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 سطوة الفاشية مهجية االحتالل إىلمن  اجلهاد واجملاهدون يف والية ط ابلس الغ ب
 كلية اآلداب ــ جامعة س ترئيس قسم التاريخ ـ   -د. صالح حممد اجبارة 

 
 مقدمة
يز إعادة بناء معرفة  أن التحوالت التارخيية      الراهنة اليت مير هبا الشطر العريب الشمال إفريقي اليوم، ُتج

اترخيية وفق الوعي التارخيي احلديث الذي يقوم على إلغاء التأويل ألال منطقي واالبتعاد عن اجلاهزية 
عادة الكتابة فهو التاريخ منظور دائمًا إلويسمح مبمارسة املعرفة التارخيية وفق مبدأ النسبية، فـ >>... 

يف حالة صجنع دائم لنفسه ويف حالة ُتاوز مستمرة حتت إحياء ضغط أسئلة يلقيها احلاضر على 
تصحيح بعض  بعض الدراسات التارخيية يف مثل هذه املناسباتلذا نروم من خالل  ،(1)...<<املاضي

اتريخ العلم هو أن بقوله: >>...  Engels. F أجنلز ف يدريك ؛ كما عرب عن ذلك اإلسقاطات
واخلروج ابستنتاجات تكون أكثر دقة  ،(2)...<< إىل خطأ أقل فداحة اتريخ االنتقال من خطأ فادح

وموضوعية هذا فضاًل على أهنا تشكل قاعدة لكتابة اتريخ مشويل حمدد األطر لتفتح آفاقاً ملقارانت بّناءة 
مؤرخي تلك احلقبة صة أن معظم وخابني الكتاابت ذات الصفة العمومية والكتاابت األكادميية. 

ال ميكننا ُتاوز  إما من املستشرقني أو من ضمن حاشية املستعمر ويف هذا احلال هلا هماملعاصرين 
احلديث عن الكّتاب األوروبيني خالل حقبة املّد االستعماري ففي غالبهم ينتسبون إىل املدرسة 
الكولونيالية املبنية على نظرية املركز واألطراف، فالغالب على تلك الكتاابت رغم هيكلها العلمي 

اليت وصف رّوادها حركة التاريخ  عنصرية املضمون ، ويف حقيقتها ما هي إال امتداد حلقبة االستشراق
 .الشرقي  ابلركود وأن حركة االستعمار األورويب كانت ضرورة اترخيية إلخراجها من تلك احلالة

أن الظاهرة االستعمارية اليت لطاملا اعتقدان أهنا وّلت إىل غري رجعة، نراها اليوم حاضرة بقوة، بل  كما   
هي أقرب من أي وقت مضى، وعلى وجه العموم من  جديدةعودة االحتالل أبشكال أننا نعتقد أن 

االستعماري املقيت أببشع صوره، وعلى وجه اخلصوص  اإلرثالقوى االستعمارية السابقة ذات 

                                                 
(1)  Jameson. F. Archaeologies of the future "The Desire Called Utopia and 

Other Science Fictions. Verso publications. London. 2005. Pp. 87, 89.  
 (2) Engels. F. Socialism Utopian and Scientific. Published by Resistance Books 

Australia. 1999. Pp. 80-81  
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 اإلنسان سريَ  الذي جثم على صدور الليبيني ألكثر من ثالثة عقود من الزمن، اإليطايلاالستعمار 
 عارك الشرف والعز، أدت إىل طرد املستعمر عن تراب الوطن.خالهلا قوافل من الشهداء، يف م اللييب

إن احلديث عن فرتة ظهور احلزب الفاشي يف إيطاليا وانعكاساته السياسية والعسكرية على أحوال     
اجملاهدين يف والييت طرابلس وبرقة، ال ميكن فصله عن الظرفية القائمة يف تلك الفرتة سوء كان ذلك 

عقب توقيع معاهدة  ديداألوىل، وابلتح احلرب العامليةهناية فإيطاليا عقب  ابلنسبة إليطاليا  أو ليبيا،
كانت يف أقصى درجات التدين املادية واملعنوية، فقد كانت تعاين نقص   1919الصلح يف فرساي 

الصلح على  مل تتحصل يف معاهدة ، كما أهنا(1)خاصة يف احلديد والفحم شديد يف املوارد االقتصادية
زمة النفسية ب ما عرف ابألمذلة لألمة اإليطالية وذلك سبّ كانت نتائج املؤمتر  و  موارد جديدة، 

عزل قادهتا السياسيني أدت تلك الظروف إىل على أحواهلا السياسية الداخلية و  انعكستفاإليطالية 
 ت الظروف لظهور احلزب الفاشي.وبذلك هجيأ، ، وبدأ املوقف يتطلب قادة جدد (2)نييالتقليد

 
 ح كة اجلهاد يف مواجهة اهلمجية االيطالية. 

، رغم أن ليبيا يف ذلك الوقت 1911حتليل حدث استيالء ايطاليا على طرابلس سنة وابلعودة إىل      
أن الطليان قابلوا هذا  إالتعد رقعة جغرافية قاحلة جرداء ال توفر أي مصادر دخل ابلنسبة اليطاليا 

، وألنه سوف حيقق هلم احلدث ابلتهليل وعمت روما فرحة عارمة على اعتبار أنه من االجنازات العظيمة
وابلرغم من الفقر واجلهل وقلة االمكانيات ، (3)األمل يف إحياء إمرباطورية رومانية جميدة فيما وراء البحار

اليت عاىن منها الليبيون إال أهنم تفطّنوا مبكرًا إىل حجم املؤامرة اليت كانت حتاك ضدهم خاصة خالل 
، 1910سنة  مبدينة اخلمسطليان فسارعوا إىل عقد مؤمتر االجتماعات اليت كانت تعقد بني االتراك وال

                                                 
، مؤسسة سجل العرب للنشر، 1950-1789اب يف الق نني التاسع شر  والعر ين أورو ، أ.ج، وهارولد متربيل، جرانت .(1)

 .345، ص. 1967القاهرة 
 . 344نفس املرجع، ص.  .(2)

(3). Al-Barbar, A.M. Economic of Colonialism: The Italian Invasion of Libya 
and the Libyan Resistance 1911-1920: A Socio-economic analysis. Libya: 
Markaz Jihad al-Libyan Studies Centre, 1992. P.63. 
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واختذ اجملتمعون  ؛(1)وسرت وزليتني ومسالته وورفلة اخلمس وطرابلس الغربعن مدينة حضره مندوبون 
مع بنك روما  وقف مجيع التعامالتة قرارات حازمة خبصوص النفوذ االيطايل يف الوالية فقرروا عدّ 

