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 ليبيا بني االعرتاف الدويل وإعالن االستقالل
 م2192ديسمرب  19 –م2191نوفمرب 12)ادلرحلة االنتقالية( 

  جهان أ. علي دمحم                                                                              
 جامعة مصراتة - كلية اآلداب                                                                        

٘تر ليبيا ىذه األايم بفًتة انتقالية شبيهة إىل حد ما ابلفًتة االنتقالية اليت مرت هبا منتصف 
 35م وإعالن االستقالل يف :2:5نوفمرب سنة  32القرن العشرين ما بُت صدور وثيقة االستقالل يف 

م، ينبغي علينا أن ندرس ىذه الفًتة جيدا حىت نستطيع أن نفهم الواقع الذي 2:62ديسمرب سنة 
ومع ىذا التغَت تبقى  ،ألن األطراف ىي نفسها تقريبا رغم تغَت ظروف الزمان وادلكان ،نعيشو اليوم

فالذي كرس مبدأ التقسيم والنظام  ،للدول الكربى ىناك قواسم مشًتكة تتمثل يف األىداف اإلسًتاتيجية
 ،الفيدرايل يف ليبيا ابألمس ىو نفسو من دعا إىل أول اجتماع للحراك الفيدرايل ٔتصنع الصابون اليوم

وأن الشعب الذي  ،وإن اجلهة اليت رعت ىذه الفًتة ٔتندوهبا ابألمس ىي نفسها اليت تعمل ىذا اليوم
 .و نفسو من يدفعها اليومدفع ضريبة احلرية ابألمس ى

الكثَت من أبناء شعبنا اليوم ال يعلمون شيئا عن الطريق ادلعبد ابلشوك الذي سار عليو 
أجدادان وآابؤان للوصول بليبيا إىل بر األمان لكي نعيش ضلن بكرامة حقيقية يف ظل دولة مستقلة تنعم 

ونسارع يف  ،ولة يف ىذا العمل العظيمإن جهل الكثَت منا هبذا جعلنا نفرط بسه ،ابالستقرار والرخاء
لذا فإن من يريد التعرف على مالمح تلك الفًتة  ،إتباع نعقة كل انعق ولو كان يسَت بنا إىل حتفنا

فلماذا قامت الدول الكربى برفع  ،وينمو الشعور الوطٍت ،ستواجهو تساؤالت يف إجابتها يكمن الفهم
ا قامت ادلنظمة الدولية إبصدار اعًتافها ابستقالل ليبيا؟ وكيف القضية الليبية إىل اجلمعية العامة؟ ودلاذ

االستقالل تعامل الليبيون مع ىذا القرار؟ وما ىي ادلواقف احلقيقية للدول الكربى ٕتاه صدور وثيقة 
 وبعد إعالن االستقالل؟

 ;ىي ،من أجل اإلجابة على ىذه التساؤالت مت ٖتديد أىداف ىذه الدراسة يف عدة نقاط
 ،ودراسة نقدية لوثيقة االستقالل ،رف على تطور األحداث داخل ليبيا قبيل االعًتاف الدويلالتع

واإلحاطة بظروف إعالن استقالل  ،والتعرف على كيفية تنفيذ الشروط الدولية خالل ادلرحلة االنتقالية
 واستقصاء حقيقة مواقف الدول الكربى من استقالل ليبيا.   ،ليبيا
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 :ويلقبيل االعرتاف الد
بعد فشل الدول الكربى يف االتفاق على حل قضااي ادلستعمرات اإليطالية أحيلت القضية  

م إىل اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة تنفيذا دلقررات مؤ٘تر الصلح يف ابريس 2:59سبتمرب 26كلها يف 
الثالثة م، وقد تناولت اجلمعية العامة ىذه القضية خالل الدورتُت 2:58فرباير  21الصادرة يف 

 لكن الدورة الرابعة كانت الدورة احلامسة ابلنسبة للقضية الليبية. ،والرابعة
لقد شهدت الفًتة بُت الدورتُت الثالثة والرابعة أحدااث خطَتة على أرض ليبيا، فعندما شعرت 

