم الطویل لیًال ما أبطل فعالیة الطیران البریطاني ، وبعد منتصف یوم 

جیش البانزر ألول مرة الحدود المصریة وفي الیوم التالي تم إحتالل سیدي براني دون أي 

ع جنوب غـرب وصل القائد األلماني منطقة تق ویونی 26وفي یـوم  .مقاومة من جانب الحلفاء 

، ثم شرعت فرق المشاة بالضغط على دفاعات الحلفاء بینما بدأت ) 2(كم  45مطـروح بمسافة 

یونیو 29-28الفرق األلمانیة بالتقدم شرقًا وإشتبكت مع الفرقة النیوزیالندیة التي إنسحبت في لیلة 

  )3(. یوینو  30، أما رومل وصل إلى الخط الدفاعي یوم ) خط العلمین ( إلى 

من الزحف المحوري داخل مصر حضر بنفسھ إلیھا  Churchillنظرًا لقلق تشرشل 

 Alexanderوقرر تعیین الجنرال مونتجمري لقیادة الجیش الثامن ، كما عین الجنراأللكسندر 

بدایة مطاردة  1942ر بنوفم 6،كان یوم ) 4(قائدًا عامـًا لقـوات الحلفـاء في الشـرق األوسـط 

كان البد .وات المحور المنسحبة غربًا بعد ھزیمتھا في معركة العلمین الشھیرة الجیش الثامن لق

من اإلنسحاب غربًا نحو لیبیا قاعدة قوات المحور ، قسم المھندسون العسكریون إنسحاب المحور 

تم  1942-11- 11ي یوم ـإلى مرحلتین األولى الوصول إلى منطقة السلوم والحدود اللیبیة ، وف

  )5(. دأ اإلحتالل الثالث لبرقة ـوري من مصر ، وبـجندي محر ـرد أخـط

بأسرع مـایمكن عقب  العدمقررت قیادة قوات المحور التمركز في خط دفاع طبرق 

سقوط السلوم ، وقد نفذ رومل ھذا اإلنسحاب بمھارة فائقة وبأقل خسائر عن طریق اإلكثار من 

عیة ، أما جنود الحلفاء تابعوا مطاردة قوات العملیات التعطیلیة وزرع األلغام واألشراك الخدا

المحور ونصت أوامر مونتجمري على عدم إعطاء الفرصة لقـوات المحور حتى یحرمھم من 
                                                

 . 65األطرش ، ص   -1
 .  172 – 171الوزارة الحربیة المصریة ، ص ص    -2
 . 137محمد حافظ إسماعیل ، ص   -3
 . 92ت ، ص .عزیز محمد مصطفى ، موجز العملیات الحربیة بشمال أفریقیا ، مصر ، مكتبة األنجلو المصریة ، د  -4
 .  73 – 72أحمد محمد القالل ، ص ص    -5
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إنشاء دفاعات قویة فـي أي منطقة ، والعمل على قطع خط إنسحاب القوات المتقھقرة حتى یمكن 

  )1( .القضاء علیھا قضاءًا نھائیًا 

أوًال ، ثم القضاء على الفرقة التي البردي  جنوب أفریقیا مھاجمة 2قررت رئاسة الفرقة 

یوم البردي  سیدي عمر من الغرب ، بدء الھجوم على -السلوم  -تركھا رومل في خط الحلفایا 

دبابات  1ن الفرنسیین األحرار واللواء ـوة مـالنیوزیالندیة وق 2ززھا الفرقة ـدیسمبر تع 31

بعد البردي  ینایر ، حیث إنتھاء القتال بعد أن إستسلمت حامیة 1اة ، ثم إستأنفت القتال یوم ـمش

  )2(. صمود بطولي 

اإلستیالء على طبرق قبل وصول رومل إلیھا كان ھذا أكثر مایشغل إجتماعات 

مونتجمري مع كبار ضباط الحلفاء حتى یمكن إستخدامھا في تموین القوات المھاجمة بمد خط 

البریطاني أن یسیر أسرع مایمكن وفعًال  10مواصالتھا ، لذا صدرت األوامر للفیلق  طول

 تمكنت المدرعات البریطانیة من تجاوز الكثیر من الوحدات األلمانیة على الطریق الساحلي بین

وطبرق ، إال أن حركة التطویق إتسعت أكثر من الالزم ماتسبب في إھدار الكثیر من البردي 

م عملیة اإللتفاف والوصول إلى البحـر ، وعندما وصلت شرقي طبرق كانت جمیع الوقت إلتما

  )3(. فرق المحور قـد عبرت طبرق من جھة الـغرب

  

  : حصار طبرق وسقوطھا : ثانیًا

وصل حتى  1940سبتمبر  فياألول على مصر  جراتسیاني رأینا فیما سبق وأثناء ھجوم 

ھجومـًا مضادًا على اإلیطالیین الذین تراجـعوا أمام ضـربات قوة  ویفلسیدي براني وكیف شن 

حتى خرجوا من األراضي المصریة ، وإستمرت مطاردة الجیش العاشر * الصحراء الغربیة 

، تغیر الوضع  1940-12-21اإلیطالي حتى طبرق التي دخلھا جنود الفرقة األسترالیة یوم 

فریقي لیبیا وشن أول ھجوم مضاد للمحور بقیادة العسكري على األرض بعد نزول الفیلق األ

رومل الذي واصل تقدمھ شرقًا حتى طبرق التي إنسحبت إلیھا قوات الحلفاء وإتخذتھا قاعدة 

دفاعیة قویة وقررت التمسك بھا ، ومن جھة أخرى إستمرت القوات اإلیطالیة األلمانیة في 

                                                
 1943وحتى اواخر ینایر  1942العملیات من أكتوبر ( یات الحربیة في شمال أفریقیا في الحرب العالمیة الثانیة الوزارة الحربیة المصریة ، العمل  -1

 .  83، ص  1957، مصر ، مطبعة القوات المسلحة ، ) من العلمین إلى تونس 
 . 155شوقي اقالدیوس ، ص  -2
  . 84الوزارة الحربیة المصریة ، ص   -3

-5یة في مصر تنقسم إلى قوة الصحراء الغربیة جیش النیل ، وبعد تغییر القیادة وحل الجنرال اوكنلك محل الجنرال ویفل في   كانت القوات البریطان* 
 ) .الجیش الثامن ( دمجا الجیش معًا أطلق علیھ  7-1941
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ماضرب علیھا الحصار الذي  سرعانومسیرھا شرقًا وإجتازت طبرق دون محاولة إحتاللھا ، 

  ) 1(. دارت حولھ جمیع المعارك في برقة 

التي  Vrtensحاصرت قوات المحور طبرق بقیادة الجنرال فرتنز  1941-04-09في 

، ترك رومل طبرق محاصرة وأمر قواتھ Moreheadتحصنت بھا قوات الحلفاء بقیادة مورھید 

أوھم رومل قائد الحامیة المحاصرة بشن ھجومھ  1941-04-13بإحتالل كمبوت والبردي ، وفي 

األول من جھة الغرب بفرق إیطالیة وھاجمھا من الشرق بعد اإللتفاف من الجنوب ، ولكن 

لذا فضل رومل التریث  04-14صالبة مقاومة األسترالیین أفشلت الھجوم الذي إستمر حتى یوم 

أللماني بعد إتمام تجھیز قواعده وتدخل الطیران ا -15في مھاجمة طبرق لحین وصول الفرقة 

  )2(. في المناطق الغربیة 

في وسط صحراء قاحلة ، وتقع على خلیج یتراوح عمقھ بین  ًامنیع ًاصنحوقفت طبرق 

للسفن الراسیة ، ومن الطبیعي أن تتحول ھذه المدینة إلى قلعة  الحمایةمترًا یؤمن  15-20

حول دفاعات حامیة طبرق  ةطریق مرصوف، أثناء فترة الحصار أمر رومل بمد ) 3(حصینة 

إلى الشرق والغرب من محیط الدفاع ، وبذلك یسھل التحرك  ةالرئیسی ةلتقي بالطریق الساحلیتو

من بنغازي إلى الحدود عبر ھذه الطریق مایوفر یومًا كامًال على الحمالت المیكانیكیة المتحركة 

الحصار إذ اصبح تحرك القوات بین  عملیةالطریق  تبین المیناء والمنطقة األمامیة كما سھل

  )4( .شرق وغرب المیناء 

أما قوات الحلفاء الموجودة بالبردي عندما جاءت أخبار عزل الفرقة األسترالیة بطبرق تم 

طة السفن إلى داخل الحدود المصریة ، أما قیادة حامیة طبرق فقد قسمت محیط سانقلھا بو

 16رئیسیة لكل منھا أربعة قطاعات فرعیة بمجموع الدفاعات الخارجي إلى أربعة قطاعات 

یغطي كل منھا مسافة میلین وتؤمنھ كتیبة مشاة ویتصل كل قطاع بالمدینة بإتصال  ًافرعی ًاقطاع

خر السلكي ، ولكل قطاع فرعي قیادة خاصة بھ حفرت في دشمة كبیرة محفورة تحت آھاتفي و

لحمایة من ضربات الطیران األلماني ، األرض ومغطاة بطبقة من الخرسانة وأكیاس الرمل ل

الطرق الفرعیة المؤدیة للمدینة إحتل الحلفاء كل النقاط التي تتحكم في ھذه الطرق  ةونظرًا لكثر

                                                
  
، طرابلس ، مركزجھاد    2005/  09/ 27-25أحمد محمد القالل ، حصار طبرق وتداعیاتھ ، ، بحث منشور مقدم إلى ندوة طبرق في الفترة              -1

 .   87 – 85، ص  2009اللیبین للدراسات التاریخیة ، 
 .  35 - 34األطرش  ، ص ص   -2
 .  54أحمد محمد القالل ، ص   -3
 . 11ریة ، ص الوزارة الحربیة المص  -4
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لإلطالع على  )1( .وجمیع ھذه المواقع مموھة تمویھًا جیدًا بحیث یصعب إكتشافھا من الطائرات 

  7لتحصینات أنظر الخریطة رقم مواقع ھذه ا

  : تكونت حامیة طبرق المحاصرة من 

 .الفرقة األسترالیة التاسعة  .1
 .جحفل لواء من الفرقة األسترالیة السابعة  .2
 .جحفل كتیبة مدرعة  .3

  )2(. جندي  37000أما القوات المحوریة التي تحاصر طبرق تقدر قوتھا بـ 

مایو  1 ابریل و -14شن رومل ستة ھجمات على فرقة طبرق المحاصرة مابین یومي 
ولم یتمكن من إحراز نجاح خالل شھر إبریل ، وقد أغرى ذلك مورھید إلى محاولة  1941

الخروج من حصنھ بعد أن إطمئن لدفاعاتھ وبدء في وضع الخطط لشن الھجمات ضد قوات 
المحور لكن واجھتھ في البدایة بعض المشاكل كالنقص في المدفعیة والدبابات المدرعة لكن أفراد 

موجودین داخل طبرق قاموا بإصالح المدافع اإلیطالیة التي كانت موجودة بالمدینة الصیانة ال
أثناء إنسحاب اإلیطالیین منھا مع أكداس من ذخیرتھا ، وأیضًا تفنن رجال الصیانة في إصالح 

إصالحھم  ًاوتعدیل المعدات واألسلحة الي تحصلوا علیھا في المعارك السابقة ، ولم یكن مستغرب
التي سقطت فوق طبرق ، وكان بعضھا بحالة جیدة ثم تم  ESHTOCAتوكا شلطائرات ا

طالئھا بعالمات ممیزة ، وتمكنت تلك الطائرات من مفاجأة القوات المحوریة فقد إستقبلوھا 
ابریل نجح رومل في  20بالترحیب لكن لم تلبث بأن أمطرتھم بوابل من القنابل ، وبعد یوم 

أمیال خلف محیط التحصینات فقامت طائرات المحور  4إكتشاف أحد مخازن التموین یبعد 
بغارات متواصلة ونجحت في تدمیره ، وفي الوقت نفسھ أصابت المیناء بتلف كبیر والغرض من 

  )3(. ذلك إرباك جنود الحامیة 

منعتھ غیاب التعزیزات لقد أفشلت طبرق كل مخططات رومل طوال صیف كامل ، ثم 
فاء لوالمؤن الضروریة لإلعداد لھجوم كبیر إلحتالل المدینة ، كان ھذا اإلنتظار مناسبًا جدًا للح

لتنظیم صفوفھم والتجھیز لھجوم  مضاد أیضًا ، جاء ھذا التوقف في غیر صالح رومل الذي 
القیادة العلیا في برلین ، إذ  أن ھذا التوقف ھو الخطأ القاتل الذي اوقعتني فیھ( .... صرح قائًال 

  )4() . أن العدو أفلت عندما لم توجھ إلیھ الضربة القاضیة على الفور 

  
                                                

 . 45 -44اقالدیوس ، ص ص    -1
  . 49 -48شكري محمود ندیم ، ص ص    -2
 .  56 -54اقالدیوس ،  ص ص    -3
 . 198، ص  1989موسى بدوي ، جنراالت ھتلر ، القاھرة ، دار المعارف ،   -4
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من جھة أخرى تكبدت البحریة البریطانیة خالل حصار طبرق خسائر فادحة في سبیل 

سفینة  27أغرقت لھا  1941 12-10و  1941- 04-12دعم وإمداد القوات المحاصرة فما بین 

، وقتل أو جرح في  6بواخر تجاریة وأعطبت  7، كما تم تدمیر نفسھ حربیة ، وتم إعطال العدد 

إلى  ًاجندی 32667جندي ،كما أن قوات الحلفاء نقلت من المدینة المحاصرة  700تلك العملیات 

قریبًا ، عالوة ت ًاجندی 34115اإلسكندریة للعالج واإلستبدال ، أما عدد القوات التي أدخلت إلیھا 

دبابة ، أیضًا تكبدت قوات المحور  74مدفعًا ، و  92طنَا من التموین والعتاد ، و  33946على 

 90000سفینة مابین حربیة وتجاریة كانت محملة بأكثر من  69ة فقد أغرقت لھا ظخسائر باھ

  )1(. طن من التموین والوقود 

لمحیطة بطبرق في كثیر من المضایقات تسببت القوات اإلیطالیة المتمركزة على التالل ا

بدء ضباط  1941یولیو  18الھندیة التابعة لسالح الفرسان ، وفي یوم  18للفرقة العسكریة 

حامیة طبرق یخططون لھجوم یتخلصون فیھ من الفرق اإلیطالیة ، وكعادة الحلفاء لضمان 

العملیة البد من إستطالعات جریئة لیًال قرب مواقع القوات اإلیطالیة لمعرفة عددھم وعتادھم 

ھمة الھندیة ولعدة لیالي حتى تأكدوا من نجاح الم 18وقام بھذه العملیات ضباط وحنود الفرقة 

ضباط  3جدندیًا و  40، تكونت مجموعة الھجوم من  امساء 11:00التي بدأت على تمام الساعة 

بمساعدة ضباط الھندسة العسكریة األسترالیین ، ولنعطي  R . Kellyكیلي . بقیادة الكابتن ر

رقة أحذیة وصفًا عن العملیة البد من الوقوف على التجھیزات األولى لھا فقد إرتدى جنود الف

وقنبلة یدویة واحدة وأنواع أخرى  Tommyمنھم برشاش نوع تومي ل مطاطیة طویلة وتسلح ك

جنود ، بعد التحرك  3للجرحى مع كل  من البنادق ذات الحراب وبطانیة واحدة تستخدم حامًال

وصلوا للخطوط الدفاعیة لإلیطالیین عبرالممرات الضیقة بین التالل ، ھنا أصبحت الفرصة 

بعد منتصف اللیل قاموا لھجوم مضلل إستمر لثالث دقائق في  1:00ید عند الساعة مھیأة وبالتحد

ن بإطالق نیرانھم حتى تضيء السماء ماسمح للحلفاء بالتقدم وخطة ذكیة حتى یرد اإلیطالی

یاردة ، أوجد تقدمھم األخیر فرصة لإلشتباك المباشر فقاموا بفتح نیران رشاشاتھم  30لمسافة 

طة القنابل الیدویة ساتى إخترقوا صفوف اإلیطالیین وتفجیر مقر قیادتھم بوإنقطاع ح من دون 

 3ومخازن للذخیرة وبعض الخنادق لمدافع الھاون ، وقد بدأ األسترالیون قتاًال بطولیًا لمدة 

جرحى  8یاردة كلفت العملیة الفرقة الھندیة  100دقائق ، تراجع اإلیطالیون لمسافة  4ساعات و
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أحدھم إصابتھ خطیرة ، وحققت العملیة أھدافھا بدقة بفضل المعلومات اإلستطالعیة التي جمعھا 

  )1( .الھندیة  18ضباط وجنود الفرقة 

جاء إستبدال القوات المحاصرة في طبرق نتیجة لضغوط من الحكومة األسترالیة ، فقد تم 

ر ، وحل اللواء الكرباتي البولندي محل تغییر الفرقة األسترالیة التاسعة بحامیة بریطانیة عبر البح

اللواء الثامن عشر األسترالي ، كما وصل إلى طبرق اللواء السادس عشر من الفرقة السبعین ، 

وتم إستبدال لواء من الفرقة السادسة البریطانیة باللواء األسترالي الرابع والعشرین ، ووصل 

دبابات لإلنضمام للكتیبة  4بابات ، وكتیبة واللواء الثاني والثالثین د Wilsonالعمید ویلسون 

من اللواء مورھید قیادة حامیة طبرق البالغ عددھا  Scoobyدبابات ، وتسلم اللواء سكوبي 1

  )2( .1941ألف جندي ، جرت ھذه التغیرات خالل شھر أكتوبر  34000أكثر من 

مشاة كانت الحرب في حصار طبرق  حرب حركة وتبادل المواضع فقد كان جنود ال

األسترالیون لم یفقدوا الكثیر من أھمیتھم خالل الحصار فھم متحصنین في مواقع محمیة من 

مدافع الدبابات ، ولذا فحرب المواضع ھي دومًا كفاح لتدمیر األشخاص خالفًا لحرب الحركة 

  )3(. التي تسخر جمیع الوسائل لتدمیر المعدات 

ھجمات ضد الحامیة المتحصنة ، لكنھ وأمام ھذا الوضع أخذ رومل یرسل موجا ت من ال

نة المواقع المحیطة بالمدینة ، قذفت المدینة بقنابل الطائرات والمدفعیة افشل مرة بعد مرة لحص

ووابل الینقطع من قذائف الدبابات ، لكن الحامیة لم ترض الرضوخ والبقاء في حالة دفاع ، بل 

شنت ھجمات مباغثة على قوافل التموین ووسائل النقل المحوریة حتى أصبحت تشكل تھدیدًا 

  )4(. على قوات رومل 

رجع صمود القوات المحاصرة في طبرق للبحریة البریطانیة التي تحملت عبئًا كبیرًا في ی

ن طیران المحور یسیطر على أجواء برقة أإمداد الحامیة رغم المخاطر التي واجھتھا خاصة 

حققت البحریة الملكیة كل مھماتھا بفضل التعاون الكبیر مع الفرقة األسترالیة ما كان لھ أكبر 

طبرق  لمیناء، إستمرت سفن الحلفاء في الدخول ) 5(صمود ومقاومة الفرقة المحاصرة  األثر في

أشھر ، كانت اللیالي التي القمر فیھا یتم إخالء الجرحى  9طیلة مدة الحصار التي إستمرت 
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، ) 1(طة بعض الطرادات أو السفن السریعة التي تستخدم في زراعة األلغام البحریة ساخاللھا بو

مھمة على رجال البحریة أن طبرق تقع خارج نطاق طائرات الحلفاء التي كانت وماصعب ال

قواعدھا داخل حدود األراضي المصریة ، وبعد المسافة یعني تعرضھا للھجمات الجویة األلمانیة 

  )2(. وبعدھا الیوفر أي حمایة لھا 

ظل مصیر طبرق في الحرب العالمیة الثانیة مقترنًا بمصیر مالطا ، إذ أن من یسیطر 

على ھاتین النقطتین تكون لھ الكلمة العلیا في البحر المتوسط ، فعندما خطط الجنرال كیسلرنج 

لغزو مالطا ویجري اإلستعدادات الالزمة لذلك ، ھتلر لم یكن مقتنعًا بضرورة العملیة ـ فإستدعى 

التھ في شھر ابریل وبدأت المناقشات فكان الحوار بین ھتلر ورومل وكسیلرنج على النحو جنرا

   -:التالي 

  .متخوف من وقوع خسائر كبیرة في فرق جنود المضالت كما حدث في جزیرة كریت : ھتلر 

  . مالطا لیست كریت ، فالمقاومة فیھا لن تصمد إال لساعات قلیلة : كسیلرنج 

  )3(. إلى أقصى حد المشكالتإذا إستطاع الفیلق اإلفریقي إحتالل طبرق فإن ذلك سیحل : رومل 

  :الغارات الجویة المحوریة على طبرق  .1

األلمانیة في مھاجمة طبرق وخاصة مقار  تمنذ األیام األولى للحصار نشطت المقاتال

ضباط وعربات الالسلكي القیادة ، وقد لحظ مورھید أثناء مروره بالمنطقة تجمع سیارات ال

ورؤساء الفرق في مكان واحد سبب إكتشاف الطیارین األلمان لھم ، لذا أمر مورھید بإبعاد 

السیارات والناقالت مسافة التقل عن میل من مركز القیادة وھنا تحصلت رئاسة الحامیة على 

قاریر وصلت ت 1941ابریل  24فترة راحة من غارات طیاري المحور المركزة ، وفي یوم 

دون إنقطاع على المدینة من لرومل مفادھا وصول شحنة إمدادات للمیناء ھنا أمر بشن غارات 

رطل تكبدت الفرقة  1500وألقوا علیھا أطنانًا من القنابل شدیدة اإلنفجار تزن الواحدة منھا 

شرة المحاصرة خسائر جسیمة فقد أصیب كالمن مركز قیادة القطاع ومبنى األدمیرالیة إصابة مبا

أما المیناء أصیب بأضرار طفیفة ، أما األسترالیون إستطاعوا تفریغ الشحنة مع تواصل الغارات 
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دبابة التي وضعت مع القوة اإلحتیاطیة على الفور للتدریب على  ةحیث تم إنزال  إحدى عشر

  )1( .أعمال الھجوم المضاد 

حسب ماجاء في كتاب حرب الصحراء للمؤلف اإلنجلیزي اآلن مورھید 

AlaanMorhead إلى مایقارب  1941أن مدینة طبرق تعرضت لمدة ثالثة أشھر من سنة

غارة جویة من قبل طیران الطرفین ، خاصة جانب األلمان الذین تناوبت طائراتھم  1000

على قصف ھمجي  MesherSmethومشر سمیث  - Hanekelھانیكل  - Shtockaشتوكا

  )2(. الیمیز بین العدو والسكان األمنین 

أمام تحصن القوات المدافعة قرر األلمان تغییر تكتیكات قواتھم الجویة فقد لحظوا ان 

الطائرات المنقضة والقاذفات الخفیفة لو سلحت بعدد أكبر من الرشاشات المتوسطة والثقیلة 

تائج ھجومیة أحسن ألنھم وجدوا نسبة إصابة األفراد وتخفض حمولتھا من القنابل سوف تحقق ن

بالقنابل  قلیلة عكس الرشاشات التي تقصد األفراد فتحدث تأثیرًا مزعجًا في صفوف المدافعین ، 

عالوة على حمل الطائرة لقنبلة واحدة یعطیھا فرص أكثر وأسرع للمناورة ومدى عمل أطول ، 

ن على طائراتھم المقاتلة أمرت قیادة الفرقة المحاصرة وأمام ھذه التحسینات التي أدخلھا األلما

فرق العمال بإنشاء مالجئ وخنادق وقایة في كل مكان تقریبًا خاصة بجوار الطرق لتقلیل نسبة 

الخسائر بین أفراد الحامیة ، أیضَا صدرت تعلیمات صارمة لكل الضباط والجنود بترك سیاراتھم 

للغارة ألن السیارات والعربات األخرى أھدافًا واضحة  في الحال إذا سمع صوت صفارة اإلنذار

للطیارین ، بلغ مجموع ماتكبدتھ قوات المحور من خسائر حسب إحصاءات كل من رئاسة الفرقة 

 194128ابریل  30التاسعة األسترالیة ورئاسة القوة الجویة بطبرق منذ بدء الحصار حتى یوم 

ابریل تمركزت غارات الطیران  30لى وبعد یوم أسیر بخالف القت 2000طائرة ،  60دبابة ، 

المحوري على المواقع الدفاعیة المضادة للطائرات وأراضي اإلنزال ماإضطر رئاسة القیادة 

الجویة بالحصن إلى سحب جمیع الطائرات من طبرق إلى مطارات داخل مصر بعد أن تعذر 

إستطالع واحدة إلستخدامھا في علیھا العمل أمام ھذه الظروف ولم یتم اإلحتفاظ سوى بطائرة 

  )3(. معرفة مواقع قوات المحور حتى یمكن توجیھ الضربات المدفعیة لھا 

فتحت مدفعیة الفیلق اإلفریقي نیرانھا على مواقع إستحكامات  1941یولیو  25في  
 جمیعطبرق منذرة ببدء الھجوم ثم ظھرت أسراب المقاتالت األلمانیة ، شاركت في الغارة 

األسراب األلمانیة العاملة في الجبھة اللیبیة ، وشرعت تھاجم القطاع الجنوبي الغربي من خط 
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دفاع طبرق لفتح ثغرة إلختراقھ ودمرت بعض المواقع الحصینة خاصة شبكات األسالك الشائكة 
  )1( .ما أحبط معنویات اللواء الھندي الحادي عشر الذي كان یدافع عن ھذا القطاع دفاعًا مستمیتًا 

أما المساعدات الجویة التي كان یطلبھا مورھید أثناء المعارك تصل متأخرة بسبب بعد 

قواعدھا داخل مصر ، وبذلك أصبح الدفاع التقلیدي یتركز على كثافة ناریة تطلقھا المدافع 

   -:الخفیفة المضادة للطائرات  ، وقد حددت أسبقیة الدفاع المضاد للطائرات عن طبرق التي 

 .ء حتى الیتعطل ویستمر في إستقبال السفن المینا .1

 .مستودعات مواد اإلعاشة  .2

 .نقاط المدفعیة المضادة للطائرات  .3

 .مقار القیادات والرئاسات  .4

 .محیط الدفاعات ومواقع النقاط المحصنة  .5

ضاق جنود الحلفاء المحاصرین ذرعًا بالغارات الجویة لدول المحور والقصف المستمر 
مساعدة من طیران الحلفاء مع أن اإلصابات بین  ةبرصاصھا وقنابلھا دون أی لیًال نھارًا تمطرھم

األفراد نتیجة الغارات كانت قلیلة إال أن الجنود كانوا مضطرین لخفض رؤوسھم داخل المالجئ 
والخنادق ما كان لھ أثر سيء في نفوسھم ، تركزت غارات طیران المحور على المیناء 

  :لألغراض األتیة 

 .م حطام السفن الغارقة فیصعب إستخدامھ لكي یتراك .1
ین القائمین یویزعج العمال اللیب.إستمرار الغارات یعني توقف عملیات الشحن والتفریغ  .2