حث الناس على فقرروا  بشكل كبري، ألراضياشراء  على إقدامهمن خالل  ، واجهة لالحتالل وصجنف
 مقاطعةو مقاطعة خطوط البواخر التابعة له،  ، كما قررواو اخذ القروض منهأ ،له أراضيهمعدم بيع 

اتفق كما   ،(2)ملا تشكله من غزو ثقايف خطري أين ما وجدتاملدارس االيطالية و  املصحات االرسالية
 .(3)والدفاع عن البالد يف حالة الضرورةة ملواجهة اخلطر القادم رورة إعداد العدّ اجملتمعون على ض

، فتصدى هلا االحتاللت عملية أبداليطاليا  وحملياً  هيأت الظروف املناسبة دولياً وابلفعل عندما 
ابستشهاد شيخ اجملاهدين  1931الليبيون لتبدأ معارك اجلهاد ضد ذلك الغزو اليت استمرت حىت سنة 

 ن مثانية وستون معركةخاض اجملاهدو  1922 هناية عامىل وإ 1911وخالل الفرتة  .(4)شم  املختار
وصل  1923التايل  ويف العام ـــ والية طرابلس ـــــ منها أربعون معركة يف اجلهة الغربية من البالد حمورية

والية طرابلس منها مثانية عشر معركة يف  "املعارك املفصلية" إىل عشرين معركة املستعمرضد  عدد املعارك
ابلليّنة، واليت  عجرف عن سياسة إيطاليا يف ليبيا خالل الفرتة ما قبل احلزب الفاشي رغم ذلك .وحدها

 .واإلفراط يف العنف حد التطرف ابلشّدة عقب وصول احلزب الفاشي إىل السلطة يف إيطاليا ستبدلتاج 
 

وصفها، وأن وصفت ال جمال  ليس مبكانضد االحتالل االيطايل إن االدوار اليت قام هبا اجملاهدون     
بشدة إلعطائها حقها من حيث الوصف، فالشعب اللييب خالل العقود األوىل من القرن املاضي عجرف 

وال ميلك من أمور احلرب املادية شيئاً، حىت أن الطليان اعتقدوا ابدئ األمر أن مسألة  ،حيلتهة وقلّ  فقره
كانت   1911، فمع مطلع أكتوبر (5)تنتهي خالل أسبوعني حبريةاحتالل ليبيا ستكون أشبه برحلة 

                                                 
، ت. عماد حامت، دار الكتاب اجلديد املتحدة، 1969اتريخ ليبيا من هناية الق ن التاسع شر  حىت شام ن. أ، بروشني،  .(1)

 .115 -114ص ص،  ،2001 ، بريوت، لبنان،2ط
(2)Al-Barbar, oo.cit, p74 . 
 عماد ت،، منصف الق ن السادس شر  حىت مطلع الق ن العر ين العص  احلديث من اتريخ ليبيا يفنيكوالي، بروشني، . (3)

 .388. ص ،2001 ، بريوت، لبنان،2الكتاب اجلديد املتحدة،طحامت، منشورات دار  الدين
 .88ص ،1983بريوت،  ، الدار العربية للكتاب،1931، 1911معجم معارك اجلهاد يف ليبيا خليفة حممد، التليسي، . (4)
 .هذه االحصاءات مجستقاة من كتاب معجم معارك اجلهاد يف ليبيا لـ خليفة التّليسي حسب تقدير الباحث 
  .76 .ص، 1984، لندن، 3، دارف احملدودة، طيف ط ابلس الغ ب بطالجهاد األالطاهر أمحد الزاوي، . (5)
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ها ايطاليا قد انتهت من ُتهيز محلتها على ليبيا واليت ضّمت عشرات السفن احلربية اليت حتمل على متن
فمقارنة بدولة كربى   أحدث األسلحة احلربية الثقيلة من مدافع ودابابت ابإلضافة إىل الطائرات احلربية.

ال ميكن ختيل صمود ومقاومة شعب اعزل، لكن التاريخ أثبت عكس ذلك  ،ّدهتا تلكبع كإيطاليا
مارية على كامل الرتاب وأثبت أيضاً استحالة السيطرة االستع املقاومة ألكثر من عشرين عاماً. ابستمرار

ع احكام سيطرته لكن لن يستطي ،ء من الوطن ملدة من الزمنالسيطرة على جز  إذ من املمكن ،اللييب
       طيلة الوقت.على كامل الرتاب 

لضرب  وإمكانياتيف بداية عملية االحتالل استخدمت ايطاليا كل ما كان بني يديها من أسلحة    
اط والعسكريني االتراك الذين اشرتكوا يف املقاومني على الرغم من قلتهم مع وجود جمموعة من الضبّ 

 Ouchy Lusannaوختلوا عنها عقب توقيع اتفاقية اوشي لوزان  1911املقاومة خالل عام 
منع نزول وحدات اجليش االستعماري على  بداية األمر، حيث حاول اجملاهدون 1912اكتوبر 

فطيلة رغم ذلك ، أمام قوة املدفعية االيطالية احلديثةالشواطئ الليبية إال أهنم انسحبوا إىل الدواخل 
، (1)منطقة عني زارة ابُتاهكم 15ليان ضواحي طرابلس ألكثر من االشهر الثالث األوىل مل يتجاوز الط

يف حتقيق أي نتائج ميكن اجليش االيطايل  فشل وسخرية عن حىت أن الصحف األوروبية كتبت بتهكم
قرر  ك املشكل وكمعاجلة لفاعلية مقاتليه املتدنيةوالذي رأى احلل لذلأن تقارن مع غريه من املستعمرين، 

 رغم أن اجملاهدون  ،(2)اريرتايو وهم املرتزقة االحباش اللذين مت جلبهم من الصومال  ،ننياالستعانة ابمللوّ 
كانت تعاين ما يعنيه  الشعب   يف تلك الفرتة  العون من أحد ألن معظم دول اجلوار مل يتلقوا الليبيني

اللييب وكانت دول املستعمر كفرنسا يف تونس واجلزائر وتشاد حتكم قبضتها على احلدود وكذلك فعلت 
ابإلمكانيات  واإلصرار والواجب الوطين ال حيسباجنلرتا على احلدود مع مصر والسودان، لكن العزمية 

لدى اجملاهدين الليبيني بل كان واجب البد من أتديته بقطع النظر عن النتائج املرجوة من املقاومة.  