عمدت ـ خصوصا  ،الدول الكربى إن األمر أفلت من يدىا وأن ليبيا قد تضيع منها وتنال استقالذلا
تقدمي مشروع اتفاق  ؛ومن أىم العراقيل اليت صنعتها ،ريطانيا ـ إىل انتهاج وسائل العرقلة وزرع الفنتب

 ،م:2:5مايو  28القتسام ليبيا بينها وبُت إيطاليا وفرنسا، عرف يف التاريخ ٔتشروع بيفن سفورزا 
هنا استقالل برقة يف أول وبعد ىذا أبقل من شهر عمدت بريطانيا إىل صنع أمر واقع لتجزئة البالد إبعال

 .  (1)م دون غَتىا من مناطق ليبيا:2:5 يونيو
يف جدول أعمال الدورة الرابعة للجمعية العامة  :2لقد كانت القضية الليبية ىي النقطة 

وعلى  ،ففي داخل ليبيا ظهر كيان مستقل وىو إمارة برقة ؛وسط تغَتات يف الظروف عن الدورة الثالثة
وبداية مرحلة  ،ميثاق مشال األطلسي فكان أساسا لتقسيم العامل إىل معسكرينمستوى العامل عقد 

 .(2)احلرب الباردة
م أحالت اجلمعية العامة قضية ادلستعمرات اإليطالية على اللجنة :2:5سبتمرب  33يف 

مرب سبت 41وابتدأت اللجنة السياسية ٔتناقشة القضية الليبية يف  ،السياسية لفحصها وإعداد تقرير عنها
وكانت ىناك مداوالت طويلة بُت الدول ادلختلفة، وتقدمت كل دولة ٔتقًتحاهتا حيال  :2:5

 ادلوضوع.
وما أن أحيلت قضية ادلستعمرات اإليطالية على اللجنة السياسية اليت وافقت على االستماع 

والقاىرة للدفاع إىل آراء األحزاب السياسية واألىلية يف ليبيا حىت توجهت الوفود من طرابلس وبنغازي 
                                                 

، وأيضا; دمحم اذلادي أبو 314م( ص3114 ،ليبيا انبعاث أمة وسقوط دولة، مؤسسة اجلمل )كولونيا ،مصطفى أمحد بن حليم ((1
م(، 3123 ،دار ومكتبة الشعب )مصراتة ،2ط ،(2:74-:2:4كفاح الشعب اللييب من أجل االستقالل والوحدة )  ،عجيلة

وزارة الثقافة واجملتمع ادلدين  ،2ط م2:62-2:52مجعية عمر ادلختار  ،دمحم ادلفيت ;يراجع أيضا 395،396،414ص ،2ج
 ..294م( ص3123 ،)طرابلس

 .435ص ،ادلرجع السابق ،دمحم اذلادي أبوعجيلة ((2
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ويف نيويورك حدث تقارب كبَت بُت وفود شرق وغرب ليبيا وتفاىم يف وجهات  ،عن القضية الليبية
وقد برز ىذا القلق يف ضغطها  ،شلا أاثر قلق اإلصلليز الذين تعهدوا بتغطية مصاريف وفد برقة ،النظر

وقد بلغ من غضب  ،من ٕتاوز حدودهعلى ادلؤ٘تر الوطٍت الربقاوي الذي أبرق إىل وفده يف برقة حيذره 
 . (1)ا عن تعهدىم بتغطية مصاريف الوفداإلصلليز حدا إىل أهنم تراجعو 

عضوا لتنسيق ادلقًتحات وإعداد مشروع  32شكلت اللجنة السياسية جلنة فرعية تتكون من 
وقد أبلت الوفود الليبية بالء حسنا يف سبيل  ،م:2:5أكتوبر  22وابتدأت اللجنة جلساهتا يوم  ،قرار

م حُت انتهت :2:5نوفمرب  2جلسة حىت  :3استقالل بالدىم أمام اللجنة السياسية اليت عقدت 
 .(2)قرارىا بشأن ليبيا على ضوء نقاطوإىل مشروع قرار أحالتو إىل اجلمعية العامة الٗتاذ 