بتلك األعمال فیمتنعوا عن أداء أعمالھم في الوقت الذي یكون فیھ مورھید في حاجة 
 . لخدمة إي فرد في منطقتھ 

سفن یضطر البحریة البریطانیة إلى عدم اء وتحطم النإستمرار الغارات على المی .3
المخاطرة برجالھا وسفنھا إلمداد الحامیة المحاصرة  وبھذا یضطر مورھید لسحب قواتھ 

 . من طبرق 
تدمیر المیناء یترتب علیھ صعوبة ترحیل األسرى لمصر وبذلك یمكنھم اإلتصال بالعمال  .4

 .اللیبیین وعمل حركة تمرد داخل الحصن  
وجود محطـات تقطیر المیاه وتولید الكھرباء بالقرب من المیـناء وإصابتھا تحرم الحامیة  .5

 )1(. منھا 
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  : ن یالحیاة الیومیة بین الجنود المحاصر .2

تحت وطأة الحصار والقصف المستمر لیًال ونھارًا عاش جنود الحلفاء المحاصرون حیاة 

، في ھذه األوقات العصیبة ) 2(في األسرمعلقة وقد تنتھي بعد لحظات أو ینتھي بھم المطاف 

سرعان مایتسرب الملل نظرًا لكثرة القتلى والخسائر جراء الضربات المتواصلة للمدینة حتى أن 

  )3(" . مجزرة بشریة بطیئة األجل "بعض الجنود أسموھا 

من السعادة تفنن الجنود المحاصرون من إبتداع وسائل الترفیھ  لكسر الملل وإدخال لون

كنوا من شراء بعض الخیول من بعض السكان الذین الیزالون یقیمون بطبرق كان الجنود فتم

یحتشدون لمشاھدة السباقات حتى وھك في خنادقھم ، عالوة على مباریات كرة القدم ، وأیضًا 

  )4( .تفنن البعض األخر في تقدیم المسرحیات المسلیة وحفالت للطرب والغناء 

إھتمت القیادة بالمدینة بإصدار منشورات خاصة أو ملخصات المخابرات وتسمى زیت 

توزع على فترات منتظمة على أفراد الدوریات حتى یلم الجنود بتطورات inkum oilDدینكم 

األحداث السیاسیة والعسكریة الدائرة في العالم ، كل ذلك زاد من ثقتھم بقیادتھم ، عالوة على 

بحریة عن توفیر كل متطلبات أفراد الحامیة وكل ذلك رغم مخاطر النقل البحري ذلك لم تتوان ال

بین األسكندریة وطبرق كانت طلبات الجنود لھا األولویة أثناء التحمیل على ظھر السفن ألنھا 

تقوم بدور كبیر في الترفیھ عن الجنود ، أیضًا قام المراسلون الحربیون باإلشتراك مع رئاسة 

وھي جریدة من صفحة واحدة  TobrukTruthجریدة یومیة بإسم حقیقة طبرق  الفرقة بإصدار

ورائھا أن تشعر الرجال المحاصرین من تنشر أخبار قوات الحلفاء بالشرق األوسط كان الھدف 

صدرت الجریدة تحمل صورة  1941ابریل  28بأنھم على إتصال بالعالم الخارجي ، وفي یوم 

أن ألمانیا أصبحت إلى وجنوده یفتخر بشجاعتھم وطمأنھم  تشرشل وخطابھ إلى قائد الحامیة

تعاني نقصًا شدیدًا في قواتھا الجویة وإستدل على ذلك من خالل مفكرة أحد الطیارین األلمان 

الذي أسقطت طائراتھ فوق طبرق وقد كتب بخط یده أنھ كان یقاتل قبل  أیام في لندن ، وھذا 

  )5(. یؤكد صحة التقاریر اإلنجلیزیة 

كانت أكبرالصعوبات التي واجھتھا اإلدارة في الحصن مشكلة نقص میاه الشرب بسبب 

تدمیر شبكات المیاه من قبل طیران المحور ، لذا تم إنشاء وحدات تقطیر میاه البحر قرب المیناء 
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بحریة الحلفاء في سد النقص في الكمیات ، ولما توفرت المیاه أصبحت صعوبة  أسھمتو

  )1( .إلى جلب مالیین الصفائح للتوزیع على مختلف النقاط  اتوزیعھا مشكلة اخرى ما دع

قررت القیادة بالمدینة عمل برنامج زمني لجمیع الوحدات والفصائل الفرعیة لإلستحمام 

أو مرتین وتكمل باقي الیوم بالمدینة ، تم إنشاء معسكرات للراحة في میاه البحر مرة كل أسبوع 

قرب الشاطئ كنوع من التطھیر ومكافحة األوبئة ، وكجانب ترفیھ حیث یقوم بعض الجنود بصید 

األسماك وإجراء مسابقات الرمایة وكانت تمنح الجوائز ألمھر المتسابقین حتى أصبحت الریاضة 

ن وكان ان جدیدتابعد ثالثة أشھر  من بدء الحصار صدرت جریدتو. كثر شعبیة بین الجنود األ

التنافس شدیدُا جدًا بین محرریھا وھما جریدة أخبار لیبیا  و أخبار الوادي السعید وكانتا توزعا 

  )2(. على الجنود مجانًا 

الطبیة صعوبات عدة فمن عالج وإسعاف الجرحى إلى مكافحة  اعانى رجال السرای
نت خیام الجنود والمالجئ والدشم ، كانت غارات الحشرات اكثر إزعاجًا من الحشرات التي سك

كان سبب كثرة الحشرات بشكل المثیل لھ إرتفاع ) 3(غارات طیران المحور على حد قولھم ، 
ات المعارك إضافة إلى ذلك إرتفاع درجات الحرارة حتى مع توفر المبیدات حعدد القتلى في سا

  )4(. رار كان من الصعب القضاء علیھا بإستم تصرفالحشریة التي 

  

  سقوط طبرق  .3

أمر الجنرال ریتشي قواتھ  1942-  06-11بعد ھزیمة الحلفاء في معركة بیر حكیم في 
تشرشل بضرورة باإلنسحاب شرقًا لكن القیادة العسكریة في الشرق األوسط إستلمت تعلیمات 

تحقیق ذلك زود حامیة طبرق التجمع قرب طبرق والدفاع عنھا حتى النھایة ، وفي سبیل 
، صدرت أوامر جدیدة للجنرال ریتشي ) 5(المحاصرة بفرقة نیوزیالندیة جدیدة قادمة من سوریا

بیر الغبي ویتمتع الجیش الثامن بحریة الحركة  – العدم –بالتمسك بخط دفاع عكرمة اوكلنك من 
دفاعیة كلھا ، وفي الوقت خاصة أنھا مفتاح الخطة ال العدمكجیش میداني متحرك ، واإلحتفاظ ب

الذي وصلت فیھ للتعلیمات لریتشي كان رومل قد إحتل عین الغزالة وتراجعت قوات الحلفاء 
  )6( .حتى دفاعات طبرق الغربیة 
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یونیو أصدرت قیادة المحور تعلیماتھا لرومل بالھجوم على طبرق ، وأخذت  18في یوم 
جمیع الفرق والتشكیالت تستعد للھجوم ، كانت العقبة الرئیسیة ھي جمع قواتھ حول طبرق 
وتحرك القوة المدرعة لیلة الھجوم من مناطق تجمعھا في كمبوت إلى مناطق التشكیل على بعد 

لفاء أن المعركة حفي خداع النفسھ مع اإلستمرار في الوقت كم حنوب شرق طبرق مباشرة  6
القادمة ستكون عند الحدود المصریة الغربیة ، أما عن األطراف الجنوبیة والغربیة للمدینة 

 Arietiاریتي  - Paviaبافیا  - Iitorioلیتوریو  - Bresciaتحاصرھا الفرق اإلیطالیة بریسكیا 
  )1(.  دمالعمع وضع مدفعیة البانزر على ھضبة 

أمر رومل المھدسین العسكریین بفتح ثغرات في حقول  1942 -6 - 10/11في لیلیة 
سیطر رومل على ھذه  6-17بیر الغبي وسیدي رزق ، وفي یوم  –األلغام في خط دفاع عكرمة 

-14وات المحور خمس معارك حاسمة إلكتساح دفاعات طبرق بین أیام ـاضت قـوخ) 2(.المواقع 
ع ـ، وم العدمكیم وـارك بیر حـھا معـوأھمفي بدایة ھذا الفصل ابقًا ـرنا بعضھا سـیونیو ذك 19
یونیو شن رومل ھجومًا سریعًا وكاسحًا في إتجاه كمبوت لقطع خطوط اإلمداد 19س ـمـزوغ شـب

وحرمان حامیة طبرق من اإلتصال بمصر ، وھنا ظن الحلفاء أنھ سیواصل تقدمھ شرقًا وما أن 
یوینو حشد  20یر إتجاه قواتھ غربًا وعاد لطبرق ومع الساعات األولى لیوم حل الظالم حتى غ

 8( ولمعرفة التكتیكات األخیرة قبل سقوط طبرق أنظر الخریطة رقم  .) 3(كل قواتھ حول طبرق 
كما أصدر أوامره لجمیع الطائرات األلمانیة واإلیطالیة الموجودة في شمالي أفریقیا لألغارة ) 

على طبرق ، وماھي إال لحظات حتى ظھرت أسراب المقاتالت والقاذفات في سماء المدینة 
وبدأت أصوات اإلنفجارات تھز المدینة وتسمع من مسافات بعیدة وتحولت دفاعات الحلفاء إلى 

األسالك الشائكة بالخط تركز القصف على التجصینات الجنوبیة الشرقیة وخطوط  .جحیم 
الدفاعي األول للمدینة ولما إنتھت الطائرات من مھمتھا األولى ، أنھا سوف تامن الحمایة الجویة 

وقبل بدء الھجوم وصلتھ أخبار سارة مفادھا )4(البریة التي تنتظر إشارة الھجوم ، الالزمة للقوات
مدفعیة األلمانیة التي تركت أثناء معركة كروسیدر التي خسرھا رومل سابقًا الزالت في أن ال

أماكنھا وبحالة جیدة عالوة على أكداس ذخائر المدفعیة الثقیلة التي دفنت أثناء ذلك التراجع التي 
كانتقوات المحور في أشد الحاجة لھا التي كان لھا األثر األكبر في حسم معركة طبرق ، ومع 

یونیو دمرت أغلبیة دبابات الحلفاء بعد عدة معارك متتالیة على محور طریق العدم  20نھایة یوم 
طبرق  وفي المساء تقدم رومل على رأس جنوده مخترقًا شوارع المدینة حتى وصـل للمیناء ،  –

  )5(. ساعة متواصلة من القتال  26یونیو بعد  22إستسلمت حامیة طبرق نھائیًا یوم 
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لم یبق منھا سوى أكوام حجارة وأثار الدمار " عندما دخل رومل المدینة قال عنھا 

دون إنقطاع ، وتصاعدت من والخراب تعم أرجاء المدینة ، كانت قاذفات المحو تقصف المدینة 

أعمدة الدخان من أطرافھا ومن المستودعات والمخازن المحترقة ، وكـان ركـام ھیاكـل الدبابات 

  )1( " .النظر  ىالسـیارات الملتھبة تشاھد على مدو

جاء خبر سقوط طبرق كالصاعقة على مسامع تشرشل الذي كان مجتمعًا مع الرئیس 

ریكي في واشنطن ، عندھا أمر بتحویل جزء كبیر من الدبابات والطائرات والمعدات یاألم

سأل روزفلت  ) 2(المشحونة لجبھة أوروبا الشرقیة ألى الشرق األوسط لمعاونة الجیش الثامن ، 

Roosevelt لذي یمكن فعلھ للمساعدة ؟ أجاب تشرشل أعطني أكبر عدد من ا في الحال ، ما

مع قطع الغیار ولتشحن بأسرع وقت عبر البحر المتوسط ، وفعًال  Shermanدبابات شیرمان 

مدفع میدان في طریقھا عبر المحیط األطلسي  100ودبابة شیرمان  300وبعد مدة قصیرة كانت 

  )3( .التي سوف یكون لھا دور كبیر في حسم الجبھة اإلفریقیة 

سقوط طبرق ضربة قویة لسیاسة الحلفاء خاصة بریطانیا ، سجل حصار طبرق أطول 

 ةوإستمر حوالي ثمانی 1941- 04-09مدة حصار في تاریخ العسكریة البریطانیة ، إبتدأء من یوم 

  )4( .أشھر 

سجل إسم طبرق في سجل الحروب العسكریة في العصر الحدیث فقد ذاق الجنود 

تحملوا مشاق العمل المتواصل تحت حرارة الشمس ، وإشتركت في المحاصرون بھا الحرمان و

الدفاع عن طبرق قوات ھندیة ونیوزبالندیة وأسترالیة وإنجلیزیة وفلسطینیة عالوة على قوات 

جنوب أفریقیا وفرنسا وتشیكوسلوفاكیا الحرة وبولندا ، لم یحدث في تاریخ الحروب أن تشترك 

لدفاع عن بلد مثلما حدث في طبرق ، قسمت مدة الحصار قوات مختلفة األجناس واللغات في ا

القسم األول نجحت القوات األسترالیة في التصدي لھجوم قوات المحور ، أما القسم : إلى قسمین 

أدى إلى فقد ذلك الحصن المنیع ، یعتبر  االثاني ظھر فیھ فشل قوات جنوب أفریقیا في مھمتھا مم

ب الحلفاء بعد فك الحصار ولیس بإنتصارھم في معركة بعض العسكریین أن النصر تحول لجان

  )5(. العلمین الشھیرة 

  

                                                
  . 169أبو النصر ، ص    -1
 . 149،  ص   2وزارة الحربیة المصریة ،ج   -2
 .  228سلیمان محمود سلیمان ، ص    -3
 . 56القالل ، سنوات الخبرة واإلدارة البریطانیة في برقة ، ص   -4
 .   247اقالدیوس ، ص   -5



65 
 

  : نھایة الحرب في شمال أفریقیا  .4

بعد سیطرة رومل على طبرق قام بتحویلھا إلى قاعدة إداریة أمامیة إلمداد قواتھ المتقدمة 

شرقًا عن طریق خط السكة الحدیدیة الذي أقامھ الحلفاء فیھا سابقَا ، كانت مدة سقوط طبرق في 

یومًا تخلل ھذه الفترة عدة غارات جویة للحلفاء ما إضطر رومل إلى  246ید قوات المحور 

األسرى بھا وتشغیلھم في أعمال شحن وتفریغ السفن القادمة للمیناء والمساعدة في أعمال  تجمیع

اإلصالح ، وفعًال توقفت الطائرات اإلنجلیزیة عن قصف المیناء وتحولت إلى غارات بریة تشنھا 

التي قامت بعدة ھجمات على میناء طبرق وكان ) الدوریات البعیدة المدى (فرق ھجومیة تسمى 

منھا تدمیر أكبر عدد من المنشآت بھا ، بالرغم من أن مونتجمري غیر مقتنع بھذه  الغرض

الھجمات لعدم تأثیرھا وقلتھا ، وفي إحدى الغارات  على المیناء إستطاعت الفرقة خداع جنود 

المحور عندما إرتدى أفرادھا مالبس الجنود األلمان وركبوا سیارات ألمانیة سبق أن تحصلوا 

ى المعارك ، وتمكنوا من دخول خط الدفاعات  الخارجي للمدینة ، فاعتقد جنود علیھا في إحد

الحامیة أنھا دوریة ألمانیة خاصة وأن جمیع أفرادھا یجیدون التخاطب باللغة األلمانیة ، وفي 

تقوم قوة بحریة بدخول المیناء ، كان ھدف ھذه العملیة تدمیر الدفاعات الساحلیة نفسھ الوقت 

ود الموجودین فیھا لكن فشلت ھذه العملیة بسبب نزول القوة البحریة في غیر وفك أسر الجن

  )1(. المكان المتفق علیھ 

أما مونتجمري فقد أتم إستعداداتھ وتجھیز الجیش الثامن لمطاردة قوات المحور بعد 

ھجوم الحلفاء غربًا لتتبع قوات رومل  أبد 1942نوفمبر  6ھزیمة معركة العلمین ، وفي 

نوفمبر تم تطھیر األراضي المصریة من قوات المحور ، وفي  11بة ، ومع بدایة یوم المنسح

نوفمبر دخلت قوات الحلفاء  13، وفي یوم ) 2(البردي  إختلت الفرقة النیوزیلندیةنفسھ الیوم 

میًال من العلمین وإستمرت المطاردة غربًا ، وتم  360طبرق بعد أن تتبعت قوات رومل لمسافة 

ترك حامیة صغیرة بالمدینة واإلعتماد علیھا قاعدة إداریة إلمداد الجیش الثامن ، وھنا إنتھى 

  )3(. حرب العالمیة الثانیة الالدور الذي قامت بھ طبرق على مسرح عملیات شمال أفریقیا في 

نوفمبر مع التراجع التكتلي إلى طرابلس  23وم وصل رومل بقواتھ إلى خط دفاع العقیلة ی

حشد رومل جمیع قواتھ عند طرابلس ، تمھیدُا لنقل  1943-01-15دون خسائر وفي یوم من و

بعدما  1943-01-23الجزء األكبر منھا إلى تونس ، اما قوات الحلفاء فقد دخلت طرابلس یوم 
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، واصل )  Leclercلكلیرك ( الجنرال إنضمت إلیھا القوات الفرنسیة القادمة من تشاد بقیادة 

علمًا بأن جمیع قوات المحور خرجت  01-25مونتجمري تقدمھ حتى الزاویة التي سیطر علیھا  

  )1( . 1943 – 01-31 نھائیًا من لیبیا من

ن من ـداخل األراضي التونسیة أصبحت قوات رومل بین فكي كماشة الجیش الثام

( غرب بقیادة الجنرال ـادمة من المـریطانیة القریكیة والبیرق ، والقوات األمـالش

أشھر إلى أن دخل الحلفاء تونس  6، إستمرت الجبھة التونسیة حوالي ) Eisenhorایزنھاور

  )2( .بعدھا توقفت العملیات العسكریة في الشمال األفریقي نھائیًا  1943-05-12العاصمة في 

قتیل عدا اآلف األسرى والجرحى  250000تقدر حصیلة الحرب في شمال أفریقیا بـ  

من الطرفین ومساحات شاسعة من األراضي المزدحمة بالسیارات والمدرعات المدمرة ، وھنا 

إھتم المؤرخون العسكریون بتدوین سیر المعارك الحربیة الحاسمة كطبرق والعلمین وبیر حكیم 

ء تلك الحرب إضافة إلى حقول بینما لم یذكروا شیئًا عن اآلف الضحایا المدنیین اللیبیین من جرا

  )3(. األلغام التي تحصد أرواح األبریاء حتى یومنا ھذا 

بعد إنتھاء الحرب العالمیة الثانیة وھدوء معاركھا الساخنة ظلت مدینة طبرق تحت 

سیطرة الجیش الثامن البریطاني ، لم یكن فیھا إدارة مدنیة ولم یسمح لسكانھا بالعودة إلیھا حتى 

لسكان یأتون المدینة نھارًا ویغادرونھا لیًال وسط إجراءات أمنیة معقدة ، للعلم أن العمال من ا

 ) 4(العمال الیزاولون أي نشاط مدني حر ، بل للعمل مع الجیش البریطاني في األعمال العامة ، 

بدء عدد قوات الحلفاء في اإلنخفاض في شمال أفریقیا وتدني مستوى  1945ومع بدایة عام 

ل الجویة والبریة وتوقف اإلتصاالت الھاتفیة مع القاھرة في نھایة شھر یولیو ، كذلك حركة النق

تعطیل خط السكة الحدیدیة الرابط بین مرسى مطروح وطبرق مع نھایة العام وعندھا عزلت  مت

المنطقة تمامًا ، وحتى ماتبقى من إتصاالت األن لم تعد كما في السابق والتتعدى رحلة جویة 

  . ألسبوع بین القـاھرة وطرابلس تھبط في كـل من طبرق وبنغـازي واحدة في ا

ون ؤظلت المدینة معسكرًا حربیًا ممنوعًا على المدنیین ثم طرأ تحسین من إدارة الش

وعندھا بدأت المدینة تستقبل سكانھا حیث تولت اإلدارة العسكریة البریطانیة بعض ) 5(ة ، ـالبلدی

ونھا المدنیة وعین لھا أحد الضباط البریطانین متصرفًا ألمور السكان ، أخذت الحیاة العامة ؤش
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في المدینة تعود شیئًا فشیئًا ، في ھذه المرحلة خصص للسكان القسم الغربي منھا وتم منح 

ا الخدمات ـ، أم ةلترمیم منازلھم ، كما تم بناء مدرسة وسوق صغیر ًابسیط ًابعضھم قرض

كان األھالي یتلقونھا في المستشفى الخاص بالقوات اإلنجلیزیة ، وتم إزالة األلغام الصحیة 

  ) 1(. والقنابل الحیة 

تم إجراء تقسیم إداري جدید لمناطق برقة من قبل اإلدارة  1946وفي شھر مارس 

مناطق إداریة كبیرة ، وھنا أضیفت طبرق إلى  3إلى  7اإلنجلیزیة ، حیث إنخفض العدد من 

ة درنة مع ضرورة اإلحتفاظ بھا منطقة عسكریة مع إحتمالیة أن تعود اإلدارة العسكریة منطق

ول ؤولة عن المنطقة لذا أصبح من الضروري أن تدار المنطقة من قبل مسؤإلیھا وتكون مس

  )2(. إنجلیزي 

خالصة القول تطاحنت القوى السیاسیة بالمنطقة في صراع مستمیت بھدف السیطرة على 

تغییر قیادات سیاسیة وأنظمة حكم قائمة التي عن حداث الدولیة  أسفر في النھایة مجریات األ

كانت إیطالیا الفاشیة في مقدمتھا زوال سیطرتھا السیاسیة التي دامت ثالثة عقود ، وملكت 

بریطانیا زمام المبادرة بخضوع منطقة طبرق لسیطرتھا ، لكن لتصارع فوق ترابھا أكسبھا 

أكثر من ذي قبل و أصبحت معروفة لكل العالم ، ومن خالل الدور الذي لعبتھ أھمیة إستراتیجیة 

في تغییر مجریات أحداث الحرب ، وقد أیقنت الدول األوروبیة مدى خطورة ھذا الموقع 

 .حسب غایاتھ وأطماعھ  الغربیة وتباینت وجھات نظرھا كل اإلستراتیجي على المصالح

األھمیة لحمایة مصر وقناة السویس ولوال الھزیمة فبریطانیا رأت فیھ خط دفاع غایة في 

في ھجومھ األول من الوصل إلى قناة السویس وقطع شریان جراتسیاني اإلیطالیة لتمكن 

  .اإلمبراطوریة الحیوي 

الحرب وراءها بصمات واضحة متمثلة في المقابر البشرية هذه تركت  ذلكفضالً عن 

الطرفين المتحاربين ، فهنالك  منالجنود والضباط  التي بقيت وال تزال شاهدة على القتلى من

كانت شاهدة على الحرب على بعد بضع كيلومترات من مدينة طبرق تتراءى لك أربع مقابر 

طقة وتتميز هذه المقابر بمداخلها الشاهقة وحدودها المسورة وصفوفها منالعالمية الثانية في ال

وهم بعيدون عن ذويهم وأوطانهم جيء بهم من البيانات عن كل من يرقد فيها ، المنظمةوتوفر 

                                                
 .  236 – 235القالل ، سنوات الحرب واإلدارة العسكریة البریطانیة في برقة ، ص ص   -1
 . 19دارة البریطانیة في برقة ، الفصل السابع ، إدارة المنطقة ، ص تقاریر اإل  -2
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من الشباب ومن أجناس متنوعة  ةأجل نيل فرصة النصر وتربص بهم القدر ولقد كانوا عام

  .سى لها القلوب أوبلدان متعددة ، كتبت على قبور بعض منهم عبارات تدمع العيون وت

والمقابر التي في متناول قرب المدينة هي أربع مقابر تقف شاهدة على ماجرى ، 

  : وتوثق مصائب الحرب التي دارت رحاها على تراب طبرق وهي 

 : مقبرة الكومنويلث  .1

تقع على طريق طبرق امساعد في منطقة سقيفة خارجة ، وتسمى بالمقبرة اإلسترالية 

ا الذين شاركوا مع القوات البريطانية في الحرب وبنيت ألن أستراليا بنت هذه المقبرة لموتاه

  . 1947عام 

  :المقبرة اإلنجليزية  .2

كيلو متر ، وقد تم بناؤها  21تقع في منطقة عكرمة غرب المدينة بمسافة تبلغ حوالي 

م ، وتعتبر من أكبر المقابر مساحة وتقع على أرض زراعية على  1958 – 1957عام 

  .بين درنة وطبرق  ةالطريق الساحلي

  : المقبرة الفرنسية  .3

وتواجه تقريباً الشرقي مدينة العند مدخل  ةوهي المقبرة التي تقع على الطريق الساحلي

  .، والقبور بها رمزية وليس بها رفات  1954مقبرة الكومنويلث  ، بنيت في عام 

  :المقبرة األلمانية   .4

ة مستديرة ـل قلعـى شكـعلي ـتقع في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة وه

قتلوا ى األلمان الذين ـماء الموتـها كل أسـها قبور ، وإنما مسجل على جدرانـوجد بـالت

  . 1955 – 1954، وبنيت بين عامي أثـناء الحربفي لمنطقة
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  :للحرب التأثیرات اإلقتصادیة 

مســرحاَ للعمليـات العسـكرية بـين دول      البرقاويةرأينا كيف أصبحت األراضـي 

ف من األرواح وشردت األسـر ،  ال، وإستمرت الحرب وهي تحصد اآل والمحـور الحلفــاء 

ف من جراء الغارات الجوية وقنابل المدفعية البرية والبحـرية ، عـالوة على اطراألوبترت 

  )1(. الخطر األكبر المتمثل في األلغـام التي تقتل السكـان 

  : تي ترتبت على هذه الحرب فيما يلي لويمكن حصر النتائج ا

 . نساء الطفال واألشيوخ والقتل من جراء المعارك العسكرية آالف األبرياء من  .1

لحق الخـراب بالمناطـق السكنيـة ، وشتت العائالت وشـردت ، و أطفال   .2

 .تيتموا ، ورجال فقدوا ذويهم و أهاليهم 

اربون وتركوا المنطقة مزروعة ـبعد أن وضعت الحرب أوزارها خرج المتح .3

د األفراد واآلليات والبحرية ، والقنابل ـن األلغام منها البرية ضـبأنواع مختلفة م

نفجر ، فأكملت مهمة القتل واإلعاقة بين السكان إعاقات تفاوتت في التي لم ت

 . جسامتها ودرجاتها 

للحرب العالمية الثانية توابع مخفية أصابت السكان المحليين بأمراض نفسية  .4

 .ومشكالت إجتماعية وأزمات إقتصادية 

ريتهم مال المواطنين التي علقت على وعود الحلفاء بعد الحرب في نيل حآلقد خابت  .5

وإستقاللهم وتحررهم من اإلستعمار اإليطالي ، ولكنهم تنكروا لوعودهم وأخلفوا 

 )2( .عهودهم وكبلوا البالد بسلسلة من المعاهدات الجائرة غير المتكافئة 

بعد أن إحتلت جیوش بریطانیا وحلفائھا لیبیا أصبحت في مھب الریح تتقاذفھا أطماع 

أرجاء العالم ، وبدأت الدول تلملم أطرافھا لبدء  جمیعإستعماریة جدیدة ، وما إن ھدأت الحرب في 

