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الدعاية إليطاليا الفاشية5391-5391م يف مؤلفات الشيخ دمحم نور بكر
د .وفاء بلعيد القايد،قسم التاريخ -كلية اآلداب اخلمس -جامعة املرقب

مقدمة:
كاف اعبانب الدعائي وإصدار اؼبطبوعات الدعائية اليت سبجد اؼبشاريع االستعمارية عمال دأبت عليو
الدوؿ االستعمارية ،وإيطاليا كانت األبرز يف ىذا ،وازبذت من بعض البلداف العربية مثل مصر مركزا
للدعاية ؼبشاريعها يف أفريقيا.
وىذه الدراسة يف الواقع ترصد صورة من صور تلك الدعاية ،فهي ـبتصة بتحليل ما جاء يف مؤلفات
دمحم نور بكر شيخ رواؽ اعبربت ابألزىر( ،)1سواء أكانت كتب مطبوعة أو بعض اؼبقاالت أو اػبطب
والبياانت القصًنة اليت ألقيت ووزعت على بعض األزىريٌن؛ لدعوهتم للوقوؼ مع إيطاليا االستعمارية،
أو نشرت يف بعض الصحف اؼبؤيدة إليطاليا الفاشية يف مصر مثل صحيفة اؼبقطم والوطن ومصر
الفتاة.
والتساؤالت اؼبطروحة لإلجابة عنها يف ىذه الدراسة كثًنة منها :من ىو الشيخ دمحم نور بكر؟ وما
عالقتو إبيطاليا؟ وإىل أي حد أسهمت مؤلفاتو يف خدمة مشاريعها االستعمارية يف أفريقيا؟
التحديد اؼبكاين للدراسة كاف مصر واؼبستعمرات اإليطالية يف أفريقيا( ليبيا ،والصوماؿ وأرتًناي واغببشة)،
ابعتبار األوىل مقر إقامة اؼبؤلف ومركز نشاطو ،والثانية كانت اؼبستهدفة ابلدعاية للمشاريع اإليطالية
فيها ،والدفاع عن احتالؿ إيطاليا اغببشة الذي كاف سببا لربوز دور الشيخ دمحم نور بكر يف خدمة
إيطاليا .وأما زمنيا فجاء ربديد سنة1935ـ مقرتان ابالحتالؿ اإليطايل للحبشة ،وعاـ 1940ـ مثل
اتريخ قطع العالقات اؼبصرية اإليطالية إابف اغبرب العاؼبية الثانية.
كاف من أسباب اختياري للموضوع ىو أف ىذه اؼبؤلفات اليت تكشف دورا مهما لعبو الشيخ دمحم نور
بكر مل تنل حسب علمي اىتماما ابلدراسة والتحليل من قبل الباحثٌن والدارسٌن .فالكثًن منهم نظر
) )1ىناؾ من يرى فيما خيص رواؽ اعبربت أنو كاف يسمى برواؽ الزايلعة مث اعبربيت ابألزىر ،وىذا الرواؽ كاف خاصا بطلبة األزىر
القادمٌن من شرؽ أفريقيا (أريرتاي ،أثيوبيا ،الصوماؿ) .وزيلع اسم ميناء مشهور يف الصوماؿ ،وجربة فبلكة إسالمية مشهورة كانت
تقع يف شرؽ اغببشة ،أنظر :ؾباىد توفيق اعبندي ،أروقةاألزىرhttp://www.mubarak-inst.؛ أيضا :رواؽ اعببػػرت .
http://alazharmemory.eg
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لدور دمحم نور بكر بعٌن الشك والريبة ولعب اعبانب العاطفي دوره ذباه السياسة االستعمارية اإليطالية
يف أفريقيا ،فهي سياسة فبقوتة وال ينظر إليها إال من خالؿ خأخر ىذه البلداف عن اللحاؽ بركب
اغبضارة اإلنسانية.
لقد كاف ىناؾ جوانب من اإلقبازات اإليطالية اليت نفذت يف مستعمرات إيطاليا يف أفريقيا ووصفتها
مؤلفات الشيخ دمحم نور بكر كانت واقعا ملموسا ،الزالت آاثره ابقية إىل اآلف نعايش بعضها يف ليبيا،
كاؼبباين والطرؽ ومزارع أشجار الزيتوف والنخيل وكبوىا .صحيح نفذت تلك اؼبشاريع إدياان من إيطاليا
أبهنا خدمة تقدمها للمستوطنٌن اإليطاليٌن لكن مؤلفات الشيخ دمحم نور بكر جاءت لتجسد اإلقبازات
عرب مسار مطبوع وضع اغبقائق أماـ القراء واؼبشككٌن يف ذلك من عامة الناس وخاصتهم يف ذلك
العصر(.)1
ؽبذه األسباب ؾبتمعة قررت إعداد ىذه الدراسة ،معتمدة على بعض الواثئق اؽبامة غًن اؼبنشورة
ربصلت عليها من دار الواثئق اؼبصرية ابلقاىرة ،ومن اؼبركز اللييب للمحفوظات والدراسات التارخيية
بطرابلس .وشكلت مؤلفات الشيخ دمحم نور بكر العمود الفقري ؽبذه الدراسة؛ ألهنا قد اشتملت على
وصف ما شاىده أو اطلع عليو الشيخ دمحم نور بكر بشكل مباشر أو غًن مباشر .ىذا خبالؼ ؾبموعة
من اؼبراجع اؽبامة اليت اختصت بتاريخ الفرتة.
أوال :الشيخ دمحم نور بكر وعالقتو إبيطاليا:
لألسف اؼبصادر اليت بٌن أيدينا ال تعطينا معلومات كافية عن الشيخ دمحم نور بكر ،عدا أنو كاف رئيسا
لرواؽ اعبربت يف األزىر الشريف حاؿ ربولو إىل داعية إيطالية يف األزىر ومصر بشكل خاص،
واؼبستعمرات اإليطالية بشكل عاـ .وىو ما أكده الشيخ دمحم نور نفسو أبنو من العلماء وشيخ رواؽ

)) 1ظهر يف أوائل الثالثينات من القرف العشرين جدؿ واسع يف األوساط العربية واإلسالمية حوؿ صداقة إيطاليا للمسلمٌن ،وأف
موسوليين يعد حامي ضبي دايرىم ،وأف اؼبسلمٌن يف ليبيا يلقوف اىتماما خاصا من الدوتشي نفسو ،والدليل ليس مقتصرا على
اإلقبازات اؼبعمارية أو خدمة اإلسالـ فقط ،بل إف الكثًن من الشخصيات اإلسالمية اعتربت موسوليين خليفة للمسلمٌن ،ىذه
الدعاايت بغض ا لنظر عن حجمها دفعت الكثًنين لإلعجاب إبيطاليا الفاشية وزايرهتا بشكل مباشر أو زايرة مستعمراهتا دبا يف
ذلك ليبيا؛ للتأكد من صحة احرتاـ إيطاليا للمسلمٌن واحرتاـ دينهم .انظر على سبيل اؼبثاؿ :دمحم اثبت ،جولة يف ربوع العامل
اإلسالمي من مشاىدات سائح مصري ،مكتبة النهضة اؼبصرية ،القاىرة1939 ،ـ ،ص 64-62؛ أيضا :دمحم نور بكر ،إيطاليا يف
مستعمراهتا ،مطبعة اإلخاء ابػبازندار ،القاىرة ،ط ،1937، 2/ص.36
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اعبربت ابألزىر الشريف ،وأف موطنو األصلي ىو أرتًناي والصوماؿ( ،)1على اعتبار أهنما مستعمرة
إيطالية واحدة يف تلك الفرتة .وإذا كاف الشيخ ينتمي لبلدة جربتة أو جربت فهي تقع ابلقرب من ميناء
زيلع الواقع شرقي مدخل البحر األضبر اعبنويب( .)2وأعتقد أهنا ضمن األراضي الصومالية على مقربة من
حدود صبهورية جيبويت حاليا.
وفيما خيص إنشاء الرواؽ فإف اترخيو يعود إىل عبد الرضبن اعبربيت اعبد السابع للمؤرخ عبد الرضبن
اعبربيت اؼبشهور ،الذي التحق ابألزىر قادما من مكة اؼبكرمة ،حيث أسسو يف عاـ1495ـ ،وقد ظل
ؿبصورا يف أسرة اعبربيت أو على األقل يف العائالت اليت كانت ترتبط عن طريق اؼبصاىرة بعائلة اعبربيت
كعائلة اعبويين وعائلة األنصاري وغًنمها( .)3وفيما يبدو أف الشيخ دمحم نور بكر سليل أسرة اعبربيت
الشهًنة اليت تعود يف أصوؽبا إىل جربتة يف شرؽ أفريقيا ،وأف الرواؽ أنشئ ليشمل طالب اؼبنطقة ككل،
واختًن الشيخ دمحم نور بكر لرائستو يف ىذه اؼبرة.
لقد نشأت العالقة بٌن الشيخ دمحم نور بكر واإليطاليٌن من الواقع الذي فرضو الوضع الدويل الناجم عن
احتالؿ اإليطاليٌن للحبشة أكتوبر1935ـ ،وؼبا كانت جربت قد حكمت ابغبديد والنار من قبل
قباشي اغببشة( ، )4فإف الشيخ دمحم نور بكر وجدىا فرصة لالنتقاـ ابلتعاوف مع إيطاليا الفاشية حاؿ عزـ
األخًنة على غزو اغببشة واحتالؽبا ،وشروعها يف كسب الشخصيات ذات اؼبكانة االجتماعية والدينية
يف شرؽ أفريقيا .بل وإاتحة الفرصة أماـ أبناء ىذه اؼبنطقة للدراسة يف مصر واغبجاز على حساب
الدولة اإليطالية( .)5وقد كاف الكثًن من أبناء شرؽ أفريقيا الصوماؿ وأرتًناي واغببشة يرتددوف على
اؼبدارس اإليطالية كاليت يف بوالؽ ابلقاىرة ،ويتعلموف فيها اللغة اإليطالية رغبة يف العودة إىل بلداهنم
والعمل مع السلطات يف الدوائر اغبكومية اإليطالية ىناؾ(.)6
) )1بكر ،اؼبصدر السابق ،ص.53 ،4
)) 2اعبمعية الدولية للمرتصبٌن واللغويٌن العرب ،اغبملة الفرنسية على مصر من خالؿ اؼبؤرخ عبد الرضبن اعبربيت(دراسة استشرافية)
من خالؿ الرابط. http://www.wata.cc/forums/showthread:
))3اؼبرجع نفسو والصفحة نفسها.
))4اعبمعية الدولية للمرتصبٌن واللغويٌن العرب ،اؼبرجع السابق.