                                                 
 والسبب يف ذلك رغبة إيطاليا يف 1912اكتوبر  18إىل  1911سبتمرب  29احلرب االيطالية الرتكية خالل الفرتة  تاندلع ،

اليت كانت  Dodecaneseالسيطرة على ليبيا ونتيجة لذلك أزداد نشطاها احلريب يف حبر إجية فسيطرت على جزر دوديكانيز 
ا للتفاوض، وافق ايطاليا على عودة اجلزر إىل االتراك مقابل انسحاهبم من ليبيا خاضعة لألتراك ، التقى الطرفان يف لوزان بسويسر 

بقلعة أوشي بضاحية لوزان بسويسرا وعرفت ابتفاقية  1912من شهر اكتوبر  18وإطالق يد ايطاليا فيها ووقعت االتفاقية يف 
 لوزان األوىل،

 .31صمرجع سابق، التليسي،  .(1)
  .129 سابق، ص. الزاوي، مرجع .(2)
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وحىت عقب ختلي االتراك العثمانيون عن الدفاع على ليبيا والتنازل عنها إىل ايطاليا، مل يرتك الليبيني 
أنفت املقاومة، حىت ء القبائل وقادة املدن واستج خيار املقاومة فاستجمعوا قواهم وعززوا اتصاالهتم بزعما

كادت املقاومة أن تنجح يف طرد املستعمر من والية طرابلس حيث تقلص   1916انه حبلول عام 
 ببعض حمدود يف اخلمس وزوارة مع التشبث وجودفكان وجوده واقتصر فقط يف ثالث جهات. 

اجملاهدين،  حظريةوعادت إىل عن سيطرته يف طرابلس، أما مجيع مواقعه األخرى فقد خرجت  احلصون
    .(1)وانشغاهلم هبا الستطاعوا حترير البالد بطرد املستعمرولوال اخلالفات اليت نشأت بني قادة املقاومة 

 ة عنيفة عقب خسارهتم ملعركة جندوبةتعرض اجملاهدون خالل املرحلة األوىل من رحلة اجلهاد إىل هزّ    
، (2)بل أن البعض اعتربها حمطة فارقة يف اتريخ اجلهاد اللييب 1913مارس  23  "معركة االصابعة"

ة هزائم حيث اهتزت معنوايت اجملاهدين وخارت قواهم وتشتت مجعهم وتعرضوا بعدها مباشرة إىل عدّ 
املستعمر من السيطرة على مناطق اجلبل الغريب وصواًل إىل غدامس يف ابريل من نفس العام،  مّكنت

سليمان وعقب انسحاب املقاتلني من مدينة زوارة اعترب إذاانً أبنتها املقاومة يف اجلبل خاصة أن اجملاهد 
زعيم  التجأو  اسطنبول،مث إىل  ،التجأ إىل تونس ومنها إىل لندنقد  وبعض رفاقه قائد املعركة الباروين

توجهت أنظار املستعمر بعد  ،(3)ومنها إىل الشام إىل تونس سوف احملمود حممد اجملاهدين يف زوارة 
من العام  ديسمرب 23مارس  3ذلك إىل اجلنوب فسيطر على بلدة مزدة يف شهر يوليو وما بني يومي 

وبذلك يكون قد جنح يف ،  (4)وسبها الشاطئمناطق فزان وبراك على قد سيطر املستعمر كان   1913
 .تشتيت قادة املقاومة

تركيا  رب العاملية األوىل واشرتكتويف العام التايل تغريت املعطيات الدولية حيث اندلعت فيه احل     
حث ودعم  إبعادةوايطاليا يف احلرب كطرفيني متعاديني، وحاولت تركيا من خالل وسطائها يف ليبيا 

انتفاضة  1915ابريل  29القتال ضد الطليان وميكن اعتبار معركة القرضابية  الستئنافاجملاهدين 
فيها زاد من الروح املعنوية لدى  واالنتصارعارمة اشرتك فيها معظم الليبيني ضد التواجد االيطايل، 

                                                 
 .19 -17، ص ص. 1994، طرابلس، ليبيا، 2اين، ط، ت، طه فوزي، دار الفرجحنو فزان، رودولفوجراتزايين،  .(1)
 . 109، 108. الزاوي، مرجع سابق، ص ص، (2)
وكذلك  .38، مؤسسة اتوالت اتمغناست للنشر، )ن.ت(، صسليمان الباروين املعلم املقاتلفاضل السباعي وآخرون،  .(3)

 .171أنظر، الزتوي، مرجع سابق، ص
 .15جراتزايين، مرجع سابق، ص .(4)
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ن زت تركيا تلك االحداث أبمتركز يف منطقته للدفاع عنها، عزّ  ترتيب االدوار وكل   وأعادوااجملاهدين، 
 وعينت وأحلقت طرابلس الغرب ابلدولة العثمانية من جديد ،ألغت العمل ببنود اتفاقي اوشي لوزان

طرابلس اتبعة ادارايً  اعتربت، وبذلك (1)وقومندااًن عامًا هلا واليًا على طرابلس سليمان الباروين  السيد
وأخذت إيطاليا يف االنكماش  1916-1915وسياسيًا لرتكيا، تسارعت االحداث خالل االعوام 

 إىل أكثر من الثلثني.  وتقلصت املساحة اليت كانت تسيطر عليها يف والية طرابلس
 1916بر إىل مينا مصراتة قادمًا من اسطنبول يف منتصف اكتو  سليمان الباروينالسيد وصل      

كّرس معظم وقته يف املصاحلات بني قادة حيث  ، (2)دفعه قوية للمجاهدينابدئ األمر وكان لوصوله 
بدأها مبصراتة وترهونة مث بطرابلس واستقر به املقام يف الزاوية بعد قراءة فرمان  ،ومة املتخاصمنيااملق

لوضع على ذلك احلال حىت قيام السلطان العثماين ورفع العلم وإطالق املدافع ايداًن بذلك، واستمر ا
 .1918اجلمهورية الطرابلسية يف منصف نوفمرب 

 
 وأتثري ذلك شلى ح كة اجملاهدين رأ  يف قيام وزوال اجلمهورية الط ابلسية . 
ما نود طرحه يف هذه الفقرة هو مسألة قيام اجلمهورية الطرابلسية. هل كانت حاجة أم نتيجة؟       

وزوال وبعيدًا عن السرد التارخيي للوقائع واألحداث والقادة واالجتماعات سنحاول حتليل ظرفية قيام 
احلرب العاملية وذلك لوضع ارضية حتليلية ألحوال اجملاهدين عقب هناية  .اجلمهورية بشيء من االجياز

، وسيطرة اليمني املتطرف على أورواب ومنها الفاشية يف ايطاليا وانعكاس ذلك على حركة اجلهاد األوىل
 .يف والية طرابلس اللييب
، الشك أن هذا احلدث يعترب 1918نوفمرب  16أجعلن االستقالل وقيام اجلمهورية الطرابلسية يوم     

لوقت. أي أن ظهور مجهورية ذات سيادة مستقلة القرار هلا نظمها على قدر كبري من األمهية يف ذلك ا
ة برزت عدّ  ،  لداوقوانينها، انهيك عن السبق التارخيي يف الفضاء االقليمي والعريب. أمر ليس ابهلنّي 