حیاة جدیدة ، أما بلدنا فقد جثم علیھا إستعمار جدید وبمسمى جدید المتمثل في اإلدارة العسكریة 

                                                
 .   155، ص  2003، بنغازي ، جامعة قاریونس ،  1949 – 1939أحمد محمد القالل ، سنوات الحرب واإلدارة العسكریة البریطانیة في برقة  - 1
، بحث منشور مقدم إلى ندوة      ) التوابع والتبعات   ( عبد السالم محمد شلوف ، العملیات العسكریة في الحرب العالمیة الثانیة في منطقة طبرق      -2

، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات    )  1945 –39( نیة ، الذكرى الستون إلنتھاء الحرب العالمیة الثا 2005/  09/ 27-25طبرق في الفترة 
 .  77 – 76، ص ص   2009التاریخیة ، 
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یاھا اإلستعماریة مع كل إحتالل من اإلحتالالت الثالثة عملت بریطانیا االبریطانیة التي ظھرت نو

  )1(. ون البالد وتحقق عن طریقھا مصالحھا ؤتكوین إدارة عسكریة تدیر من خاللھا ش ىعل

خطيرة تتمثل في أعداد  مشكالتطي القراء فكرة عما تواجهه المنطقة من غعود ألأ

هائلة من مخلفات الحرب من متفجرات وألغام وما ينتج عن ذلك من تعرض اآلالف  من 

السكان للموت واإلصابة بالعاهات البدنية المختلفة ، وعدم التمكن من اإلستغالل الفعال 

النفطية ، وتوقف عمليات إستخراج  المشروعاتلألراضي الزراعية والرعـوية ، وعرقلة 

، وإعاقة تنفيذ مشاريع التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  ، وأما تجاهل الدول  المهمةالمعادن 

ولياتها اإلنسانية والبيئية والقانونية ؤالمتسببة في كل هذه المشكالت التي تعاني منها المنطقة لمس

، وإيماناً بأهمية الدور العلمي  )2(عن زرع هذه األلغام في األراضي والمياه الليبية بوجه عام 

األكاديمي في تسليط الضوء على مزيد من الجوانب المختلفة لهذه المشكالت ذات األبعاد 

العديدة وصوالً لتعريف أشمل وأعم بآثارها ومخلفاتها لدى الرأي العام العالمي يجب التعريف 

لنهوض بالمنطقة بمدى خطورة األلغام وإنتشارها في منطقة طبرق وعرقلتها لخطط ا

ر شكله في زيادة التكاليف المادية واإلجتماعية لتنفيذ خطط اضرإقتصـادياً ؛ وأخذ هذا األ

المستهدف إقامتها وجعلها مستحيلة أحياناً ؛ وهذا النوع من المشروعات التنمية وتأخير تنفيذ 

لها أثارها ضرار أكثرها جسامة إذ أنه يدفع بأضرار المخلفات المتفجرة إلى أن تكون األ

المستقبلية تمتد لتنال األجيال الالحقة والمتتالية ، كما تزيد من الصعوبات اإلقتصادية 

ماعية لدولة سائرة في طريق البناء والنمو ، ونجاح خطط التنمية اإلقتصادية أمراً بالغ ـواإلجت

  )3(. الحيوية 

  

ورية وإلزامية ، وذلك أصبح موضوع البقايا المادية للحرب العالمية الثانية مسألة ضر

بشكل خاص فيما يتعلق باألجزاء المنتشرة بها هذه البقايا والمخلفات بليبيا ، فتأثيرها على 

                                                
 .  156 – 155، ص ص  1949 – 1939القالل ، سنوات الحرب واإلدارة العسكریة البریطانیة في برقة  - 1
، بحث مقدم للندوة    ) الحرب العالمیة الثانیة في األراضي اللیبیة        جوانب من األبعاد المادیة لمشكلة مخلفات    ( معھد الدراسات الدبلوماسیة ،  - 2

 . 1، ص  1981مایو  5 –ابریل  28التدارسیة حول البقایا المادیة للحرب العالمیة الثانیة في األراضي اللیبیة  التي عقدت في جینیف 
الحرب العالمیة الثانیة في اإلقلیم اللیبي ، طرابلس ، مركز جھاد       علي عبدالرحمن ضوي ، المسئولیة الدولیة عن األضرار الناشئة عن مخلفات - 3

 . 47، ص  1984اللیبیین للدراسات التاریخیة ، 
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عة واإلستقرار البشري والثروة الحيوانية والنقل راالتطور اإلقتصادي لهذا البلد ، وعلى الز

  )1( .ظروف والموارد المعدنية فيه ، بما في ذلك النفط غير مضمونة ومرهونة بال

  

من  1984 – 1981في عمليات حصر أولية قام بها مركز جهاد الليبيين بين عامي 

خالل كراسة إستبيان شاملة لكل األضرار ومن بينها ذوي العاهات والتشوهات الناتجة عن 

الحرب العالمية الثانية بليبيا ، وكانت منطقة طبرق من ضمن المناطق التي شملها الحصر 

البردي أمساعد ، : منطقة تتبع طبرق إدارياً وهـي  ةءات حصر في سبع عشرحيث تمت إجرا

، سوق العجاج ،  هغبوب ، جنزور قصر الجدي ، كمبوت القعرج، أم ركبة ، بئر األشهب ، ال

، المرصص ، باب  ه، المدين ه، عين الغزال هشاهر روحه ، عمر المختار ، القرضبسيدي

خمسمائة وتسعة ات على النحو التالي نمانيالزيتون ، جاءت نتائج الحصر األولية في بداية الث

وما يؤخذ على نتائج الحصر األولى أنها لم تشمل حاالت الضرر في العشر . رراً متض  ةعشر

وحصر سنوات األولى بعد الحرب وذلك لغياب دور المؤسسات المعنية بتسجيل المتضررين 

ممتلكاتهم المتضررة ، عالوة على عدم إبالغ المواطنين أنفسهم عن األضرار المباشرة وغير 

  .المباشرة 

  .متضرراً بسبب األلغام  295

  .متضرراً بسبب إنفجار قنابل  124

  .متضرراً بسبب إطالقات جوية  42

  .متضرراً بسبب قصف مدفعي  14

  )2(. متضرراً بأسباب أخرى مختلفة  13

  

  : يمكن بشكل عام تقسيم تأثير هذه المخلفات إلى قسمين 

                                                
) مواقف المنظمات الدولیة واإلقلیمیة تجاه البقایا المادیة للحرب مع اإلشارة بشكل خاص إلى تأثیرات بقایا الحرب في لیبیا ( كولور ، . مظفر س  - 1

،  1981مایو   5 –ابریل   28للندوة التدارسیة حول البقایا المادیة للحرب العالمیة الثانیة في األراضي اللیبیة  التي عقدت فـي جینیف       ، بحث مقدم
 . 3ص 

 27-25لفترة ، بحث مقدم لندوة طبرق في ا)  حقول الموت ( سالم عبداهللا الفالح  ، مخلفات الحرب العالمیة الثانیة وأضرارھا على الشعب اللیبي  -2
، ص ص  2009، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ،      1945 -39، الذكرى الستون إلنتھاء الحرب العالمیة الثانیة  2005/  09/

192 – 193 .  
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 .القسم اإلنساني  .1

 .القسم اإلقتصادي أو المادي  .2

  :ويشتمل القسم اإلنساني على  .1

  - :التاثيرات المباشرة الجسدية والمعنوية على األفراد   - أ

وتفريق الوفاة و العجز والعاهات البدنية ، و الجروح والحروق والتشويه ، كذلك تشريد 

  .العائالت إضافة إلى األمراض العقلية والعصبية 

  

  : أضرار الملكية الخاصة   - ب

المنازل والمزارع واألراضي الزراعية ،عالوة على الثروة الحيوانية التي من ضمنها 

مصائد األسماك ، وتسميم وتخريب منـابع المياه واآلبار ، و تغيير معالم األرض من خالل 

ا ، عالوة على الحفر العميقة الناتجة عن القنابل والقذائف و قطيع حفر الخنادق وتقسيمه

  .األشجار

  .القسم اإلقتصادي أو المادي للتأثيرات  .2

إلخ ، .... الركام المنتشر في ساحات المعارك من سيارات ودبابات ومدرعات ومدافع 

والحواجز واألسالك الشائكة المرصوفة أو المبعثرة بقايا المواد الخطرة ، و األلغام المكشوفة 

والمدفونة في التراب والكثبان الرملية ، إضافة إلى المتفجرات والقنابل اليدوية ، والقنابل على 

و مستعملة وغير منفجرة ، وكذلك أمستعملة الكل كمائن وأشراك ، والقنابل الهوائية غير ش

الذخائر والعتاد الحـربي ، المواد الكيميائية المدفونة في األرض أو فوق سطح األرض ، 

مكشوفة وحطام السفن والغواصات مع حمولتها ، واأللغام البحرية الوالحواجز البحرية غير 

 )1(ائمة  الراسية والع

                                                
 .  6 - 5كولور ، ص ص  . س  - 1
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فيما يخص تأثير كل هذه المخلفات على األنشطة اإلقتصادية المختلفة كتأثيرها على 

القطاع الزراعي وإنعدام اإلستفادة من المراعي في بعض المناطق ، عالوة على مالحق بالثروة 

  .الحيوانية من خسائر جسيمة 

  

  : تأثیرات الحرب على النشاط الزراعي والثروة الحیوانیة : أوًال 

  : النشاط الزراعي  .1

ات من القرن العشرين بلداً فقيراً في يكانت ليبيا عبر تاريخها الطويل وحتى أوائل الستين

مصادره الطبيعية بوجه عام ، فلم تتوفر فيه الموارد الطبيعية ذات القيمة المعروفة يمكن 

نهار منها في دعم اإلقتصاد الوطني ، طال النقص الموارد المائية السطحية كاأل اإلستفادة

والبحيرات العذبة التي يمكن أن تقام عليها زراعة مستقرة تغطي حاجات السكان من السلع 

الزراعية ، وبالرغم من هذه الظروف الطبيعية ، والنشاط الزراعي كان قائماً على زراعة 

أهم نشاط  بية الحيوانات المعتمدة على المراعي الطبيعية المفتوحة تمثلالحبوب البعلية ، وتر

، وعندما بدأت العمليات العسكرية للحرب على األراضي الليبية  إقتصادي لسكان المنطقة

الزراعية بطبيعة الحال وخاصة في المناطق التي  األنشطةتعرضت البالد لمآسيها ، وتعطلت 

، لذا تعذر إستعمالها بسبب إنتشار األلغام ومخلفات  المتالحقةشهدت سير عمليات الكر والفر 

  ) 1(. أخرى متفجرة على مساحات زراعية شاسعة 

فالزراعة السائدة في منطقة طبرق هي الزراعة البعلية بسبب قلة المصادر المائية  إذاَ

سبته خر ، وتشكل األراضي البعلية مانالجوفية وتذبذب كميات هطول األمطار من مكان آل

همها السقايف التي تنتشر على سطح أمن مساحة األراضي الزراعية في المنطقة التي % 98

هضبة البطنـان ودفنة ، إعتمد المزارعـون في إستخدام اإلنتاج الزراعي من الحبوب في 

تربية المواشي وذلك بسبب نقص األعالف وتعذر إستخدام مساحات الرعي بعد الحرب ، كل 

لنقص إنتاجية هذه األراضي بالنسبة للمحاصيل الزراعية توضحاً من خالل  هذه العوامل أدت

الدراسات إلقليم البطنان بصفة عامة أن إجمالي األراضي الصالحة للزراعة تبلغ حوالي 

  )2(. هكتار بالمنطقة الساحلية على إمتداد الطريق من عين الغزالة حتى أمساعد  105800
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في المنطقة بسبب التناقص المستمر  اًإلقتصادية سواءأمام هذا الوضع زادت الضائقة ا

ومن جهة اخرى افسدت  )1(في المواد الغذائية المتمثلة أساساً في الحبوب كالقمح والشعير 

الحرب المحاصيل الزراعية ، وغير العديد من الفالحين نشاطهم اإلقتصادي خاصة في طبرق 

عالوة على ذلك توالت سنوات الجفاف من  وضواحيها وعملوا في جمع وبيع الخردة والحديد ،

، وبذلك زاد إقبال الناس على جمع الخردة مـن المواقـع الحربية ،  1949حتى عام  1947

  )2(. ما أثر على النشاطـات والصناعـات التقليدية األخـرى 

كان الركود قد طال القطاع الزراعي قبل فترة الحرب أثناء الحكم اإليطالي لعدم إدخال 

ينات جديدة على األساليب والمعدات الزراعية وكان ذلك سبباً مباشراً في تدني مستويات تحس

اإلنتاج في أراضي القبائل فـي المنطقة ، وأن األراضـي المستغلة بالطرق التقليدية ال يمكن 

  )3(. أن تضمن المستوى الحياتي لألفـراد 

وحتى بعد مرور أكثر من ستة عقود ولم يكن سهالَ بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية 

  : من بدايتها معرفة المناطق الملغمة وشبه الملغمة في المنطقة ، وهذا مرده لألسباب التالية

عدم وجود الخرائط الدقيقة التي تحدد المناطق الملغمة من جهة ، وإتساع مساحة  .1

هذه الحقول  األراضي المنتشرة بها حقول األلغام وأنه لمن المؤسف جداً أن كشف بعض

 .الملغمة في المناطق الزراعية الرعوية جاء عن طريق الصدفة 

يكلف إنتشار األلغام الدولية ميزانيات إضافية عند تنفيذ خطط التنمية في المناطق  .2

المتضررة ، هذه النفقات تتمثل في زيادة ميزانية إستصالح األراضي الزراعية الملغمة 

األضرار أيضاً عدم إستغالل األراضي الملغمة في أو شبه الملغمة ، ويضاف إلى هذه 

شملت األضرار الثروة الحيوانية غير المستأنسة واألنشطة الزراعية المتنوعة كالرعي ، 

  )4(. ل تقديرها يالتي يستح

جاء إنتشار حقول األلغام في منطقة طبرق بسبب خصوصيتها في العمليات العسكرية في  .3

فترة الحرب ، فتم زرع األلغام حولها في فترة حصارها المشهور ، باإلضافة إلى خط 

ف وسيدي رزق وما حولها يبير حكيم ، إضافة إلى مناطق السقا –دفاع عين الغزالة 

زراعية المهمة التي تمتد حتى ساحل البحر ، باإلضافة وأمساعد ، عالوة على األودية ال

إلى زرع الكثير من حقول األلغام المتفرقة في جميع أرجاء طبرق ، ويضاف إليها 
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عمليات زرع الجنود لأللغام في أماكن تمركزهم ، ما أدى إلى نشوء حقول األلغام 

  )1(. المشكوك بها 

في منطقة طبرق تتركز في الوديان وهي البد من اإلشارة إن أهم المناطق الزراعية   .4

عبارة عن مجاري مائية تسيل عند سقوط األمطار بغزارة وتتجمع فيها ، وتوفر 

الظروف المناسبة لزراعة الحبوب حيث أن معدل سقوط األمطار في هذه المناطق يصل 

، ونضراً لفقر المراعي في ليبيا بوجه عام ، فإن في غالب المواسم مم  100إلى 

حين يصرفون محاصيلهم من الحبوب والتبن معاً ، وأهمية كل منهما اليقل عن الفال

سكان ، فإن نقص لحياة اليومية لالأهمية األخر ؛ وهنا نلحظ مدى أهمية الحبوب في 

حجم األراضي الزراعية بفعل األلغام وركام آليات الحرب ، يعني تقلص الموارد 

  )2( .ة الزراعية إحدى الركائز اإلقتصادية للدول

عندما دخلت برقة تحت سيطرة اإلدارة العسكرية البريطانية زادت أعباء الفالحين 

معينة من الحبوب بحجة نظام  اًاإلقتصادية ، وذلك عندما إحتكرت اإلدارة البريطانية أنواع

ن على والرقابة العالمي على األغذية لتخفيف الحاجة الملحة للعالم ، بهذه الدعاية ارغم الفالح

رفضت  اإلدارة البريطانية شراء نصف  1948يع محاصيلهم بثمن بخس ، وفي عام ب

محصول منطقة طبرق من الشعير ورفضت تصديره ، ومحصول كالشعير ال يمكن تصديره ، 

وحاول المتحدث الرسمي بإسم اإلدارة البريطانية مسألة إحتكار اإلدارة للحبوب لعدم تقاضيها 

وال سبيل لحل ازمة الحبوب طالما اإلدارة تمنع ذلك ، ضريبة مباشرة عن المحصول ، 

  : وسيزداد الوضع سوءاً وعليها اآلخذ بأحد األمرين 

 .السماح للفالحين بتصدير محاصيلهم  .1

في األسواق الخارجية وهنا يمكن لإلدارة إحتكار نفسها قيمته بشراء المحصول  .2

 )3(. التصدير 

كانت األراضي المستثمرة زراعياً يوضح اإلحصاء الزراعي إلقليم طبرق أنه 

من مساحة اإلقليم ، وتقدر مساحة األراضي %  0.8هكتاراً وهي تمثل حوالي   70002حوالي

، واألراضـي الصالحـة للنشاط  ²كـم3694الصالحة لإلستصالح الزراعي حوالي 
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، ومن جهة أخرى منطقة طبرق خالية من األشجار النابتة  ²كم 7635الرعـوي حـوالـي 

طبيعياً ، وتشكل الحشائش والشجيرات الصحراوية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة ، وفي 

بعض األماكن تم إستبدال هذا الغطاء النباتي بمحاصيل زراعية كالشعير والقمح وبعض 

  )1(. المحاصيل الموسمية المزروعة تحت النظام البعلي 

لشعير وفقاً لمعدالت هطول تتوزع األراضي المخصصة لزراعة الحبوب القمح وا

األمطار ، وكذلك نسبة كميات اإلنتاج فإنتاجية الحبوب منخفضة بسبب الظروف المناخية ، 

  .فهي تعتمد على معدل سقوط األمطار بالمنطقة والمساحات المزروعة منها 

أما عن زراعة  الخضروات في منطقة طبرق تتأثر بتوفر مصادر المياه ونوعية التربة 

راً ظاألنواع التي تشتهر بها المنطقة هي البطيخ والمعروف محلياً بـالدالع ن ، وأشهر

طن في أفضل الظروف ، أما عن المساحات  20متها لطبيعة التربة واإلنناج المتوقع ءلمال

هكتار ، حيث بلغ عدد األشجار المثمرة المزروعة  1160المزروعة باألشجار المثمرة حوالي 

  .شجرة  557000بـ 

قصة مشهورة تتعلق بالجنود األستراليين الذين كانوا محاصرين في مدينة طبرق  هناك

إستقدم الحلفاء الفرقة األسترالية للقيام بالدفاع عن إنه أثناء فترة الحرب العالمية الثانية ، وهي 

طبرق أمام هجمات قوات المحور ، إستمرت الفرقة بالمنطقة لمدة ستة أشهر ، وكان اول ما 

قاموا به هو بناء مستشفى ميداني من أجل عالج الجرحى المصابين في المعارك ، وخصوصاً 

تين والمعروف محلياً الوع هو وجود شجرة التي دارت في منطقة بير حكيم ، المهم في الموض

 اًبـالكرموس قرب مبنى المستشفى ، فبعد أن إنتهت الحرب أخذ كل جندي من الفرقة غصن

في  األغصانوذهبوا بها إلى بلدهم األم أستراليا ، ثم زرعوا هذه ) شتلة ( من هذه الشجرة 

ين القدامى وحتى وقتنا هذا ساحة أرض فارغة وحالياً يعرف هذا المكان بإسم نادي المحارب

تقوم أسر المحاربين بإقامة إحتفال كل سنة عرف بإسم عيد شمس طبرق حسب المصادر 
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األسترالية ، وفيه يتم جني ثمار التين وتعمل األسر على صنع مربى التين فقط في هذا اليوم 

  )1(. هم وأجدادهم ؤتخليداً لذكرى الحرب التي خاضها أبا

وعلى رقعة شاسعة بسبب أللغام في المنطقة بهذا الحجم الكبير كان إلنتشار حقول ا

من الطرفين المتحاربين إستراتيجية حرب األلغام ، وبالرغم من إنتهاء تلك الحرب  إعتماد كل

البشعة إال أن األهالي مازالوا يدفعون ضريبة الموت الذي زرع تحت أقدامهم في حرب لم 

تخذت ارضهم مسرحاً لها وهم يعانون المصائب والمحن يكونوا طرفاً فيها بل فرضت عليهم وأ

  ) 2(. من مخلفات هذه الحرب التي جنى غيرهم ثمار نصرها 

  

  - :الثروة الحيوانية  .2

من مجموع مساحة األراضي %  62والي ـل المراعي الواقعة شرق ليبيا حـتشك

تقريباً ، وكما هو متعارف عليه أن اإلنتاج %  46رعوية ، أما مساحتها في غرب ليبيا ـال

في مخططات التنمية  مهماًالحيواني من المصادر اإلقتصادية المتجددة لذا يجب أن يأخذ مكاناَ 

الثروة الحيوانية في تحقيق مستهدفات األمن الغذائي لسكان المنطقة  إلسهامراَ ظاإلقتصادية ن

قص مساحات األراضي الرعوية وقدرتها اإلنتاجية العلفية في نوليبيا بصفة عامة ، حيث يؤثر 

تحسين الكفاءة الغذائية لهذا القطاع اإلقتصادي ، المهم من جهة أخرى يدفع تناقص أعداد 

ى إستيراد النقص لديها من اإلنتاج الحيواني ، أيضاً يؤدي إنخفاض الثروة الحيوانية الدولة إل

القدرة اإلنتاجية  للمراعي الطبيعية إلى تعويض النقص من األعالف عن طريق إستيراد 

  )3(. األعالف المصنعة 

تضررت الثروة الحيوانية في طبرق من جراء حقول األلغام ودراسة هذه األضرار لن 

تصل إلى أرقام دقيقة ، وتشكل اإلحصاءات التي أعدت من  -ألحوال بأية حال من ا - تكون 

قبل مختلف الجهات المختصة الوضع النهائي للخسائر ، بل أنها لن تعدو أن تكون عينة أو 

نموذجاَ مبنياَ على معطيات مقتصرة على فترة زمنية معينة ، وفق ظروف معينة تقتضيها 

ها ، فمثالً كثرة الحوادث في السنوات األولى التي الظروف التي أعدت تلك الدراسات من أجل
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أعقبت الحرب وتكاد أن تكون يومية ، خاصة في المدن حيث يبلغ عنها وتأخذ طريقها إلى 

إلخ ، أما ما يصيب الحيوانات فال يبلغ عنه في العادة كما .... سجالت الشرطة والدفاع المدني 

التي تصيب  اإلبل والماشية على الطرقات الحال في هذه األيام في حوادث السيارات  ىه

المسجلة إن تعود إلرتباطها باألفراد المتضررين في تلك الحوادث ،  ةالعامة ، والحوادث القليل

ومن ثم نلحظ عدد الحيوانات المسجلة كخسائر مادية من جراء األلغام فالسجالت ال تشمل على 

 )1(لكات بل تشكل جزءاَ بسيطاَ مما حدث إحصاءات دقيقة للخسائر التي شملت األرواح والممت

، ومن جهة أخرى إن إتساع رقعة المراعي الملغمة وفقرها في إشباع الحيوانات مما يضطرها 

مر الذي ال يستطيع معه مالكوها من تحديد عدد وزمان لقطع مسافات بعيدة خاصة اإلبل األ

دة جهات التي إهتمت بحصر وبعد مراجعة عدد من اإلحصائيات من ع )2(. نفوق حيواناتهم 

لدقة لإلطالع اكثر األضرار في القطاعين الزراعي والحيواني توصلنا إلى نتائج هي أقرب ل

  . 1.1أنظر ملحق رقم  

، ومساحة  هتكار 7635تقدر المساحة الصالحة للنشاط الرعوي بمنطقة طبرق بحوالي 

ن اللحوم ، والمشكلة اليوجد أي تحديد بهذا الحجم مالئمة جداَ لعمليات تنمية الموارد الغذائية م

فعلي للحجم الحقيقي المستثمر منها ، وذلك ألنه تم هذا التحديد بناء على الظروف الطبيعية 

والمناخية للمنطقة ، والثروة الحيوانية في منطقة طبرق من المصادر اإلقتصادية المهمة ، حيث 

تقريباَ حسب  اًدينار  26330812يقدر رأس المال من اإلنتاج الحيواني في طبرق بـ 

نفسـه ام ـي العـوم فـدر قيمة اإلنتاج من اللحـي حين تقـ، ف 1986إحصاءات عام 

ونظراَ لألهمية الحيوية لدور الثروة الحيوانية في تحقيق  )3(،  اًارـدين 14313608والي ـبح

اإلكتفاء الذاتي من معظم المنتجات الحيوانية ألنها تلعب دوراً مهماَ في توفير فرص العمل 

لسكان المنطقة ، وتحسين الوضع المعيشي للممتهنين لهذه المهنة ، وذلك من خالل الصناعات 

  .والجلود  القائمة على الفائض من إنتاج الصوف

الحيوانات كاإلبل والخيول واألغنـام في السنوات التـي تلت الحـرب مكتسبات  إن

ثمينة اليمـكن مقارنة قيمتها في ذلك الوقت بقيمتها في الوقت الحاضر ، فهي بالنسبة للفالح 

منطقة فتعتبر من الدعامات األساسية في لالوسيلة الوحيدة لكسـب رزقه ، أما بالنسبة ل
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راثة األرض والتنقل في الصحراء ـي حـمل الوسيلة المعروفة فـان الجـدها ، فمثالَ كإقتصا

وبين األرياف والمراعي ، قبل أن يعرف الفالح الوسائل الزراعية الحديثة والمتطورة ، أيضاً 

كانت األغنام الغذاء والكساء ، وهكذا فإن إصابة جمل او قطيع من األغنام في تلك السنوات 

ثارها على مستوى الفرد المتضرر ، وبذلك فإن حقول األلغام آثة إقتصادية التقتصر يشكل كار

تماداً ـليها المنطقة إعـي التي تعتمد عـلة في أعداد المواشـسائر متواصـمازالت تحدث خ

؛ لقد كان لوجود مناطق األلغام ضمن مناطق المراعي التقليدية ،  )1(ي حياتها اليومية ـكبيراَ ف

جهات التي تكثر بها مراعي اإلبل أن تكون اإلصابات والخسائر في قطاع الثروة خاصة  ال

  )2(. جسيمة ومؤثرة بشكل خاص في إقتصاديات السكان المعتمدين على الرعي 

يبدو تأثير مخلفات الحرب على منطقة طبرق ويبدو اكثر وضوحاَ على األراضي 

راعية يؤدي إلى تكثيف الهجرة من الزراعية والرعوية بها ؛ إن نقص وضيق األراضي الز

الريف إلى المدينة من أجل كسب الرزق ، وذلك يؤثر على الموارد اإلقتصادية الموجودة 

بالمدينة  حيث تؤدي الهجرة المذكورة إلى زيادة أعداد العاطلين أو العاملين في المهن الهامشية 