 :دراسة وثيقة االعرتاف الدويل ابستقالل ليبيا
م من الدورة :2:5نوفمرب  32اليت عقدهتا اجلمعية العامة بكامل ىيئتها يف  36يف اجللسة 

. توصي اجلمعية العامة لألمم .. (3)بعد االستنادات ،(”A”IV 289الرابعة اٗتذت القرار رقم ) 
  ;يتادلتحدة ٔتا أي

 ليبيا اليت تشمل برقة وطرابلس وفزان ستكون دولة مستقلة ذات سيادة.
 م. 2:63يسري مفعول ىذا االستقالل يف اقرب فرصة شلكنة ال تتجاوز أول يناير 

أن يقرر دستور ليبيا ٔتا فيو من نوع احلكومة بواسطة شلثلي السكان يف برقة وطرابلس وفزان 
 الذين جيتمعون ويتشاورون على شكل مجعية وطنية.

سيكون يف ليبيا  ،ستقلةوتشكيل حكومة م ،ألجل مساعدة أىايل ليبيا يف وضع الدستور
 مندوب من طرف ىيئة األمم تعينو اجلمعية العامة، ولو رللس يساعده ويرشده.

                                                 

يراجع نفس ادلرجع لالطالع على الربقيات ادلتبادلة بُت ادلؤ٘تر الوطٍت  ،351 ،345ص  ،مجعية عمر ادلختار ،دمحم ادلفيت ((1
 .356 – 353ص  الربقاوي ووفد برقة

شركة  ،2ط ،عثمان اجلبايل ادلثلوثي ;ترمجة ،ليبيا ادلملكة العربية اجلديدة يف مشال أفريقيا)مذكرات( ،ىنري سَتانو فيالر;يراجع (2)
 .72،73م( ص 3124 ،ادلدى )طرابلس

 ،مصطفى أمحد بن حليم ;وكذلك ، 463 – 461ص ،ادلرجع السابق ،دمحم اذلادي أبو عجيلة ;يراجع النص الكامل للقرار (3)
 ،دار ادلعرفة )بَتوت ،6ط ،اتريخ احلركة السنوسية يف مشال أفريقيا ،علي دمحم الصاليب ;وأيضا ،316،317ص  ،ادلصدر السابق

 ..667،668م( ص3122



   وإعالن االستقاللليبيا بني االعرتاف الدويل العدد الثامن                                 -جملة البحوث األكادميية 

 - 351 -   

  

يقدم مندوب ىيئة األمم ادلتحدة ابلتشاور مع اجمللس تقريرا سنواي وأي تقارير أخرى يرى 
ئة األمم أو ويضاف إىل ىذه التقارير أية مذكرة أو وثيقة يرى مندوب ىي ،أمهيتها إىل السكرتَت العام

  .عضو من أعضاء اجمللس رفعها إىل ىيئة األمم
 هم:  ،سيكون اجمللس من مخسة أعضاء

وادلملكة  ،وابكستان ،وإيطاليا ،وفرنسا ،شلثل واحد تعينو احلكومة كل من البالد اآلتية؛ مصر
 والوالايت ادلتحدة. ،ادلتحدة

 وشلثل واحد عن األقليات يف ليبيا. ،شلثل واحد عن كل من الوالايت الثالثة يف ليبيا
 ،يعُت مندوب األمم ادلتحدة يف الفقرة السادسة)ب( بعد التشاور مع السلطات اإلدارية

وشلثلي احلكومات ادلذكورة يف الفقرة السادسة والشخصيات البارزة وشلثلي األحزاب السياسية واذليئات 
 يف ادلناطق ادلختصة.

ولو أن يسًتشد آبراء سلتلف  ،ائفو أعضاء رللسو ويسًتشد هبميستشَت ادلندوب أثناء أتدية وظ
 األعضاء ابلنسبة للمناطق أو ادلوضوعات ادلختلفة. 