)) 5جواناثف مًناف ،دراسة حوؿ سًنة الشيخ إبراىيم اؼبختار عمر ودوره يف اغبركة الوطنية األريتًنية ،ترصبة على الرابط:
www.allsaho.com,4/12/2011.
))6اؼبرجع نفسو والصفحة نفسها.
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يقوؿ الشيخ دمحم نور بكر يف ىذا الصدد" :ويف مصر يتمتع الطالب التابعوف إليطاليا وحدىم ابلسكن
اجملاف ،واؽببات تصرؼ ؽبم يف اؼبواسم واألعياد ال فرؽ بٌن لييب وصومايل وحبشي وأريتًني بل إهنا ذبري
عليهم مرتبات شهرية ،ويف ىذا ما فيو من ؿبافظتها على ماديتهم على أهنا تدخلهم اؼبستشفيات التابعة
ؽبا وزبصص ؽبم األطباء لعالجهم ،كل ىذا على نفقتها ،ومن رغب منهم يف السفر اىل وطنو وليس يف
قدرتو القياـ ابلسفر رحلتو اغبكومة اإليطالية على حساهبا بكل رعاية وتكرمي"(.)1
لقد جاء ىذا يف اإلطار الدعائي والتهيئة اليت كاف موسوليين يعدىا ؼبشاريعو االستعمارية يف أفريقيا بعد
القضاء على اؼبقاومة اؼبسلحة يف ليبيا ،وإعالف اغباكم العاـ ابدليو يف  5يناير1932ـ انتهاء اغبرب
يف ليبيا وأف األخًنة أصبحت مستعمرة إيطالية .على ىذا األساس أعيد تقييم اعبانب الدعائي اإليطايل
يف مصر ،وأسس مكتب جديد للمخابرات الفاشية يف القاىرة سنة 1934ـ ،وانصبت أىداؼ
اؼبكتب الفاشي يف خلق موالٌن يف مصر من اؼبصريٌن وغًنىم ،وأسهمت الصحافة اإليطالية وإذاعة
ابري يف خلق دعاية إيطالية كبًنة يف مصر ،قبحت يف استقطاب الكثًنين من الشخصيات السياسية
يف مصر وغًنىا ،لدرجة أنو ظهرت شخصيات مصرية تنادي أبف تكوف مصر فاشية مثل إيطاليا(.)2
وؼبا كاف موضوع الدراسة الدعاية إليطاليا الفاشية عرب اعبانب التأليفي فإننا نذكر أف الفرتة -1933
1940ـ قد شهدت زطبا منقطع النظًن يف سبجيد السياسة الفاشية اإليطالية عرب اؼبؤلفات العربية واإليطالية
اليت ظهرت يف ىذه الفرتة .وكاف لإليطاليٌن دور يف جعلها ترى النور من خالؿ تقدمي العوف اؼبباشر وغًن
اؼبباشر ألصحاهبا ،حبيث انصب اىتماـ جل تلك اؼبؤلفات على إظهار احرتاـ إيطاليا للدين االسالمي،
ومسامهة إيطاليا يف حضارة وادي النيل ومشاؿ وشرؽ أفريقيا بشكل عاـ يف العصر اغبديث()3؛
))1دمحم نور بكر ،ليبيا اإليطالية رقيها عمرانيا واجتماعيا وثقافيا ،مطبعة اإلخاء ابػبازندار ،القاىرة ،1938 ،ص.38-37
) ) 2لتفاصيل أوىف عن ىذا اؼبوضوع أنظر :مرسي ـبتار قطب عرايب ،العالقات اؼبصرية اإليطالية ،1952-1919رسالة دكتوراه غًن منشورة،
قسم التاريخ كلية اآلداب جامعة بنها ،2013،ص.80-59
))3أنظر يف ىذا الصدد األعماؿ العربية ابإلضافة اىل مؤلفات دمحم نور بكر ،دمحم اثبت ،اؼبصدر السابق؛ أيضا :توفيق حبيب ،رحالت الصحايف
العجوز ،صبع :عبد هللا حبيب ،القاىرة ،مطبعة األمانة .1939 ،وفيما خيص األعماؿ اإليطالية أنظر:
’Angelo, Sammarco, Gli Italianai in Egitto Il Contributo Italiano Nella Formazione dell
Egitto Moderno, Alessandria D’ Egitto, E Dizioni del Fascio, XV, 1937; Angelo,
Sammarco, Civiltà Italiana nel Mondo in Egitto, Roma, 1939; Corrado, Masi, Gli Italiani
in Egito, Rassegna Italiana, Roma, Febb 1933; Aldo, Cassuto, L'Italia E L'Egito (L'Italia E
Il Levante), Tomaso Sillani, Roma,1934.
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للتأكيد على أف إيطاليا سبتلك رصيدا اترخييا يعود ؼبئات السنٌن مقارنة بربيطانيا وفرنسا اليت وصلت
وادي النيل أواخر القرف التاسع عشر اؼبيالدي فقط.
كاف األزىر موضوعا ضمن سياسات الدعاية الفاشية يف مصر ،وعندما بدأ الغزو اإليطايل للحبشة كما
قلنا يف أكتوبر1935ـ فإف العداء والرفض الرظبي والشعيب يف مصر وخارجها كاف على أشده على
اعتبار أنو مثل عدواان على بلد مسلم( ،)1وتشجع اؼبسلموف يف رفضهم للعدواف اإليطايل عندما فرضت
عصبة األمم بضغط من بريطانيا اغبصار االقتصادي على إيطاليا ،وازبذت إجراءات وقائية ؼبراقبة
العناصر اإليطالية يف مصر ،وخلق دعاية مضادة للدعاية الفاشية يف القطر اؼبصري وخارجو(.)2
قبحت إيطاليا يف حل مشاكلها مع الدوؿ االستعمارية وعلى رأسها بريطانيا ،ومن مث سكنت اػبالفات
اإليطالية الدولية ورفع اغبصار االقتصادي عن إيطاليا وأصبح عدمي اعبدوى .إيطاليا رأت من مصلحتها
ربسٌن صورهتا اليت شوىت يف أذىاف اؼبصريٌن واؼبسلمٌن ،فأعادت ذبربتها السابقة ابالتصاؿ ابألزىر
مثلما فعلت أوائل القرف العشرين وىي تعد العدة الحتالؿ ليبيا(.)3
يف سنة1935ـ كاف شيخ رواؽ اعبربت الشيخ دمحم نور بكر ،وفيما يبدو أنو أسندت إليو أيضا رائسة
رواؽ اؼبغاربة ابألزىر بعد انتهاء األزمة اغببشية1937ـ()4؛ ليكوف لو اإلشراؼ على كل طالب
اؼبستعمرات اإليطالية يف أفريقيا ،وابلتايل قبحت التحركات اإليطالية يف كسب والء وتعاوف الشيخ دمحم

) )1مرسي عرايب ،اؼبرجع السابق ،ص.337-284
)) 2طلعت إظباعيل رمضاف ،إجراءات الطوارئ الربيطانية يف مصر ذباه النزاع اإليطايل اغببشي سنة  1935دراسة
واثئقية ،مكتبة األقبلو اؼبصرية ،القاىرة.1987 ،
(3)Anna Baldinetti, Orientalismo E Colonialismo La Ricerca di Consenso in Egitto per
L'impresa di libia, Presentazione di Salvatore Bono , Roma , 1997,pp38-41.

أيضا :كارلو قويت بورشيناري ،العالقات العربية اإليطالية  1930-1902واؼبتضمنة مذكرات أنريكو انسباتو ،ترصبة:
عمر الباروين  ،مراجعة :عبد الرضبن سامل العجيلي ،مركز جهاد الليبيٌن للدراسات التارخيية ،طرابلس ،1980 ،ص-17
 37؛ أيضا :مفتاح بلعيد غويطة ،النشاط اإليطايل يف مصر ذباه استعمار ليبيا ،1943-1882اؼبركز الوطين
للمحفوظات والدراسات التارخيية ،طرابلس ،ط ،2009، 1/ص.182-111
))4مرسي عرايب ،مرجع سابق ،ص.426-425
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نور مع إيطاليا الفاشية( ،)1ومن مث فالعالقة بٌن اعبانبٌن بدأت إابف األزمة اغببشية واستمرت حى
إعالف إيطاليا اغبرب على مصر 10يونيو1940ـ ،وانقطاع العالقات بٌن اعبانبٌن وطرد واعتقاؿ
اإليطاليٌن واؼبتعاونٌن معهم ،ومن بينهم الشيخ دمحم نور بكر نفسو(.)2
جاءت ربركات الشيخ دمحم نور بكر خدمة إليطاليا الفاشية على ثالثة أصعدة ،األوؿ منها يف اعبامع
األزىر وؿباولة خلق دعاية إليطاليا بٌن طالبو ومشاخيو ،وؿباربة أعداء إيطاليا يف األزىر ابلتعاوف مع
مكتب الدعاية ،وبشكل غًن مباشر وسري مع اؼبفوضية اإليطالية يف القاىرة ،وقد قبح يف ذلك أديا
قباح وكشف اؼبعادين من طالب اؼبستعمرات اإليطالية الرافضٌن للسياسة الفاشية ،فازبذت إيطاليا يف
حقهم عدة إجراءات انتقامية ،وصلت إىل منع وصوؿ اؼبنح اؼبالية عنهم ،ووضعهم ربت الرقابة
الصارمة(.)3
وأما الصعيد الثاين فزايرة اؼبستعمرات اإليطالية؛ عبمع الدالئل والرباىٌن والصور عن اإلقبازات اإليطالية
فيها ،ومل يتمكن الشيخ بكر إال من زايرة ليبيا سبتمرب1937ـ ،وقد حظي خالؿ زايرتو بكل دعم
ومساعدة من اإليطاليٌن ابعرتاؼ من الشيخ نفسو أبف إيطاليا تقدـ الدعم واؼبساندة لكل من يريد أف
يقف على إقبازاهتا وأعماؽبا يف مستعمراهتا(.)4

)) 1اؼبركز اللييب للمحفوظات والدراسات التارخيية ،طرابلس ،ملف شكري فيصل ،الظرؼ الرابع ،الوثيقة رقم 18بشأف
دور الشيخ دمحم نور بكر يف الدعاية اإليطالية يف مصر فيها بتاريخ 11نوفمرب 1936؛ أيضا :دار الواثئق اؼبصرية
ابلقاىرة واثئق وزارة اػبارجية اؼبصرية ،األرشيف السري اعبديد ،احملفظة رقم  ،120نشاط الشيخ دمحم نور بكر يف األزىر
ودوره يف إطالع اؼبفوضية اإليطالية على نشاط الطالب الدارسٌن ابألزىر مؤرخة يف .1939/9/24
(2)Di Albino, Caserta, Staria poli Interna men ; A Ricordo Dell Internamento Subito Nel
Compi di Concontramento, Dagli Italiani D’ Egitto, Roma, 1975, pp20-63.