سيمة بأعداد الحيوانات التي وزيادة الضغط على الخدمات ، وفي الوقت نفسه تلحق أضراراَ ج

عشوائية التتجول في أغلب األوقات دون رقابة أو سيطرة ما يعني إحتمال دخولها حقول األلغام 

محددة ، وقد أدت فعالً إلى إبادة قطعان من المواشي حسب إحصائيات قسم الدفاع الوغير 

بتسجيل حيواناتهم النافقة  وهنا يجدر التنويه إلى أن المربين لم يكونوا مهتمينالمدني طبرق ، 

لحظ إرتفاع نسبة الخسائر في أعداد اإلبل لعدة أسباب ومن خالل األعداد التي تم حصرها ن

  : منها 

 .قدرة اإلبل على التحرك لمسافات بعيدة  .1

 .حاجة اإلبل لكميات كبيرة من األعشاب ولذلك فليس هناك قيود تخضع لها  .2

ناطق الرعوية ذات المعدل المتوسط لألمطار أن حقول األلغام يقع معظمها  ضمن الم .3

 .المعروف بـحزام اإلبل

لعدم التبليغ عنها ، نظراَ إن حصر اعداد الحيوانات التي نفقت جراء األلغام صعبة جداَ 

في نهاية إال ولعدم اإلهتمام أساساَ في البحث عن األضرار التي خلفتها الحرب العالمية الثانية 
                                                

،  1981، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ،     2، ع  مجلة الشھیدمصطفى علي ھویدي ، مزارع األلغام الخسائر واألضرار ،  - 1
 . 95 – 94ص ص 

 . 45ضوي ، ص  - 2
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القرن الماضي ما جعل الكثير من الحقائق غير متيسرة لوفاة من ينيات الستينيات وأوائل السبع

  )1(. اصحابها 

أكبر نسبة نفوق في الحيوانات في كل ليبيا ، في  1950 -  1940شهدت الفترة مابين 

الفترة على توفير الحد األدنى من مقومات العيش  تلكإنشغال المواطنين في كان ذلك الوقت 

؛ ومن جهة أخرى يمكن إحتساب  )2(بعيداَ عن حصر الحيوانات النافقة جراء إنفجار األلغام 

قيمة األضرار للمخلفات الحربية على المراعي التي ضلت معطلة عن اإلستثمار اإلقتصادي 

من الحيوانات  ةقدار قيمة الرأس الواحدفي القدرة اإلستيعابية من الحيوانات للهكتار في م

  )3( .المرباة بها 

كما أن العمليات الحربية جاءت أيضاَ على مصادر المياه في منطقة طبرق الشحيحة  

ادر المائية ، حتى اليمكن للطرف األخر اإلستفادة منها ـم ردم اآلبار وتلغيم المصتأصالَ ، فقد 

ناطق ـواء في المـرب سـياه الشـوذلك لتوفير مديد من اآلبار ـ، فقد تم تطهير الع

ار المياه بمنطقة طبرق ـبآرب السكان ، وقد بلغت تكاليف تطهير وصيانة ـرعوية أو لشـال

  )4(. الف دينار ليبي  504400

ما زاد الوضع اإلقتصادي للفالح سوءاَ ندرة األمطار خالل سنوات الحرب ، إال أن 

للمراعي في منطقة طبرق مكنت الرعاة من رعي مواشيهم  شهد سنة جيدة بالنسبة 1946عام 

بعد حقبة من المعاناة ، كما تم تخفيض القوات اإلنجليزية لكميات اللحوم التي كانت تشتريها من 

المربين ، وجعلهم يفكرون في تصدير اللحوم ، أيضاَ تم إصالح عدد من اآلبار في مناطق 

وبسبب ندرة األمطار في المواسم السابقة حصلت  ملغمة في طبرق وما حولها ،الالرعي غير 

بعض المناوشـات بيـن الرعـاة على هذه اآلبـار ومـا زاد تفاقم األوضاع شـح المياه 

  )5(. أثناء فصل الصيف

خالصة القول إعتماد طبقة الفالحين على الزراعة الرعوية لتقوية إقتصادهم خاصة في 

قاحل اللعراقيل خطيرة ، وفي المناخ القاحل أو شبه المناطق الملغمة تعرض خططهم التنموية 

ي المجتمعات البدوية ـخاصة ف اًضروري اًرـي وتحريك القطعان أمـتكون القدرة على الرع

                                                
، دراسة في الجغرافیا السلوكیة ، رسالة ماجستیر ) أثارھا ودرجة وعي المواطنین بھا  –األلغام في منطقة طبرق ( ھنیة علي مفتاح الدرھوبي ،  - 1

 .  101 - 98، ص ص  2006غیر منشورة ، قسم الجغرافیا ، كلیة اآلداب ، جامعة طرابلس ، لیبیا ، 
 . 16الصغیر ، ص  - 2
 .  130 بشارة ، ص - 3
 .  201النعاس ، ص  - 4
 .  6، ص  1946تقاریر اإلدارة البریطانیة لعام  - 5
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ول إلى ـيق الوصـام يعـرة واأللغـود مخلفات متفجـإن وجـذا فـبدوية ، لالأو شبه 

أو مصادر المياه أو طرق الدواب سواء للرعي او الوصول إلى  مهمةي ـق رعـناطـم

األسواق ، واإلعتماد على النشاط اإلقتصادي الرعوي في المنطقة يفسر لماذا معظم الضحايا 

التي  البشريةمن بين األوالد والشباب ، فمهمة مراقبة قطعان الماشية تتوالها هذه المجموعة 

قرى والمدن في المجتمعات الريفية ، وعلى عكس ذلك فإن طويلة بعيداَ عن ال اًتقضي أوقات

ل ـحسب بـي منطقة طبرق ليست مشكلة ريفية فـمشكلة مخلفات الحرب العالمية الثانية ف

  )1(. طالت التجمعات والمدن الحضارية

  

  : التأثيرات على الجانب الصناعي والحرفي : ثانياً 

رب العالمية الثانية ما ساعد على لحق بالصناعة مالحق بالزراعة من دمار في الح

  : ازدياد  تدهور األوضاع اإلقتصادية  في المنطقة ، وتكمن األضرار في اآلتي 

تدمير عدد كبير من المؤسسات والمنشآت الصناعية التي تأسست في العهد اإليطالي  .1

لخدمة إيطاليا بصورة محدودة ولكنها تعتبر القاعدة اإلقتصادية في مجال الصناعة 

 .الليبية 

 .تسبب خروج اإليطاليين في نقص الخبرات الفنية واإلدارية  .2

لوضع اإلقتصادي السيئ ، بل كان همها المحافظة على لتجاهل اإلدارة البريطانية  .3

 .ماهو موجود فقط 

 .إغالق عدد كبير من البنوك أبوابها عدا بنك روما  .4

كان له األثر السيئ على موال نتيجة هجرة اليهود خارج ليبيا ما تناقص رؤوس األ .5

 .اإلقتصاد المتدهور خاصة التجارة 

إنخفاض قيمة النقد نتيجة إنهيار الليرة اإليطالية المتداولة في المدن الليبية  .6

 .وماأصابها من تضخم 

تقلص مساحة المدن الكبيرة وتفرقها في مجتمعات صغيرة بعيداً عن الحرب  .7

 .العالمية الثانية وأحداثها 

                                                
،  2004الشرق األوسط وشمال أفریقیا ، منظمة الحمایة من األسلحة وآثارھا  ، مصر ، ) مسح عالمي ( ایمن سرور ، مخلفات الحرب المنفجرة  - 1

 .  32 - 31ص ص 
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العقبات الرئيسية اليمكن إنتظار تنمية صناعية أو تطويرها ، مالم تتغير  أمام كل هذه

التي إتبعت سياسة إقتصادية في ليبيا على أساس )1(السياسة اإلقتصادية لإلدارة البريطانية 

عملت على باإلضافة إلى ذلك .كما هو دون تحديث او تطوير المحافظة على الوضع القائم 

يراد المصانع واآلالت كما قامت اإلدارة ببيع المدبغة الوحيدة ما بمنع إست اتتعطيل الصناع

عالوة  .قوم عليها كثير من النشاطات الحرفية يأدى إلى إنهيار أهم الصناعات المحلية التي 

. على ذلك تفاقمت مشكلة البطالة في عهد اإلدارة بسبب تشغيل األسرى بدل السكان المحليين 

أدى  لقدقروش التي ال تكفي لسد تكاليف الحياة الباهظة ،  10بـ  تحديد أجر العمالكما قامتب

ومن جهة أخرى زاد طلب  .) 2(لتضرر طبقة العمال التي تمثل السواد األعظم من الشعب 

على المعادن إلعادة بناء إقتصادها وبدأ الطلب على الحديد والنحاس نتيجة ما  الدول األوروبية

شجع السكان على جمع النحاس  األمر الذي .أستهلك من هذه المواد خالل فترة الحـرب 

مد المتحاربين إخفاء مخازن من الذخائر والعتاد في مناطق ـى تعـوالحديد والخردة عالوة عل

ام ـادية باإلنتعاش بإكتشاف النفط بالمنطقة ظلت األلغـوضاع اإلقتصا بدأت األـعديدة ، ولم

  )3(. ادي ـوض اإلقتصـتعترض سبل النه

أما عن اإلمكانات اإلقتصادية للمنطقة فهي في غاية التواضع بسبب فقرها في مصادر 

الة نقص العم إنالمياه األولية الالزمة للنهوض بقطاع الصناعة ، عالوة على مصادر الطاقة ، 

باإلضافة إلى عدم توفر السوق التجارية التي ، تسيير الصناعة أو إدارتها  منيمكن الالفنية 

تستوعب اإلنتاج الصناعي ، كما شكل تناقص مصادر رأس المال الذي يمكنه تحويل قطاع 

على الصناعات  تعتمدبقيت الصناعة  وعليه. الصناعة إلى أهم قطاعات الدولة إقتصادياً 

النشاط الحرفي هو الشكل الظاهر لألنشطة اإلقتصادية المحلية ، أما  ظللبسيطة ، الجلدية ا

زاد وضع القطاع ما ، فقط صناعة النسيج فهي صناعة يدوية تنتج األردية لإلستهالك المحلي 

الصناعي المتردي العبء على الزراعة التي سبقت اإلشارة إليها ، فهي العمود الفقري 

 فائضأن ة للمواطن ، يفرض عليها توفير اإلحتياجات الغذائية الضرور لإلقتصاد الوطني التي

لتغطية قيمة الواردات التي تلزم البالد بعض المنتجات الزراعية كالشعير مثالً كان يصدر 

  )4(. إليجاد نوع من التوازن اإلقتصادي

                                                
 .  215 - 214المھدوي ، ص ص  - 1
 .  19 - 18المغیربي  ، ص ص  - 2
 .  156 - 154بشارة ، ص ص  - 3
 .   26ت ، ص . شكري غانم ، اإلقتصاد اللیبي قبل النفط ، بیروت ، معھد اإلنماء العربي ، د  - 4
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التي تمثل سنوات  7.5–7قصيرة لما كانت مدة حكم اإلدارة العسكرية البريطانية لليبيا 

هيبة بريطانيا العظمى عملت كعادتها على لعب دور راعي الديمقراطية  عليهخر مسرح تظهر آ

الدولية والدفاع عن الشعوب المقهورة لذا أرسلت البعثة اإلدارية للوقوف على األوضاع العامة 

هم ما جاء لبرقة ، فأجابت عليه جمعية عمر المختار بمذكرة تمثل أماني وتطلعات البرقاويين وأ

  : فيها 

التعويض الشامل عن الدمار والخراب الذي لحق باألمالك العامة والخاصة على  .1

 .السواء ، عالوة على الخسارة المالية الكبيرة جراء تغيير العملة اإليطالية 

 .السماح للمواطنين بتقلد الوظائف اإلدارية والمناصب المهمة  .2

 .رفع أجور العمال وضمان حقوقهم  .3

 .سلع محلية  ةلتجارة اإلقليمية والدولية وعدم إحتكار أيحرية ا .4

 )1(. العناية بالمرافق والخدمات الصحية العامة  .5

ن بعد توقف نشاط  يإذَاَ تغير الوضع اإلقتصادي في المنطقة إثر خروج اإليطالي

قد ل.المؤسسات والشركات اإليطالية ، فسح المجال نوعاً ما إلنتعاش النشاط الحرفي المحلي 

إصطنع اإليطاليون سابقاً ما عرف بـالقطاع اإليطالي للصناعة أثناء الفترة اإلستعمارية ، 

حيث أقام اإليطاليون مؤسسات عصرية للصناعة التحويلية كالصناعات الغذائية والخفيفة ، وفي 

وبهذا يمكن القول أن  .)2(الوقت نفسه شكلت الصناعات الجديدة منافسة للمنتجات المحلية 

بت المؤسسات الصناعية بضربة ي، حيث أص أإقتصاد المنطقة كان يسير من سيئ إلى أسو

إن هذا . عندما باعت اآلالت الزراعية والمصانع التي تضررت من مجريات الحرب شديدة

عرقل الجهود الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصناعية التي لم يطالها دمار الحرب  الوضع 

المية الثانية ، باإلضافة إلى عرقلة التبادالت والمعامالت التجارية  خاصة اإلستيراد الع

  )3(. والتصدير فإختل بذلك التوازن بين اإلنتاج و اإلستهالك 

                                                
 . 20المغیربي   ، ص  - 1
 .   250 – 249بروشین ، ص ص . أ . ن  - 2
 . 216المغیربي   ، ص  - 3
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وجد بمنطقة طبرق كثير من الخامات المعدنية التي ثبت صالحيتها إلقامة العديد من ي

تم إكتشافها ويجري حالياَ إستكمال الدراسـات  الصناعات ، باإلضافة إلى بعض الخامات التي

التأكيدية والتفصيلية عليها ، كما توجد بعض المنتجات الزراعية والحيوانية التي يمكن 

تأكد  2001إستغاللها على نطاق صناعي ، وبعد إستكمال البحث الجيولوجي للمنطقة في عام 

  : وجود الخامات التالية 

 .األحجار الجيرية النقية  .1

 .حجار الشرشور أ .2

 .أحجار البناء  .3

 .األمالح  .4

 .رواسب الرمال  .5

 .الطينيات  .6

 )1(. أحجار الزينة  .7

عدم اإلستفادة من الثروات أثناء الحرب لقد نتج عن تلغيم مساحات كبيرة من األراضي 

وجودها فيما وتاكد أيضاً .ثبت وجودها قبل الحرب العالمية الثانية  التيالمعدنية الموجودة ، 

ولما كان إستخراج و إستغالل بعض هذه الثروات لم يكن إقتصادياً بعد الحرب العالمية  بعد ،

لتلك ويعود سبب إرتفاع تكلفة عمليات اإلستخراج  .الثانية أو أعتبر مكلفاَ في الفترات الالحقة 

هذه المناطق ضمن حقول األلغام والمتفجرات المبعثرة دون دالئل واضحة ، و لوجود المعادن 

  )2(. إلنعدام البيانات والخرائط التي تبين عدد المناطق الملغمة 

محدودة للغاية بسبب قلة المواد في منطقة طبرق ية ـالتقنية الصناع إنام ـوبوجه ع

والكومبيت والكبريت الثانوي ، وبعض قد إقتصرت على كميات محدودة من النترون لاألولية ، 

عالوة على النقص الحاد في الخبرة الفنية والطاقة الكهربائية ، لذا  .البوتاس واألمالح األخرى 

على بعض الصناعات الغذائية اإلستهالكية في نطاق ضيق تعتمد كانت أوجه النشاط الصناعي 

  .ومحدود يفتقر لفاعلية طرق اإلنتاج 

                                                
 . 6مجلس التخطیط طبرق ، ص  - 1
 . 5معھد الدراسات الدبلوماسیة ، ص  - 2
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إن اإلنتاج الصناعي اآللي كان يتسم بالمحدودية  وبذلك فإن المؤسسات وفقاً لما سبق ف 

الصناعية لم تستطع إستيعاب إال أعداد ضئيلة من العمالة المحلية هذا من جهة ، ومن جهة 

أخرى لم تتمكن  الصناعة من تحسين األوضاع المعيشية بسبب ضعف دورها في اإلقتصاد 

اً ملحوظاً في نمو الصناعات التقليدية المحلية كصناعة الوطني ، لكن تلك الفترة شهدت نشاط

األردية والبسط والسجاد وأغلب هذه النشاطات يتم داخل اروقة المنازل ، على شكل ورش 

حرفية صغيرة ذات حجم محدود جداَ من العمالة اليدوية ، وأهم صناعات برقة التقليدية هي 

الجمال وشعر الماعز إستجابة لمتطلبات  صناعة منسوجات البسط والخيام المصنوعة من وبر

  )1(. البيئة الرعوية 

  

  :األضرار اإلقتصادية على القطاع النفطي 

ضرار التي أصابت القطاع النفطي في أهم قطاعاته جراء وجود إن تقدير الخسائر واأل

  : األلغام والقنابل والمتفجرات األخرى يصعب تقديرها لألسباب التالية 

الحاضر  الوقتمرور فترة زمنية طويلة على إنتهاء الحرب العالمية الثانية حتى    .أ 

 . 

غياب المقاييس والضوابط التي تحدد المصروفات المتعلقة بإزالة مخلفات   .ب 

 .الحرب العالمية الثانية من مناطق الحقول النفطية 

المجال خر ، وإحتكار هذا آلإرتفاع أسعار إزالة األلغام والمتفجرات من عام   .ج 

 .شركات إستغاللية متخصصة بإزالة األلغام من قبل 

لذا عندما تم إبرام عقود اإلمتياز مع الشركات النفطية األجنبية تعاقدت األخيرة مع 

اإضطر ميام بتطهير وتنظيف الطرق ومناطق التنقيب عن النفـط ، ـالشركات المتخصصة للق

نابل لمناطق اإلستكشاف ـيف لأللغام والقمليات المسح والتنظـبالشركات النفطية إلجراء ع

  )2(. والحفـر ، عالوة على مواقع الخدمات المساعدة مثل مهابط الطائرات ومساكن العاملين 

 B-Pب ،  - تم إكتشاف حقل السريرالنفطي من قبل شركة ب  1961-11-28في 

المكتشف الحقل  فطالبريطانية ، وإتجه تفكير الشركة لبناء ميناء بحري يتم من خالله تصدير ن
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تم إنشاء مرسى  1962عام و، ) 1(، وهنا وقع اإلختيار على مدينة طبرق لبناء الميناء النفطي 

  )2(. الحريقة النفطي بطبرق 

تعرض إنشاء مصفاة الحريقة لعراقيل بسبب وجود األلغام في موقع البناء ما إستدعى  

، وإستغرقت عملية إزالة األلغام خضوع الموقع لعمليات مسح شاملة لأللغام والمتفجرات 

يوماَ ، أما الميناء فقد تعطل لمدة أسبوع بسبب المخلفات المتفجرة ولكلفة عملية  43حوالي 

أآلف دينار ليبي ، ومع بداية عملية التطهير للميناء تأكد وجود  710التطهير مبلغ وقدره 

تم و.ي الجهة المقابلة للميناء ـف نارـع الفـال الميناء وموقـاأللغام والمخلفات الحربية في شم

رب ـع التسويق غـاز في طبرق إلى موقـودع الغـط أنابيب مستـن خـام مـة األلغـإزال

  )3(. كم  26والي ـالمدينة بح

، ولوجود  النفطأدى إرتفاع تكاليف اإلستكشاف كذلك رواتب الخبراء العاملين بقطاع 

عوامل المخاطرة والمجازفة خاصة بعد وقوع حوادث مؤسفة ذهب ضحيتها بعض العمال 

من المرتب األساسي % 60إلى زيادة في الرواتب تصل إلى ، األجانب والكثير من الليبيين 

المرتفع أصالً قياسياَ بسعر النفط في ذلك الوقت ، عموماَ فإن قطاع النفط الليبي قد تحمل 

  )4(. ونفقات إضافية في مجال إزالة وتنظيف ألغـام ومخلفات الحـرب العالمية الثانيةتكاليف 

  

   -:التأثير على التجارة : ثالثاً 

بعد إحتالل برقة األول من قبل الحلفاء ، قام مراقب المالية والحسابات بقيادة الشرق 

ة ومصر بمساعدة األوسط في القاهرة بإتخاذ إجراءات اولية لخلق حركة تجارية بين برق

حيث تم تجهيز  .الغرفة التجارية البريطانية في اإلسكندرية ، ومجموعة من التجار المصريين 

طة وسائل نقل بحرية وبرية تابعة سابرقة بوإلى كميات من المواد الغذائية واألقمشة لتصديرها 

تجهيز البضائع  قبل ولكن  .للجيش اإلنجليزي ، وأن تتولى اإلدارة العسكرية بيع السلع للسكان 

تغير الوضع اللعسكري في برقة فقد تمكن رومل من السيطرة  1941للشحن أواخر مارس 

                                                
 2006، مصر ، مكتبة وھبة ،     4مجـ   –) دولة اإلستقالل  ( المقریف ، لیبیا بین الماضي والحاضر صفحات من التاریخ السیاسي محمد یوسف  - 1

 .  202ص 
 .   388بروشین ، ص . أ . ن  - 2
 .  199النعاس ، ص  - 3
 . 5معھد الدراسات الدبلوماسیة ، ص  - 4



88 
 

ولعدم إستقرار األحوال العسكرية لم يتم  .على برقة وتراجع الحلفاء لداخل األراضي المصرية 

ن ، أي بعد اإلحتالل األخير وتكوي 1943إستيراد أي بضائع من جانب برقة إال في عام 

تم يخالل سنوات الحرب واإلدارة اإلدارة العسكرية البريطانية ، كانت الحركة التجارية 

معظمها عن طريق التهريب لذا ال يمكن الحصول على أرقام او سجالت واضحة تبين السلع 

والمنتجات الداخلة والخارجة من برقة بشكل عام ورغم ذلك لم تشهد المنطقة أي حركة تجارية 

، حيث قامت اإلدارة البريطانية عن طريق مكتب  1943ف الثاني من عام إال في النص

ون المدنية بالقاهرة بإستيراد المواد الغذائية الضرورية واألقمشة واألحذية لمواجهة موسم ؤالش

وفتح الغرفة التجارية البريطانية مكتباً لها في ميناء بنغازي وإختارت شركات  .الشتاء المقبل 

وإحتكرت هذه الشركات التجارة الخارجية سواء أكان  .ية لها فروع في مصر ووكاالت بريطان

اإلستيراد من إنجلترا او من سواها ، ومن أبرز الشركات شركة ميتشل كوتس التي تمثل 

ولتنظيم الحركة التجارية في الداخل ومع الخارج صدرت قرارات  .شركات ووكاالت متعددة 

دود ـخول وخروج البضائع المستوردة والمصدرة وهي الحتنظيمية كثيرة كذلك حدد منافذ د

  )1(. ازي والمطاراتـة وبنغـراً وبالقطار ، والجغبوب وميناء طبرق ودرنـالمصرية ب

يوجد في طبرق كما سبق ذكره ميناءين هما الميناء التجاري وميناء الحريقة النفطي 

، حيث تم تشييد رصيف بحري ذان يقعان في خليج طبرق الذي يوفر الحماية الطبيعية ـالل

. متر لتسهيل عملية رسو السفن التجارية وسفن الصيد البحري  1000للميناء التجاري بطول 

حتى يمكنه إستقبال ثالثة سفن   T رف ـة حأأما ميناء الحريقة فيشتمل على رصيفين على هي

رير التابع حالياً لشركة الخليج ـفي وقت واحد وهو يصدر النفط المستخرج من حقل الس

  )2(. العربي النفطية الليبية 

إن ميناء طبرق اغرقت ودمرت فيه خالل فترة الحصار من إبريل حتى أوائل ديسمبر 

سفينة مختلفة األغراض واألحجام ، وفي فترة اإلدارة البريطانية لم يتم العمل  57بلغت  1941

المخلفات المتفجرة إال في جزء صغير منه وهو على ميناء طبرق من حيث إزالة األلغام و

القسم التجاري ، وقد تم العثور فيه على كميات من األلغام والقنابل الهوائية وقذائف المدفعية 

يحتل ميناء طبرق المرتبة الخامسة على مستوى  )3(وألغام بحرية وقذائف الطوربيد البحرية ، 
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سكان الويتم هذا التصنيف حسب  1995 - 1984ليبيا من حيث تعداد السكان لسنوات 

  )1(. الميناء وليس من يخدم فيه المحيطين ب

بعنوان  1949.3.1المؤرخ في  165جاء في إفتتاحية صحيفة الوطن  في عددها 

ص في كمية النقد في األسواق المحلية وضعف ـوادر النقـيها ظهرت بـاألزمة المنتظرة وف

ن السلع ـض األسواق بأنواع معينة مـملت بعـفع حوظة ،ـه بصورة ملـوة الشرائية لـالق

، وامام هذا الوضع المتدهور يمكن حدوث ماهو أخطر وهو توقف الحركة التجارية سواء 

، ومن جانب اإلدارة البريطانية التي أخذت تعد التدابير الالزمة ) 2(الداخلية أو الخارجية 

عائدات تجارة التبغ كذلك من رسوم  منطقة تجارية في طبرق ويتوقع تحقيق زيادة في أتنشأف

الجمارك والضرائب والتراخيص ، وأصبح ميناء طبرق يدار من اإلدارة المدنية نيابة عن 

خير بتغطية النفقات ، بعد ذلك  اصبحت هناك زيادة في عدد المراكب الجيش بينما يقوم األ

لمخلفات واأللغام  من بدأت عمليات إزالة ا 1946زور الميناء وفي ربيع سنة توالسفن التي 

طنان من الشركات اإلنجليزية ، وحتى اوائل مايو تمكنت من إزالة آالف األ وساطةالميناء 

  )3(. الحديد والخردة والرواسب الحديدية والمعدنية وغيرها وتم شحنها لبريطانيا 

راد من جهة اخرى منعت اإلدارة البريطانية التجار الليبيين من مزاولة التجارة واإلستي

من ذلك رفضها تأسيس الشركات الوطنية  أا أدى لهبوط قيمة السلع الليبية واألسوموالتصدير 

والسمـاح للشركات األجنبية بتوسيع مجالها وإحتكارها ألهم السلع  التجارية في البالد أال وهو 

  )4(. الشعير

طبرق طرأت زيادة في الواردات العسكرية البريطانية عن طريق ميناء  1947عام 

الذي ظهرت فيه خدمات المسافرين وخدمات بريدية عن طريق مركب واحد من وإلى إنجلترا 

وبور سعيد مرة في الشهر ، كما أن الصادرات كانت في شكل مخلفات الحرب القادمة من 

الصحراء والمكونة من النحاس بصفة أساسية ، كذلك أصبح عدد المراكب يتزايد بمعدل مركب 

  . اًطن 1050ـو كل شهر ويحمل نح

م تكن ـإجراء مسح كامل للميناء الذي أظهر عدة مخاطر بحرية ل 1947شهد عام 

طام ، ثم أصبحت مهمة ـوات الالزمة لتنظيف الميناء من الحـمعروفة ، وبهذا تم إتخاذ الخط
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ة األلغام ومخلفات من مهمة شركة ماكتري وشركاه والتي قدرت الفترة الزمنية إلنهاء ـإزال