دلندوب ىيئة األمم ادلتحدة أن يقدم إىل اجلمعية العمومية وللمجلس االقتصادي واالجتماعي 
ثناء فًتة االنتقال ٓتصوص وللسكرتَت العام اقًتاحات عن التدابَت اليت ترى ىيئة األمم أن تتخذىا أ

 ادلسائل االقتصادية واالجتماعية يف ليبيا.
 تقوم الدولة القائمة ابإلدارة ابلتعاون مع ادلندوب فيما يلي:

 تشرع حاال يف اختيار اخلطوات الالزمة لنقل احلكم إىل حكومة دستورية مستقلة.
ستقالذلا والتعاون يف تكوين أن تقوم إبدارة البالد بغرض ادلساعدة يف إفامة وحدة ليبيا وا

 اإلدارات احلكومية وتنسيق جهودىا ذلذه الغاية.
 تقدمي تقرير سنوي إىل اجلمعية العامة عن اخلطوات اليت اٗتذت بشأن تنفيذ ىذه التوصيات.

تقبل ليبيا ٔتجرد تكوينها كدولة مستقلة عضوا يف ىيئة األمم ادلتحدة طبقا للمادة الرابعة من 
 ادليثاق.

دلالحظ وجود نقاط مفخخة ومطاطة يف ىذا القرار صيغت بعناية ودقة لتكون ثغرات من ا
لقد الحظ الدكتور  ،تنفذ من خالذلا أي جهة تسعى إىل رسم خارطة سياسية جديدة للعامل بعد احلرب

.. ال أعتربه استقالال . إن اخلطوات ادلذكورة ضلو االستقالل "... ;علي الصاليب ىذا األمر قائال
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.. بل انتقلت بالدان من االستعمار اإليطايل . .. ٔتفهومو الذي وضع لو ىذا ادلصطلح. تقديري حسب
كما الحظ الًتكيبة الغريبة جمللس البعثة ادلذكور يف النقطة   ،(1)..." النصراين إىل استعمار من نوع آخر

سبعة مقابل ثالثة  .. لذلك تعترب تكوين عضويتو ـ أي اجمللس ـ ٖتيزا للغرب ٔتعدل." ;( بقولو7)
والثالثة ىم شلثلو مصر وابكستان  ،ابعتبار أن شلثلي برقة وفزان كاان خاضعُت لتأثَت بريطانيا وفرنسا

، لقد كانت ىذه النقطة جديرة ابلوقوف عندىا (2)..". وطرابلس أيضا اتبعة للقوى األجنبية ادلسيطرة
ولكن فقو الواقع ـ وىو ما  ،ا بعد احلربفعال خصوصا عند اتضاح خط السياسة الدولية خالل فًتة م

ينادي بو الشيخ الصاليب نفسو ـ حتم على الوطنيُت الليبيُت القبول بو كأفضل ما ديكن احلصول علية 
وذلذا فقد استقبل القرار بفرحة عامة يف داخل ليبيا وخارجها ومل يشذ  ،يف ظروف ليبيا اخلطَتة آنذاك

ومع بداية تنفيذ ىذا القرار تبدأ مرحلة جديدة من مراحل  ،ساعن ذلك إال قليل من الدول مثل فرن
 .(3)القضية الليبية وىي ادلرحلة االنتقالية لتحقيق االستقالل والوحدة

 :البدء يف تنفيذ الشروط الدولية الستقالل ليبيا
ديسمرب  21تنفيذا لوثيقة استقالل ليبيا قررت اجلمعية العامة يف جلستها اليت عقدهتا يوم 

مندواب ذلا يف ليبيا  "أدراين بلت"م تعيُت مساعد األمُت العام لألمم ادلتحدة اذلولندي ادلسًت :2:5
ة االنتقالية ادحمددة حيث كان لزاما على األمم ادلتحدة أن تراقب التطورات الداخلية يف ليبيا أثناء الفًت 

إذ أن األمم ادلتحدة ىي ادلرجع األخَت يف حل أي مشكلة  ،وأن تتلقى تقارير مفصلة من ىذا ادلندوب
 .(4)تنشأ بسبب قيام ادلندوب ٔتهامو