أيضا :دار الواثئق اؼبصرية ابلقاىرة ،واثئق وزارة اػبارجية اؼبصرية الكود األرشيفي ،0078-010243.احملفظة 667
بشأف مغادرة الوزير اإليطايل اؼبفوض ماتزوليين األراضي اؼبصرية ،يونيو1940ـ؛ أيضا :واثئق عابدين ،ؿبافظ األمن
العاـ ،احملفظة رقم ( )7بتاريخ  2مايو .1940
)(3دار الواثئق اؼبصرية ابلقاىرة ،واثئق وزارة اػبارجية اؼبصرية ،األرشيف السري اعبديد ،احملفظة رقم  ،120نشاط الشيخ
دمحم نور بكر يف األزىر ودوره يف إطالع اؼبفوضية اإليطالية على نشاط الطالب الدارسٌن ابألزىر مؤرخة يف
.1939/9/24
)(4بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص.5
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وأما الصعيد الثالث فهو بيت القصيد يف ىذه الدراسة ،ونعين بو إصدار اؼبؤلفات اليت أعطت صورة
حسنة ومضيئة لسياسة إيطاليا الفاشية يف مستعمراهتا يف أفريقيا ،وؼبا كانت اؼبقصودة ىنا فإف اؼبقاـ
يفرض علينا إعطائها حقها من الوصف الشكلي؛ توضيحا للقارئ والدارس وفق اآليت:
 -1خطب ومقاالت الشيخ دمحم نور بكر :فعلى صعيد البياانت القصًنة واؼبقاالت واػبطب فهي
كثًنة ،ونشر بعضها يف الصحف اؼبصرية واإليطالية ابسم ومهي للشيخ دمحم نور بكر؛ حفاظا على سرية
الدور الذي كاف يلعبو خدمة إليطاليا الفاشية ،أو نشر أبظباء أشخاص آخرين لكنها سبت إبعداده ،أو
ألقيت نيابة عنو( .)1وكانت بعض خطب الشيخ دمحم نور بكر تنشر يف اعبرائد اإليطالية مثل جريدة
الشرؽ وجورانؿ ذي إيطاليا ،اليت امتألت ابؼبقاالت اؼبمجدة إليطاليا الفاشية ،وكاف الشيخ بكر يكتب
ابلعربية ،ويتوىل متقنو اإليطالية برتصبتها إىل اإليطالية ،وتنشر أبظباء أشخاص آخرين تعاونوا مع إيطاليا
عن طريق الشيخ دمحم نور بكر مثل السيد سامل اؼبنتصر أحد الليبيٌن قاطين مصر يف تلك الفرتة(،)2
معيدا الشيخ دمحم نور بكر لألذىاف ما كاف يفعلو السنوسي حسن يف مصر لصاحل إيطاليا يف العقد
الثاين من القرف العشرين(.)3
 -2مؤلفات الشيخ دمحم نور بكر اؼبنشورة:
أ ما على صعيد الكتب اؼبطبوعة اليت عثران عليها فكاف للشيخ دمحم نور بكر كتاابف رئيسياف ابللغة
العربية ،أوؽبما عنوانو إيطاليا يف مستعمراهتا ،والثاين عنوانو ليبيا اإليطالية .وسنعتمد عليهما كثًنا يف
ربليل جهود الشيخ دمحم بكر يف الدعاية إليطاليا الفاشية يف ىذه الدراسة .والكتاابف أعيد طبعهما أكثر
) (1اؼبركز اللييب للمحفوظات والدراسات التارخيية ،طرابلس ،شعبة الواثئق واؼبخطوطات ،ملف شكري فيصل ،الظرؼ
الرابع ،الوثيقة رقم ،18مؤرخة يف 11نوفمرب 1936ـ عن دور الشيخ دمحم نور بكر يف الدعاية اإليطالية يف مصر؛ أيضا:
ملف شكري فيصل الظرؼ السادس الوثيقة رقم  25مؤرخة يف أبريل1938ـ بشأف دور بكر ودمحم عثماف حبيح يف
خدمة السياسة اإليطالية؛ أيضا :دار الواثئق اؼبصرية ابلقاىرة ،واثئق وزارة اػبارجية اؼبصرية ،األرشيف السري اعبديد:
اؼبلف  ، 2/120/3خطاب الطالب اللييب دمحم عثماف حبيح يف اعبامع األزىر اؼبنشور جبريدة العدؿ بنغازي
.1939/10/25

(2)Il Giornal D'Oriente, 14 Febbraio, 1936.

) (3أنظر نصوص ىذه اػبطب يف الواثئق اإليطالية اؼبنشورة اجملموعة السادسة عشر ،ترصبة :اؼبهدي الرتيكي ،إعداد:
قبمي رجب ضياؼ ،مركز جهاد الليبيٌن للدراسات التارخيية ،طرابلس ،ط ،1993 ،1/الواثئق رقم،105-104:
.231-181،230 ،146-145
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من مرة كما يقوؿ صاحبهما؛ نظرا إلقباؿ الناس على قراءهتما ليس يف مصر وحسب ،بل يف كل
أصقاع داير اإلسالـ؛ لذا أعاد طباعتهما لالستفادة ومواكبة التطورات اؼبتسارعة(.)1
وفيما يبدو أف الشيخ بكر ؼبا فرغ من خأليف كتابو األوؿ إيطاليا يف مستعمراهتا انؿ إعجاب واستحساف
الدوائر اإليطالية يف مصر ،ففي سبتمرب1937ـ رتبت مسألة زايرتو لليبيا ،ليقدـ دليال ملموسا ومفصال
عن اإلقبازات اإليطالية فيها .غادر الشيخ نور بكر مطار اؼباظة فزار بنغازي مث غادرىا جوا إىل
طرابلس ،لقد أعد على شرفو استقباؿ مهيب يف بنغازي حيث كاف القاضي وانئبة على رأس مستقبليو،
وحظي خالؿ يومي  20-19سبتمرب ابستقباالت من قبل كبار اؼبسؤولٌن اإليطاليٌن يف اؼبدينة مثل
الكمنداتور اجييدي متصرؼ اغبكومة ،وعندما زار طرابلس 23- 21سبتمرب حظي ابستقباالت فباثلة،
بل خصصت لو اغبكومة بطرابلس سيارة ،وتوىل السيد إبراىيم قبل سامل اؼبنتصر مرافقتو إىل األماكن
اؼبدرجة ضمن برانمج الزايرة(.)2
شرع الشيخ دمحم نور بكر حاؿ عودتو إىل مصر يف وصف رحلتو إىل ليبيا ومشاىدتو ؼبا ربقق يف ظل
اغبكم اإليطايل يف كتاب أظباه ليبيا اإليطالية رقيها عمرانيا واجتماعيا وثقافيا ،صدر يف العاـ التايل
للزايرة ،لكنو أضاؼ لكتابو األوؿ بعض اإلضافات وأمهها زايرة موسوليين زعيم اغبزب الفاشي اغباكم
يف إيطاليا لليبيا أوائل سنة1937ـ ،مبقيا على الكتاب بنفس التسمية ،ومن مث نشر مرة أخرى
نوفمرب1937ـ بعيد عودة الشيخ دمحم نور بكر من رحلتو حبوايل شهرين تقريبا.
وىكذا كاف كتاب الشيخ دمحم نور بكر إيطاليا يف مستعمراهتا تدوينا غباؿ اؼبستعمرات اإليطالية ربت
اغبكم اإليطايل الفاشي ،معتمدا على شهادات صحفية وتقارير وتلغرافات ،وما كانت سبده بو وكالة
اؼبخابرات اإليطالية يف مصر من شهادات لقاطين وزائري اؼبستعمرات األفريقية ،سبتدح السياسة
اإليطالية وال تنتقدىا ،صاغ ذلك الشيخ دمحم نور بكر يف كتاب اشتمل على ست وسبعٌن صفحة من
القطاع اؼبتوسط اغبجم ،واحتوى تسعا وعشرين موضوعا ،ابإلضافة إىل اؼبقدمة واػباسبة والفهرس ،كاف
اغبديث منصبا بشكل رئيسي على اؼبستعمرة الليبية مقارنة ابؼبستعمرات اإليطالية يف شرؽ أفريقيا(.)3

) (1بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص.3
) (2بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص .16-15، 7-6
) (3بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص.76-3
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أما كتاب ليبيا اإليطالية فهو كاف تسجيال النطباعات الشيخ دمحم نور بكر ،وكاف اؼبصدر الذي اعتمد
عليو اؼبالحظة اؼبباشرة ،وجاء يف  45صفحة من اغبجم اؼبتوسط ،أظباه صاحبو مذكرات ،بو مقدمة
وليس بو خاسبة وقد اختص بوصف اإلقبازات اإليطالية يف ليبيا ،وأرفق بتذليل لتوضيح بعض ما جاء يف
تلك اؼبذكرات ،كما أرفق دبلحقٌن ،خصص أحدمها لشهادة فى صومايل ،قدـ من اغببشة روي ظلم
اؼبلك اغببشي ،واآلخر خصص إلثبات أف إيطاليا أوؿ دولة أوربية تقضي على النخاسة والرؽ يف
أفريقيا(.)1
اثنيا :صور الدعاية إليطاليا الفاشية يف مؤلفات الشيخ دمحم نور بكر:
تعددت وتنوعت صور الدعاية اليت أوردىا الشيخ دمحم نور بكر إليطاليا الفاشية يف مستعمراهتا،
وسنقتصر اغبديث ىنا على ما جاء يف مؤلفات الشيخ دمحم نور بكر اؼبطبوعة واؼبنشورة على ىيئة كتب
بشكل أساسي وفق ما يلي:
 -1اإلشادة ابالحتالؿ اإليطايل للحبشة:
كاف احتالؿ إيطاليا للحبشة موضوع الساعة ،فكاف البد من إقناع الرأي العاـ اإلسالمي أبف األحباش
أراد هللا هبم خًنا كي تستعمرىم إيطاليا ،لذا دعا الشيخ دمحم نور بكر اؼبسلمٌن ؼبباركة احتالؿ إيطاليا
اغببشة والتسليم بو ،ودعا األحباش للتعاوف مع اإليطاليٌن ،ونصحهم أبال يرتكبوا ضباقة مقاومة إيطاليا
كتلك اليت ارتكبها السنوسيوف يف ليبيا ،حيث ربولت بالدىم غبرب ضروس أتت على األخضر
واليابس 1931-1923ـ(.)2
ويف ىذا الصدد قاؿ الشيخ دمحم نور بكر" :وؼبا كانت اغببشة أصبحت جزءا ال يتجزأ من اإلمرباطورية
اإليطالية كاف لزاما على الليبيٌن وسواىم من أبناء اؼبستعمرات اإليطالية أال يتجاىلوىا ويغفلوا أمرىا،
والسيما أف ؽبم فيها إخواان يتوقوف إىل أف يتمتعوا دبا ىم متمتعوف بو يف ليبيا من خفض العيش والرخاء