طن أما عن عدد السفن التي دخلت   2018أكتوبر أزالت الشركة  19المهمة بعامين وفي 

 ر، والمصدرة تقد اًطن 430073سفينة ، والحمولة التي تم إستيرادها  179لعام االميناء في هذا 

  )1(. اًطن 6961بـ

  E.T.C تم التطهير من قبل الشركة األلمانية  1998حتى  1991حديثاَ خالل أعوام 

وتم العثور على أنواع عديدة من المخلفات كقنابل فسفورية حارقة ، وال تزال صالحة 

ن الدخان يتصاعد منها لـذا تحتـم ألإلستخدام وكانت المشكلة عند إستخراجها من المياه 

، كما قامت وحدة المفرقعات بمديرية أمن ) 2(يل ممـلوء بميـاه إخراجـها داخـل بـرم

بها مخلفات  توجدمرات ، إال أن هناك أماكن عديدة التزال   7طبرق بتطهير الميناء لعدد 

متفجرة مستقرة بقاع الميناء خاصة في مدخله ، ويرجع وجود تلك المخلفات حتى وقتنا 

تجارية او نفطية او عسكرية بتطهير الجزء الحاضر بسبب إهتمام كل جهة تنموية سواء 

الخاص بها ، لذا فإن خليج طبرق اليزال بقاعه العديد من المتفجرات واأللغام والحطام ، والتي 

  )3(. ميناء أو نشاط إحدى الجهات المستفيدة من النقل البحري القد تعرقل الحركة التجارية ب

  

   -:تأثيرات أخرى للحرب : رابعاً 

بعد إنتهاء الحرب وحلت اإلدارة البريطانية محل اإلحتالل اإليطالي ، ظهرت الحاجة 

تأسيس مصلحة األشغال العامة في مقاطعات ليبيا الثالث ، وبوجه عام يمكن القول أن كل إلى 

المرافق التي كانت تعمل أصبحت مدمرة بعد الحرب ، والبد من إصالحها وتشغيلها ، ومن 

 1943، غير أن سنة البريطاني رياَ القيام بأعمال كثيرة  أخرى للجيش جهة أخرى كان ضرو

إنقضت ولما تأسست المصلحة المذكورة ، وأثناء تلك الفترة كانت اإلدارة تعتمد على تمويل 

الذي كان بمعزل عن األوضاع الداخلية للمنطقة ، وفيما بعد أخذت اإلدارة البريطاني الجيش 

 1946لمرافق العامة في المدن الرئيسية بالتدريج ، وبحلول عام ولية اؤالعسكرية تتولى مس
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أصبحت مصلحة األشغال العامة تدير جميع المرافق في كل المدن ، عدا مدينة طبرق التي 

  )1(.البريطاني كانت مدينة عسكرية في يد الجيش 

لكن أهملت اإلدارة البريطانية تعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم أثناء 

ت الدولية المختصة في إعانة الشعوب أالعمليات العسكرية للمتحاربين ، ولم تبد أي إتصال بالهي

، فقد صاحب تلك الفترة غياب  االمنكوبة والمتضررة ومساعدتها في إعادة بناء وتعمير أوطانه

تام للمرافق العامة والخدمات بما في ذلك النقص الشديد في الكادر الطبي ، وعدم  إتخاذ 

لتدابير الصحية الالزمة وطبعاَ الننسى ندرة األدوية المتداولة ، عالوة على غياب حلقة الوصل ا

بين السكان واإلدارة البريطانية كالمجالس التنفيذية أو غيرها وحرمان الوطنين من تقلد 

ولمعرفة عدد األمالك الخاصة المتضررة من جراء المعارك  )2(المناصب العليا في اإلدارة ، 

  . 1.2حربية أنظر الملحق رقم ال

مكثفة قي طبرق وذلك عندما تولت اإلدارة األشغال  ةسنة أشغال عام 1946كانت سنة 

ومقراته كإنشاء مستودعات الذخائر البريطاني األعمال تخص الجيش  كالعامة ، لكن معظم تل

منفصلة منازل  6لجيش المتزوجين ، ومشروع المعسكرات ، وعدد اوبناء منازل ألفراد 

شقة ، أما وضع شبكات المياه والكهرباء كان مرضياً إلى حد  38إضافة إلى  البريطاني للجيش

طرق جديدة ، وتركز العمل على خدمة وصيانة  ةما ، وبالنسبة للطرق لم يتم إصالح أي

قرابة البريطاني ي يد الجيش ـد ظل فـا الميناء فقـ، أم )3(الطريق بين طبرق وبنغازي 

ات بعد تكوين اإلدارة العسكرية ، وحتى بعد تسلمه من قبل اإلدارة ظلت خدمات ثالث سنو

، حشر سكان طبرق في القسم الغربي من المدينة ولم  البريطانيالميناء بالدرجة األولى للجيش

تقدم اإلدارة مساعدات أو قروضاَ إلعادة بناء منازلهم المهدمة بفعل الهجمات والغارات أثناء 

، كانت حالة السكان يغلب عليها الفقر وليس لهم مالذ غير اإلدارة فترة الحصار 

  )4(.  البريطانيةالعسكرية

أما من ناحية الخدمات الصحية وضعت اإلدارة إحد المستشفيات العسكرية غير 

سريراَ ،  25لخدمة سكان المنطقة بسعة  اًصغير اًالمستعملة في طبرق ليكون مستشفى مدني

مدينة طبرق أمام السكان المدنيين ، ثم فتح أيضاً مكتب بريد وبرق  فتحتم  1947وفي سنة 
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،كذلك  )1(تأثر بتفجيرات القنابل  الذيالعمل في المباني  أمدني بالمدينة في شهر يونيو ، وبد

ة ـتلميذاَ وتم إفتتاحها في شهر يناير سن 70 لـ  عـستأسست مدرسة داخلية في شرق طبرق ت

1949 . )2(  

إن العمليات الحربية أحدثت أضراراَ بالغة بالمباني العامة والطرق ووسائل النقل 

والموانئ ، ولما كان إصالح وصيانة وترميم هذه المرافق للمحافظة على حالتها وليس بقصد 

تطويرها يمثل عبئاَ على الموارد المتاحة في ذلك الوقت فقد أوصت الجمعية العامة لألمم 

، والمقصود بطرق تلك الدروب  )3(بتقديم المساعدات الضرورية لليبيا  1950المتحدة سنة 

والممرات بين األودية والجبال وفي الصحراء التي يستخدمها األهالي بإستمرار عالوة على 

، وزرع  ةحيواناتهم ، ذلك ألنه ال توجد طرق مرصوفة خالل تلك الفترة عدا الطريق الساحلي

ت كبيرة من األلغام خاصة أثناء إنسحاب قوات المحور األخير ن تلك الطرق بكمياوالمتحارب

بإتجاه الغرب ؛ إن الجانب اإلقتصادي لألضرار والمخلفات الحربية والركام واأللغام يتمثل في 

إستمرار عرقلة إستخدام األرض كمشروعات الطرق التي إعتمدتها خطة التنمية تعرضت لعدة 

مال بفعل وجود األلغام  والقنابل في مسار الطريق ، عراقيل كالتأخير في مدة إنجاز األع

مايترتب علـيه إلتزامـات ماليـة كبيـرة ، فعـند إكتشاف األلغـام ترتفـع قيمة تعبيد 

  ) 4(. الكيلو متر الواحد من الطريق 

كذلك قامت اإلدارة البريطانية بحصر جميع ممتلكات اإليطاليين التي تركت بطبرق ، 

ت مراقبة موظف من سكان المدينة وأصبح اإلنضباط ـيت ووضعت تحوانـوتم بناء الح

، أيضاً تم بناء مركز مديرية البردي والتحكم ممكناَ ، كما تم إنجاز إنشاءات عسكرية بمنطقة 

ومحطة اإلتصال الالسلكي بمنطقة  مرسى لك  كما تم تنظيم تصريف شبكة المياه داخل المدينة 

يل خط ـرب المدينة وسيتم توصـي غـعودة  فـي الوادفي ن مصادر ـبعد توصيلها م

  ) 5(. رسى لك ـاه إلى مـالمي

أن حقول األلغام شكلت عائقاً مباشراً إلى جانب العوائق الطبيعية التي تعترض  المرجح

ها ، حيث تسببت األلغام في حدوث أضرار متعددة ئإنشاء الطرق ما أدى إلرتفاع تكاليف إنشا

طبرق حيث تسبب إنفجار لغم  –بين العاملين في هذا المجال خاصة عند إنشاء طريق أجدابيا 
                                                

 .   61 – 50، ص ص  1947تقاریر اإلدارة البریطانیة في برقة لعام  - 1
 .  18، ص  1948لبریطانیة في برقة لعام تقاریر اإلدارة ا - 2
، بحث مقدم للندوة التدارسیة حول البقایا المادیة ) أثر مخلفات الحرب العالمیة الثانیة على التنمیة اإلقتصادیة في لیبیا ( عادل عطیة عبدالسالم ،  - 3

 . 5، ص  1981مایو  5 –ابریل  28للحرب العالمیة الثانیة في األراضي اللیبیة التي عقدت في جینیف 
 .  145 - 142بشارة  ، ص ص  - 4
 .   30 – 28، ص ص  1948تقاریر اإلدارة البریطانیة في برقة لعام  - 5
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ـمر بحقـل ألغـام  تي تفي وفاة بعض العاملين بالشركة الهندية المكلفة برصف الطريق الـ

  . ) 1(. بير حكيم –عين الغزالة 

لقصف المدفعي المستمر على طبرق أثناء فترة الحصار ، االحربية وتسببت العمليات 

عالوة على شبكة حقول األلغام المعقدة فقد نجم عن ذلك تعرض منطقة طبرق إلى تدمير 

من منشآتها خالل فترة الحرب ، فقد تأكد وجود األلغام بدرجة خاصة في منطقة % 85حوالي 

مية الثانية لار الحرب العاث؛ كانت أ )2(لجغبوب سيدي رزق وعين الغزالة ومنطقة أمساعد وا

على برنامج التنمية في ليبيا ذات مظاهر مباشرة وغير مباشرة فهذه المخلفات تسببت في 

حرمان ليبيا من جزء من قواها العاملة وهي في أمس الحاجة إلى كل يد عاملة ومن الجهة 

، ولم يكن لدى ليبيا  ة المختلفةتصادياإلق باألنشطةاألخرى ألحقت الحرب ومخلفاتها األضرار 

في السابق الموارد الذاتية الكافية لمجابهة نفقات أضرار الحرب والتنمية معاَ ، وحتى بعد توفر 

هذه الموارد كانت متأخرة بحيث أدى إلى عدم القدرة على تنمية الهيكل اإلقتصادي في البداية 

)3(. ار إضافة لتكاليف التنمية المرتفعة إلى حدوث أزمات إقتصادية مصحوبة بإرتفاع األسع

   

  

  

  

  

  

  

                                                
 .  101الدرھوبي ، ص  - 1
 .  202النعاس ، ص  - 2
 . 6عطیة عبدالسالم ، ص  - 3
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رأينا فيما سبق كيف ألحقت الحرب وعمليات الكر والفر ، وإنتشار حقول األلغام 

المباشرة بالموارد اإلقتصادية للمنطقة وإستمرار هذه األضرار حتى والقنابل والقذائف األضرار 

  .وقتنا الحاضر

أما ما يهمنا في هذا الفصل فهو دراسة التأثيرات اإلجتماعية التي ترتبت عن سير 

نحاول  فالمعارك الحربية ومخلفاتها على صعيد الفرد والمجتمع على حد سواء ، أيضاً سو

أيام الحرب العالمية الثانية وما تبعها من تهجير قصري لهم  معرفة ما حل بسكان المنطقة

خارج حدود منطقتهم بل وحتى خارج ليبيا وما نتج عن هذا التهجير  من إنعكاسات مستقبلية 

  . على النسيج اإلجتماعي في المنطقة 

 ها عقب إنتهاءئاينكما تخلف األلغام والقنابل المنتشرة في شوارع المدينة وفي حقولها وم

عهم لكـل إنفجار لغم أو قنبلة ، ألن االحرب جــواً من الرعـب بين السكـان مـع سم

األلغام تتصف بطبيعة ال تمييزية عكس األسلحة التقليدية المعروفة التي تتفادى المدنيين 

األبرياء ، وهنا يكمن تأثير األلغام على الجانب النفسي ألهالي المنطقة ، عالوة على ما قد 

على مستوى الفرد المتضرر ، وبما أن اإلنسان هو العنصر األساسي في تكوين أي تتسبب به 

مجتمع فبالتالي فإن أي ضرر أو إعاقة ألي فرد سواء أكان يعمل لحساب نفسه أو لجهة ما 

سوف تكون له تبعات إجتماعية ونفسية على نطاق الفرد وعائلته  أو حتى تشمل المجتمع ككل 

هد أكبر إللقاء الضوء على هذه الجوانب المهمة التي تمس حياتنا ، و لذلك البد من بذل ج

  .اليومية 

إن ما تسببه األلغام والقنابل والقذائف عند إنفجارها وما يترتب عنها من فقدان الشخص 

المتضرر ألحد أطرافه أو بصره ، وهنا يتحول إلى طبقة إجتماعية أخرى غير التي كان 

على الدولة من خالل التكفل بعالج  ئاًعاقة مستديمة تشكل عبيعيشها فهو يصبح ذا عاهة أو إ

كل المصابين والمتضررين وتأهيلهم للرجوع لحياتهم الطبيعية مع عدم إغفال التأهيل النفسي 

حتى يعودوا ويكونوا فاعلين في المجتمع ، لذا كان البد من دراسة التأثيرات اإلجتماعية 

  .ى منطقة طبرق حتى تبدو هذه الدراسة أكثر إلماماً وشموالً والنفسية للحرب العالمية الثانية عل
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  : التأثيرات اإلجتماعية :أوالً 

بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية وما صحبها من تلغيم كامل ألراضي منطقة طبرق 

ها ئالتي كانت ساحة المعارك الرئيسية في حرب شمال أفريقيا ، وما تعرض له السكان من جرا

األطراف المتحاربة ، فالحرب العالمية الثانية وقبلها الغزو اإليطالي كانا سبباً مباشراً  من قبل

باإلضافة إلى األعداد الكبيرة التي هلكت في معتقالت طبرق  .في تناقص أعداد سكان المنطقة 

لكنها وضعت بصمة في الفصل األول التي سبق اإلشارة إليها والبريقة وعين الغزالة والعقيلة 

يضاف إلى  .واضحة في الهبوط المفاجئ في أعداد سكان المنطقة في عهد اإلحتالل اإليطالي 

ذلك أعداد أخرى تم نقلهم من قبل اإليطاليين للمشاركة في حروبهم اإلستعمارية في الحبشة 

ها مابين قتيل ومفقود وجريح وعاهات مستديمة ، فكل تلك العوامل مجتمعة ءوالتي خلفت ورا

دورها في النقص الحاصل في أعداد سكان منطقة الدراسة ، وتلتها بعد ذلك مجريات لعبت 

  )1( .الحرب العالمية الثانية 

إن أغلب سكان طبرق يعيشون حياة البادية ذات الطابع المتميز سواء مايقومون به من 

المعيشة وعاداتهم وتقاليدهم وغالباً ما كانت تجمعاتهم تتمحور حول صلة  طابعأعمال أو 

ولكل تجمع من هذه  .عدة بيوت لقبيلة أو أكثر و القرابة كأن ينتمون لبيت أسري واحد أ

كان و. التجمعات أراضيه الزراعية والرعوية الخاصة به وقد عرفت بأنها ملك مشاع بينهم 

قوا التعب والشقاء ، فيكدون كثيراَ ليحصلوا على القليل وقد ال هاؤاألهالي يعيشون حياة يمال

كثيراً من المعاناة من الحكام الدخالء فلم يأخذوا بأيديهم ولم يقدموا لهم المساعدة للنهوض بهم 

لمستقبل أفضل ، بل ما حدث هو العكس وقد فرضت عليهم الضرائب وتعسفوا في جبايتها 

ولما كان أغلب . وصرامه األوامر وتابعوا تنفيذها بشدة  وجندوا السكان جبراَ ، وأصدروا

السكان من البادية واألرياف أدركت اإلدارة البريطانية أهمية هذا القطاع الواسع فانتهجت معهم 

سياسة المهادنة للسيطرة وبسط نفوذها ببث سياسة الفرقة من خالل تقسيم القبائل لوحدات 

                                                
 .  205النعاس ، ص  - 1
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رجل يترأسهم شيخ وتكونت بذلك منظومة  400و  150صغيرة يتراوح عدد أفرادها مابين 

  )1(. إدارية غير رسمية يتحمل المسئولية فيها ضابط بريطاني في أول األمر 

ر صعوبة تحديد ثتعد منطقة طبرق إحدى المناطق الكثيفة األلغام والقنابل والمشكلة األك

دفونة في أعماق ـك المح األرض أو تلـإال ماكان منها فوق سط هأماكن القذائف الغير منفجر

قريبة ، وتكتشف هذه عندما يقوم السكان بترميم منازلهم المدمرة بسبب الحرب ، أو حتى 

لم يكن  1945عندما يلعب األطفال الذين يشكلون النسب األكبر بين المتضررين ، وبعد عام 

بب م ممن يلقون حتفهم بسـاة وغيرهـمستغرباً سماع إنفجار لغم تحت أقدام أحد الرع

إلى جانب حوادث أخرى مستمرة ولذا فإن الخطر المباشر على  .اإلنفجارات دونما ذنب 

من جهة  )2(مخلفات األخرى ، الالسكان يعطي األولوية السريعة إلزالة األلغام على باقي 

أخرى بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية لم يتم التفكير في إعادة سكان منطقة طبرق وإرجاع 

  )3( .اصبح المشروع يجد بعض اإلهتمام  1946لطبيعية إليها ، ولكن مع نهاية سنة الحياة ا

يتضح لنا أن الحرب ساهمت في تهجير السكان إلى مناطق متعدد من دول الجوار ، 

فبعضهم إختار الهجرة إلى مصـر وغيرها من الـدول وإستقروا هناك بحثاً عن األمان الذي 

أصبح مفقوداً في بلدانهم ، عالوة على الهجرات الداخلية وذلك بحثاً عن العيش الكريم بعيداً 

ربة التي إتخذت مدينتهم وحقولهم ساحات للمعارك ، لذا فإن دراسة األبعاد عن القوات المتحا

اإلجتماعية بشكل تام للحرب العالمية الثانية ينطوي على شيء من الغموض في المصادر 

الرسمية في تلك الفترة عالوة على نقص إحصاءات تعطي أرقاماً ولو تقريبية للمهاجرين جراء 

نا ماعالقة الحرب بالعامل الديموغرافي؟ ، من خالل تتبع التأثير والسؤال المطروح ه. الحرب 

المباشر للحرب نجد أن هناك عالقة بين تأثيرات الحرب على السكان من حيث الزيادة او 

النقص سواء جاء ذلك بسبب الهجرة ، عالوة على ذلك دخول المواطنين األبرياء الحرب تحت 

حوالهم اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية أبسط ما يقال سلطة اإلحتالل اإليطالي ، فقد كانت أ

أضف إلى ذلك إنتزاع هويتهم السياسية منهم ، وحاالت  . عنها أنها معدومة أو شبه معدومة

ة من خالل القوانين القاسية التي صدرت لتأميم األراضي الليبية وتسليمها دالتجويع المقصو

لديهم ، ثم تم تجنيدهم في القوات اإليطالية وزجوا في  للطليان ، ومعاملة الليبيين كعمال وخدم

                                                
 .   241، ص  1949 – 1939القالل ، سنوات الحرب واإلدارة العسكریة البریطانیة في برقة  - 1
ایف ساندوس ، األضرار المشروعة الناجمة عن النزاعات المسلحة والتعویض عنھا في إطار القانون الدولي اإلنساني ، بحث قدم للندوة                   - 2

 .  9 – 8، ص ص  1981مایو  5 –ابریل  28التدارسیة حول بقایا الحرب العالمیة الثانیة في األراضي اللیبیة التي عقدت في جینیف 
 .  8، ص  1946دارة البریطانیة لعام تقاریر اإل - 3
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الليبيون بصفة عامة كانوا ضحايا لتلك الحرب فقد ساهموا في القتال  .حرب هم أبرياء منها 

عملوا خلف خطوط العدو لتزويد مخابرات الحلفاء و.مغاويرمع قوات الحلفاء كفرق 

الشرقية ولكن ذلك لم يكن دونما ثمن  بالمعلومات الضرورية ، وأيضاً كمرشدين في الصحراء

نير شنقاً ، كل ذلك في سبيل تحرير بالدهم من من أعدم ؛ فمنهم من أعدم بالرصاص ومنهم 

الطليان ، ولكن بعد خروج الحلفاء منتصرين وجد األهالي أنفسهم تحت وطأة نظام إستعماري 

  )1(. في الوقت الذي كانوا يعتقدون أنهم حلفاء لهم جديد 

  

  :جرة اله .1

وعائالت أو حتى قبائل للنزوح من مناطق إقامتهم األصلية إلى  اًن أفرادوهاجر المواطن

دفاعية أو سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية ، فهذه الهجرة تعتبر : مصر ألسباب عديدة منها 

 نوعاً من الفرار أمام العدو ، فتهجير السكان ونفيهم أمر معروف منذ بداية الغـزو اإليطالي

حتى قيام الحرب العالمية الثانية ، وكان القصد من هذه السياسة اإلستعمارية تفريغ البالد من 

مختلف  فـيل التهجير والنـهم حيث شمـمحلالطليان وطنين ـسكانها األصليين وإحالل المست

  )2(. رائح المجتمع ـش

كانت الهجرة إحدى اهم الظواهر اإلجتماعية التي صاحبت الحرب العالمية الثانية ، فقد 

شهدت برقة عامة وطبرق على وجه الخصوص نزوح اعداد كبيرة من سكانها عنها وتفرقهم 

في أماكن متباينة فبعضهم إختار الرحيل إلى مصر ، وبعضهم أوغل في الدواخل عله يجد 

فقط بل  العربن جهة اخرى لم تكن الهجرة مقصورة على السكان األمان الذي ينشده ، وم

شملت الكثير من التجار المالطيين واليهود وغيرهم ، الذين تم ترحيلهم بواسطة األسطول 

الملكي البريطاني الذي نقلهم إلى اإلسكندرية ، أما األهالي الذين رغبوا في مغادرة البالد مع 

إتخذت التدابير الالزمة لوصولهم إلى القاهرة  وقد. ق البري تم ترحيلهم بالطريفقد بريطانيا 

وأقام الجيش اإلنجليزي مراكز إلستقبالهم في برج العرب بالقرب من اإلسكندرية وإنضم 

رأينا مدى التمايز العنصري الذي كانت تمارسه بريطانيا بين األهالي  . بعضهم للجيش الليبي

إليهم بريطانيا نظرة دونية تختلف كثيراً عن نظرتهم المحليين واألقليات األخرى حيث نظرت 

                                                
 27-25لفترة عبد اهللا عبد العاطي الفرجاني ، األبعاد السیاسیة ألثار الحرب العالمیة الثانیة على العرب اللیبیین ، بحث مقدم إلى ندوة طبرق في ا - 1
، ص  2009،  مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ،    ، طرابلس)  1945 –39( ، الذكرى الستون إلنتھاء الحرب العالمیة الثانیة  2005/  09/

 . 173 – 172ص  
 .  92 – 90العالم ، ص ص  - 2
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اصر الليبية ـادة من العنـائل التهجير واإلستفـلألقليات المالطية واليهودية من خالل تباين وس

أفضت عمليات الكر والفر بين قد و .في المخيمات لإلنضمام لمعسكرات الجيش السنوسي

ت اإلنتقالية ضد السكان المحليين لمواقفهم الجيوش المتحاربة إلى قيام سلسلة من العمليا

إلى  قصاءوالجدير بالذكر هو أن عملية التهجير واإل )1( المساندة للجيش الثامن البريطاني ،

ما ـالية ، كـات اإليطـاشر للسلطـمصر لم تكن منظمة أي لم تكن تحت اإلشراف المب

انت سلطات اإلحتالل ـبل كالية ـى السجون اإليطـاد علـي عملية النفي واإلبعـصل فـح

  )2( .ى مصر ـالد إلـادرة البمغـيهم ـض المعارضين او المشتبه فـتطلب من بع

كثرت الهجرات الجماعية الليبية إلى مصر في أواخر القرن التاسع عشر بسبب 

فضالً عن الظروف الطبيعية الظروف السياسية والبيئية القاسية عالوة على الصراعات القبلية 

هذه العوامل مجتمعة بالقبائل الليبية لترك  إن.والتي تمثل جميعها عامل طرد لسكان المنطقة 

عندما قررت  1911وعقب الغزو اإليطالي لليبيا عام  .والهجرة على مصر  ةطنها األصليامو

لهم القيادة اإليطالية اإلنتقام من المجاهدين الليبيين الذين تصدوا للهجوم اإليطالي وأعاقوا إنزا

على شواطئ المنطقة ، ولم تستطع قوات اإلحتالل التوغل إلى الدواخل وإنحصر تواجدهم في 

آثرت تلك العائالت لقد .المدن الساحلية مما دفعها إلى مطاردة أسر المجاهدين والتنكيل بهم 

الهجرة خارج ليبيا ومن بينها عائالت هاجرت إلى مصر عقب المعارك التي دارت رحاها في 

قة الشرقية خاصة بمنطقة طبرق والجبل األخضر ، ولم تقتصر تلك الهجرات على اهالي المنط

طبرق ودرنة وما جاورها بل وشملت تقريباً جميع مناطق  كاسكانالمنطقة الشرقية من ليبيا 

ومدن الشريط الساحلي كبنغازي وطرابلس ومصراتة وغيرها ، حيث أن العقاب الذي 

هو السجـن المؤبد أو التهجير اإلجباري ، كـذلك حـرق يتعـرض له سكان هذه المـدن 

  )3(. المـدن والقـرى بمن فيها 

منذ إحتالله ليبيا على توطين  إذ عمليعتبر اإلستعمار اإليطالي إستعماراً إستيطانياً 

اعداد كبيرة من اإليطاليين القادمين لإلستقرار في ليبيا ، وإستمرت هذه األفواج من 
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 –دراسة إقتصادیة إجتماعیة    )   1951 – 1943( أسمھان میلود معاطي ، اإلدارة العسكریة البریطانیة في لیبیا وأثرھا على المجتمع المحلي ،  - 1

 . 27، ص  1997ثقافیة ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة ، قسم التاریخ ، كلیة اآلداب ، جامعة السابع من ابریل ، لیبیا ، 
 .  92 – 90العالم ، ص ص  - 2
منشورة ، قسم   ، رسالة ماجستیر غیر  )   1945 – 1911( ارویعي محمد علي قناوي ، الكفاح الوطني للمھاجرین اللیبیین ضد الغزو اإلیطالي  - 3

 . 168، ص  1993التاریخ ، جامعة قاریونس ، كلیة اآلداب ، 



99 
 

حد  ىكان لهذه المرحلة تبعات إقتصادية وإجتماعية على المدى القريب والبعيد عل .الف نسمة 

عالوة  .دول المجاورة أهمها مصر وتونس وسوريا إلى السواء كهجرة اعداد كبيرة من اليبيين 