تساؤالت لعل أمهها من أين جاءت فكرة قيام مجهورية يف الشطر الغريب من البالد وترك االجزاء 
والشرقية خارج حدود اجلمهورية اجلديدة؟ وما هي الظروف اليت قادت إىل ظهورها؟ إال أن اجلنوبية 

                                                 
 .295. الزاوي، مرجع سابق، ص(1)
، مركز دراسة جهاد الليبيني م1923احتالل منطقة جتمع اجملاهدين ببين وليد وما حوهلا . الزبيدي، عمر بن حممد اجملدوب، (2)

  .32-31، ص ص. 1988ضد الغزو االيطايل، طرابلس، ليبيا، 
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التساؤل الذي نعاجله يف هذه الفقرة هو هل ظهور اجلمهورية كان نتيجة مسار ظروف سياسية اقليمي 
 قاد ابلضرورة إىل والدة مجهورية؟ أم أن تلك الوالدة أجعد له مسبقاً؟  ةودولية معين

بشيء من الغموض بظهور أحد  ارتبطتأن هذه الفكرة  ،(1)االعتقاد السائد لدا بعض املؤرخنيأن    
، إذ أن سليمان الباروينوهو السيد  ،أهم الشخصيات الليبية على مسرح االحداث السياسية آنذاك

ك ذل شفرةعودته من تركيا بعد أن أصبح عضو يف الربملان الرتكي وحصوله على اجلنسية طبعاً، حتمل 
حيمل فرمااًن من  1916اكتوبر  15الغموض فقد وصل إىل ميناء مصراتة حتمله غواصة أملانية يف 

ينص على عودة والية طرابلس الغرب والية عثمانية للمرة الثالثة  حممد اخلامسالسلطان العثماين 
وقبل وعقب خسارة تركيا احلرب  ،(2)وفرماانً أخر ينص على تعيينه والياً وقائداً لقوات الرتكية يف طرابلس

لوالية طرابلس مع  حاكمًا عاماً  ؤادشثمان فأرسلت األمري  1918يف مارس  اً وحتديدتوقيعها للهدنة 
ــ االمري شثمانـــ أي  الذي كان على ما يبدو (3)شبد ال محن شزامجمموعة من املستشارين من بينهم   ــ

أعلن  1918يوليو  29 حيمل تعليمات مل يعلن عنها يف حينها إذ عقب توقيع االتراك على اهلدنة يف
أن خليفة املسلمني ابآلستانة قد منح طرابلس استقالهلا التام، وعلى سكان الوالية اختيار حكومتهم. 

ن قيام يف التحضري لإلعالن ع سليمان الباروينإال أن الذي حدث عكس ذلك إذ أخد السيد 
بية اجلمهورية الذي مت ابلفعل قبل حىت توقيع اتفاقية الصلح بني الدول الكربى املشاركة يف احلرب االورو 

 .(4)1919يونيو  28واليت وقعت يف 
أصبح أحد رؤساء اجلمهورية األربعة. يف  سليمان الباروينابإلضافة إىل حدث أخر وهو كون السيد    

حني أن املعطيات ومسار األحداث تشري إىل أنه كان عليه االبتعاد عن مثل هذا املنصب لعدة 
ا أقلها أنه عضو ابلربملان الرتكي وحكومته هي من منح االستقالل لوالية طرابلس فكيف متنحه ،أسباب

ذلك فقط بل هناك أمر أخر وهو أن االدارة الرتكية  ؟ ليس ابرملاهناالستقالل ويرأسها أحد أعضاء 
 سليمان الباروينبداًل عن السيد  حاكم عام وقائد للقواتبصفة  شثمان فؤادكانت قد أرسلت األمري 

                                                 
 .34 -33املرجع السابق، ص ص  .(1)
. وكذلك أنظر. جراتزايين، مرجع سابق، ص 296، وكذلك أنظر، الزاوي مرجع سابق، ص101املرزوقي، مرجع سابق، ص  .(2)

 . 52 -51ص 
 -87، ص ص. 1958، معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة، ليبيا من االستعمار االيطايل إىل االستقالل نقوال، زايدة،. (3)

88.  
 .323 -320الزاوي مرجع سابق، ص ص  .(4)
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اجلمهورية حيث  إلعالن سالتةجامع اجملابرة مبي عقد يف ذابإلضافة إىل كونه هو من بدأ ابالجتماع ال
 شبد ال محن شزامن حتديد شخوصها والكلمة الثانية كانت لسيد عرض مشروع تكوين احلكومة دو 

لطرابلسي مث انسحبا من املشهد السياسي ا ،الذي اقرتح على االعيان حرية اختيار أعضاء احلكومة
مست سياسته وأجعّدت فصوله تلك املؤشرات تعطي إحياء أبن األمر كان قد رج  لك  هنائياً وبصورة مفاجأة،

 ةوعقب دخول تركيا احلرب أصبح املشروع على طاوليف اسطنبول  سليمان الباروينمنذ تواجد السيد 
 إىل الوالية.   هبدأت فصوله بوصول يالتنفيذ والذ

هرم اجلمهورية قد إال أن الوضع االجتماعي والدور القبلي واجلهوي للشخصيات األربعة اليت اعتلت    
ن تلك اخلالفات احلادة بني قادة اجلمهورية واتساع والدهتا، وعلى ما يبدو أيضًا أ حسم مصريها منذ
هم زعماء حمليني غري  فأن الثالثة االخرين ينو سليمان البار فإذا ما استثنينا السيد  هوة اخلالف بينهم

تنقصهم اخلربة اليت أتهلهم لفهم صراع القوى العظمى أنداك وخاصة ملمني ابلوضع السياسي العاملي و 
النشغاهلم ابخلالفات الداخلية وعدم ممارستهم للعمل السياسي خارج حدود مناطق موقفها اُتاه ليبيا 

وعقب توقيع  هذا احلدث إلفشالابإلضافة إىل جمموعة من الرتتيبات كانت ايطاليا قد أعدهتا  ،نفوذهم
 ،(1)1919ابريل  18يف أعضاء من قادة اجلمهورية والطليان  بني يف خلة الزيتونةاتفاق الصلح 

مبوجبه أجنشئت حكومة   1919يونيو  1بتاريخ  شمانوائيل الثالث االيطايل امللكوبصدور مرسوم من 
أصبحت اجلمهورية يف حكم وهبذا مثان ليبيني وايطاليان  وايل معني من قبل امللك يعاونه حملية تضم

االلتحاق ابلربملان يف  رغبته السفر إىل اسطنبول معلناً  بعد ذلك سليمان الباروينأثر السيد  املاضي،
إال أنه مل يتمكن من البقاء هناك بسبب االنقالب الذي  1919نوفمرب  6غادر طرابلس يف الرتكي ف
معتزاًل ممارسة قافاًل إىل طرابلس مع مطلع العام التايل وبقى هبا  عادف أاتتورك،كمال مصطفى  قام به 
على أن تناولنا  ومل يرجع إليها بعد ذلك أبداً. 1922حىت غادرها إىل فرنسا يف مطلع العام  السياسة

لدراسة هذه الشخصية ليس الغرض منه التشكيك يف وطنيته أو جهاده أو النيل منه بطريقة ما، بقدر 
ما هو حماولة لتبيان حقيقة بعض الشخصيات ودورها يف احلدث التارخيي خاصة فيما يتعلق ببعض 

 االحداث اليت تعوزها احلقائق الكاملة.