)(1بكر ،ليبيا اإليطالية  ،...ص  . 45-5قاؿ الشيخ دمحم نور بكر فيما خيص مصدر معلوماتو" :وىنا أصرح أبف كل ما
سردتو من وقائع ىو صورة حقيقية ؼبا شاىدتو وظبعت بو من خاصة الشعب اللييب وعامتو أوردىا ىنا للحقيقة فقط".
انظر :دمحم نور بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص.5
)(2بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص.5-4
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واألمن والسالـ ،بفضل اجملهودات اليت بذلتها اغبكومة اإليطالية إهناضا ؽبذه البالد ،وانتشاؽبا من وىدة
الفقر والفاقة وتوفًن أسباب السعادة واؽبناء لسكاهنا"(.)1
وشن دمحم نور بكر ىجوما قاسيا على منتقدي احتالؿ إيطاليا للحبشة بقولو ":إف الذين ينعوف على
إيطاليا ما فعلتو يف اغببشة ىم أوىل دبعاعبة دائهم قبل أف يعاعبوا داء غًنىم ،وعلى الذين يتكلموف عن
العدؿ واؼببادئ السامية وعصبة األمم وعهدىا أف يطبقوا ىذه اؼببادئ على أنفسهم قبل أف يطبقوىا
على سواىم"(.)2
وبتاريخ11مارس1936ـ نشر الشيخ دمحم نور بكر مقالة إبمضاء السيد سامل اؼبنتصر يف جريدة
جورانيل دي إيطاليا الصادرة ابلقاىرة عن النزاع اإليطايل اغببشي ،انتقد فيها موقف الصحف الصادرة
يف مصر وؽبجتها القاسية ضد إيطاليا اليت احتلت اغببشة من واقع دفاعها عن اؼبسلمٌن ليس إال،
انىيك عن الشعوب الضعيفة ،وأرادت إيطاليا صيانة مستعمراهتا يف أفريقيا من عبث األحباش وأخذ يد
الشعوب األفريقية اؼبستضعفة اؼبتخلفة إىل ركب اغبضارة والتقدـ(.)3
 -2الدعايةللسياسة اإليطالية يف أفريقيا:
تعددت صور مدح الشيخ دمحم نور بكر للسياسة اإليطالية الفاشية يف أفريقيا ،وديكن أف نبوهبا يف اآليت:
أ-خدمة اإلسالـ :يف ىذا اعبانب أرد الشيخ بكر ربقيق ىدفٌن ،أوؽبما التأثًن على اؼبسلمٌن بتقبل
احتالؿ اغببشة ،واثنيهما دفع اؼبسلمٌن للتعاوف مع اإليطاليٌن وتفضيل استعمارىم على استعمار الدوؿ
األخرى .فأورد شهادة قاؿ إهنا لفى صومايل قدـ إىل مصر مؤخرا وشهد بتنكيل النجاشي ابؼبسلمٌن يف
اغببشة ،وأف األخًنة قد استنشقت نسائم اغبرية بعد االحتالؿ اإليطايل( ،)4ىذا من انحية ،ومن انحية
أخرى عدد أفضاؿ إيطاليا على اؼبسلمٌن فقاؿ ما نصو ":لسنا مبالغٌن إذا صرحنا أف إيطاليا ىي الدولة
األوربية الوحيدة اليت تعز اإلسالـ وترفع لواءه وتصل ابلعروبة إىل سدرة اؼبنتهى ...واغبق أف إيطاليا
ماىبطت أرضا إال وىبطتها السعادة فإف اغببشة كانت أمة الذلة واؼبسكنة من النجاشي وحكامو فلما
)(1اؼبصدر نفسو ،ص.61
)(2اؼبصدر نفسو والصفحة نفسها.
(3)Il Giornal D'’Italia 11 Marso, 1936.

أيضا :انظر نص اؼبقالة يف كتاب دمحم نور بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص.65-62
)(4بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص.40-39
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أشرقت بنور إيطاليا ترجع (كذا) فيها صوت اؼبؤذف وتليت آي القرآف جهرا ،وحقق الطلياف أمل
اؼبسلمٌن فبنوا ؽبم بك ل عاصمة مسجدا وجعلوا لغة اؼبسلمٌن الرظبية ىي اللغة العربية ...ويف مكة
اشرتت اغبكومة اإليطالية سراي كبًنة ليتنزؿ هبا فقراء اغبجاج التابعٌن للحكومة اإليطالية حى ال
يسكنوا على حساب أنفسهم"(.)1
وفيما خيص إنشاء اؼبساجد أو إعادة ترميمها فقد ذكر الشيخ دمحم نور بكر أف إيطاليا أنشأت يف ليبيا
واحدا وعشرين مسجدا ،ذبلى فيها الفن اؼبعماري اإليطايل بشكل جلي ،ويف سنة1923ـ أعيد بناء
مسجد سيدي ضبودة على يد الكونت فوليب اغباكم اإليطايل لطرابلس حينذاؾ ،وىناؾ الكثًن من
اؼبساجد اليت أنشئت يف طرابلس وبرقة وبنغازي ،وجرى ترميم الكثًن الذي هتدـ مع احملافظة على
معاؼبها وزخارفها مثل :مسجد أضبد ابشا القرمانلي ومسجد اؼبغاربة وسيدي بشر وسيدي سيناف ،ويف
زلينت رمم مسجد سيدي عبد السالـ األظبر ،ورفبت مساجد إجدابيا وطربؽ وسًنين ودرنة ومسجد
رويفع األنصاري ابلبيضاء ،وأقيمت يف بنغازي مساجد عدة منها مسجد أبولونيا ومسجد سيدي وفا
ومسجد اؼبدينة الواقع دبيداف اجمللس البلدي ،ومسجد بين ىدية ومسجد عثماف ،وقد شهدت مساجد
بنغازي ىي األخرى ترميما ونقوشا وزخارؼ غاية يف الروعة ،وأما ببلدة القوارشة الواقعة غريب بنغازي
فأنشئ فيها مسجد ومقر للمأذوف الشرعي ،وكذا اغباؿ ببلدة قمينس ،حيث بين هبا مسجد ودار
للمحكمة الشرعية ،وقد بلغ ؾبموع اؼبساجد يف بنغازي وضواحيها  35مسجدا ،كانت اغبكومة
اإليطالية تشرؼ على إصالحها ودفع نفقاهتا ومرتبات القائمٌن عليها(.)2
ويف أرتًناي تناوؿ اإلصالح اإليطايل صبيع األبنية اإلسالمية اليت هتدمت بفعل زالزؿ سنة1923ـ ،ويف
الصوماؿ أنشأت اغبكومة اإليطالية مسجد الشريف قادر ومسجد سنجاـ ومسجد ضريح ؿبيي الدين
يف موقاديشو ومسجد سيدي عبد القادر اعبيالين ومسجد لييجي فرندي ومسجد سكلي ماجي يف

)(1اؼبصدر نفسو ،ص.37-36
) (2بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص8-6؛ أيضا :بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص.25-23 ،12-11، 8-7
وللمزيد عن والية الكونت جوسييب فوليب يف طرابلس 1925-1921ـ انظر :رفائيلي رابيكس ،ترسيخ السيادة
اإليطالية يف طرابلس الغرب"والية الكونت جوسييب فوليب  ،"1925-1921ـبطوط كتاب ترصبة مشس الدين عرايب بن
عمراف ربت الطبع من قبل اؼبركز اللييب للمحفوظات والدراسات التارخيية طرابلس.
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بيداي وسيدي عويس يف مركة ،ابإلضافة إىل مساجد أخرى يف جيوده وعكيلة وروكة ليتوريو وحنيالة
وغًنىا(.)1
لقد حرصت اغبكومة اإليطالية على احرتاـ االحتفاالت الدينية اليت كانت تقاـ يف البلداف اإلسالمية
الواقعة ربت االستعمار اإليطايل ،ففي طرابلس مثال كاف القائد العاـ يف البلدة يشهدىا مع كبار
اؼبوظفٌن اؼبدنيٌن والعسكريٌن اإليطاليٌن دبالبسهم الرظبية لتقدمي التهنئة للمسلمٌن ،زد على ذلك
اإلعاانت اؼبالية اليت كانت تغدقها اغبكومة اإليطالية على األوقاؼ اإلسالمية واىتمامها دبكتبة
األوقاؼ وتغذيتها ابلكتب القيمة ،فبا يدؿ على االىتماـ ابإلسالـ واؼبسلمٌن(.)2
ب-التسامح الديين :ذكر الشيخ دمحم نور بكر أف السياسة اإليطالية يف أفريقيا اتسمت ابلتسامح
الديين ،فاحرتـ اليهود كما احرتـ اؼبسيحيوف واؼبسلموف ،فحاؿ اجتماع رؤساء قبائل الفالشة اليهود يف
أديس أاباب بتاريخ 21أغسطس1936ـ ابغباكم اإليطايل يف اؼبدينة وتقدديهم الوالء للحكومة اإليطالية
أعرب ؽبم أف إيطاليا ال تعطيهم اغبرية يف فبارسة شعائر دينهم وحسب بل ربرتـ ذلك الدين وتدافع
عنو ،وأكد ؽبم أف رئيس الطائفة اليهودية اإليطالية أرسل خصيصا من روما ؼبعرفة طلبات اليهود
األحباش لتلبيتها ،وفعل القادة اإليطاليوف الشيء ذاتو مع الطوائف اؼبسيحية يف اغببشة ،وأقروا أف
إيطاليا ربرتـ كل األدايف وتعمل على تقدمي كل عوف فبكن ؽبم يف اغببشة وغًنىا من اؼبستعمرات
اإليطالية(.)3
ج -إقامة العدؿ يف اؼبستعمرات اإليطالية :امتدح الشيخ دمحم نور بكر السياسة اإليطالية بشكل عاـ
بقولو ":وكبن إذا درسنا اػبلق اإليطايل على ضوء نظرايت علم النفس خرجنا من دراستنا بنتيجة منطقية
صرحية وىي أف إيطاليا مصدر األخالؽ السامية ومرجع اإلنسانية الكاملة ومهبط الشرؼ الصميم
والكرامة اؼبوفورة ،فليتوار أعداء إيطاليا فإهنم أعداء الفضيلة واألخالؽ ،أعداء اإلسالـ واؼبسلمٌن"(.)4
وذكر الشيخ بكر أف اإلصالح اإليطايل قد ظهر جليا يف القضاء ،وأف إيطاليا احرتمت القضاء
اإلسالمي ،فرتكت قانوف األحواؿ الشخصية للمسلمٌن على حالو ،ألنو خيوؿ اؼبسلمٌن حق التقاضي
) (1بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص .8
)(2اؼبصدر نفسهوالصفحة نفسها.
)(3اؼبصدر نفسو ،ص.68-67
)(4اؼبصدر نفسو ،ص.53-52
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أماـ احملاكم الشرعية ،وفيما خيص قانوف اعبنسية فقد أصدرت اغبكومة اإليطالية قانوان خيوؿ الليبيٌن
حق التمتع ابلرعوية اإليطالية بدال من التبعية إليطاليا فقط ،وخيوؽبم ىذا حق اعبلوس ابجملالس الشرعية
والتعاوف مع اغبكومة ،ويف شرؽ أفريقيا حل القانوف األساسي ؿبل اؼبراسيم السابقة ،واعترب القاضي
اإليطايل حارسو األمٌن ،وأنشأت إيطاليا يف ليبيا مستعمرات خأديبية للمجرمٌن واألحداث اؼبتسولٌن
للعمل يف اجملاؿ الزراعي منها مستعمرة الكويفية والربكة والرصبة ببنغازي ،ومستعمرة اعبديدة وعٌن زاره
وسيدي بنور بطرابلس ،وأعد سجن بطرابلس على نظاـ السجوف يف إيطاليا نفسها(.)1
وساؽ بكر بعض الدالئل على أف إيطاليا أقامت العدؿ يف مستعمراهتا األفريقية فهي أصدرت قرارا
ابلعفو عن الثوار الليبيٌن الذين عبئوا إىل البلداف األخرى بعد انتهاء اؼبقاومة اؼبسلحة ،بل وأعادت
األمالؾ اؼبصادرة ألصحاهبا فبا دفع ابؼبهاجرين إىل العودة ،واستالـ تلك اؼبمتلكات ،وأصبحوا يتمتعوف
حبقوقهم الوطنية ويعتربوف أنفسهم رعوية إيطالية ال تبعا إليطاليا( .)2وعلى الصعيد نفسو برىنت إيطاليا
على جعل الناس سواسية أماـ القانوف ووفرت ؽبم األمن واألماف ،وسبكنت من القضاء على االسرتقاؽ
يف شرؽ أفريقيا واغببشة على وجو اػبصوص(.)3
 -3الدور اإليطايل يف خدمة التعليم والثقافة والفن:
أعط ى الشيخ دمحم نور بكر عبانب التعليم والثقافة والفنوف حيزا من اىتماماتو ،وامتدح إيطاليا كثًنا،
وخاصة يف إنشاء اؼبدارس واؼبراكز الثقافية واالىتماـ ابؼبسارح العامة .ففي اؼبستعمرة الليبية ذكر أف
اغبكومة اإليطالية أنشأت ست مدارس إسالمية للبنٌن واثنتٌن للبنات ومدرسة للتعليم الصناعي ،إال أف
اؼبدرسة اإلسالمية الكربى ابؼبدينة كانت أكربىا ،فهي مؤلفة من ثالثة طوابق ،ومن عدة فصوؿ كل
منها يتسع أللف تلميذ ،وقد جهزت ابللوازـ اؼبدرسية واؼبعدات الصحية ،وأنشأت اغبكومة يف كل
ضاحية من ضواحي بنغازي مثل :القوارشة وقمينس وسلوؽ مدرسة وكتّااب ابؼبسجد الرئيسي لتعلم