ظهور إلى لإليطاليين ، مما ادى  تالمزارعين أراضيهم الخصبة ومنحمن سلب  ذلك على

  )1(. طبقة إجتماعية أوروبية مختلفة تماماً عن السكان األصليين 

أما من حيث الهجرات اإلجبارية التي خضع لها السكان في منطقة طبرق وبرقة عامة 

 1911نية لها مابين عامي فقد قسمها المؤرخون إلى ثالثة مراحل ، األولى حددت الفترة الزم

 . 1943 – 1939، و تبدأ المرحلة الثالثة من عام  1932 – 1922، والثانية مابين  1916 –

ة ـنذ السنـأما عن المرحلة األولى شهدت أول إنزال إيطالي عسكري على تراب ليبيا ، م

روع ـلها فوع من القبائل التي تقطن المنطقة خاصة القبائل التي ـرت جمـاجـهفولى األ

كما هاجر إلى مصر ضمن هذه المرحلة جزء كبير من اعيان البالد من  .مهاجرة قبل الغزو 

وكانت الطريقة  .العلماء والتجار والموظفين وطلبة العلم عالوة على اعداد كبيرة من العائالت 

تجاه الوحيدة لوصولهم إلى مصر بواسطة القوافل البرية التي عبرت بهم الصحراء الشرقية بإ

في هذه المرحلة إقتصرت الهجرة على على المدن الساحلية التي تمكن اإليطاليون من  .مصر 

وجاءت سنة  .السيطرة عليها كطبرق ودرنة وبنغازي وغيرها من المدن الساحلية األخرى 

نهاية هذه المرحلة لما شهدته البالد من فترة هدوء نسبي غداة إنتهاء الحرب العالمية  1916

،  1916وبالرغم من قسوة العوامل األخرى اإلقتصادية والثقافية فإنه إبتداء من عام  . األولى

بدأت عودة بعض األسر الليبية إلى كل برقة بفضل وساطة الحكومة اإلنجليزية لدى اإليطاليين 

 .)2(  

 1922أي ما يسمى بفترة الحكم الفاشي سنة  1932 – 1922ما عن المرحلة الثانية أ

، تميزت هذه الفترة بكثافة الهجرات وشموليتها  1932المقاومة المسلحة سنة حتى نهاية 

من قبل الحكومة الفاشية  الجديدة التي تمارس  القمعيةلمناطق ليبيا ككل ، بسبب السياسات 

 1929 – 1926وبين سنتي  .ضغوطها على األهالي وزعمائهم حتى الذين كانوا موالين لها 

دى إلى تعاظم أعداد المهاجرين إلى مصر ، حيث أ مامصعبة ،  شهدت حركة الجهاد ظروفاً

ن األبل ـرأس م 2500خيمة و  30تشير المصادر اإليطالية إلى هجرة نجع يتكون من 
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 1928ر خالل شهر مارس ـى مصـرأس من األغنام ولجوئهم إل 1500والخيل ، عالوة عن 

 .)1(  

بداية الحرب العالمية الثانية وقربها من الميدان  1943 – 1939أما المرحلة الثالثة 

اإلفريقي ، عندما بدأت القوات المتحاربة صراعها على األراضي الليبية حيث وقع النصيب 

نامية هادئة يعيشون حياة منطقة األكبر من المعارك على أراضي طبرق التي كانت بسكانها 

العالقة لهم بالتيارات السياسية والجري وراء  اقرب إلى حياة البدو ويعانون ظروفاً سيئة ،

يعمل القليل منهم في تجارة بسيطة عالوة على رعي مواشيهم والزراعة حيث الماديات ، 

الموسمية غير انهم لم يبتعدوا أو يتهاونوا دون اإلندفاع إلى الجهاد ضد الغزو اإليطالي ، وقد 

ير وقتل ، وعندما جاءت نذر الحرب اصابهم ما أصاب الليبيين عامة من بطش ونفي وتهج

العالمية الثانية بعد إشتعال نيرانها في عدة بلدان من العالم وجاء الدور على ليبيا بشواطئها 

نضمام إار الدول الكبرى خصوصاً بعد ظوصحرائها ، حيث صـارت منطقة طبرق محط أن

إضافة إلى ذلك ) 2(.كرية إيطاليا للحرب حيث صارت طبرق ميداناً واسعاً مهيئاً للمعارك العس

الي إلى إندالع الحرب العالمية الثانية ـتالل اإليطـوجد المهاجرين في الخارج من فترة اإلح

وا إلى ـذا إنضمـالل وبهـرية واإلستقـهدافهم الوطنية في الحأفرصة سانحة لتحقيق 

  )3(. قوات الحلفاء الذي شارك إلى جانب الجيش السنوسي وف ـصف

ن مدينة طبرق في وجه األهالي عند قرب نذر الحرب العالمية الثانية في ويأغلق اإليطال

شمال افريقيا خاصة سكان األحياء والمناطق القريبة من الميناء ، وأستثني من ذلك العمال 

وتعريفات لجميع العمال أأذونات العمل المدنيين حيث عمل اإليطاليون على إستخراج بطاقات 

وقبيل  .سواء في الميناء أو غيره ، أما من لم يتحصل على بطاقة فقد حرم من دخول المدينة 

زيارة المدينة ، وطلب من سكانها مغادرتها إلى النواحي Grazizniالحرب قام غرسياني

ن في الشرقية للمنطقة خاصة جهات مرسى لك والبردية  وقصر الجدي ، وتم دمج المهاجري

المناطق المتاخمة لطبرق من جهة الشرق ككمبوت  أما.مجموعات كبيرة على أساس قبلي 

والقعرة وبئر األشهب ماهي إال مراكز أنشأئها موسيليني عندما تم تعبيد الطريق الساحلي بين 

كم ، وسكنتها بعض  30مساعد وكانت المسافة التي تفصل بين هذه المراكز أجدير وأس أر
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الل فترة قصيرة ظهرت فيها بعض التجمعات السكنية وأثناء الحرب أستعملت العائالت وخ

  )1(. كنقاط لتجميع األسرى وأماكن لراحة الجنود 

ومن خالل تحليل بعض اإلحصاءات التي أعدها مركز جهاد الليبيين تمكنا من إعداد 

ن وأما المهاجر .قوائم بأعداد المهاجرين من منطقة طبرق وتم تصنيفهم حسب أحياء المدينة 

حسب منطقته ومن خالل األعداد التي جاءت في القوائم يبدو من خارجها تم حصرهم كالً 

و تكاد تكون األغلبية من طبرق المدينة وضواحيها الشرقية ، على أواضحاً أن النسبة األكبر 

ت عكس سكان الضواحي الغربية الذين فضلوا الهجرة الداخلية في المناطق التي حددتها قوا

  . 1.3الحلفاء لهم ، لإلطالع على كشف بأعداد المهاجرين أنظر الملحق رقم 

ن إلى مابعد خط دفاع والعمليات الحربية بين الطرفين إنسحب اإليطالي عندما بدأت

وإستمرت هذه . األطراف الشرقية لبرقة سكان إرتفع معدل الهجرة الليبية خاصة والبريقة 

عند ذلك ن يالقيادة الفعلية لقوات المحور وبدء هجومه نحو اإليطاليالهجرات عندما تولى رومل 

وتزامن .  1941الهجرة إلى مصر يتبعون قوات الحلفاء المنسحبة سنة  قرر الكثير من األهالي

ذلك مع تزايد األوضاع اإلقتصادية سوءاَ فقد أغلقت المحال التجارية أبوابها وسدت سبل الحياة 

في الحرب  أبنائهم وٌأقربائهم األهالي الذين إشتركإنتقام اإليطاليين من  خشية. أمامهم ، أيضاً 

جانب الحلفاء ، ومن جهة أخرى أخذذ هؤالء المهاجرين باإلستقرار في مصر بالقرب من إلى 

اإلسكندرية خاصة منطقة برج العرب ومطروح والعلمين والعامرية عالوة على مدينة 

ليبيين المجندين في الجيوش اإليطالية أسرى في يد القوات اإلسكندرية ، كما وقع كثير من ال

البريطانية الذين نقلوهم إلى مصر عند تراجعهم وإستمروا في اإلقامة الجبرية داخل األراضي 

تفرق المهاجرين في مصر بشكل عام إبتداء من السلوم وحتى اإلسكندرية ، كما  لقد.المصرية 

مصري في صعيد البالد فأستقروا فيها إبتداء من إختار بعض المهاجرين مناطق الريف ال

الجيزة إلى الفيوم والمنيا والبحيرة وبني سويف ، وكانت تعرف تجمعات المهاجرين في مصر 

بإسم أحياء المغاربة دون تمييز ألصلهم ليبيين من برقة أو طرابلس أو فزان ، وال تزال بعض 

منها درب المغاربة في القاهرة ورواق هذه التجمعات وأسمائها قائمة إلى وقتنا الحاضر 

  )2(. المغاربة في األزهر وحي المغاربة وسوقهم في اإلسكندرية 
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لى مصر عملوا وبإستمرار على إالهجرة  واالبقاء في المنطقة ورفض واأما من إختار

صنوف التعذيب والتنكيل والتمثيل بهم  واجهواالحلفاء لذا قوات تقديم كل المساعدات والعون ل

غير . ن قبل قوات المحور ، عالوة على القتل واإلعدامات بطرق شتى ومصادرة أرزاقهم م

ذلك لم يضعف من عزيمة السكان والسير في هذا الطريق حتى نالوا حريتهم وتخلصوا من  أن 

ليوم المنتظر عندما تأسس جيش التحرير الليبي وإنضم لقوات اوجاء  .المستعمر اإليطالي 

،وهنا يجدر اإلشارة إنه أمكننا الحصول على أعداد ) 1(ن وحلفائهم ية اإليطاليالحلفاء في محارب

الع أنظر ـ، لإلط  1943 - 1941الفترة مابين  ـيللمجندين واألسرى من منطقة طبرق ف

  . 1.4م ـالملحق رق

قد مارس أولئك المهاجرون نفس الحرف التي كانوا يمارسونها في موطنهم األصلي 

فمنهم التاجر والفالح والراعي ، عالوة على األعمال اليدوية األخرى كأعمال التشييد والبناء 

ومن بين هؤالء المهاجرون فئات كبيرة من  .وتفريغ وشحن البضائع وغيرها من األعمال 

منهم من ولم والمثقفين فقد إختاروا اإلستقرار في المدن الكبرى كالقاهرة ، المتعلمين وطالب الع

التعريف بالقضية الوطنية عبر في إلتحق بالجامع األزهر مثالً وإلى هؤالء يرجع الفضل 

  )2(. الصحف والمجالت وغيرها من وسائل الدعاية المختلفة 

ة بعد أن ضلت الحياة المدنية ثر البقاء في المنطقة لم تتوفر لهم سبل الراحآحتى من 

عد عين ، بعد أن أغلقت ابواب المدينة في بتتقلص وتتوارى شيئاً فشيئاً إلى أن أصبحت اثراً 

وجه سكانها الذين أخرجوا منها مكرهين وحولت إلى مدينة عسكرية ال يتحرك فيها سوى 

اربة ، فإذا تمكن المدرعات والجنود ، وظل إحتالل طبرق الشغل الشاغل لدى األطراف المتح

لقد إشتدت معاناة المواطنين  )3(منها هذا صب عليها األخر نيران مدافعه  وغارات طائراته ،

اثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها ، خاصة الذين إختاروا الهجرة الداخلية وأمثال لهذه المعاناة 

رات األلغام والقنابل والبقايا سوء التغذية وإنتشار أنواع كثيرة من األمراض وأهم من ذلك إنفجا

ي الضواحي القريبة والقرى البعيدة عن مدنهم ـم مشتتون فـالمتفجرة التي تكاد ال تنقطع ، وه

الوة ـذائية عـيمة الغـذاء قليل القـالغـعيفة منهكة فـاد ضـفقد كان أغلبهم ذوي أجس

الج ـبل العـاع سـن إنقطـروف البد مـذه الظـوفي مثل ه .ة الكميات ـلى قلـع

ابتة ، فال أطباء والمستشفيات وال دواء ، وكان المرضى يعالجون ـرزق الثـادر الـومص
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بتحمل المعاناة والصبر على القضاء وباألعشاب وأحجبة الفقهاء ، اما من حالفه الحظ وعاد 

ا لى أسرته بما يسد الرمق فإنه ال يحظى بفرصة النوم بفعل الغارات الجوية والتي تبدأ معهإ

ضد الحشرات التي إنتشرت في المنطقة بشكل كبير بفعل األعداد الهائلة من  ىمعركة أخر

إنتشر مرض التيفود في وقت لم تكن فيه سلطة بالبالد  1942الجثث المتحللة ، فمثالً في سنة 

بعض الخبرات التي نقلوها  ىتهتم بمكافحة المرض ، ولم يكن لألهالي من وسيلة للعالج سو

ن كالدهان بالخل ، لذا فقد حصد أعداداً كبيرة من الكبار والصغار قبل أن ينحسر خريآلن ام

  )1(. وينتهي 

بما أننا في صدد الحديث عن الهجرة الداخلية فإن من فضلها من السكان فقد 

إختارالمناطق المجاورة لها من جهة الغرب كزاوية المرصص ، ومنطقة السد ، وادي بوالحمام 

خرى من أي السهل ، عالوة على من إتجه على درنة وأم الرزم ومناطق ، القرضبة ، وواد

الجبل األخضر ، ولكن ماسبب إختيار األهالي لهذه المناطق ؟ ، السبب هو لتوفر المياه 

الصالحة للشرب ومثال ذلك األبار الموجودة في زاوية المرصص والقرضبة وعين الغزالة ، 

يف نتيجة الحر الشديد كأنوا يشدون الرحال إلى منطقة وعندما تنضب مياه اآلبار في فصل الص

أم أقحيقيح لوجود مياه السواني بها وهذه المياه كانوا يشربون منها ويزرعون ما يمكن زراعته 

فقد عانوا معاناة شديدة في هذه المناطق التي هاجروا إليها وإعتقدوا  .في تلك األوقات العصيبة 

داث ، ولكنهم لم ينجوا من آلة الحرب تلك ، فمثالً بعد تجمع منة وبعيدة عن مسرح األحآأنها 

األهالي في منطقة المرصص تعرضوا لغارة جوية من قبل طيران المحور أودت بحياة الكثير 

منهم ، ومما يذكر أيضاً عن معاناة األهالي في هذه الحرب ونتيجة لطول مدتها فقد اصابهم 

فقر المحيط بهم من كل جانب فالنساء واألطفال  ماأصابهم من قلة الخدمات الضرورية وال

كانوا يفتقرون إلى المالبس واألحذية التي تعد أبسط ما يمكن الحصول عليها كفرد عادي ، لذا 

لم يجد البعض طريقة لكساء نسائهم وأطفالهم سوى خيام ومالبس الجنود المتحاربين لتفصيلها 

انت إعصار الحرب العالمية الثانية فكانت جيوش فالمنطقة بوجه عام ع.)2(وتوفير المالبس لهم 

بينت التقديرات  .الدول المتصارعة تجوب الوديان والتالل وتدمر كل ما يقف أمام مدرعاتها 

ونتيجة لتدمير البيوت ظل الناس دون %  85أن نسبة الدمار في منطقة طبرق كانت حوالي 

                                                
صحیة في برقة أثناء الحرب العالمیة الثانیة واإلدارة العسكریة البریطانیة ، بحث منشور مقدم إلى الندوة   أحمد محمد القالل األحوال والخدمات ال - 1
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إلى خرائب الحرب وبعضهم إختار  مأوى يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء فالتجأ بعض السكان

  )1(. هم الخدمات الصحية الضرورية أبناء أكواخ الصفيح التي تنقصها 

عملت إيطاليا على إستبعاد السكان فزجت بهم في األعمال العسكرية والمدنية خاصة مع 

تزايد غارات الحلفاء على الميناء الذي كان جل العمال فيهم من أبناء المنطقة وفي إحدى 

مرات شن الطيران اإلنجليزي غارة جوية على الميناء بسرب مكون من إحدى عشر طائرة ال

حربية ، وبعد هذه الغارة إختار الكثير من المقيمين في طبرق الخروج ألماكن أكثر أمناً ، ومن 

جهة أخرى بعد أن شن غراسياني هجومه األول على مصر حدثت هجرة عكسية من الصحراء 

ى األجزاء الشرقية من برقة ، وعند عودتهم إختاروا العيش في البردية الغربية في مصر إل

وقصر الجدي وراس عزاز وغيرها ، علماً بأن الهجوم اإليطالي األول إستغرق ثالثة أشهر لم 

تتوقف خاللها الهجرات سواء إلى ليبيا أو هروباً من بطش اإليطاليين إلى اإلسكندرية أو 

عيدة ، وفيها إتخذ المهاجرون شكل تجمعات حول المدن غيرها من المدن المصرية الب

واألرياف وحتى في المراكز الصحراوية مما ساعد في المحافظة على الطابع اإلجتماعي وعلى 

نمط حياتهم المعتاد في بلدهم قبل ان تفرض عليهم الهجرة مجبرين مع بعض اإلختالف بين 

ألرياف ، فالتجمع في األرياف عادة يحتوي تلك التجمعات في المدن عن مثيالتها في القرى وا

على مجموعة عائالت ذات نسب واحد ، أما في المدن فإن المهاجرين ينتمون إلى أصول 

  )2(  .مختلفة من العائالت والقبائل الليبية 

أما عن داخل مدينة طبرق فحالها كحال باقي المدن من إنعدام الخدمات العامة وتعطيل 

شبكات توزيع مياه الشرب وإقفال األسواق التي كانت عامرة بالبضائع الضرورية ، حيث 

يشعر الناظر إليها بمدى الحالة التي وصلت إليها المدينة ؛ فال التاجر يملك راس المال 

على شراء إلى الضروري ، على الرغم من هذه األوضاع الصعبة بدأت والمواطن غير قادر 

مظاهر اإلستقرار بين الناس وإنفتحت المدن ووسط تلك الحركة المعيشية كانت الحياة بين 

الناس يسودها الهدوء والقناعة واإلطمئنان فرحون بإنتهاء الحرب وجمع الشمل إن كتبت لهم 

العامة تحذوها اآلمال الواسعة بعد هزيمة إيطاليا وإنهاء  النجاة ، وبهذا كانت مظاهر الحياة

                                                
بحث منشور مقدم إلى الندوة العلمیة التاسعة بمدینة      1951 – 1943أسمھان میلود معاطي ، الوضع الصحي في لیبیا زمن اإلدارة البریطانیة   - 1
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أفرادها أو جند اًمن أو بعض اًالذي أذاقهم الويل فال يوجد أسرة إال وفقدت أحد اإليطاليالحكم 

أحد أبنائها الذين قدموا وقوداً للحرب التي جعلت البالد لغير اهلها وأعتبرت المواطنين رعايا 

وبعد أن حطت الحرب أوزارها تركت في النفوس ذكريات  .نبية لخدمة  مصالح الدول األج

  )1(. اهداَ على ما حصلـأليمة وكراهية راسخة في األذهان وجعلت التاريخ ش

السؤال المطروح هنا كيف أصبحت األمور بعد سيطرة الجيش الثامن عليها ؟ إلى أن 

ل المنطقة أصدر مونتجمري نواياه اإلستعمارية فمنذ اللحظات األولى إلحتال يخفاألخير لم 

مرسوماً تم بموجبه بطالن جميع القوانين واألعراف اإليطالية السابقة ، وبهذا أنذر كل سكان 

ومن بنود هذا المرسوم عدم القيام بأي أعمال قد تؤدي إلى اإلخالل  .المنطقة ذكوراً وإناثاً 

أو مساعدة قوات المحور ، باألمن العام واإلضرار بمصالح القوات البريطانية أو حلفائها 

وعليهم أن يمتثلوا في الحال لجميع األوامر الصادرة وأن كل من يخالف األوامر سوف يقدم 

ومادام السكان ملتزمون بالطاعة فلن يكونوا عرضة للتدخل بأكثر مما  .إلى محاكمة عسكرية 

واسطة ى بـالل منشورات ترمـالن من خـتم نشر اإلع .تحتمه المقتضيات العسكرية 

لي الذين هجروا بيوتهم وإستقروا في األرياف واألودية داخل الخط ـائرات على األهاـالط

الذي حدده الجيش الثامن ، كما تم وضع لوحة لإلعالنات واللوائح المختصة باألهالي في دائرة 

  )2(. 1942المتصرف والمحكمة ومراكز الشرطة ، صدر هذا المرسوم في شهر نوفمبر 

أعقب نهاية الحرب فترة تدهور أمني مع إنتشار األسلحة الخفيفة ، وأمام هذا الوضع لم 

تركيبة قبلية فأنه اليخلو  لهتقم اإلدارة البريطانية بمنع حمله أو التشدد في ذلك وبما ان مجتمعنا 

وقد  .من منازعات ولم يحدث ان تدخلت اإلدارة في فض إي من هذه النزاعات إال قليالَ 

ت عند تعيين المتصرفين والمدراء في المواقع القبلية ما يخدم مصالحهم وبدت منها بعض راع

المجامالت بحضور المناسبات اإلجتماعية في البادية وكان الهدف من ورائها اإلقتراب أكثر 

للتعرف على أحوال األهالي وإتجاهاتهم ، ولكي تظهر بخالف ما ظهرت به السلطات اإليطالية 

غطرسة ؛ وقد إستفادت اإلدارة من هذا األسلوب في تنفيذ مخططاتها فأصبح من من تعالي و

 )3(. السهل أن تطلب التعاون وتنفيذ األوامر دون اللجوء للعنف 
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ولما طالت الحرب العالمية الثانية وتزايد أعداد المهاجرين إلى الصحراء الغربية في 

الينكره أحد في تعمير الصحراء الغربية مصر وطول فترة إستقرارهم هناك فإنهم لعبوا دوراً 

لما أحدثوه من حركة عمران واسعة ، فمثالً منطقة الحمام التي تقع إلى الغرب من اإلسكندرية 

لم يكن يوجد بها سوى مركز صغير للشرطة ومركز أخر لعمال السكة  1925في سنة 

ونة ـزل المسكا خالل فترة الحرب وما بعدها ظهرت فيها مئات المناـأم .الحديدية 

شرات المتاجر الكبيرة ، كذلك الحال بالنسبة لمدينة مرسى مطروح وفي غيرها أيضاً من ـوع

جميع مراكز الصحراء الغربية ، وهكذا يمكن القول سواء كانت الهجرة الداخلية أو الخارجية 

 هي نتيجة الصراع الدامي الطويل مع المستعمر اإليطالي الذي فرض سيطرته على البالد

سياسياً وإقتصادياً وعسكرياً ، وإنتهت هذه السيطرة بنوع أخـر من اإلستعمـار ولكنـه فـي 

  )1(. شكل جديد ومسمـى جديد 

  

  

  :عودة المهاجرين   .2

بعد إنتهاء الحرب هدأت األحوال وعادت الحياة العامة ، وخالص البالد من اإلستعمار 

اإليطالي ، بدأت افواج المهاجرين في العودة واإلستقرار ، واغلبهم ممن هاجروا إلى مصر 

حتى فترة الحرب العالمية الثانية وقد إستغرقت عودة المهاجرين عدة سنوات ،  1923منذ سنة 

هم في بلدان المهجر برزت بينهم عدة قيادات سياسية وإجتماعية عملت منذ ظهورها وأثناء إقامت

وبعد الحرب أخذت تطالب بوحدة ليبيا وإستقرارها والسير  .على مكافحة كل أنواع اإلستعمار 

في طريق اإلستقالل ، عالوة على ذلك ظهرت مجموعة إتحادات وروابط إجتماعية وثقافية 

ز في التوعية والتكافل اإلجتماعي ، وبعودة المهاجرين إزداد الحراك  التي كان لها دور بار

السياسي واإلقتصادي والثقافي  في البالد فقد إكتسب الكثير منهم خبرة النضال السياسي ، كما 

الشهادات العلمية وكان لكل هؤالء مردود طيب على الحياة  يحصل علىمن بينهم من كان 

  )2(. العامة 

أدت الحوادث المتالحقة والمتتابعة بدء باإلستعمار اإليطالي وأساليبه أخرى من جهة 

دمها إلخضاع األهالي كالنفي والمعتقالت وصوالً إلى الحرب العالمية ـوحشية التي إستخـال
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األولى ، ثم الثانية ، إلى إبادة أعداد هائلة من السكان ، وطبيعي إن هذا النقص يعزى إلى اآللة 

والمشكلة عدم وجود إحصاءات دقيقة تبين أعداد المهاجرين الذين خرجوا . الحربية والهجرة 

عاد منهم إلى أرض الوطن ، وتظهر اإلحصاءات اإليطالية تناقصاُ ملحوظاً في  منأو حتى 

عدد سكان المنطقة وبرقة بصفة عامة ، لقد حصل تناقصاً واضحاً في أعداد السكان المحليين 

أما فترة السيطرة اإليطالية الفعلية على برقة فهي فترة هبوط  ، 1922 – 1911خالل السنوات 

شديد في أعداد سكان اإلقليم ، وهنا يمكننا القول أن العوامل التي أدت إلى تناقص أعداد 

  : السكان هي

 .اإلبادة بفعل اآللة الحربية اإليطالية والتي لعبت الدور األكبر في هذا النقص   -أ 

التسلط اإليطالي على األهالي وما نجم عن ذلك من  الظروف القاسية التي أوجدها  -ب 

لسكان المنطقة ، القصري مآسي ومحن كالمجاعة وإنتشار الفقر واألوبئة والتهجير 

مراض المعدية وإعتقالهم وتعريضهم للموت من جراء الجوء وسوء التغذية وإنتشار األ

. 