                                                 
 .وهم السيد أمحد املريض ممثل ترهونة والسيد رمضان السوحيلي ممثل مصراتة والسيد عبد النيب ابخلري ممثل ورفلة 
  .351ص. مرجع سابق، الزاوي،  .(1)
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إال أن السؤال الذي الزال عالق يف االذهان هو هل مثل ذلك احلدث أي اعالن جزء من القطر     
؟ أم كان ذلك لزرع بذور آنذاك القضية الليبية والصاحل العاماللييب االستقالل دون بقية أجزائه خيدم 

 االنقسام لركون إليها وقت احلاجة ؟  
 
  وأرضية التطبيقالفاشية. مسببات الظهور واالستم ار.  

أظهر أن الفاشية "اليمني املتطرف"  حداث التارخيية خالل القرن املاضين التحليل العميق لألأ        
تظهر بقوة يف هناية كل دورة سياسية حمدودة ومؤلفة من جمموعة أطوار، تسبقها أزمات حادة يف اجملتمع 

قوة وأقل رأمسالية فتتجه أنظار الفاشية إىل تلك الرأمسايل وعادة ما يكون الضحية هي اجملتمعات األقل 
اجملتمعات لتصريف ردة فعل جمتمعاهتا وابإلسقاط على ما حيدث اآلن يف اجملتمعات الرأمسالية نالحظ 

فقد  ؛أهنا يف هناية دورة سياسية منتجة للفاشية كما حدث خالل الربع األول من القرن املاضي متاماً 
يف أمريكا وفرنسا، وقد ابتت واضحة املالمح بدأت اجملتمعات الرأمسالية إبنتاج الفاشيات كمرحلة أوىل 

ومن مت تتحول الفاشية إىل البحث عن التوسع الفكري وامليداين وتتجه إىل السيطرة بصورة غري مباشرة 
نفوذ الدول االستعمارية  هذه املرة على املستعمرات السابقة اليت اعتقدت اهنا خرجت من مناطق

 السابقة وليبيا خري مثال على ذلك. 
يظهر أن الفاشية نظام انتقام يتسم ابلقوة والوحشية واإلرهاب البوليسي وهي نظام حكومي  مما سبق   

بقاء اجملتمعات يف حالة من التشتت يع معامل الدميقراطية وهتدف إىل إخاص مبين على طمس مج
  والفوضى.

نظراً لعدم خروجها  ،سيطر على إيطاليا شعور ابلدونية واإلحباطتهاء احلرب العاملية األوىل انعقب      
بنتائج مرضية فهي مل تتحصل على االمتيازات كبقية الدول املنتصرة يف احلرب، كما أهنا مل حتقق 

ت تلك ،  دفع(1)االستعمارية يف إفريقيا من خالل العمليات املكاسب اليت كانت تسعى إىل حتقيقها
إىل سيطرة تلك  1920أدى يف هناية سبتمرب الذي  ،احلالة إىل صعود احلركة الثورية يف املدن االيطالية

 Mussolini موسوليين يرأسهاومن تلك احلركة انبثقت الفاشية  ،احلركة على املصانع والصناعات

                                                 
 .345رجع سابق، ص. . جرانت ومتربيل، م (1)
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Benito  فقادت اجلموع يف أول مظاهرة هلا يف ديسمرب من نفس العام أدت إىل سيطرهتا على مدينة
 .(1)بولونيا

، إيطاليا الفاشية ايطاليا امللكية الدستورية إىلية االنتقال السياسي من اتلك االرهاصات كانت بد   
يف خطاب ألقاه أمام انصاره يف مدينة كرميوان أنه يؤيد  موسوليينأعلن  1922ففي هناية شهر سبتمرب 
 24، ويف منهاج عمل  ةمتخذا من امليكافيلي سالكًا طريق الغاية تربر الوسيلة النظام امللكي الدستوري

ألف من أنصاره وقدم عريضة  40حضره ما يقارب من مؤمترًا فاشيًا يف مدينة انبلي  اكتوبر عقد
وهو أخر رئيس وزراء ــــ   Luigi Factaفاكتا  لوجييور احلكومة بقيادة مل يكن مبقد ؛همطالبمبم 

ف أبنصاره إىل روما فوصلها يف الزح ليينو موس، فقرر  اكتوبر 27يف  فاستقالتلبيتها،  ـــ دستوري
وأول  لوزرائهدون أدىن مقاومة من القوات امللكية، فأضطر امللك إىل تنصيبه رئيساً  الثالثني الشهر نفسه

دايز  أرماندو اجلن التوليه رائسة الوزراء أن قام بتعيني  عقب موسوليينأقدم عليها خطوة 
Armando Diaz  على رأس وزارة احلرب، وهبذا يكون قد أحكم قبضته على مؤسسة اجليش، بل

قد طّبق فكرته أن الدولة  ليينموسو أن أصبح احلزب الفاشي هو الدولة وقضى على كل معارضة له بل 
 .(2)واألمة االيطالية تتجسدان يف شيء واحد هو احلزب

اخذ يلوح بقوته اهلائلة فبعنف اخلطاب السياسي املمزوج ابلرتهيب  موسوليينبداايت  اتسمت     
مل يكن الرقم ذلك أبحدث األسلحة، يف حني ان  من املسلحني أثين عشر مليونوقدرته على تعبئة 

اما الطائرات والبوارج ومل يتجاوز يف كل املستعمرات وعلى االراضي االيطالية املليونني، حقيقي 
وما تلك إال ، احلجم والقوة اليت سوقها للعاملفلم تكن بذلك والدابابت الثقيلة اليت طاملا حتدث عنها، 

يصر على ان الفاشية ال  موسوليينظل . ممارسات ارهابية لفظية كان هلا أتثريها ابلفعل يف تلك االثناء
، فأستخدم كل تؤمن إبمكانية وال بفائدة السلم الدائم، الفاشية تفهم احلياة كواجب ونضال وقهر
 .(3)الوسائل املتاحة ملمارساته السياسية السادية وخاصة على أراضي املستعمرات وأمهها ليبيا