)(1اؼبصدر نفسو ،ص . 20-19كانت إيطاليا حريصة على عدـ اؼبساس أبمور التقاضي يف الشئوف اػباصة ابؼبسلمٌن؛
فنظرا النعداـ لوجود فيما يبدو لقاضي مسلم يف أرتًناي تتماشى رؤيتو مع وجهة النظر اإليطالية عٌن قاض لييب يف ىذا
اؼبنصب ،لكنو أماـ احتجاج مسلمي أرتًناي استبدؿ بقاض أرتًني أنظر :جواناثف مًناف ،اؼبرجع السابق.
)(2بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص.73-72 ،52
)(3بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص.45-41
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القرآف الكرمي ،ربث إشراؼ إدارة اؼبعارؼ العمومية اليت تعىن ابلتعليم الديين مثلما تفعل الشيء ذاتو
ذباه التعليم اؼبدين(.)1
وأما يف طرابلس فقد أنشأت اغبكومة اإليطالية معهدا علميا عاليا للتخصص يف الثقافة اإلسالمية يتيح
فرصة التدريس ػبرجيو داخل ليبيا وخارجها ،وكاف القائموف عليو إدارة وتدريسا من اؼبسلمٌن ولألعياف
منهم اإلشراؼ عليو يرأسو كبًن اؼبشائخ يف اؼبدينة( .)2وعن ىذا اؼبعهد يقوؿ دمحم نور بكر ":والدراسة
يف اؼبعهد اإلسالمي العايل يف طرابلس تنقسم إىل عدة أقساـ :أوال القسم التجهيزي الثالثي ،واثنيا
القسم التحضًني الرابعي ،واثلثا القسم النهائي وينقسم إىل قسمٌن القسم التحضًني للمعلمٌن والقسم
اآلخر للموظفٌن ،ومن الطلبة الذين يتخرجوف من القسم العايل اػباص ابلشؤوف الدينية الشرعية يعٌن
اؼبفيت والقضاة الشرعيوف وسواىم من رجاؿ الدولة الرظبيٌن"(.)3
وفيما خيص التعليم الصناعي فقد أنشأت اغبكومة اإليطالية يف طرابلس مدرسة للتعليم الصناعي
وخصصت للفتياف األيتاـ الذين ال عائل ؽبم من أبناء اؼبسلمٌن ،يتلقوف فيها مبادئ التعليم األولية مع
التعليم الصناعي مدة أربع سنوات ،والغرض ىو تعليمهم حرفة يعيشوف منها ،والقسم الصناعي يف
اؼبدرسة يشمل عدة مهن منها :صناعة السروج والصياغة واغبدادة والتجليد ،ولكل قسم ورشة اتبعة لو
للتدريب ،وأغبق ابؼبدرسة مدرسة داخلية ظبيت دبدرسة األمًنة دي بيمونيت ،خصصت لألطفاؿ
اؼبصابٌن ابلرمد اغببييب ،وقد خصص قسم للبنات اللوايت علمن على القياـ ابلتدابًن اؼبنزلية ،وأغبقت
ابؼبدرسة قاعة للسينما ،أنفقت عليها اغبكومة اإليطالية مليوين لًنة ،وىي مدرسة تعد منوذجا ال مثيل
لو يف البالد اإلسالمية ،كما أنشأت إيطاليا يف طرابلس مدارس ليلية للشبيبة الفقًنة لتعليمها القراءة
والكتابة ،وفتحت دور السينما لنشر الثقافة يف البالد(.)4

)(1بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص .10، 7وعن اؼبدرسة اإلسالمية الكربى ببنغازي انظر أيضا :بكر ،ليبيا
اإليطالية ،...ص.11
) (2بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص10؛ أيضا :بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص.23
) (3بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص.10
)(4اؼبصدر نفسو ،ص12-10؛ أيضا :بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص.36-32
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واػبالصة فإف إيطاليا أنشأت يف ليبيا 779مدرسة ابتدائية ،بلغ عدد تالميذىا  35506تلميذا،
معظمهم من أبناء اؼبسلمٌن ابإلضافة إىل عشرات آالؼ التالميذ يف اؼبدارس األخرى الدينية والعامة
والفنوف والصنائع وفن التمريض واألسناف(.)1
وأما يف أفريقيا الشرقية فإف اغبكومة اإليطالية وفق ما ذكره الشيخ دمحم نور بكر أقامت معهدا دينيا جبوار
مسجد سكلي ماجي يف مدينة اليداي ابلصوماؿ ،ابإلضافة إىل مدرسة صناعية كربى ،ويف أرتًناي
اىتمت إيطاليا ابلتعليم الصناعي والزراعي فأنشأت عدة مدارس منها مدرسة الفنوف والصنائع ،ومدرسة
زراعية يف أدي ومدرسة للطباعة والتجليد اؼبعروفة دبدرسة سلفاجو راجي وؾبموعة من اؼبدارس
االبتدائية ،كانت مدة التعليم هبا أربع سنوات ،وكاف ىناؾ مدرسة فيكتور عمانويل الثالث ومدرسة
األمًنة بيمونيت أبظبرة واؼبدرسة العربية اإليطالية ومدرسة كرف بعصب ،ويف اغببشة أقيمت مدارس بعد
االحتالؿ اإليطايل يف عدوة وادجيرات(.)2
اىتمت إيطاليا برفع اؼبستوى الفكري ألبناء اؼبستعمرات من خالؿ االىتماـ ابؼبدارس واؼبعاىد،
وابلتعليم العصري واالىتماـ ابلشبيبة علميا وبدنيا وصحيا وتكوين فرؽ الكشافة العربية من بينهم ،وقد
رعى األساتذة اإليطاليوف العادات والتقاليد والعقيدة اإلسالمية خالؿ قيامهم ابلتدريس ،بل إف
االىتماـ اإليطايل ابلتعليم اقرتف ابلتوسع العمراين ،فكلما توسعت إيطاليا يف العمراف توسعت يف إنشاء
اؼبدارس واؼبعاىد(.)3
-4التنمية العمرانية واالقتصادية والصحية اإليطالية يف اؼبستعمرات:
أ -التنمية العمرانية :البناء والعمراف والطرؽ واألسواؽ واؼبزارع وكبوىا كانت مفردات ىامة يف مدح
السياسة اإليطالية يف مؤلفات الشيخ دمحم بكر ،فقد وصف ليبيا من خالؿ زايرتو وذبولو يف مدينيت
بنغازي وطرابلس وضواحيهما أبهنما قطعة من الفردوس ،حيث اغبدائق والبساتٌن والطرؽ اؼبعبدة ،وكال
)(1بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص16، 12؛ أيضا :بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص.19
) (2بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص  .13-12 ،8شغل سلفاجو راجي منصب الوكيل الدبلوماسي اإليطايل يف
مصر 1908 -1902ـ مث اغباكم العاـ يف أظبرة1913-1911ـ واعترب مهندس النشاط الدعائي اإليطايل اػبارجي
يف مصر ومنطقة شرؽ أفريقيا للمزيد عن ىذه الشخصية أنظر:
L. A, Balboni , Gl'Italiani nella Civiltà Egiziana del Secolo XIX, Alessandria, 1906, ,V:III
pp133-165.