داد كبيرة من الهجرة إلى مصر ، إذ دفعت سياسة اإلبادة والخوف إلى فرار أع  - ج 

 .المواطنين صوب مصر 

إذ توضح الوثائق واإلحصائيات اإليطالية مدى حجم اإلبادة في العنصر المحلي ، 

واألمر المؤكد هو أن الإلبادة والهجرة تسيران في خطان متوازيان مع إرتفاع عدد المستوطنين 

ها األصليين ربما كانت اإليطاليين ، وهو ما يؤكد الخطة اإليطالية في تفريغ البالد من سكان

السياسية اإليطالية بحاجة لبعض الوقت لتنفيذ تلك السياسة اإلستعمارية إلبادة  كافة أهالي 

  )1(. المنطقة 

  التأثيرات النفسية : ثانياً 

بفترة السيطرة  امرت سنوات الحروب المتواصلة على المواطن الليبي بوجه عام بد

العثمانية وصوالً لمرحلة اإلدارة العسكرية البريطانية ، ولم تتح له ممارسة حياته وواجباته 

أة وإستبداد المستعمر ـفقد أرهقته سنوات الحروب التي كان يئن تحت وط .الحياتية العادية 

التعليم لم  وظلمه ، مما كان له أبلغ األثر على الجانب النفسي للمواطن ، حتى فرصته في

يتحصل عليها في دولة تسيطر عليها قوة مستعمرة تتحكم في شئون حياته اليومية ، وهو يشهد 
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أرضه تسلب منه واليستطيع رد الظلم فوقف يائساً الحول له والقوة مثقالً بأعباء الحياة من فقر 

تالف هذا كله خلق حاجزاً نفسياً بين المواطن وسلطات اإلحتالل على إخ .ومرض وجهل 

جنسياتها وأسمائها ، ظل هذا الحاجز مسيطراً عليه رغم سنوات من التعايش اليومي ، األمر 

الذي دعا السلطات اإليطالية مثالً لخلق جو من التقارب بتقديم بعض المساعدات المادية 

حتى دخولها الحرب  1922، كما فعلت في الفترة مابين  )1(البسيطة لتحسين مستوى الفرد 

ة الثانية من إتباع سياسة اللين لجذب السكان وذلك من خالل عدم التعرض للشعائر العالمي

الدينية ، بل وساعدت في بناء المساجد وترميم الزوايا السنوسية وإحترام األوقاف اإلسالمية ، 

  )2(.  للمسلمينوسمحت بإنشاء كتاتيب لتدريس وتحفيظ القرآن الكريم وتسهيل سبل الحج 

إذاً فقد شهدت بلدنا خالل النصف األول من القرن العشرين عدة حروب وحاالت 

نزاعات تسببت بها تلك الدول اإلستعمارية التي إحتلت المنطقة كافة ومارست على األهالي أشد 

أنواع اإلرهاب والقمع والتعذيب ، ولقد تبين أن هذه الحروب والنزاعات تؤدي إلى إضطرابات 

يتعرضون لها وقد تستمر هذه اإلضطرابات لسنوات طويلة ، فتعرض اإلنسان نفسية عند الذين 

لخطر مفاجئ  أو رؤية مشهد مفزع أو سماع خبر مفجع يتسبب في حدوث ما يعرف عند 

، وغالباً ما يكون مصدرها خارجي ويرجع  Traumaعلماء النفس بحالة الضغط النفسي 

ه الظروف المتغيرة وبعـده عن حياته المتوازنة إصابة اإلنسان بهذه الحالة إلى عدم تحمله هذ

عبارة   A.P.Aأدخلت جمـعية الطب النفسي األمـريكية 1980الطبيعية ، وفـي عام 

 1980، أما قبل عام   P.T.S.D اإلضطراب اإلجهادي بعد الصدمة ويرمز لها إختصاراً بـ 

مة العنف أو صدمة كان العلماء يستعملون بعض العبارات النفسية الخاصة بهم مثل صد

أحدثت الجمعية السابقة الذكر بعض التعديالت على  1987المعارك والحروب ، وفي عام 

المفهوم السابق وصار يعرف بـإضطراب ضغوط مابعد الصدمة ، عالوة على ذلك يؤكد 

المتخصصون أن هذه الصدمات قد تصاحبها حاالت من الفوبيا المزمنة من األحداث أو 

شياء التي رافقت  وقوع الحدث مثل الجنود ، صفارات اإلنذار ، األصوات األشخاص أو األ

المرتفعة ، الطائرات ، وفي بعض األحيان يعبر الشخص المصاب وخاصة إذا كان طفالً عن 

هذه الحاالت بالبكاء أو العنف او الغضب أوالصراخ أو اإلنزواء في حاالت اإلكتئاب الشديد ، 

ى كالصداع ، والمغص ، صعوبة في التنفس ، وإنعدام الشهية إضافة إلى أعراض مرضية أخر
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م وهمية في حالة مشاهدة ألشخاص يتألمون آلللطعام وقلة النوم والكوابيس ، واألهم من ذلك أ

  )1(. أو يتعرضون للتعذيب

إذ تتمثل األضرار اإلجتماعية والجسدية الناجمة عن أحادث الحرب ومخلفاتها من كونها 

صابات بدنية ونفسية وقد تصل أحياناً إلى حد الوفاة ، وفي الغالب ما تصيب تلحق جروحاً وإ

األلغام والبقايا المتفجرة المدنيين األبرياء وعادة ما تكون النسب كبيرة بين األطفال والنساء ، 

وبإصابة أي فرد من افراد العائلة خاصة إذا كان األب أو األم يسبب حالة من اإلنهيار المعنوي  

دي لألسرة بأكملها ، فاإلنهيار المادي يحدث في حالة وفاة عائل األسرة أو على األقل والما

ماً نفسية شديدة آلعجزه عن اإلنفاق على األسرة ، أيضاً بمجرد اإلصابة بحد ذاتها يسبب أ

  )2(. للمصاب والمحيطين به 

يباً ، لقد شهدت المنطقة حرباً هي أشرس و أعتى الحروب وأكثرها تدميراً أو تخر

وأقلها إحتراماً للقيم األخالقية للمجاعات اإلنسانية فإحراق المدن اآلمنة وقتل الشيوخ واألطفال 

والنساء دونما تمييز هي جريمة بحق اإلنسانية والتاريخ والكارثة الحقيقية ليست في ركنها 

طراً ، المادي وحسب ، ويمكن القول ان الجانب المادي أقل المظاهر أو تأثيرات الحرب خ

وتكمن ضخامة الكارثة في نفوس األهالي حيث تزول الثقة في اإلنسان وفي هدم األحالم 

واألمال الذهبية التي بناها سكان المنطقة وشعبنا الليبي كافة عندمـا بـدأت آلـة الحرب 

 العالمية الثانية فـي القتل والتشريد والتهجير ، وحتى بإنتهاء الحرب ظلت إنعكاساتها وأثارها

وحتى نحيط القارئ بمعلومات )3(.المؤلمة تطارد من عاش تلك المرحلة الدموية في تاريخ بلدنا 

 1943 – 1941أعداد الوفيات من األهالي في الفترة الممتدة مابين عامي  صأكثر دقة بخصو

  . 1.5أنظر الملحق رقم  

والزراعة فمن بما أن أغلب سكان المنطقة يعتمدون في نشاطهم اإلقتصادي على الرعي 

الطبيعي أن يؤدي إنفجار لغم إلى أضرار مادية لإلنسان ومن ثم حيواناته ، في مثل هذه 

يفقد أحد اطرافه وال يفقد حياته جراء إنفجار اللغم إلى حاالت  يالحاالت يصاب الشخص الذ

 اإلنزعاج  الشديد والتوتر مصحوباً بضيق نفسي للمصاب ، حتى أثناء حصر األضرار من قبل

الجهات المختصة فإنها إهتمت بتقييم الضرر الناتج عند إنفجار األلغام على الفالحين 

أما ما يصاحب ذلك من أثار تالزم الفالح طوال حياته فإنها لم تأخذ بعين  .وحيواناتهم 
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اإلعتبار عند رسم الصورة النهائية لألضرار المادية لمخلفات الحرب العالمية الثانية التي لحقت 

  )1( .حين وحيواناتهم في المنطقة بالفال

تعتبر الحرب العالمية الثانية من اكبر وأشرس الحروب التي مرت على تاريخ 

شرية ، ويرجع ذلك لكميات األسلحة الفتاكة والمدمرة هذا من جهة ولشمولها و إمتدادها ـالب

ة اثارها إلى أما من الجهة الثالثة إستمراري .فقد أصابت جميع فئات السكان من جهة أخرى 

يومنا هذا ، ويرى بعض المفكرين أن فترة الحرب العالمية الثانية أغنى مراحل التاريخ كثافة 

بالتطورات واألحداث الدولية فقد إنعكست تلك األحداث بالنسبة لحالة ليبيا كمسرح للحرب في 

التي إعتمدت جوانب متعددة فقد تعرض السكان اوالً لحرب نفسية  من قبل األطراف المتحاربة 

الحرب النفسية الواسعة النطاق ونظمتها وأسست لها منشآت عسكرية دعائية شاملة ، وفعالً 

 .حققت هذه المؤسسات نجاحاً ملحوظاً متمثالً في إضعاف الروح المعنوية لألهالي األبرياء 

 وتعد الحرب النفسية أحد أهم األسلحة التي ساعدت في النصر الذي حققه الحلفاء ، حيث

تسببت المنشورات الدعائية التي كانت تسقطها طائرات الطرفين على السكان في بث الخوف 

والرعب في نفوسهم ، ال لشيء سوى أنهم كانوا تحت التبعية السياسية للنظام الفاشي الذي 

فرض عليهم وقد زجوا في تلك الحرب من خالل تجنيدهم من قبل الطرفين فسقط منهم في 

ويمكن معرفة أعداد   )2(بعضهم اطلق عليه الرصاص وعذب بعضهم ، ساحات المعارك ، و

المواطنين الذين سجنوا خالل فترة الحرب ، وهنا أيضاَ يشكل سكان طبرق المدينة األغلبية من 

أعداد  1.7، وأيضاً يبين الملحق رقم  1.6المسجونين لإلطالع أكثر  أنظر الملحق رقم 

  . شوهات أثناء فترة الحرب وما بعدها المواطنين الذين أصيبوا بعاهات وت

هذا وأثبتت الدراسات وجود عالقة بين إنفصال األطفال اإلجباري عن آبائهم وآمهاتهم 

وإضطراب صحتهم العقلية خالل مراحل الحرب العالمية الثانية ، كما أثبتت هذه الدراسات 

ة أو خارج حدود الدولة ، أيضاً أن تهجير السكان من محل إقامتهم سواء أكانت الهجرة  داخلي

وتحول بذلك السكان اآلمنين إلى الجئين ، كلها أمور ذات صلة بإضطرابات وضغوط نفسية 

لدى األطفال والمراهقين ، كذلك تمت الداللة على أن وفاة أحد الوالدين أثناء القتال بطريقة 

كتئاب لدى عنيفة يؤدي إلى صدمات شديدة لدى أطفالهم ، كما وصف الباحثين عوارض اإل

اطفال شاهدوا أفعال عنف مثل تعذيب آبائهم أو أقاربهم وإعتقالهم بصورة وحشية أو إعدامهم ، 

أيضاً أثبتت تأخر النمو لدى األطفال الذين إضطروا للتكيف مع فقدان أحد أطرافهم أو تعرضوا 
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المدقع  لعمليات بتر جراحية ، وأخيراً يؤكد بعض الباحثين ضرورة التنبه إلى أثر الفقر

والحرمان الشديد ، عالوة على نتائج الحرب النفسية األخرى كظروف تحمل في طياتها 

  )1(. عوارض الصدمة القابلة للظهور والتجسد 

إذ طالت أضرار الحرب العالمية الثانية الجوانب اإلجتماعية والنفسية للمواطنيين في 

عمليات التهجير القصري  أبد تصاحب التيمنطقة طبرق ، كما طالت قبلها ثرواتها اإلقتصادية 

ثر الهجرة الداخلية وإستقر في الوديان المحيطة بالمنطقة قرب مصادر المياه آلهم فمنهم من 

وخارج نطاق المعارك الحربية ، ومنهم من فضل الهجرة إلى مصر وبعض البلدان العربية 

الخارجية إستقروا في مصر لكن بوجه عام فإن أغلب األهالي الذين إختاروا الهجرة  .األخرى 

ن إلى ولغرب لإلسكندرية فراراُ من أرضهم التي حولها المتحاربإلى اقع يالذيخاصة في الجزء 

ميدان حربي وتنتشر به الكثير من حقول األلغام التي تحصد أرواح األبرياء وال تفرق بين 

  .مرآة وال رجل إوكبير وال أصغير 

فكان . لسيطرة على المنطقة في اجاءت الهجرة نتيجة حتمية أمام تكالب المتصارعين 

موقع طبرق اإلستراتيجي سبب النقمة التي حلت بها من اللحظات األولى إلنتقال الحرب لشمال 

وكما كان متوقعاً  .أمواج المهاجرين خارج حدود المنطقة  عتزامن ذلك مع تدافقد و. أفريقيا 

رة ـرير بالدهم ونصـة في تحـرون الكثير من التضحيات في سبيل المشاركقدم المهاج

شترك جنباً إلى جنب مع إسسوا جيش وطني في المهجر أالقضية الوطنية ، وذلك عندما 

بفاعلية في طرد اإليطاليين ومنهم من إختار طرق اخرى  المهاجرين وساهم الحلفاء جيوش 

فضح األساليب الوحشية التي تطبقها السلطات الفاشستية للنضال وذلك بأسلوب القلم والدعاية ل

هم من ذلك تعرف المهاجرون في بلدان المهجر المختلفة واأل .منذ عقود  الشعب الليبيعلى 

ذلك عالوة على الكثير  .على عادات وتقاليد وثقافات مجتمعات لم تكن معروفة عندهم من قبل 

لى التركيبة اإلجتماعية للمنطقة ، من جهة من المصاهرات التي ادخلت بعض التغييرات ع

خرى لعبت الفئات التي نالت قسطاً من التعليم في الخارج دوراً مميزاً في التعليم بعد الحرب أ

  .كما أنهم تقلدوا بعض الوظائف اإلدارية والوظيفية 

الذين أثر خروج اإليطاليون من ليبيا وسيطرة اإلنجليز على مقاليد األمور في برقة ، 

على إحياء القبلية والجهوية لتنفيذ مصالحها ، في حين تأمل السكان خيراً في السلطة  عملوا

الجديدة التي اثبتت أنها إستعمار حل محل إستعمار سابق ، فاإلدارة لم تنظر إلى الشئون 
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 .منها %  80اإلجتماعية والخدمات المدنية الضرورية في الحياة اليومية لمنطقة طال الدمار 

لم فإن طبرق تعاني من تناقص مستمر في أعداد السكان منذ فترة اإلحتالل اإليطالي وللع

فترة الحرب العالمية الثانية ووصوالً آلالف األلغام والقنابل والقذائف المتفجرة ، كل بمروراً 

هذه العوامل لعبت دورها في تناقص سكان المنطقة ومنعت الكثير من مزاولة أعمالهم بصورة 

فهم عاشوا األمرين األول هو طول المدة الزمنية للحرب إضافة إلى الكم الهائل من  طبيعية ،

العمليات العسكرية ، وبعد الحرب أهملت اإلدارة العسكرية المتطلبات الضرورية للسكان 

فضالً كالنقص الحاد في السلع الغذائية الضرورية ، وعدم توفير الخدمات الصحية والعالجية ، 

  .لدور المؤسسات التعليمية التربوية  إنعدام تام عن

لم تتوقف أضرار الحرب من قبل اإلستعمار اإليطالي بخلخلة البناء اإلجتماعي لسكان 

ثاراً نفسية تعتبر نتيجة لفترة مليئة آطبرق فحسب ، بل خلفت تلك األوضاع اإلجتماعية 

ن عاشوا ويالت بالمآسي واآللم ألن فقد شخص أو بتر أحد أعضاء الجسم ، عالوة على م

 .التعذيب والحرمان في سجون ومعسكرات اإلعتقال سوف تظل الذكريات تطارد مخيلتهم 

وغالباً ما يتعرض الشخص المتضرر ألزمات نفسية أحياناً تالزمه طوال حياته لشعوره انه 

كل هذه  .ظل فرداً عاجزاً وتحوله إلى عبء ثقيل على العائلة والمجتمع على حد سواء 

لمنطقة إلى ات اإلجتماعية والنفسية ظهرت بوضوح عندما أخذ الهدوء واإلستقرار يعود المؤثرا

مر الذي دعا المنظمات اإلنسانية الدولية ضرورة توفير الخدمات األولية لسكان المنطقة ، اآل

  .والوقوف على أوضاعهم العامة 
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  الخــــــــــــاتمة

مدى المعاناة التي عاشتھا منطقة طبرق عبر حقب إستعماریة متالحقة ،  الرسالةتبین 

وفي الوقت الذي كانت فیھ منطقة ناشئة في طور التكوین وبیوتھا متناثرة ومتباعدة  وسكانھا 

كبیرة عبر مراحلھا التاریخیة ، أما جغرافیًا  أھمیة، لكنھا إكتسبت  البداوةیغلب علیھم طابع 

علیھا میزة إستراتیجیة التي ظھرت  اضفىا مفموقعھا لھ أكبر األثر في تسییر أحداثھا التاریخیة 

بوضوح مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة ، لوجود مینائھا الذي الیقل أھمیة عن الكثیر من 

  .الموانئ العالمیة الشھیرة ما جعلھا محط أنظار القوى اإلستعماریة الكبرى 

ركائز  منطقة طبرق تعتبر مثاالً لألدلة على ما جاءت به الحرب من الدمار طال كل

الحياة اإلقتصادية التي هي متدهورة أصالً وأكملت الحرب ما تبقى منها ، فعاش المواطن 

سنوات الحرب بين سندان المعارك الطاحنة والغارات الجوية المتواصلة ومطرقة الفقر وبؤس 

تحذوه اآلمال كلما أشرقت شمس يوم جديد بنيل حريته وإستقالله ، لكن تلك اآلمال  العیش

والمتمثل في اإلدارة . تالشت بعد سيطرة المستعمر الجديد على مقاليد األمور وت تبعثر

العسكرية البريطانية التي لم تتقدم بأي خطوة تطويرية أو إصالحية يمكن من خاللها أن يحصل 

لقد كان لطبرق دور  .سكان المنطقة على فرص العيش الكريم  وتحسين أوضاعهم اإلقتصادية 

تحول مسار الحرب التي جنى الحلفاء ثمار نصرها ، فما حصل أنها تركت الينكره أحد في 

جه مصيرها دون أي مساعدات أو خطط تطويرية أو تنموية ما تسبب في تعاظم وتفاقم اتو

  .راضيها ومياهها أأضرار المخلفات المنتشرة في 

ربية لمعظم العمليات الح اًتركزت حقول األلغام في منطقة طبرق بحكم موقعها مسرح

وقد إعتبرها المتحاربون خط دفاع حيوي فالمواقع منبسطة ومفتوحة وال يمكن تغطيتها بالجنود 

المسلحين ، وقد تعددت مخططات األلغام في هذه المنطقة حتى بلغت أكثر من عشرين مخططاً 

إشتملت على ألغام إيطالية وألمانية و إنجليزية وفرنسية وبأنواع مختلفة ، منها ماهو ضد 
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ضد اآلليات ، وتركزت حقول األلغام في كل من بير حكيم حيث زرع منها ماهو شخاص واأل

ألف لغم ، وزرع البريطانيون حوالي نصف مليون لغم في الصحراء ، وحقل  50فيه حوالي 

بير حكيم  حتىالساحل  منغزالة الغزالة ويحتوي على حقول ألغام تمتد من عين الألغام عين 

  .ميل  40مسافة 

إعصار الحرب و أثاره المدمرة بصمات واضحة على القطاعات اإلقتصادية ترك 

والبنى التحتية ولكن ما تجدر اإلشارة إليه هنا صعوبة الوصول إلى إحصائيات دقيقة توضح 

كما أن المسألة لم تكن قاصرة على فترة  .ضرار التي طالت كل قطاع بشكل محدود األ

 .حقول األلغام السارية المفعول  بوساطةالعمليات الحربية بل إستمرت في تعطيل اإلقتصاد 

وأوضحت اإلحصائيات التي نشرتها الجهات المتخصصة مدى تضرر النشاط الزراعي من 

ة التي تسببت حقول جراء حقول األلغام في منطقة طبرق مثالَ ؛ إن مساحة األرض الزراعي

، أما أراضي  اًهكتار 938850األلغام المزروعة في إعاقة إستغاللها واإلستفادة منها بحوالي 

مراعي التربية الحيوانية تقدر مساحة األراضي الرعوية التي تشغلها األلغام وتقف حائالً دون 

 2005رها حتى عام التي تم تطهي ة، وأن المساح اًهكتار 2269650اإلستفادة منها  بحوالي 

زراعية شاسعة حرم منها المواطنون بسبب  هكتار ، وهناك أراضٍ 917,573تقدر حوالي 

  .األلغام ومخلفات الحرب 

أما المشكلة الرئيسية الناتجة عن البقايا المادية المتفجرة فهي الخسائر البشرية ، وقد بلغ 

مشوه ، وقد نجم عن زراعة  300، وحوالي  اًشخص 274عدد  1945قتلوا حتى عام ن عدد م

رأس من مختلف  12500األلغام خسائر على البنية اإلقتصادية ، حيث نفق بسبب الحرب 

يمكن القول أن فقدان هذه العناصر يؤثر سلباً على سكان المنطقة حيث كانت  .أنواع الحيوانات 

ركة اإلنتاج ، ورفع بجدية في ح اإلسهاماأللغام سبباً في فقدان قوى عاملة محلية كان يمكنها 

 مشكالتوقد نتج عن ذلك كله . المستوى المعيشي للمجتمع بدالً من أن يكونوا عالة عليه 

  .إجتماعية تجسدت في الطبقة المشوهه التي ظلت شاهداً على العدوان 
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وبما أن الزراعة وتربية الحيوان تعدان دعامة اإلقتصاد األساسية فقد تأثر تأثيراً مباشراَ 

 ونفقتبعمليات الكر والفر فقد أحرقت المحاصيل الزراعية ودمرت األبار وسممت مياهها ، 

أما المؤسسات الصناعية البسيطة واألنشطة الحرفية األخرى  .أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية 

ان لها نصيبها من الدمار كما تسببت الغارات الجوية في تدمير عدد كبير من المباني الخاصة ك

أما  .والعامة كالمدارس والمستشفيات والتي أستخدم أغلبها مالجئ ومخازن لألسلحة 

المؤسسات الصناعية البسيطة واألنشطة الحرفية األخرى كان لها نصيبها من الدمار وظهرت 

واضحة فالمؤسسات المستوعبة للعمال باتت رماداً فوجد هؤالء أنفسهم بين البطالة بصورة 

ومن جهة أخرى إنتعشت الحرف اليدوية في . دون عمل من شوارع العشية وضحاها يجوبون 

يناء على الحركة ـدمير المـر تـوأث .ةاإليطالي ةالمؤسسات التقليدية والمنزلية بإزاحة اآلل

نكمشت حركة الواردات والصادرات من وإلى الميناء بسبب التجارية بصفة عامة ، حيث إ

  .األلغام المائية وركام السفن اللذان يعيقان دخول وخروج السفن إليه 

أدت الحرب إلى ظهور ظواهر إجتماعية عديدة ، لعل أهمها الهجرة من منطقة عليه 

السكان عنها ، الحرب إلى مناطق أكثر أمناً و إستقراراً ، وقد شهدت منطقة طبرق نزوح 

وتفرقهم في أماكن متباينة فبعضهم رحل إلى مصر ، والبعض األخر أوغل في الدواخل عله 

يجد األمان الذي ينشده ؛ أما البدو الذين رغبوا في مغادرة البالد مع بريطانيا تم ترحيلهم عن 

ة طريق البر ، كما أتخذت التدابير الالزمة لوصولهم إلى القاهرة ، وأقامت اإلدار

مراكزإلستقبالهم في برج العرب بالقرب من اإلسكندرية وإنضم بعضهم للجيش الليبي الذي 

  .تأسس هناك 

أفضت عمليات الكر والفر بين الجيوش المتحاربة إلى قيام سلسلة من العمليات و

اإلنتقامية ضد السكان المحليين لمواقفهم المساندة للجيش الثامن البريطاني ، وفي ذلك الوقت 

غالبية المجندين التابعين للقوات اإليطالية أسرى في أيدي جيوش الحلفاء حيث قضوا  وقع

وإنعكس تأثير األسر على العائالت  .حوالي اربع سنوات داخل المعتقالت البريطانية في مصر 

جمة دفعت باألطفال والنساء إلى تحمل مشاق كانوا في غنى  مشكالتالليبية بتعريضها إلى 
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منظورة التي عمت بحلول الحرب كالذعر والخوف العنها ، هذا عدا الظواهر النفسية غير 

وصار القلق سمة مميزة لتلك الفترة فحبل األمان قد إنفلت وفقدت الحياة إستقرارها ونظامها 

  .وشاعت ظواهر السرقة والنهب 

طبرق أثناء سنوات الحرب المريرة ضربات متتالية ومدمرة عانوا من  تلقت منطقة

جرائها طويالً فقد ترتبت على وجود تلك المخلفات القاتلة تبعات أخرى طالت الجوانب 

اإلجتماعية لسكان المنطقة فعندما تخسر العائلة أحد أفرادها جراء إنفجار لغم أو قنبلة فمن 

  . على البناء اإلجتماعي بين باقي أفراد األسرة  المؤكد أن األمر سوف يؤثر سلباً

ليس سرداَ ألحداث الحرب العالمية الثانية والتفاخراً بحدوث  الرسالةما جاء في هذه 

مجرياتها على تراب طبرق وإنما بالدرجة األولى إبراز ألهم األضرار التي أصابت المنطقة 

ماعية والنفسية ، ايضاً إظهار ابرز من جراء الحرب في مختلف النواحي اإلقتصادية واإلجت

  .الجرائم  التي إرتكبها المتحاربون أال وهي  المساحات الشاسعة والمليئة بحقول األلغام 

  

  أملي أن اكون أوفیت بھذا الواجب وما التوفیق إال من عند اهللا العزیز القدیر

  .تم بعون اهللا تعالى العمل 
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  قائمةالمصادر
  :التقاریر : أوًال

  
 . 1947 – 1946 – 1945ألعوام تقاریر اإلدارة البریطانیة في برقة  .1
غرسیاني ، المعتقالت ، تقریر غیر منشور ، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات  .2

 . التاریخیة ، شعبة الوثائق و المخطوطات 
المتوفرة بالشعبیة وكیفیة اإلستفادة  مجلس التخطیط العام طبرق ، دراسة المواد الخام .3

 .مجلس التخطیط العام ، د ، ت : منھا ، طبرق 
  

  :الرویات الشفویة : ثانیًا

  .2013 – 4 – 2عبدالسالم الناجي ،  مقابلة أجراھا الباحث ، طبرق  ،  .1

  .فرج بو واجدة الشاعري ،مقابلة اجراھا الباحث   .2

  

  :الندوات العلمیة : ثالثًا

  
القالل ، حصار طبرق وتداعیاتھ ، بحث منشور مقدم إلى ندوة طبرق في احمد محمد  .1

، طرابلس ، مركزجھاد اللیبین للدراسات التاریخیة ،  2005/  09/ 27- 25الفترة 

2009 . 
احمد محمد القالل األحوال والخدمات الصحیة في برقة أثناء الحرب العالمیة الثانیة  .2

منشور مقدم إلى الندوة العلمیة لتاسعة بمدینة واإلدارة العسكریة البریطانیة ، بحث 

طرابلس ، مركز جھاد اللیبین   1950 -1835وضاع الصحیة في لیبیا المرج  األ

 . 2009للدراسات التاریخیة ، 
ایف ساندوس ، األضرار المشروعة الناجمة عن النزاعات المسلحة والتعویض عنھا في  .3

رب ـایا الحـول بقـدم للندوة التدارسیة حاني ، بحث قـدولي اإلنسـانون الـإطار الق

مایو  5 –ابریل  28ي األراضي اللیبیة التي عقدت في جنیف ـانیة فـالثـالمیة ـالع

1981. 
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 - 1943أسمھان میلود معاطي ، الوضع الصحي في لیبیا زمن اإلدارة البریطانیة   .4

األوضاع الصحیة (بحث منشور مقدم إلى الندوة العلمیة التاسعة بمدینة المرج   1951

 . 2009طرابلس ، مركز جھاد اللیبین للدراسات التاریخیة ،   1950 -1835في لیبیا  
خیري الصغیر ، أضرار مخلفات الحرب العالمیة الثانیة وأثارھا على الزراعة والتنمیة  .5

ندوة التدارسیة حول البقایا المادیة للحرب العالمیة الثانیة في في لیبیا ، بحث مقدم لل

 . 1981مایو  5 –ابریل  28األراضي اللیبیة  التي عقدت في جینیف 
سالم عبداهللا الفالح ، مخلفات الحرب العالمیة الثانیة وأضرارھا على الشعب اللیبي  .6