                                                 
 .316، ص1996، اهليئة املصرية للكتاب، القاهرة، 2،جاتريخ اورواب والعامل احلديثرمضان، عبد العظيم، . (1)
  .348. جرانت ومتربيل، مرجع سابق، ص.(2)

(3). Renton, D. Fascism Theory and Practice, Pluto Press, London, 2012, pp. 
54- 56 



 2018يناي       اد  شر العدد احل  جملة البحوث األكادميية 
 

788 

 ، واعتربتالسالم وال ابلسياسات الليّنةكانت سياسة النظام الفاشي اخلارجية ال تؤمن خبيارات      
 إحياءدعمت فكرة إعادة ف ،غري جمدية وال تفيد االمة االيطالية يف شيءظاهرة  تلك السياسة

، حىت أهنا ادعت أحقيتها يف وطمحت لتوسيع مناطق نفوذ إيطاليااإلمرباطورية الرومانية القدمية، 
 موسوليين، بل ذهبت الفاشية إىل أبعد من ذلك حيث أعلن املتوسطيونعلى السيطرة على املتوسط و 

إىل ساحل غينيا الغريب، ودعا إىل زايدة النسل يف شرق إفريقيا أن إمرباطوريته ستمتد من احلبشة 
الستعمار واستيطان هذه االمرباطورية الواسعة حىت انه هجر أالف من أبناء املستعمرات إىل ايطاليا 

 . (1)لذات الغرض
ة. فنقض االتفاقات نة يف ليبيا إىل الشدّ زعامة إيطاليا وغري سياسة إيطاليا الليّ  موسوليينم تسلّ     

ورفض االعرتاف ابحملاكم الشرعية يف املناطق اليت يسيطر عليها الطليان، وأىب إال أن  الليبينياملعقودة مع 
شخصيات عسكرية ايطالية  وإلحكام قبضته على ليبيا عني هلذا الدور يكون اجلميع خاضعًا إليطاليا،

 اكمح عجنيالذي  Luigi Bongiovanniلوجيي بنجيوفاين  ومنهم ،اتسمت ابلفاشية املفرطة
 وزودهومنح سلطة مطلقة يف حكم ليبيا  1923يناير  7ووصلها يف  1922ديسمرب يف ة والية برقل

وهي  االسيطرة على ليبي الستعادةأول عملية عسكرية  به قادبصالحيات واسعة وجيش كبري  موسوليين
، وعقب وصوله مباشرة قام عقب وصول احلزب الفاشي إىل السلطة يف إيطاليااول عملية عسكرية 

وأمر ابهلجوم على مقراهتم يف قادة السنوسية لسابقة اليت مت توقيعها مع بعض إبلغاء مجيع االتفاقيات ا
صار للمدن وعمليات حربية مباشرة مباشرة العمليات العسكرية من ح ، كما بدأ(2)مدينة اجدابيا

اشرتكت فيها الطائرات احلربية وشهدت أعنف اعمال إجرامية خاصة يف والية برقة وخالل احد عملياته 
 .(3)1924مايو  24حيل إىل التقاعد يف العسكرية تعرض حلادث طريان اعجزه عن العمل امليداين فأج 

 Pietro Badoglioبييرتو ابدوليو اليت عملت يف ليبيا  ومن أشهر الشخصيات الفاشستية  
وصل إىل ميناء طرابلس عام  حيث الغزووالذي عمل يف ليبيا خالل فرتتني األول كانت منذ بداية 

فغادرها إىل اورواب للمشاركة يف  1914ابلس حىت عام معظم عمليات احتالل طر يف واشرتك  1912
، 1912 -1896 خالل األعوام اشرتك يف عمليات اابدة يف اريرتاي احلرب وكان قبل جميئه إىل ليبيا قد

                                                 
(1). Ibid, p.58 

  .55، ص1963، مطبعة حجازي، القاهرة، رفع الستار شما جاء يف كتاب شم  املختار. العيساوي، حممد االخضر ، (2)
(3)  .Renton, D. op.cit, pp/ 58-59. 
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، وقيادته ملهمات 1916ملعركة مونيت سابوتينو  ته احلربية الدموية ابإلضافة لقيادتهسري  منها أكتسب
رغم انه كان من ، 1921-1920خاصة يف رومانيا والوالايت املتحدة االمريكية ما بني عامي 

ان  إالللملك ورغم ابعاده إىل الربازيل عقب وصل الفاشية إىل احلكم  مناصراً و  موسوليينمعارضي 
مايو  4دعي على عجل وعجني يف لتاريخ الرجل الدموي قرر االستعانة به يف ليبيا فاستج  ونظراً  موسوليين
رئيس ألركان احلرب للقوات املسلحة االيطالية برتبة مارشال مث عرض عليه أن يكون حاكم  1924

لطرابلس وبرقة وأن يعمل على قمع املقاومة الليبية والقضاء على اجملاهدين، فقبل بشروط من  عام
فكانت  للقضاء على اجملاهدين،ضمنها اطالق يده بكل حرية وأن يستخدم مجيع الوسائل املتاحة 

فكانت هذه الفرتة الثانية اليت يعمل فيها  أبهنا ستكون حرب ال هوادة فيها البتة، موسوليين اجابة
 13من أسوء وأعنف احلكام االيطاليني لليبيا فقد أشرف على إنشاء أكثر من  ابدوليو، ويعترب (1)بليبيا

 رودولفيس املباشر لـ الرئ وهووالية برقة،  من االعدامات خاصة يف معتقل وسجلت عليه أكرب نسبة 
وهو أحد أشهر جمرمي احلرب يف ليبيا واملسئول املباشر عن   Rodolfo Graziani ج اتزايين

حيث داع صيته وازدادت شهرته يف ايطاليا بسبب وحشيته وكم اجملازر اليت كان  ،الليبيني أالفإابدة 
عجرف يف رغم أنه و  ويعد من أكثر القادة الطليان اجملاهرين جبرائمهم ووحشيتهم ينفذها يف حق الليبيني

إال أنه خسر يف أول معركة ضد االجنليز يف طربق عقب اندالع  الذي ال يعرف اهلزميةايطاليا ابلبطل 
 .(2)احلرب العاملية الثانية

ومن  موسوليينكانت بدعم مباشر من   ابدوليوو ج اتزايينمعظم األعمال االجرامية اليت قام هبا    
تتنقل وتقيم االحكام الصورية ضمنها ما عرف ابحملكمة الطائرة حيث كانت هيئة احملكمة االستعمارية 