 23، وغادر نيويورك متجها إىل ليبيا يوم 2:61يناير  2استلم "بلت" مهامو رمسيا يوم  
اع بنفسو ولإلشراف على اختيار األعضاء ادحمليُت للمجلس م لالطالع على األوض2:61يناير 

ى وضع دستوره وإقامة وقد خلص "بلت" مهمتو حينها يف إهنا دلساعدة شعب ليبيا عل ،(5)االستشاري
  .(6)دولة مستقلة

                                                 

 .668ص  ،ادلرجع السابق ،علي دمحم الصاليب (1)
 .669ص ،ادلرجع السابق ((2
  .466،467ص  ،ادلرجع السابق ،دمحم اذلادي أبوعجيلة ((3
 319م( ص8::2 ،دار هنضة مصر )القاىرة ،اجلامعة العربية وقضية استقالل ليبيا ،يراجع عبد الرحيم عبد اذلادي ((4

 .:25م( ص3124 ،دار آفاق ادلعرفة )مصراتة ،3ط ،طرابلس الغرب يف ادلاضي واحلاضر ،راسم رشدي (5)
 .668ص  ،مرجع سابق ،علي الصاليب ((6
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ولكن عندما وصل "بلت" إىل طرابلس وجد اإلدارة الربيطانية قد شرعت يف تشكيل حكومة 
إذ كان من رأي احلكومة الربيطانية أن احلكم  ،ذايت زللي على غرار حكومة برقة ذاتية تكون نواة حلكم

ويف إقليم فزان أعلنت اإلدارة  ،الذايت ادحملي ىو خطوة ضرورية ٘تهد لقيام كيان سياسي موحد يف البالد
و إهنا قد انتهت من دراسة مشروع أتليف حكومة ذاتية وفقا دلا فعلت 2:61يناير  29الفرنسية يف 

ا وقد مت تكوين ىذه احلكومة ابلفعل وأصبح السيد " أمحد سيف النصر"  رئيسا ذل ،بريطانيا يف برقة
 .(1)منذ منتصف فرباير من نفس السنة

لقد استاء مندوب األمم ادلتحدة من ىذه األوضاع اليت صنعتها اإلدارات القائمة يف البالد 
ذا سيشكل عقبة كبَتة يف طريق أداء ادلهمة ادلكلف ألن ى ؛بتأسيس تلك احلكومات يف األقاليم الثالث

 هبا.
 تشكيل اجمللس االستشاري:

بدأ "بلت" أثناء زايراتو دلناطق ليبيا اتصاالتو برؤساء األحزاب واذليئات السياسية والزعماء 
، وابلسيد إدريس (2)الليبيُت وشلثلي األقليات ادلالطية واليهودية واليواننية يف طرابلس، وزعماء فزان

 السنوسي وأعضاء حكومتو ورؤساء الطوائف الدينية للتشاور حول كيفية أتسيس اجمللس االستشاري. 
من وثيقة  7ليبيا لالتصال ابحلكومات ادلذكورة يف ادلادة  "بلت"غادر  2:61فرباير  8يف 

كما اتصل   ،كما اتصل بعد ذلك ابألمُت العام للجامعة العربية وادلهاجرين الليبيُت يف مصر  ،االستقالل
مارس  28ويف  ،(3)أيضا ابلسعداوي الذي رحب بتوحيد البالد واستقالذلا ٖتت اإلمرة السنوسية

إىل طرابلس ليبدأ ادلرحلة الثانية من مهمتو وىي الشروع يف تشكيل اجمللس  "بلت"عاد  2:61
 ستشاري.اال

وقدمت  ،مرشحُت 9وقدمت برقة  ،مرشحُت 3قدمت فزان  "بلت"خالل أسبوع من طلب 
شخصا من كل قائمة بعد  "بلت"مرشحُت ليختار  21وقدمت األقليات  ،مرشحُت 8طرابلس 

                                                 