)(3بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص17 ،14 ،9؛ أيضا :بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص.14-13
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اؼبدينتٌن كانت آىلة ابلسكاف مزدضبة ابألسواؽ التجارية مزينة ابغبدائق واؼبباين الشاىقة ،وىذا راجع
لصفاء النية والتعاوف بٌن اإليطاليٌن والليبيٌن وكأهنم أبناء عمومة وأىل ،وليس دبستعمر وآخر اتبع
لو(.)1
ويف طرابلس كانت إيطاليا حريصة على عدـ اؼبساس ابؼبدينة القددية ،وابلتايل ظهرت النهضة العمرانية
اعبديدة يف ليبيا خارج السور القدمي من الناحية الغربية ،فقد غرست األشجار وأنشئت األرصفة وبنيت
اؼبباين الشاىقة اعبميلة مثل :دار احملافظة ومبىن الدوائر اغبكومية والكنائس واؼبعابد واؼبساجد
واؼبستشفى الكبًن ودار احملكمة والبنوؾ واؼبصارؼ والفنادؽ ومصنع الدخاف ،ومل يقتصر البناء العصري
على مدينة طرابلس بل شهدت اؼبدف الليبية ذلك مثل بنغازي ومصراتة واػبمس وزلينت ودرنة وطربؽ
هنضة عمرانية فباثلة(.)2
ولصيانة اؼبباين األثرية يف ليبيا شكلت عبنة من أعياف اؼبسلمٌن واؼبوظفٌن اؼبختصٌن برائسة حسونة ابشا
القرمانلي اػببًن ابآلاثر ،كاف مناطا هبا حصر اؼبباين األثرية اإلسالمية وإعداد قائمة بلوازـ الرتميم ،وقد
رفبت الكثًن من اؼبباين األثرية مثل ضباـ درغوت ابشا ،وجامع دمحم ابشا شائب العٌن ،وسور مدينة
طرابلس ،والقلعة ،وكاف ؾبموع ما رمم حوايل ثالثٌن بناء ،كلها رفبت على نفقة اغبكومة اإليطالية(.)3
وفيما خيص الطرؽ فقد أنشأت إيطاليا طريقا بطرابلس العاصمة ،عرؼ ابسم شارع فيكتور عمانويل
الثالث ،ورفبت طرقا أخرى ابلعاصمة ومناطق أخرى ،وإضافة إىل طرؽ السكك اغبديدية ،فقد أنشأت
إيطاليا يف ليبيا الطريق العظيم اؼبعروؼ ابألوتو سرتاد( طريق السيارات) ،واؼبعروؼ ابلطريق الساحلي
اؼبمتد من اغبدود التونسية غراب حى اغبدود اؼبصرية شرقا ،وبطوؿ قدره ألفي كم ،وقد أنشي بعد دراسة
امتدت ألربع سنوات ،وأنشئ مكتب خاص بو أسندت لستة عشر شركة القياـ بتنفيذه منها عشر
شركات ؿبلية ،وقد أمكن بفعل ىذا الطريق استصالح الكثًن من األراضي ،وتسهيل عبور أىل تونس
كبو مصر والعكس ،وتنمية التجارة وتنشيط اغبركة التجارية ابألسواؽ ،ودلل ىذا على النهج العمراين
اغبضاري إليطاليا(.)4
) (1بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص.34-33 ،14، 7
)(2بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص.29-28
)(3اؼبصدر نفسو ،ص.25
)(4اؼبصدر نفسو ،ص35-31 ،6؛ أيضا :بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص.10-7
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ويف أفريقيا الشرقية أنشأت اغبكومة اإليطالية ميناء مصوع واؼبدينة اعبديدة ،واعتنت ابلعاصمة األريتًنية
أظبرة واؼبدف األخرى مثل عصب وشريو ووادي ،ويف الصوماؿ أصبحت مقاديشو مدينة رائعة ال زبتلف
يف صباؽبا عن أي مدينة يف أوراب ،حيت اؼبباين والنقوش والرصيف اؼبسيج ابؼبصابيح الكهرابئية وؿبطة
اإلذاعة الالسلكية واؼبصاحل اغبكومية والكنائس واؼبستشفيات ودور السينما ،والطرؽ الفسيحة
واؼبستعمرات الزراعية ،وعمرت اغبكومة اإليطالية اؼبناطق النائية متل :مًنكا وبرافا ومرجريتا يف جواب
وغًنىا(.)1
ب-التنمية االقتصادية :لقد اىتمت اغبكومة اإليطالية ابلري يف ليبيا وجر اؼبياه من مرتفعات سهل
اعب فارة وبين وليد وغرايف وجنوب بنغازي إىل األراضي السهلية والساحلية ،وحفرت الكثًن من اآلابر يف
غدامس وبعض الواحات الصحراوية ،ووضعت اؼبراعي الشاسعة ربت تصرؼ أىل البادية ،فبا جعل
األىايل يشكروف إيطاليا على ىذه األعماؿ اعبليلة يف الري وتوفًن اؼبراعى(.)2
ويف طرابلس أنشأت اغبكومة اإليطالية اجملمع الزراعي شرقي اؼبدينة بنحو 15كم ،وأغبقت بو حدائق
تظم أشجار الفاكهة اؼبتنوعة ،إضافة إىل أشجار اللوزايت وأشجار الزيتوف ومصاد الرايح ،وحظائر
اؼباشية واػبراؼ واؼباعز ،وإضافة إىل ىذا يقوـ الليبيوف ابلعمل يف عدة مزارع كلها إبشراؼ اجملمع
الزراعي اؼبموؿ من اغبكومة اإليطالية(.)3
وأما يف اؼبستعمرات اإليطالية يف أفريقيا الشرقية أرتًناي والصوماؿ فاإلصالحات اإليطالية يف اجملاؿ
االقتصادي كانت كبًنة ،فقد أصلحت اغبكومة اإليطالية اعبانب الزراعي ابستصالح األراضي،
وقدمت للمزارعٌن اؼبساعدات الفنية واؼبالية ،إلقامة زراعة حديثة ربت إشراؼ األخصائيٌن الزراعٌن
اإليطاليٌن ،الذين أعطوا الدروس للمزارعٌن يف كيفية زراعة األشجار والثمار ومت تدريبهم على ذلك،
وعملت اغبكومة على توفًن اؼبياه للري ،وعلم اؼبزارعوف يف كيفية العناية ابؼبواشي وعالجها عن طريق
تدريبهم وتعريفهم ابلطب البيطري ووقاية اؼبواشي من األمراض واألوبئة ،بل وأسست شركات زراعية

)(1بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص.30-29
) (2سامل اؼبنتصر ،االقتصاد الزراعي ؼبصلحة اؼبسلمٌن منقوؿ بتصرؼ من قبل دمحم نور بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا،...
ص.21
)(3بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص.22-20
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الستخداـ العماؿ من سكاف اؼبنطقة يف العمل أبجر أو ابغبصة يف عدة مناطق ،وقد جرى االىتماـ
ابألشجار ذات الفائدة التجارية الكبًنة مثل شجر اعباوي(.)1
ويف اجملاؿ الصناعي شجعت اغبكومة اإليطالية بناء اؼبصانع وزايدة عددىا مثل صناعة السجاد
واألقمشة واعبلود يف أفريقيا الشرقية وليبيا ،ويف األخًنة جرى العناية ابلصناعة منذ عهد الكونت فوليب
وخصوصا الصناعة احمللية التقليدية ،وبرزت مدينتا طرابلس ومصراتة يف ىذا اجملاؿ ،ويف الوقت الذي
توسعت اغبكومة اإليطالية يف إنشاء األسواؽ اػباصة ابلصناعة احمللية فإهنا أفسحت اجملاؿ أمامها
للمشاركة يف اؼبعارض الدولية ،سواء اليت عقدت يف إيطاليا أو الدوؿ األوربية األخرى مثل معرض
تورينو1928ـ وانبويل1935ـ ،ومعرض انفرس ببلجيكا1930ـ ،وابريس1931ـ(.)2
ج /اعبانب الصحي واإلنساين :بنت اغبكومة اإليطالية اؼبستشفيات اغبديثة يف اؼبدف والقرى ،بغض
النظر عن الكثافة السكانية من عدمها وعمل بتلك اؼبستشفيات أمهر األطباء اإليطاليٌن( .)3ففي
بنغازي أنشأت إيطاليا العيادة اػبًنية العامة ،وىي عيادة عامة تقدـ العالج ؾباان يف الباطنة واألمراض
اعبلدية والعيوف واألسناف ،وهبا قسم تتواله طبيبات لعالج مسلمات بنغازي ،وابؼبدينة أنشئ اؼبستشفى
اؼبركزي االستعماري ببنغازي اؼبزود بكافة اؼبعدات واألجهزة والكهرابء واألشعة لعالج اؼبسلمٌن
والنصارى واليهود ،وكاف لو فروع داخل البالد مثل قمينس غرب بنغازي حبوايل20كم ،ويف مركز سلوؽ
أنشي ملجأ عظيم لألطفاؿ اليتامى من اؼبسلمٌن يتسع ألكثر من  500طفل ،وقد شيدت بو ـبازف
فبلؤة ابألطعمة واؼبؤف واؼبالبس اػباصة بنزالئو ،واقتصر التوظيف فيو على اؼبسلمٌن ،وكاف ىؤالء
األطفاؿ يتم إعدادىم وتعليمهم لكي يلتحقوا ابلوظائف اغبكومية فيما بعد(.)4
ويف طرابلس أنشئ اؼبستشفى العمومي االستعماري واؼبلجأ الرئيسي ودار العجزة ومستشفى السجن
واؼبستشفى اػباص بعالج مرض السل ،يضاؼ إىل ؾبموعة من اؼبستشفيات اػباصة ابألمراض
العفنة(اؼبعدية) والعيوف واؼبستشفيات اؼبتنقلة والعيادات واؼبستوصفات ودار الوالدة وتربية األطفاؿ
واؼبستشفيات اؼبلحقة ابؼبدارس واؼبعاىد لعالج التالميذ والطالب ،وهبذا ربسنت اغبالة الصحية يف ليبيا
)(1بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص.24-22
)(2اؼبصدر نفسو ،ص.27-26
)(3اؼبصدر نفسو ،ص.14
)(4اؼبصدر نفسو ،ص16-15 ،7؛ أيضا :بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص.13-12 ،10-8
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بعد االحتالؿ اإليطايل ،بدليل اختفاء الكثًن من األمراض الفتاكة والزايدة اؼبلحوظة يف عدد األنفس،
ففي طرابلس مثال زاد عدد السكاف بنحو النصف تقريبا مقارنة ابلفرتة العثمانية(.)1
ويف أرتًناي والصوماؿ شيدت اغبكومة اإليطالية اؼبالجئ لليتامى واألطفاؿ اؼبهملٌن واؼبستشفيات
واؼبستوصفات ومعامل التحليل وفحص الدـ والبكرتاي ،ومستشفيات أمراض العيوف واعبلدية ومكافحة
األمراض اؼبعدية ،واليت تنتقل من بالد العرب واؽبند ،وكاف األطباء اإليطاليوف يؤدوف عملهم بكل مهارة
حى أف األىايل كانوا يفدوف على اؼبستشفيات اإليطالية دوف غًنىا لثقتهم يف الطب اإليطايل(.)2
 -5رضى سكاف اؼبستعمرات ابالحتالؿ اإليطايل الفاشي:
يقوؿ الشيخ دمحم بكر ":إف اغبكومة اإليطالية وضعت قواعد راسخة لإلصالح ،ومن النتائج اليت
وصلت إليها يف مستعمراهتا اإلسالمية اليت قامت هبا قوبلت من صبيع السكاف ابالرتياح التاـ؛ ألهنم
شعروا أبهنا نشرت السالـ بعد الشقاؽ واػبصاـ ،وعممت الزراعة وعنيت برتبية اؼبواشي ،وجلبت ؽبم
الرخاء واؽبناء برتويج التجارة ونشر الصنائع وربسٌن الزراعة ،ووضعت ؽبم أنظمة سياسية ومدنية كاف ؽبا
شأهنا يف جلب األمواؿ إىل البالد وتشغيل األيدي العاملة ،وىو ما أخرجها من الظالـ إىل النور وأنطق
ألسنة سكاهنا ابلشكر للحكومة اإليطالية والثناء عليها ،وذكر أعماؽبا اجمليدة ابإلجالؿ واالحرتاـ"(.)3
لقد ساؽ الشيخ دمحم نور بكر ؾبموعة من الشهادات اغبية والوقائع للربىنة على حب سكاف
اؼبستعمرات يف أفريقيا للحكم الفاشي ورموزه ،ففيما خيص الشهادات فقد أورد الشيخ بكر أربعة منها،
أوالىا كانت للسيد عمر ابشا حليم اللييب اؼبقيم ابلقاىرة ،والذي زار بنغازي وبعض مدف برقة،
وأعجب ابإلقبازات اإليطالية فيها ،فأدىل بتصريح للجرائد احمللية ابؼبدينة فرباير1935ـ ضمنو إعجابو
وخأكيده على أف الليبيٌن مل يعايشوا عهدا متحضرا إال خالؿ العهد الفاشي ،والشهادة الثانية كانت
للمعتمد الفرنسي يف تونس اؼبسيو بًنتوف الذي زار مدينة طرابلس وضواحيها وأعجب ابلتطور الزراعي
فيها بسبب السياسة اإليطالية ،وقد أدىل ىو اآلخر بتصريح عن ذلك نشر يف جريدة الديبيش دي
تونيس بتاريخ 14يونيو 1935ـ ،وأما الشهادة الثالثة فهي الشيخ دمحم عويسة من كبار مشائخ برقة،
وقد نشر تصرحيو يف بعض الصحف اؼبصرية بتاريخ7سبتمرب1935ـ قارف بٌن حياة الليبيٌن السابقة
)(1بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص17-15؛ أيضا :بكر ،ليبيا اإليطالية ،...ص.31-26 ،19-16
)(2بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص .18-17 ،13
)(3اؼبصدر نفسو ،ص.24
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ويف ظل االحتالؿ الفاشي فرأى أف ليبيا تعيش أزىى العصور ،وأف إيطاليا احرتمت اإلسالـ واؼبسلمٌن،
وأف الليبيٌن مدينوف ؽبا على ما ربقق ؽبم ،وأف إيطاليا برىنت على أهنا أـ اغبضارة الالتينية(.)1
واما الشهادة الرابعة فهي للسيد سامل اؼبنتصر ،ونشرت يف جريدة جورانيل دي إيطاليا الصادرة ابلقاىرة
بتاريخ18سبتمرب1935ـ ربت عنواف الفاشستية واإلسالـ ،وقد أثين على اغبكم الفاشي يف ليبيا،
واعبهود اعببارة إلصالح ليبيا اليت يبذؽبا حكاـ ليبيا بدءا من اؼبارشاؿ ابدوليو وحى اؼبارشاؿ ابلبو،
وسعيهم إلقامة هنضة زراعية ص ناعية عمرانية ثقافية تعليمية فيها ،جعلت الليبيٌن مدنيوف ؽبا ،وأثين على
قانوف اعبنسية اإليطايل ورأى أنو يساوي بٌن الليبيٌن واإليطاليٌن(.)2
وأما الوقائع فهي أربعة كذلك اثنتاف زبصاف ليبيا ،وتتعلقاف ابلرتحيب اؼبنقطع النظًن الذي لقيو زعيم
اغبزب الفاشي اغباكم يف روما الدوتشي موسوليين عند زايرة األخًن ليبيا مارس1937ـ الفتتاح الطريق
الساحلي ،وقد أعجب الشيخ دمحم نور بكر هبذه الزايرة وكما مر بنا أعاد طباعة كتابو إيطاليا يف
مستعمراهتا لتضمينها زايرة الدوتشي ىذه ،وأفرد ؽبا فصال يعد من أطوؿ فصوؿ كتابو .بدأت الزايرة من
طربؽ مث إىل مساعد مث برا حى بنغازي فإجدابيا وصوال إىل مصراتة وزلينت مث إىل طرابلس مث إىل الزاوية
وصرباتة وحى اغبدود التونسية والرجوع اثنية إىل طرابلس مث اتجوراء فاػبمس مث مسالتة فرتىونة
والرجوع إىل طرابلس فاؼبغادرة حبرا كبو بالده ،لقد ذبوؿ الدوتشي يف ىذه اؼبدف وبعض ضواحيها وزار
اؼبؤسسات اإليطالية فيها اؼبدنية والعسكرية واإلدارية وزار اؼبؤسسات اإلسالمية كبعض اؼبساجد،
وأىدى بعضها مصابيح كهرابئية ،وأنعم على سكاف بعض القرى ببعض اؽببات واألطعمة ،وقد قوبل
موكبو حاؿ دخولو اؼبدف الليبية ابلتهليل والتكبًن واالحتفاالت والعروض الفنية ترحيبا دبقدمو ،وكاف
القضاة وكبار الوجهاء واألعياف واؼبشائخ يف مقدمة مستقبليو ،وقد ألقوا اػبطب يف صبوع الناس حبضور
الدوتشي عربوا عن رضاىم ابالحتالؿ الفاشي ،وشكرىم للدوتشي على التقدـ اغبضاري الذي ؼبسوه
ورضاىم ابغبكم اإليطايل ،بدليل ىذه االستقباالت العفوية للدوتشي ،وقد حرص األخًن على شكر
الليبيٌن على مساعدهتم إليطاليا يف حرب اغببشة ،كما حرص على اصطحاب ؾبموعة من الصحفيٌن