 جلماعية وهي يف احلقيقة معتقالت للقتليف حق اجملاهدين من على مثن الطائرة، وكان وراء املعتقالت ا
اجلماعي حيث مات بداخلها أالف الليبيني بسبب اجلوع والعطش واملرض، كما وجها األوامر جلندهم 

الطائرات احململة  ج اتزايينكاهتم، كما استخدم وهنب ممتل مبدامهة القرى واألرايف وهتجري سكاهنا
   .بقنابل الغاز إلابدة الليبيني

 
 

                                                 
 .101زايدة، مرجع سابق، ص.  .(1)
 .11، 7 -6جراتزايين، مرجع سابق، ص ص.  .(2)
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 .اجملاهدون يف مواجهة سطوة الفاشية 
، وهي مرحلة انتقالية  1922إىل  1920يف بداية التحول السياسي يف ايطاليا خالل الفرتة من      

ينتظرون التعليمات من روما وهي قادة احلروب صعبة خاصة على صعيد املستعمرات، كان كانت 
بدورها متقلبة غري مستقرة، لدا حاول قادة املستعمرات احملافظة على الوضع كما هو عليها ريثما تتضح 

كانت االمور تتجه إىل سيطرة احلزب الفاشي وعلى   1921هناية العام  االمور يف ايطاليا، إال أنه ومنذ
إىل الوضع الفاشسيت، فأول  عمل واالستعداد لالنتقالليبيا الهذا االساس أخد قادة احلروب يف 

ذت يف ليبيا وقف التعاملاخلطوات اليت  بن سواينابالتفاقيات املوقعة مع قادة املقاومة وأمهها اتفاقية   اختج
حاكم  ، فعملوا على أتجيل تنفيذ بنود االتفاق ولكسب الوقت سافر(1)1919يونيو املوقعة يف  ايدم

إىل روما لتشاور مع حكومته ومعرفة جمرايت  Giuseppe Volpiفوليب  جوسيب والية طرابلس
،  االمور للعمل على ضوءها، فرجع إىل طرابلس بتعليمات تفيد بعدم امكانية االستمرار يف االتفاق

حىت تتمكن القوات االيطالية من اعادة السيطرة على مراكزها السابقة واليت كانت قد فقدهتا اثناء وبعد 
ن ة وسائل االتصال ابلطليام، وعلى ضوء هذه املستجدات اوقف قادة املقاو  العاملية االوىلاحلرب 

لنظر يف مستجدات األمور خاصة عقب فشل استمرار ل 1920يف نوفمرب ن ودعوا إىل عقد مؤمتر بغراي
 شهد عديد التجاذابت واالنقسامات بني قادة 1921العمل ابجلمهورية الطرابلسية، إال أن العام 

 املقاومة وحروب قبلية أضعفت الروح القتالية لدي اجملاهدين.
منذ بداية الغزو  إيطالية الفاشية احلرب على ليبيا للمرة الثالثة تأعلن 1922يناير  26 يف   

االيطايل، فبدأهتا ابحتالل ميناء قصر أمحد مبدينة مصراتة لقطع االمدادات اليت كانت تصل عن طريقه 
مع املفاوضني ، وأخذ كال  التعامل املباشر أشكال مجيع  فوليبأوقف  1922ابريل ويف إىل اجملاهدين، 

ابريل من نفس العام اندلعت شرارة احلرب يف مدينة الزاوية  13الفريقني االستعداد ملا هو قادم، ويف 
سيطر ابريل  22ويف  األمراحتالهلا، إال أن املقاومة استطاعت الصمود ابدئ عندما حاول الطليان 

من  25الزاوية فتمكنوا من السيطرة عليها يف  ابُتاهالطليان على زوارة ومنها تقدموا عن طريق الرب 
ق عليهم اخلناق حيث تراجعوا إىل الدواخل كجنزور يّ نفس الشهر وتراجع اجملاهدون ابُتاه طرابلس وضج 

                                                 
  .98. زايدة، مرجع سابق، ص (1)
  14، والثانية بتاريخ 1913مارس  23أعلنت ايطاليا احلرب على ليبيا ثالث مرات األول كانت يف خالل تواجدها يف ليبيا 

 63. الزبيدي 1922يناير  26، والثالث كانت بتاريخ 1915مايو 
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اهدين بسبب حتصيناهتا والعزيزية ومنهم من تراجع حىت بين وليد اليت كانت حتظى أبمهية لدى اجمل
ترتيب امورهم لالنطالق مرة اخرى. والبعض االخرى منهم   وإعادةوالعتبارها نقطة ُتمع هلم  اجلغرافية

فكانت  كوهنا مقر هيئة االصالح املركزية،   كان قد اُته إىل اجلبل الغريب وغالبيتهم متركزوا يف غراين
الوصول إليها ابحتالل كامل مناطق اجلبل الغريب الذي  ج اتزاييند وقد مهّ اهلدف التايل لطرابلس، 

 31واستمرت حىت احتالل يفرن يف  1922يونيو  12بدأت العمليات احلربية فيه ابحتالل اجلوش يف 
االنسحاب بسبب كثافة القنابل اليت كانت تلقى عليهم  . واضطرت جمموعات اجملاهدين1922اكتوبر 

ومن معه من اجملاهدين إىل غراين، فسرّيت عصاابت  فكيين حممدمن الطائرات فأنسحب اجملاهد 
نوفمرب من نفس العام، كان  13خرجت صبيحة  محلة مدججة ابألسلحة ومعززة ابلطائرات ج اتزايين

فجال معظم اجملاهدين يف غراين منهكني القوى عقب تراجعهم من معارك اجلبل تنقصهم املؤن والعتاد، 
 نوفمرب. 17اجملاهدون عنها واحتلت يف 

عنف اآللة الفاشية االيطالية حاول اجملاهدون إعادة ضبط حتركاهتم  وأمامعقب تلك التطورات    
حماولني رأب الصدع فيما بينهم فكثفت اللقاءات وحاولوا التواصل مع أعيان برقة لالستعانة هبم تنفيذا 

فأرسلت هيئة االصالح ؛ (1)1922يناير  21لبنود اتفاق سرت الذي كان قد وقع فيما بينهم يوم 
، إال أن مبدينة اجدابيا 1922قادة برقة يف ىف مطلع يوليو  التقىيرأسه الشيخ حممود املساليت وفدا 

ذلك اللقاء مل أيت بنتائج ختدم اجملاهدين، ومل حيصلوا على الدعم املرجو، مما زاد يف أرابك اجملاهدين 
مواجهة العدو خاصة عقب سقوط غراين. فقد ن بدائل تعينهم على وتطلب منهم األمر البحث ع