م( 7::2 ،اجلبهة الشعبية )الرابط ،2ط ،طلحة جربيل ;أعّدىا للنشر ،زلطات من اتريخ ليبيا )مذكرات( ،دمحم عثمان الصيد ((1
 .476 – 472ص  ،2ج ،ادلرجع السابق ،دمحم اذلادي أبوعجيلة ;يراجع أيضا ،57ص
 . 74ص  ،ادلصدر السابق ،( دمحم عثمان الصيد(2

 .479-478ص  ،2ج ،مرجع سابق ،دمحم أبوعجيلة ;يراجع (3)
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مرشحُت إىل شلثلي احلكومات  5 "بلت"قدم  2:61مارس  39ويف يوم  ،التشاور مع بريطانيا وفرنسا
 .(1)لسالستة يف اجمل

اجتمع اجمللس يف جنيف و٘تت ادلوافقة رمسيا على  2:61إبريل  7و  6وخالل يومي 
وأمحد بن احلاج  ،وعلي اجلريب عن برقة ،مصطفى ميزران عن طرابلس ؛وىم ،مرشحي بلت األربعة

 .(2)و جياكومو ماركينو عن األقليات ،السنوسي سوف عن فزان
وانتخب مندوب الباكستان  ،2:61إبريل  36بدأ اجمللس أوىل جلساتو يف طرابلس يوم 

 وقد مت يف ىذه اجللسة;  ،رئيسا مؤقتا لو
 اعتماد اللغة العربية لغة رمسية إىل جانب اإلصلليزية والفرنسية.

 جلان عمل فرعية وىي;  6أتليف 
 جلنة إعداد الالئحة الداخلية.
 جلنة تنظيم رحالت األعضاء.

 جلنة االستعالمات.
 الفنية لليبيا.جلنة ادلساعدات 

 جلنة تنظيم ادلسائل ادلالية.
 .جلنة نشر األنباء وتوزيعها )أضيفت الحقا(

 3ففي  ،م  دلتابعة عمل اللجان2:61جلسة حىت سبتمرب  33عقد اجمللس االستشاري 
ىـ( لتهيئة البالد للمرحلة القادمة  ،قرارا يقضي بتفعيل اللجنتُت )د،أصدر اجمللس 2:61أغسطس 

 .(3)الدستورية وىي ادلرحلة
 
 
 

                                                 

 481ص ،2ج ،مرجع سابق ،دمحم أبوعجيلة (1)
 . 319ص ،ليبيا انبعاث أمة ،مصطفى بن حليم ;القائمة الكاملة ألعضاء اجمللس يراجع (2)
عبد  ;يراجع أيضا ،484 – 482ص  ،2ج ،مرجع سابق ،دمحم أبوعجيلة ;يراجع ،67ص ،مصدر سابق ،دمحم عثمان الصيد (3)

 .324-322ص ،مرجع سابق ،الرحيم عبد اذلادي
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 :التطوير الدستوري يف ليبيا
عقد  ،يف سبيل تنفيذ اخلطوات اليت حددىا قرار اجلمعية العامة لقيام الدولة الدستورية يف ليبيا

  ،مت فيو وضع برانمج زمٍت لضبط تلك اخلطوات 2:61إبريل  27اجمللس االستشاري جلسة يوم 
 كالتايل; 

 .2:61برقة وطرابلس خالل شهر يوليو انتخاب أعضاء ورلالس زللية يف 
  .م2:61اختيار أعضاء جلنة ٖتضَتية يف موعد ال يتجاوز يوليو 

 .2:61انتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية ودعوهتا لالجتماع خالل خريف 
 م. 2:62أتليف حكومة مؤقتة من قبل اجلمعية الوطنية يف أوائل 

 م. 2:62موافقة اجلمعية الوطنية على الدستور خالل 
 . (1)م2:63إعالن استقالل ليبيا وأتليف حكومة ليبية قبل أول يناير 

 ;اللجنة التحضَتية )جلنة الواحد والعشرين(
عقد اجمللس االستشاري عدة جلسات لبحث تشكيل اللجنة التحضَتية اليت أتلفت من واحد 

اليت ومهمة اللجنة األساسية وضع القواعد واألسس  ،وعشرين عضوا ٔتعدل سبعة أعضاء عن كل إقليم
 .(2)تبٌت عليها اجلمعية الوطنية