، الذكرى  2005 / 09/ 27-25حقول الموت  ، بحث مقدم إلندوة طبرق في الفترة 

، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین  1945 -39الستون إلنتھاء الحرب العالمیة الثانیة 

 . 2009للدراسات التاریخیة ، 
عادل عطیة عبدالسالم ،  أثر مخلفات الحرب العالمیة الثانیة على التنمیة اإلقتصادیة في  .7

للحرب العالمیة الثانیة في  لیبیا ، بحث مقدم للندوة التدارسیة حول البقایا المادیة

 . 1981مایو  5 –ابریل  28األراضي اللیبیة التي عقدت في جینیف 
عبد السالم محمد شلوف ، العملیات العسكریة في الحرب العالمیة الثانیة في منطقة  .8

/  09/ 27-25طبرقالتوابع والتبعات ، بحث منشور مقدم إلى ندوة طبرق في الفترة 

، طرابلس ، مركز  1945 –39ن إلنتھاء الحرب العالمیة الثانیة ، الذكرى الستو 2005

 . 2009جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ، 
عبداهللا عبد العاطي الفرجاني ، األبعاد السیاسیة ألثار الحرب العالمیة الثانیة على العرب  .9

الستون ، الذكرى  2005/  09/ 27-25اللیبیین ، بحث مقدم إلى ندوة طبرق في الفترة 

، طرابلس ،  مركز جھاد اللیبیین للدراسات  1945 –39إلنتھاء الحرب العالمیة الثانیة 

 . 2009التاریخیة ، 
فادیة عبد العزیز القطعاني ، األھمیة اإلستراتیجیة للیبیا خالل مراحل الصراع  .10

،  2005 09/ 27-25اإلستعماري ، بحث منشور مقدم إلى ندوة طبرق في الفترة 

، طرابلس ، مركزجھاد  1945 -39الستون إلنتھاء الحرب العالمیة الثانیة الذكرى 

 . 2009اللیبین للدراسات التاریخیة ، 
قدري األطرش ، معركة طبرق الكبرى إحدى المعارك الحاسمة في الحرب العالمیة  .11

، الذكرى  2005/  09/ 27-25الثانیة ، بحث منشور مقدم إلى ندوة طبرق في الفترة 

، طرابلس ، مركزجھاد اللیبین  1945 –39إلنتھاء الحرب العالمیة الثانیة الستون 

 . 2009للدراسات التاریخیة ، 
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كولور ،  مواقف المنظمات الدولیة واإلقلیمیة تجاه البقایا المادیة للحرب مع . مظفر س  .12

اإلشارة بشكل خاص إلى تأثیرات بقایا الحرب في لیبیا ، بحث مقدم للندوة التدارسیة 

حول البقایا المادیة للحرب العالمیة الثانیة في األراضي اللیبیة  التي عقدت في جینیف 

 . 1981مایو  5 –ابریل  28
معھد الدراسات الدبلوماسیة ، جوانب من األبعاد المادیة لمشكلة مخلفات الحرب العالمیة  .13

الثانیة في األراضي اللیبیة ، بحث مقدم للندوة التدارسیة حول البقایا المادیة للحرب 

 . 1981مایو  5 –ابریل  28العالمیة الثانیة في األراضي اللیبیة  التي عقدت في جینیف 

 

  :راسات السابقةالد: رابعَا
  

رسالة (، "1932- 1911المقاومة الوطنیة فى طبرق من "احمیدة سالم حماد ،  .1

ماجستیر غیر منشورة ، قسم التاریخ ، كلیة االداب ، جامعة المسیرة الكبرى ، طبرق 

2004. ( 
ین اللیبیین ضد الغزو اإلیطالي ارویعي محمد علي قناوي ، الكفاح الوطني للمھاجر .2

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، قسم التاریخ ، جامعة قاریونس )   1945 – 1911(

 . 1993، كلیة اآلداب ، 
أسمھان میلود معاطي ، اإلدارة العسكریة البریطانیة في لیبیا وأثرھا على المجتمع  .3

ثقافیة ،  رسالة ماجستیر  –دراسة إقتصادیة إجتماعیة )   1951 – 1943( المحلي ، 

 .غیر منشورة ، قسم التاریخ ، كلیة اآلداب ، جامعة السابع من ابریل ، لیبیا 
أثر الغام الحرب العالمیة الثانیة على استعماالت االراضي باقلیم " جمال سالم النعاس ،  .4

رسالة ماجستیر غیر منشورة " (منظور جغرافى سیاسي  1998 -1939البطنان من 

 .) 2000الجغرافیا كلیة االداب ، جامعة قاریونس ،بنغازى ، قسم 
أثارھا ودرجة وعي  -األلغام في منطقة طبرق ( ھنیة علي مفتاح الدرھوبي ،  .5

، دراسة في الجغرافیا السلوكیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، قسم ) المواطنین بھا 

 . 2006الجغرافیا ، كلیة اآلداب ، جامعة طرابلس ، لیبیا ، 
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  :الدوریات : خامسًا

  
، ) معارك طبرق . تقـاریر الضباط  األتراك عـن مـعارك الجھـاد اللیبي ( رمضان شش ،  .1

 . 1982 ،مجـلة الشـھید ، العـدد الـرابع 
مجلة لیبیا المصورة ، العدد السادس ، " سلیمان منصور الحداد ،  أصل قبائل برقة  .2

1936 .  

صالح الدین حسن السوري ، ندوة حول البقایا المادیة للحرب العالمیة الثانیة في  .3

، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات  2مجلة الشھید ، ع األراضي اللیبیة ، 

 . 1981التاریخیة ، 
العدد  2000.9.25صحیفة البطنان عبد العلیم مختار ھضبة البطنان ودفنة ما رما ریكا  .4

217  . 
دالمولى الحریر ، موقف ایطالیا والمانیا وانجلترا من تركیا قبیل وأثناء الغزو عب .5

اإلیطالي ، مجلة البحوث التاریخیة ، العدد األول ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات 

 . 1988التاریخیة ، طرابلس ، 
محمد الھادي بوعجیلة، األطماع اإلستعماریة األوربیة في لیبیا ، مجلة البحوث  .6

 .1995التاریخیة ، العدد الثانى ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ، طرابلس ، 
،  2مجلة الشھید  ، عمصطفى علي ھویدي ، مزارع األلغام الخسائر واألضرار ،  .7

 . 1981طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ، 
مجلة علم الفكر ، العدد  ألطفال ، یحیى فایز الحداد ، الحروب وآثارھا النفسیة على ا .8

 . 2007الثاني ، 

  

  :العربیة والمترجمة الكتب : سادسًا

  

 – 1939احمد محمد القالل ، سنوات الحرب واإلدارة العسكریة البریطانیة في برقة  .1
 . 2003، بنغازي ، جامعة قاریونس ،  1949

في الراضي اللیبیة واثارھا احمد محمد بشارة ، ألغام الحرب العالمیة الثانیة المزروعة  .2
 . 1995قتصادیة والبشریة ، ، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ،إلا
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لیبیا ،  -، دار مكتبة النور ، طرابلس  1الطاھر أحمد الزاوي ، معجم البلدان ، ط .3
1980 . 

ا ، طرابلس ، سمھان میلود معاطي ، التأثیرات النفطیة على البنیة اإلجتماعیة في لیبیا .4
 . 2009مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ، 

الكتاب األبیض ، نماذج من الخسائر التي لحقت بالشعب اللیبي نتیجة صراع الدول على  .5
، طرابلس ، مركزجھاد اللیبین للدراسات  2أرض لیبیا خالل الحرب العالمیة الثانیة ، ط

 .1981التاریخیة ، 
الوزارة الحربیة المصریة ، العملیات الحربیة في شمال أفریقیا في الحرب العالمیة  .6

من العلمین إلى تونس ،  1943وحتى اواخر ینایر  1942الثانیة  العملیات من أكتوبر 
 . 1957مصر ، مطبعة القوات المسلحة ، 

ب العالمیة الوزارة الحربیة المصریة ، العملیات الحربیة في شمال أفریقیا في الحر .7
 . 1957، مصر مطبعة القوات المسلحة ،  2، ج 1943 – 1940الثانیة ، 

الوزارة الحربیة المصریة ، العملیات الحربیة في شمال أفریقیا في الحرب العالمیة  .8
 . 1957، مصر مطبعة القوات المسلحة ،  3، ج 1943 – 1942الثانیة ، 

 1952 – 1943مال السبكي ، إستقالل لیبیا بین األمم المتحدة وجامعة الدول العربیة ا .9
  . 1991، مصر ، مكتبة مدبولي ، 

الشرق األوسط وشمال أفریقیا  ، مسح عالمي، ایمن سرور ، مخلفات الحرب المنفجرة  .10
 . 2004، منظمة الحمایة من األسلحة وآثارھا  ، مصر ، 

 . 2007ت رومل ، مصر ، دار طیبة للطباعة ، یمن محمد عادل ، مذكراا .11
مركز : عبد الحمن سالم العجیلي ، طرابلس ) ت( باولو مالتیزي ، لیبیا ارض المیعاد ،  .12

 .  2010جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ، 
علي ضو ، طرابلس ، مركز ) ت( جاك بیشون ، المسألة اللیبیة في تسویة السالم ،  .13

 .1991للدراسات التاریخیة ، جھاد اللیبیین 
نخبة من العسكریین العرب ، بیروت ، دار القلم ) ت( جون كروافورد ، العلمین ھدفي ،  .14

 ،1970 . 
 .2009حسین نصیب المالكى ، معارك وقصائد دار نجالء محرم للثقافة ،  .15

 خالد محمودالسعدون ، الجھـاد خالل الحرب العالمیة االولـى ، الدعوة واالستجابة ، .16
 .1999طرابلس ، مركز جھـاد اللیبیین للدراسـات التاریخـیة ، 
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التمور للطباعة  5، إبراھیم احمد المھدوي ، بنغازي مكتبة ) ت( بونتوفت ، .أ.ر .17
 . 2001والنشر ، 

، لبنان ، دار العلم للمالیین ،  6رمضان الوند ، الحرب العالمیة عرض مصور ، ط  .18
1979. 

دار االبداع ، : ابراھیم سالم بن عامر ، مصر ) ت( دئة ، رودلفو غراسیانى ، برقةالھا .19
 .ت  . د 

، لیبیا ، مجلس الثقافة العام  3سلیمان محمود سلیمان ، رومیل والفیلق اإلفریقي ، ط  .20
 ،2010. 

) ت( ،  4شـارل فیرو ،الحـولیات اللیبیة منذ الفتح العربي حتى الغزو االیطالى ، ط  .21
 . 1998محمد عبد الكریم الوافى ، بنغازي ،  جامعة  بنغازي 

 . ت. شكري غانم ، اإلقتصاد اللیبي قبل النفط ، بیروت ، معھد اإلنماء العربي ، د  .22
، بیروت ، منشورات  3، ط 1943-1940شكري محمود ندیم ، حرب أفریقیا الشمالیة  .23

 . 1961مكتبة دار الحیاة ، 
،  2بى الكبیر من الفتح اإلسالمى إلى الوقت الحاضر ، طشوقى الجمل ، المغرب العر .24

 . 1997المكتب المصرى لتوزیع المطبرعات ،  :القاھرة 
 -1941شوقي اقالدیوس ، دراسات في معارك الحرب العالمیة الثانیة في شمال أفرقیا  .25

 . 1956، مصر ـ مكتبة األنجلو المصریة ،  1، ج 1942
والغزو اإلیطالي الثقافي ، یحوث ودراسات فیالتاریخ  صالح الدین حسن السوري ، لیبیا .26

، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین  2، الجزء الثاني ، ط  1943 – 1911اللیبي 
 . 1998للدراسات التاریخیة ، 

، مركز االسكندریة للكتاب ، مصر 3عبد العزیز طریح شرف ، جغرافیة لیبیا ، ط  .27
1996. 

، 1اللیبى منذ اقدم العصور حتى الفتح االسالمي ،  جعبد اللطیف البرغوثى ، التاریخ  .28
 .1971، منشورات لیبیا ، بیروت ،  1ط

عزیز محمد مصطفى ، موجز العملیات الحربیة بشمال أفریقیا ، مصر ، مكتبة األنجلو  .29
 .ت .المصریة ، د

على المیلودي عمورة ، القالع والحصون والقصور والمحارس على التراب اللیبى  .30
 . 2005ف العصور ، طرابلس ، مركزجھاد اللیبین للدراسات التاریخیة ، خالل مختل
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علي عبدالرحمن ضوي ، المسئولیة الدولیة عن األضرار الناشئة عن مخلفات الحرب  .31
العالمیة الثانیة في اإلقلیم اللیبي ، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ، 

1984. 
،  بنغازي ، مطابع الثورة 1الماضي والحاضر ، ط علي مفتاح سیور ، طبرق بین  .32

 . 1990للطباعة والنشر ، 
 . 1969عمر أبو النصر ، المارشال رومل ، لبنان ، مطابع دار الغد ،  .33
محمد عبدالكریم ) ت( األسطورة والتاریخ ،  –فرنسوا شامو ، اإلغریق في برقة  .34

 . 1990الوافي ، بنغازي ، جامعة قاریونس ، 
األطرش ، أحداث ومعارك الحرب العالمیة الثانیة على األراضي اللیبیة ،  قدري مفتاح .35

 . 2006طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ، 
محمد إبراھیم حسن ، حوض البحر المتوسط دراسة تحلیلیة لتنوع مصادر المیاه  .36

 . 1997ازي ، ، جامعة قاریونس، بنغ 1وإرتباطھا بمظاھر التنمیة اإلقتصادیة ، ط 
محمد حافظ إسماعیل وأخرون ، الحرب العالمیة الثانیة في البحر األبیض المتوسط  .37

 . 1964، مصر ، دار الكتاب العربي ،  3، ط )  1943 - 1940(
ب ، .محمد شریف المغیربي ، وثائق جمعیة عمر المختار ، صفحة من تاریخ لیبیا ، د .38

 .1993مؤسسة دار الھالل ، 
قریف ، لیبیا بین الماضي والحاضر صفحات من التاریخ السیاسي محمد یوسف الم .39

 . 2006، مصر ، مكتبة وھبة ،  4مجـ  –دولة اإلستقالل
 . 70ت ، ص . محمود عیسى وأخرون ، رومل ، مصر ، مطابع جریدة الصباح ، د  .40
محمود ناجى ، ومحمود نورى ، تاریخ طرابلس الغرب ، منشورات دار الفكر ، بیروت  .41

 ،1971 . 
 .70ت ، ص . محمود عیسى وأخرون ، رومل ، مصر ، مطابع جریدة الصباح ، د  .42
 1912-1911مصطفى حامد ارحومة ،  الغزو اإلیطالي للیبیا وبدایة المقاومة الوطنیة  .43

،  2، الجزء الثاني  ، ط  1943 – 1911،  بحوث ودراسات في التاریخ اللیبي 
 .1998التاریخیة ، طرابلس ، مركز جھاد اللیبین  للدراسات 

مصطفى علي ھویدي ، الحركةالوطنیة في شرق لیبیا خالل الحرب العالمیة األولى ،  .44
 . 1988طرابلس ، مركز جھاداللیبیین للدراسات التاریخیة ، 
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، قسم البحـوث والدراسـات التـاریخیة بدار  2موسوعة الحرب العالمیة الثـانیة ، مجلد  .45
 .ت . ار األفاق الجـدیدة ، د د –األفاق الجـدیدة ،  بیروت 

 . 1989موسى بدوي ، جنراالت ھتلر ، القاھرة ، دار المعارف ،  .46
) تر ( ، 1969بروشین ، تاریخ لیبیا من نھایة القرن التاسع عشر حتى عام  . إ . ن  .47

 . عماد حاتم ، طرابلس ، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة
 .  م التاریخیة واألثریة بمنطقة طبرقوزارة السیاحة طبرق ، اھم المعال .48
میالد ) ت( ،  1911 – 1912ولیم سن اسكیو ، أوروبا و الغزو اإلیطالي للیبیا .49

 . 2003المقرحي ، جامعة قار یونس ، بنغازي ، 
 1911-1943یوسف سالم البرغثي ، المعتقالت ، بحوث و دراسات في التاریخ اللیبي .50

 . 1998ركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ، ،  طرابلس ، م 2، الجزء الثاني ، ط

  



 



 
 
 
 
 
 
  
  

  



  ) 1( ملحق رقم 
  اإلحصاءات

  
  
 
 
 
 
 



 . المعاقین طبرق شؤون قسم  –صندوق التضامن االجتماعي : المصدر 

  ) 1.1( ملحق رقم 
  

  یبین أعداد الحیوانات النافقة من جراء الحرب ومخلفاتھا كشف 
  

 النسبة المئویة % حیوانات المحلة المنطقة

 طبرق المدینة 

 %0.0 0.0 شاھر روحة

 %0.0 0.0 سوق العجاج

 %0.0 0.0 عمر المختار

 %90.9 10.0 المدینة 

 أمساعد

 %0.0 0.0 أمساعد 

 %0.0 0.0 البردي 

 %0.0 0.0 أم ركبة 

 %0.0 0.0 قصر الجدي 

 %0.0 0.0 جنزور 

 %0.0 0.0 بیر األشھب 

 %0.0 0.0 القعرة 

 %0.0 0.0 كمبوت الشمالیة 

 %0.0 0.0 كمبوت الجنوبیة 

 عین الغزالة 

 %0.0 0.0 عین الغزالة 

 %0.0 0.0 القرضبة 

 %9.1 1.0 المرصص 

 %0.0 0.0  الجغبوب الجغبوب

 %100.0 11.0 اإلجمـــــالي

  
  



 . المعاقین طبرق شؤون قسم  –صندوق التضامن االجتماعي : المصدر 

  ) 1.2( ملحق رقم 
  

  المتضررین خالل فترة الحرب  المدنین كشف بأعداد أمالك 
  

 النسبة المئویة % مدنیین المحلة المنطقة

 طبرق المدینة 

 %31.0 468.0  شاھر روحة

 %16.3 246.0 سوق العجاج

 %4.8 73.0 عمر المختار

 %13.4 202.0 المدینة 

 أمساعد

 %5.5 83.0 أمساعد 

 %3.5 53.0 البردي 

 %2.3 35.0 أم ركبة 

 %3.8 57.0 قصر الجدي 

 %0.6 9.0 جنزور 

 %2.7 41.0 بیر األشھب 

 %2.8 43.0 القعرة 

 %1.3 20.0 كمبوت الشمالیة 

 %2.3 35.0 كمبوت الجنوبیة 

 عین الغزالة 

 %0.9 13.0 عین الغزالة 

 %4.0 61.0 القرضبة 

 %3.5 53.0 المرصص 

 %1.3 19.0 الجغبوب الجغبوب

 %100.0 1511.0 اإلجمـــــالي

  
  



 . المعاقین طبرق شؤون قسم  –صندوق التضامن االجتماعي : المصدر 

  ) 1.3( ملحق رقم 
  

  المھاجرین من المنطقة خالل الحرب العالمیة الثانیة كشف بأعداد 
  

 النسبة المئویة % مھجر المحلة المنطقة

 طبرق المدینة 

 %13.6 312.0 شاھر روحة

 %1.7 38.0 سوق العجاج

 %3.0 69.0 عمر المختار

 %18.7 429.0 المدینة 

 أمساعد

 %9.9 227.0 أمساعد 

 %8.0 183.0 البردي 

 %3.3 75.0 أم ركبة 

 %8.9 204.0 قصر الجدي 

 %2.1 48.0 جنزور 

 %9.1 210.0 بیر األشھب 

 %4.7 108.0 القعرة 

 %3.3 76.0 كمبوت الشمالیة 

 %4.7 109.0 وبیة كمبوت الجن

 عین الغزالة 

 %0.0 0.0 عین الغزالة 

 %1.0 24.0 القرضبة 

 %3.1 71.0 المرصص 

 %4.9 113.0 الجغبوب الجغبوب

 %100.0 2296.0 اإلجمـــــالي

  
  



 . المعاقین طبرق شؤون قسم  –صندوق التضامن االجتماعي : المصدر 

  ) 1.4( ملحق رقم 
  

  )  1943 - 1941( المواطنین الذین تم تجنیدھم  في الفترة مابین كشف بأعداد 
  

 النسبة المئویة % مجند لةالمح المنطقة

 طبرق المدینة 

 %17.3 91.0 شاھر روحة

 %11.8 62.0 سوق العجاج

 %1.7 9.0 عمر المختار

 %18.4 97.0 المدینة 

 أمساعد

 %8.2 43.0 أمساعد 

 %6.3 33.0 البردي 

 %4.4 23.0 أم ركبة 

 %7.4 39.0 قصر الجدي 

 %2.5 13.0 جنزور 

 %1.1 6.0 بیر األشھب 

 %4.2 22.0 القعرة 

 %5.3 28.0 كمبوت الشمالیة 

 %2.9 15.0 كمبوت الجنوبیة 

 عین الغزالة 

 %0.0 0.0 عین الغزالة 

 %2.9 15.0 القرضبة 

 %5.3 28.0 المرصص 

 %0.4 2.0  الجغبوب الجغبوب

 %100.0 526.0 اإلجمـــــالي

  
  



 . المعاقین طبرق شؤون قسم  –صندوق التضامن االجتماعي : المصدر 

  ) 1.5( ملحق رقم 
  

  المنطقة خالل الحرب العالمیة الثانیة سكان من  الوفیاتكشف بأعداد 
  

 النسبة المئویة % شھید المحلة المنطقة

 طبرق المدینة 

 %18.2 75.0 شاھر روحة

 %20.1 83.0 سوق العجاج

 %3.9 16.0 عمر المختار

 %27.1 112.0 المدینة 

 أمساعد

 %3.6 15.0 أمساعد 

 %1.2 5.0 البردي 

 %0.2 1.0 أم ركبة 

 %0.2 1.0 ر الجدي قص

 %1.0 4.0 جنزور 

 %2.2 9.0 بیر األشھب 

 %3.6 15.0 القعرة 

 %2.7 11.0 كمبوت الشمالیة 

 %2.7 11.0 كمبوت الجنوبیة 

 عین الغزالة 

 %1.2 5.0 عین الغزالة 

 %2.7 11.0 القرضبة 

 %3.1 13.0 المرصص 

 %6.3 26.0 الجغبوب الجغبوب

 %100.0 413.0 اإلجمـــــالي

  
  



 . المعاقین طبرق شؤون قسم  –صندوق التضامن االجتماعي : المصدر 

  ) 1.6( ملحق رقم 
  

  )  1943 - 1941( المواطنین الذین تم إعتقالھم  في الفترة مابین كشف بأعداد 
  

 النسبة المئویة % معتقل المحلة المنطقة

 طبرق المدینة 

 %13.9 750.0 شاھر روحة

 %8.2 440.0 سوق العجاج

 %1.5 83.0 عمر المختار

 %19.3 1042.0 المدینة 

 اعدأمس

 %2.5 135.0 أمساعد 

 %4.8 261.0 البردي 

 %2.7 146.0 أم ركبة 

 %4.7 252.0 قصر الجدي 

 %2.3 124.0 جنزور 

 %1.0 54.0 بیر األشھب 

 %9.0 483.0 القعرة 

 %6.3 341.0 كمبوت الشمالیة 

 %6.1 328.0 كمبوت الجنوبیة 

 عین الغزالة 

 %1.2 64.0 عین الغزالة 

 %9.6 520.0 ضبة القر

 %5.9 320.0 المرصص 

 %1.0 53.0  الجغبوب الجغبوب

 %100.0 5396.0 اإلجمـــــالي

  
  



 . المعاقین طبرق شؤون قسم  –صندوق التضامن االجتماعي : المصدر 

  ) 1.7( ملحق رقم 
  

  خالل الحرب العالمیة الثانیة  المصابین بعاھاتكشف بأعداد 
  

 النسبة المئویة % مصابین بعاھات  المحلة المنطقة

 طبرق المدینة 

 %17.1 150.0 شاھر روحة

 %19.8 174.0 سوق العجاج

 %4.4 39.0 عمر المختار

 %19.0 167.0 المدینة 

 أمساعد

 %5.1 45.0 أمساعد 

 %5.9 52.0 البردي 

 %1.3 11.0 أم ركبة 

 %4.3 38.0 قصر الجدي 

 %1.3 11.0 جنزور 

 %3.0 26.0 بیر األشھب 

 %5.7 50.0 القعرة 

 %1.1 10.0 كمبوت الشمالیة 

 %3.3 29.0 بوت الجنوبیة كم

 عین الغزالة 

 %0.5 4.0 عین الغزالة 

 %2.5 22.0 القرضبة 

 %4.3 38.0 المرصص 

 %1.3 11.0 الجغبوب الجغبوب

 %100.0 877.00 اإلجمـــــالي

  
  



 
  
  

  

  ) 2( ملحق رقم 
  الوثائق

  
  
  



 
 
 
 
 
  
  

  

  ) 3( ملحق رقم 
  الصور



 .متخف طبرق : المصدر  

  
  
  

  المقبرة األلمانیة جنوب شرق طبرق 
  
  
  

 
  
  

  مقبرة الكومنویلث تضم رفات جنود قوات الحلفاء الذین شاركوا في معارك طبرق 
  



 .متخف طبرق : المصدر  

  

  
  

  وسط مدینة طبرق الحرب في أثر دمار 
  
  
  
  
  
  

  
  

  أثر دمار الحرب في أحد شوارع مدینة طبرق 
  
  
  
  
  
 



 .متخف طبرق : المصدر  

  
  

  قصف أحد صھاریج الوقود في میناء طبرق من قبل طیران قوات المحور 
  
  
  
  

  
  
  

  قصف میناء طبرق من قبل طیران قوات المحور
  
  
 
 
 
 



 .متخف طبرق : المصدر  

 
  

  
  
  

  قصف لطائرات الستوكا األلمانیة في معركة عین الغزالة
  
  
  
  
  
  

  
  

  إحدى الغارات المحوریة على المیناء 
  
  
  



 .متخف طبرق : المصدر  

  
  

  
 

  تدمیر إحدى السفن الحربیة في میناء طبرق 
    

  
  

  
  

  طبرق  إلىوصول بعض الفرق العسكریة للحلفاء 
  
  
  
  
  



 .متخف طبرق : المصدر  

  
  

  وصول اإلمدادات العسكریة للفرق المحاصرة في طبرق 
  
  
  

  
  

  جنود الحلفاء المحاصرین في طبرق یستقبلون شحنة من اإلمدادات
  



 .متخف طبرق : المصدر  

  
  

  اإلنجلیزیةأعضاء من فرقة دوریات البعیدة المدى 
  

  
  
  

  قادة بعض الفرق العسكریة للحلفاء بالقرب من طبرق
  
  



 .متخف طبرق : المصدر  

  
  
  

  أحد خطوط الدفاعات للحلفاء حول طبرق
  
  
  
  

  
  
  

  1942صورة توضح احد المستشفیات المیدانیة في طبرق بتاریخ نوفمبر 
  
  
  
  



 .متخف طبرق : المصدر  

  
  
  

  
  

  رفع العلم البریطاني على میناء طبرق
  
  
  
  
  

  
  
  العسكریة التي تم محاصرتھا في طبرق رسوم جداریة توضح شعارات الفرق

  
  
  
  