وليد ومصراتة، كان اجملاهدون يف حاجة إىل املأكل وامللبس  حوصروا يف مناطق معينة يف ترهونة وبين
  .(2)مما دفع ببعض اجملاهدين إىل ترك مواقعهم انهيك عن العتاد احلريب ولوازمه فقد سدت معظم الطرق

متهيداً لك أقدموا على عدة خطوات لذ وليد  اهدين يف بينكان الفاشست على علم بتموقع اجمل    
فقد  ،اخذت وترية االحداث يف تسارع 1923إال أن بداية العام  لضرب آخر معاقل اجملاهدين،

سقطت ترهونة يف أيدي الفاشست يف فرباير من نفس العام، وانسحب مجيع جماهدي النواحي الغربية 
 20واليت كانوا قد وصلوها منذ  إىل مدينة بين وليد اإلصالحهيئة  والغربية اجلنوبية مبا فيهم أعضاء

                                                 
  .55 -54سابق، ص ص مرجع. العيساوي، (1)
  .654سابق، ص.  . الطاهر الزاوي، مرجع(2)
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، ومل يتبق أمام الطليان إلحكام مجاهدينأصبحت مركز ُتمع لل فقد ، (1)1922نوفمرب من العام 
 23فتحركت لذلك مجوع الفاشست ابُتاه زلينت يوم حصار اجملاهدين فيها إال مدينة زلينت ومصراتة 

فرباير فانسحب ما تبقى من اجلهاديني بصحبة أهايل زلينت ابُتاه مصراتة فدخلتها تلك اجلموع دون 
ويف ذات اليوم أجخليت مصراتة من معظم سكاهنا عقب  1923فرباير  26مقاومة تذكر يف يوم اجلمعة 

مقاتليها وغالبية السكان ابُتاه أودية بين وليد، وبذلك يكون مساعهم ابحتالل زلينت وانسحب معظم 
قد أحكموا قبضتهم على معظم مناطق والية طرابلس ابستثناء بين وليد اليت  ج اتزايينالفاشست بقيادة 

 .1923حىت ديسمرب ظلت عصّية عليهم  
طقة أصبحت نقطة ُتمع على درجة كبرية من األمهية نظراً لكون املنيعترب حدث احتالل بين وليد     

 .(2)للمجاهدين كما أهنا أخر املناطق يف والية طرابلس خارج سيطرت القوات الفاشية
كانت ظروف اجملاهدين يف أسوء حالتها ولعّل هذه الفرتة تعترب األشد وقعاً عليهم فهم يف حالة من     

-21مناطقهم خالل العامي البؤس واليأس بعد تكبدهم عديد اخلسائر وفقداهنم السيطرة على معظم 
ة احلال كان لذلك الشعور اجلمعي دوره يف ، وبطبيعفقد عَم شعور مجاعي ابالنكسار واهلزمية 1922

االستعداد النفسي للحرب، ابإلضافة إىل تدهور أوضاع اجملاهدين االقتصادية وتصاعد حّدة املشاكل 
 االجتماعية أثناء تواجدهم يف مدينة بين وليد.

لعل البارقة الوحيدة اليت كان ابإلمكان توظيفها إلنعاش حالة اجملاهدين هي وصول وفد ميثل والية      
واجتمع مع أعضاء اهليئة وقادة اجلهاد يف  صفي الدين السنوسييرأسه السيد  1923برقة يف يوليو 

للحرب  ها االستعدادمنطقة السدادة لتباحث يف عدة أمور ختص الشأن العام اللييب، ومن ضمن
 متفرقة وحمصورة داخل مناطق معينة ، وابلفعل ظهرت بعد ذلك عدة عملياتومواصلة املقاومة

 .(3)وقعها على العدو أستهدف خالهلا الفاشست أو من كان يف ركبهم رغم ذلك كان هلا
وكنوع من التحضري والتهيئة للحرب من قبل اجلانب الفاشسيت قامت االدارة االيطالية بتقدمي حزمة    

إىل رتبة جنرال  غ اتسيايتمت ترقية  1923ففي سبتمرب  ،من الرتقيات لقادهتا وقادة الطابور اخلامس
بين وليد وأسند  ةديسمرب أعلن احلرب على مدين 10ويف  ،لوالية طرابلس عاماً  حاكماً  فوليب وتعيني

                                                 
  .47. الزبيدي، مرجع سابق، ص. (1)
  .130التليسي، مرجع سابق، ص. . (2)
 .221 -220ص، مرجع سابق، 1969اتريخ ليبيا من هناية الق ن التاسع شر  حىت شام . بروشني، (3)
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ا الغرض يتضح اليت أعدت هلذواملعلومات ومن خالل حجم القوة ، (1)ج اتزايينلشريكه  ةهذه املهم
ألف من اجلنود  15لعدو، فقد احتوت احلملة على أكثر من لمدى حجم ومكانة وأمهية املنطقة 

االيطاليني واملرتزقة ابإلضافة إىل أعواهنم من الداخل، وعدد ضخم من اآلليات الثقيلة واملدافع اجملنزرة 
الفاشية ونواايها يف تدمري وحرق  ة وأهدافق،  من ذلك يظهر جلياً حقي(2)طائرة قتالية 28وإىل حوايل 

 .املناطق بعد قتل وتشريد أبنائها
ديسمرب بعد  21بدأت عمليات احتالل بين وليد ابحتالل مقر اهليئة ابلسدادة مساء يوم     

ديسمرب  26انسحاب القوة املؤمنة له وهو أحد أهم املواقع املستهدفة من قبل العدو، ومع منتصف يوم 
بتطويق املدينة من مجيع اجلهات متهيدًا لدخوهلا، ويف اليوم التايل اندلعت  بدأت جيوش الفاشست

املعركة منذ الصباح واستمرت إىل ما بعد منتصف النهار، اهنارت بعدها دفاعات اجملاهدين ليتمكن 
 . (3)من دخول املدينة وإعالن سيطرته عليها 1923ديسمرب  27مساء يوم اخلميس  ج اتزايين

ية االيطالية يف بداايت طغياهنا وكانت عملية احتالل بين وليد أوىل الشواهد على كانت الفاش      
ذلك الطغيان، كان لذلك األثر البالغ على اجملاهدين بدأت مرحلة من اإلابدة تعرض هلا أبناء هذا البلد 

املعتقالت،  ، أما اجملاهدين فكانت تغص هبممل يسلموا من تلك اآللة حىت املدنيني العزل غري املقاتلني
ء االخر أضطر للهجرة خارج الوطن، وما هذه منهم من أعدم ومنهم من نجفَي إىل اجلزر االيطالية واجلز 

س الغرب وما عانوه يف سبيل الصفحات إال النذر اليسري عن حال اجلهاد واجملاهدين يف والية طرابل
  من دنس االستعمار. حترير تراب الوطن
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