٘تثيل اجلاليات األجنبية خاصة  ؛واجو تشكيل ىذه اللجنة العديد من العقبات كان من أمهها
لقد مت  ،اإليطالية، وعدد شلثلي كل إقليم فيها ىل يكون على حسب عدد السكان أم ابلتساوي؟

 ،يف النهاية قام ادلندوب بتجاىلها رغم احتجاج طرابلس ،التغلب علي كل العقبات إال النقطة األخَتة
 وفرض التمثيل ابلتساوي يف العدد

وفيها انقش األعضاء  ،م2:61يونيو  38عقدت اللجنة التحضَتية أوىل جلساهتا يوم 
  ;وكان من أىم نصوصها ،الالئحة الداخلية

 راهتا أبغلبية الثلثُت.أن تكون قرا

                                                 

 .67ص ،مصدر سابق ،دمحم عثمان الصيد ;وأيضا ،494ص ،2ج ،مرجع سابق ،دمحم أبوعجيلة (1)
ادلصدر  ،دمحم عثمان الصيد ;وكذلك ،674ص  ،مرجع سابق ،علي الصاليب ;قائمة بكامل أمساء أعضاء اللجنة التحضَت ية ((2

 .68السابق ص 
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كما انتخب أعضاء اللجنة الشيخ دمحم أبو اإلسعاد العامل رئيسا والسيدان دمحم عثمان الصيد 
 وخليل القالل سكرتَتان.

 أن يكون النصاب القانوين لعقد أي جلسة مخسة عشر عضوا. 
ق ادلندوب لقد عل ،من النقطة األخَتة يظهر اخللل الدستوري اخلطَت يف تكوين ىذه اللجنة

 % من السكان حق النقض.26لقد أعطت ىذه الالئحة حلوايل  ;ادلصري على ىذا
حيث أن رلموع  ؛تتضح مالحظة ادلندوب ادلصري من خالل إحصائية عدد السكان آنذاك

ألف  961بينما يزيد عدد سكان طرابلس على  ،ألف نسمة 411سكان برقة وفزان ال يتعدى 
 .(1)واخللل ىنا إن إبمكان فزان وحدىا أن تعرقل عقد اجللسات وتتحكم يف مصَتىا ،نسمة

 ;جدول أعمال اللجنة التحضَتية
 كيفية ٘تثيل العدد يف اجلمعية الوطنية.

 ىل اختيار األعضاء عن طريق االنتخاب او االختيار؟ 
 إذا كان االختيار فكيف يتم التعيُت؟ 

 مكانو.موعد اجتماع اجلمعية الوطنية و 
 مسألة األقليات.

 2:61يونيو  38دلناقشة ىذه النقاط عقدت اللجنة عدة جلسات يف طرابلس الفًتة ما بُت 
 وأصدرت قرارىا يف عدة نقاط ملخصها;  ،م2:61أكتوبر  26وحىت 

 .(2)عضوا 71تتكون اجلمعية الوطنية من 
 تتمثل األقاليم الثالثة فيها ابدلساواة.

 وطنية يكون ابالختيار.التمثيل يف اجلمعية ال
وأمر شلثلي فزان للسيد أمحد سيف  ،يناط أمر اختيار شلثلي برقة للسيد إدريس السنوسي

أما طرابلس فقد كلف هبذا الشيخ دمحم أبو األسعاد العامل بعد التشاور مع القيادات على أن  ،النصر
 م. 2:61أكتوبر  37يعرض القائمة يف موعد ال يتجاوز 

                                                 

 .68ص ،ادلصدر السابق ،دمحم غثمان الصيد ;وأيضا ،516ص ،2ج ،ادلرجع السابق ،دمحم اذلادي أبوعجيلة ((1
 ،دمحم عثمان الصيد ;يراجع ،وقد كان صاحب فكرة مبدأ التساوي يف األصوات بُت األقاليم ىو دمحم عثمان الصيد شلثل فزان (2)