)(1بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص.55-54
)(2اؼبصدر نفسو ،ص.64-56
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الشواـ واؼبصريٌن بشكل خاص لرؤية اإلقبازات الفاشية يف ليبيا وطلب منهم إبالغها لشعوهبم والرأي
العاـ يف بلداهنم(.)1
اعترب الشيخ دمحم نور بكر أف زايرة الدوتشي موسوليين إىل اؼبستعمرة الليبية قد دللت على احرتاـ إيطاليا
للمسلمٌن واإلسالـ ،وأف موقف إيطاليا من اؼبسلمٌن جعل الكثًن من الدوؿ الغربية تغًن سياستها ذباه
اإلسالـ ،بل إف اؼبعاىدة اؼبصرية اإلقبليزية 1936ـ ما كانت لتربـ لوال احتالؿ إيطاليا اغببشة(.)2
وأما الواقعتاف األخًناتف فإهنما زبصاف شرؽ أفريقيا ،وتؤكداف على والء اؼبسلمٌن إليطاليا ،فعندما
احتلت القوات اإليطالية عدوة إابف اغبرب اغببشية اجتمع ألوؼ من اؼبسلمٌن يف طرابلس ونظموا موكبا
لتهنئة اغباكم العاـ هبذا االنتصار وفعل مسلمو أريرتاي الشيء ذاتو ،وقدـ مسلمو مصوع 270ألف لًنة
إيطالية للحاكم اإليطايل ،ليقدمها ابظبهم للحكومة يف روما ،واحتج مسلمو اؼبستعمرات اإليطالية على
عقوابت عصبة األمم على إيطاليا ،وىذا اؼبوقف راجع إىل اغبياة الكردية اليت كانوا يعيشوهنا يف ظل
اغبكم اإليطايل(.)3
ويف أديس أاباب خرجت مظاىرة بتاريخ15سبتمرب1936ـ عربت عن والء اؼبسلمٌن يف اغببشة إليطاليا
وترحيبهم ابحتالؽبا ،وأعدوا موكبا رفعوا خاللو العلم اإليطايل وساروا حى مقر إقامة اغباكم العاـ
غراسياين وسط ىتافات اعبماىًن والتكبًن والتهليل ،ويف مقر اغباكم اجتمع لفيف من زعماء اؼبظاىرة
وىم من كبار األعياف بغراسياين وعربوا لو عن والئهم إليطاليا ،فقابلهم برتحاب وكرـ كبًنين ،وألقى
فيهم خطبة أوضح فيها أف إيطاليا ربرتـ القرآف الكرمي واإلسالـ ،والدليل أهنا ستجعل من بعض اؼبدف
اغببشية مثل ىرر مراكز للثقافة اإلسالمية ،ىذا فضال عن إنشاء اؼبدارس اإلسالمية والعناية ابؼبساجد،
انىيك عن العلوـ العصرية اغبديثة ،وأف إيطاليا تثين على مسامهة اؼبسلمٌن يف اغبرب إىل جانبها ضد
النجاشي ،وأهنا سعيدة بتوافد مسلمي ليبيا والصوماؿ وأرتًناي على اغببشة ومساعدة إيطاليا ،وأف
األخًنة تؤكد على احرتامها للعقيدة اإلسالمية ،وصيانة األمالؾ اػباصة وحرية األفراد ،وأكد غراسياين
أنو ال يستخدـ القوة إال مع مثري الشغب ،وفند ما قيل عنو أثناء اغبرب يف ليبيا ،فقد عامل اؼبطيعٌن

)(1اؼبصدر نفسو ،ص.49-34
)(2اؼبصدر نفسو ،ص.51-50
)(3اؼبصدر نفسو ،ص.66
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من الليبيٌن بكل ؿببة واحرتاـ ،وعاقب العصاة أبشد أنواع العذاب ،ويف ختاـ اللقاء أنعم غراسياين على
فقراء اعبموع اليت احتشدت أماـ مقر إقامتو ببعض اإلعاانت اؼبالية(.)1
لقد أشبرت اؼبواقف اإليطالية ىذه عن نتائج جد إجيابية ،فالشيخ دمحم نور بكر ذكر أنو بعد اللقاء
السالف الذكر مع غراسياين تواصلت االحتفاالت واؼبهرجاانت اؼبؤيدة إليطاليا ،وبتاريخ12
أكتوبر1936ـ وصل أديس أاباب كبو ألف من أعياف اؼبسلمٌن جاءوا من أرتًناي والصوماؿ وىرر وجيما
وكافا ووليجا واليمن وحضر موت ،واجتمعوا بسراي اغبكومة اإليطالية مع غراسياين اغباكم العاـ وقرأ
ابلنيابة عنهم الشيخ عيسى القطربي كتااب يشكروف فيو إيطاليا على سياستها الرشيدة واؼبساواة بٌن
اؼبسيحيٌن واؼبسلمٌن ،فشكرىم غراسياين وأكد على احرتاـ إيطاليا ألي مسلم بغض النظر عن بلده
الذي يقيم فيو ،ووعد ابلشروع يف بناء اؼبساجد واؼبدارس اإلسالمية بعد انتهاء شتاء ذلك العاـ(.)2
اخلالصة:

ىكذا كانت مؤلفات الشيخ دمحم بكر صورة حية للدعاية اإليطالية ،وأف إيطاليا الفاشية قد حاولت
االستفادة من الشيخ دمحم نور بكر قدر اإلمكاف يف تغيًن نظرة الرأي العاـ االسالمي ذباه إيطاليا
الفاشية بعد احتالؿ اغببشة1936-1935ـ ،بل واؼبسامهة يف أف يكوف إليطاليا موطأ قدـ يف
األزىر ،وتوجيو بعض مشائخو وطالبو ػبدمة السياسات الفاشية يف اؼبنطقة.
ىناؾ صبلة من اؼبالحظات اليت تسجل على مؤلفات الشيخ بكر وعلى صاحبها ،فهو بغض النظر عن
األسباب والدوافع اليت جعلتو على عالقة طيبة ابإليطاليٌن فإنو أورد الشيء اغبسن يف السياسة اإليطالية،
وتغافل عمدا عن السياسات الدموية إليطاليا الفاشية وخاصة يف ليبيا واغببشة ،اليت مازالت ترد عنها التقارير
الرظبية اؼبصرية والدولية وتنشر عرب الصحافة احمللية واألجنبية( ،)3لكنو أماط عنها اللثاـ مكتفيا بوجهة النظر
اإليطالية وحسب.
مل تكن وجهة ال نظر اإليطالية متمثلة يف التقارير أو الصحف اؼبؤيدة واؼبعلومات اليت قدمت للشيخ دمحم نور بكر
لالعتماد عليها يف تدوين مؤلفاتو أو نشر مقاالتو وحسب بل إنو خالؿ زايرتو القصًنة ؼبدينيت بنغازي وطرابلس
وبعض ضواحيهما مل يسمح لو إال بزايرة أماكن ؿبددة ،ولقاء شخصيات ؿبددة وإظهار الرباعة اإليطالية يف
اغبضارة وإفهاـ القراء على أساس أف اؼبشاريع اإليطالية إمنا أعدت لرفاىية أبناء اؼبسلمٌن وحسب .لقد فات
)(1اؼبصدر نفسو ،ص.71-68
)(2اؼبصدر نفسو ،ص.71
)(3مرسي عرايب ،اؼبرجع السابق ،ص.360-280
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على الشيخ دمحم نور بكر أف ما قامت بو إيطاليا كاف ػبدمة اإليطاليٌن وأف السياسة اإليطالية كاف ظاىرىا
خدمة اؼبسلمٌن والباطن خيفي أغراضا أخرى ،وأمهها ربويل العنصر احمللي ػبدـ للسياسة الفاشية مثال عن طريق
نظاـ الشبيبة الفاشي( . )1كاف اؽبدؼ طلينة الشباب وإعدادىم لالستفادة منهم ابلتبشًن ابؼببادئ الفاشية،
وإدخاؽبم للعمل ضمن اعبيش اإليطايل عند الضرورة .وأما التعليم الصناعي واغبريف فاؼبقصود منو توفًن األيدي
العاملة الرخيصة للحكومة اإليطالية سواء يف اؼبزارع أو اؼبصانع أو كبوىا(.)2
مل يلتفت الشيخ دمحم نور بكر خالؿ سرد الوقائع واألحداث يف مؤلفاتو إىل أف إيطاليا كانت حريصة على
ؿباولة إظهار وإحياء النزعة االستعمارية التسلطية وتذكًن اؼبسلمٌن ابالحتالؿ الروماين ،وأف ليبيا مثال كانت
للروماف قبل أف تكوف للمسلمٌن ،فأقواس النصر وزايرة قبور القتلى اإليطاليٌن يف طرابلس ،وتسمية بعض
اؼبؤسسات والشوارع أبظباء إيطالية قددية أو حديثة تؤكد على النهج االستعماري الفاشي لطلينة اؼبستعمرات
األفريقية وحسب.
كانت اؼبب الغة واضحة يف وصف االحتفاالت اليت أقامها سكاف اؼبستعمرات عند استقباؽبم لكبار الشخصيات
اإليطالية ،فهي احتفاالت وإف صح خرب وقوعها لكنها كانت معدة سلفا وردبا أجرب الناس على حضورىا
ابلقوة ،كما أجرب كبار الشخصيات اإلسالمية على إلقاء اػبطب والبياانت اؼبؤيدة إليطاليا إما خوفا وإما طمعا
يف اؽببات اؼبالية اإليطالية ،ويف كلتا اغبالتٌن مل تكن عن طيب خاطر.
وأخًنا نقوؿ :إنو من الواضح أف الشيخ دمحم نور بكر كاف على عجلة من أمره لطباعة ونشر كتابيو ووضعهما
بٌن يدي القراء ابألزىر وخارجة؛ لتحسٌن صورة إيطاليا ،كما أف العمل مع اؼبخابرات اإليطالية والذي تصاعد
بعد سنة  1937ـ ابألزىر مل يرتؾ لو فراغا إلضافة أو مراجعة ما كتب؛ فاألخطاء جاءت جسيمة يف لفظ
بعض الشخصيات أو تسمية اؼبدف أو حى صياغة األلفاظ اؼبادحة إليطاليا أو حى لعملو ،الذي وصفو أبنو ال
أيتيو الباطل من بٌن يديو وال من خلفو( .)3وال يسمح اؼبقاـ ىنا لسرد تلك األخطاء واؽبفوات اتركٌن للقارئ
التعرؼ عليها خالؿ قراءة مؤلفات الشيخ وإصداراتو ،مع التذكًن أبف ىذه األخطاء ال تقلل من قيمة اؼبادة
العلمية يف مؤلفات الشيخ دمحم نور بكر ابعتبار أهنا مصدر فريد واندر وذو قيمة عند دراسة اتريخ تلك اغبقبة.
)(1دار الواثئق اؼبصرية ،واثئق وزارة اػبارجية اؼبصرية ،األرشيف السري اعبديد ،احملفظة ،297مذكرة وزارة اػبارجية
اؼبصرية عن الفاشية؛ أيضا :دمحم عبد هللا عناف ،اتريخ اعبمعيات السرية واغبركات اؽبدامة ،مؤسسة ـبتار للنشر والتوزيع،
القاىرة ،1991 ،ص .222 – 221
)(2بكر ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،...ص.17

)(3انظر خبصوص ىذه األخطاء الصفحات أرقاـ ،74 ،71 ،43 ،40 ،38 ،29 ،27، 25، 21-8،19-7من كتاب
إيطاليا يف مستعمراهتا ،...والصفحات أرقاـ 37- 36 ،33من كتاب ليبيا اإليطالية حملمد نور بكر.
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قائمة املصادر واملراجع
أوال :الواثئق غًن اؼبنشورة:
أ -دار الواثئق اؼبصرية ابلقاىرة:
عابدين :األمن العاـ ،احملفظة رقم (.)7 وزارة اػبارجية اؼبصرية: األرشيف السري اعبديد ،احملفظة رقم  120واحملفظة رقم.297 الكود األرشيفي ،0078-010243.احملفظة 667ب -اؼبركز اللييب للمحفوظات والدراسات التارخيية طرابلس شعبة الواثئق العربية
اؼبلف رقم 14شكري فيصل الظرؼ الرابع والظرؼ السادس.
رفائيلي رابيكس ،ترسيخ السيادة اإليطالية يف طرابلس الغرب" والية الكونت جوسييب فوليب -1921
 ،" 1925ـبطوط كتاب ترصبة مشس الدين عرايب بن عمراف ربت الطبع من قبل اؼبركز اللييب
للمحفوظات والدراسات التارخيية طرابلس.
اثنيا :الواثئق اؼبنشورة:
 الواثئق اإليطالية اؼبنشورة ،اجملموعة السادسة عشر ،ترصبة :اؼبهدي الرتيكي ،إعداد :قبمي رجبضياؼ ،مركز جهاد الليبيٌن للدراسات التارخيية ،طرابلس ،ط.1993 ،1/
اثلثا :مصادر ومراجع ابللغة العربية:
 بكر ،دمحم نور ،إيطاليا يف مستعمراهتا ،مطبعة اإلخاء ابػبازندار ،القاىرة ،ط.1937، 2/ بكر ،دمحم نور ،ليبيا اإليطالية رقيها عمرانيا واجتماعيا وثقافيا ،مطبعة اإلخاء ابػبازندار ،القاىرة،.1938
 بورشيناري ،كارلو قويت ،العالقات العربية اإليطالية  1930-1902واؼبتضمنة مذكرات أنريكوإ نسباتو ،ترصبة :عمر الباروين ،مراجعة :عبد الرضبن سامل العجيلي ،مركز جهاد الليبيٌن للدراسات
التارخيية ،طرابلس.1980 ،
 اثبت ،دمحم ،جولة يف ربوع العامل اإلسالمي من مشاىدات سائح مصري ،مكتبة النهضة اؼبصرية،القاىرة1939 ،ـ.
حبيب ،توفيق ،رحالت الصحايف العجوز ،صبع :عبد هللا حبيب ،مطبعة األمانة ،القاىرة.1939 ،363

6102 يناير

العدد اخلامس

جملة البحوث األكادميية

 إجراءات الطوارئ الربيطانية يف مصر ذباه النزاع اإليطايل اغببشي سنة، طلعت إظباعيل، رمضاف.1987 ، القاىرة، مكتبة األقبلو اؼبصرية، دراسة واثئقية1935
، مؤسسة ـبتار للنشر والتوزيع، اتريخ اعبمعيات السرية واغبركات اؽبدامة، دمحم عبد هللا، عناف.1991 ،القاىرة
 اؼبركز الوطين،1943-1882 النشاط اإليطايل يف مصر ذباه استعمار ليبيا، مفتاح بلعيد، غويطة.2009، 1/ ط، طرابلس،للمحفوظات والدراسات التارخيية
: مصادر ومراجع ابللغات األجنبية:رابعا
- Balboni, L. A, Gl'Italiani nella Civiltà Egiziana del Secolo
XIX, Alessandria,VIII, 1906.
- Baldinetti, Anna, Orientalismo E Colonialismo La Ricerca di
Consenso in Egitto per L'impresa di libia, Presentazione di
Salvatore Bono , Roma , 1997,pp38-41.
- Caserta, Di Albino, Staria poli Interna men ; A Ricordo Dell
Internamento Subito Nel Compi di Concontramento, Dagli
Italiani D’ Egitto, Roma, 1975.
- Cassuto, Aldo, L'Italia E L'Egito (L'Italia E Il Levante), Tomaso
Sillani, Roma,1934.
- Il Giornal D'Oriente.
- Sammarco, Angelo, Civiltà Italiana nel Mondo in Egitto,
Roma, 1939.
- Sammarco, Angelo, Gli Italianai in Egitto Il Contributo
Italiano Nella Formazione dell’ Egitto Moderno, Alessandria D’
Egitto, E Dizioni del Fascio, XV, 1937.
- Masi, Corrado, Gli Italiani in Egito, Rassegna Italiana, Roma,
Febb 1933;
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خامسا :الرسائل العلمية غًن اؼبنشورة:
 عرايب ،مرسي ـبتار قطب ،العالقات اؼبصرية اإليطالية ،1952-1919رسالة دكتوراه غًن منشورة،قسم التاريخ كلية اآلداب جامعة بنها.2013،
سادسا :شبكة اؼبعلومات(األنرتنت):
-http://www.wata.cc/forums/showthread.
-http://www.mubarak-inst.
-. http://alazharmemory.eg
www.allsaho.com,4/12/2011.
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