 .69ص  ،ادلصدر السابق
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 ات غَت الوطنية ان تشًتك يف اجلمعية الوطنية.ال جيوز لألقلي
 .(1)2:61نوفمرب  36تعقد اجلمعية الوطنية أوىل جلساهتا يف طرابلس يوم 

 35عرض "بلت" ىذه ادلقررات أمام اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ضمن تقريره السنوي يوم 
ثاين ٓتصوص القضية الليبية يف وبعد مناقشات دقيقة أصدرت اجلمعية العامة قرارىا ال ،م2:61أكتوبر 

  ;ؤتوجبو تنصح اجلمعية العامة ٔتا يلي ،م2:61نوفمرب  28
على أال يتجاوز يف أي حال من  ،قيام مجعية وطنية ٘تثل الشعب اللييب يف أقرب وقت شلكن

 م. 2:62األحول األول من يناير 
على أن ال يتأخر ذلك عن  ،أن تنشئ ىذه اجلمعية حكومة مؤقتة لليبيا يف أقرب فرصة شلكنة

 م.2:62أول أبريل سنة 
ْتيث يتم تسليم ىذه  ،أن تقوم دولتا اإلدارة بنقل السلطات تدرجييا إىل احلكومة ادلؤقتة

 .(2)م2:63ر السلطات هنائيا إىل احلكومة الليبية ادلنتخبة انتخااب صحيحا يف موعد أقصاه أول يناي
مثال  النقطة األول اليت  ،ُت سطوره ثغرات خطَتةمن ادلالحظ إن نص ىذا القرار قد محل ب

بدأت بعبارة "قيام مجعية وطنية" ومل توضح كيفية ىذا القيام ىل ىو ابنتخاب أو غَته خصوصا مع 
لقد صيغت ىذه النقطة بطريقة  ،اعتماد مبدأ ادلساواة بُت األقاليم يف عدد األعضاء بدل النسبة العددية

إضافة إىل إضاعة وقت طويل يف  ،العبات ال تزال آاثرىا ابقية حىت اآلنخبيثة تركت الباب مفتوحا لت
والشروع يف  ،ولكن القوى الوطنية نشطت بكل محاس لتنفيذه ،مناقشات حول كيفية اختيار أعضائها

اليت احتوى عليها نص ىذا  أتسيس اجلمعية الوطنية كسبا للوقت رغم ادلماحكات ادلعرقلة والعيوب
 .(3)القرار

احلقيقة أن "بلت" مل خيفي ٗتوفو من عدم مقدرة اجلمعية الوطنية بًتكيبتها احلالية إصدار 
وبناء على ذلك فقد تعهد "بلت" أما اجلمعية العامة أبنو سيحاول عالج ادلسألة بطلب  ،دستور عادل

                                                 

. :51-516ص ،2ج ،ادلرجع السابق ،دمحم اذلادي أبوعجيلة ;وأيضا يراجع ،71ص ،السابق ادلصدر ،دمحم غثمان الصيد (1)
 .311ص ،ليبيا انبعاث أمة ،مصطفى امحد بن حليم ;وأيضا

 ..332 ،331ص  ،مرجع سابق ،عبد الرحيم عبد اذلادي ;يراجع أيضا ،265ص ،مرجع سابق ،راسم رشدي ((2
 .675 ،674ص ،مرجع سابق ،علي الصاليب ;اجلمعية الوطنيةالقائمة الكاملة أبمساء أعضاء  (3)
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ومن  ،تورادلشورة من اجمللس االستشاري يف ىذه األمور ويقدمها أمام اجلمعية العامة عند ْتث الدس
 ;أىم األمور موضوع البحث ىي

إن الدستور الذي ستعده اجلمعية الوطنية جيب أن يعترب مشروع دستور إىل أن يوافق عليو 
 الربدلان الذي سينتخبو الشعب.

رللس الشيوخ ادلتكون من شلثلُت منتخبُت على  ؛جيب أن يكون الربدلان مكوان من رللسُت
 واب ينتخب أعضاءه الشعب اللييب.ورللس الن ،أساس التساوي العددي

 . (1)أن تكون مسؤولة أمام رللس النوابإن احلكومة الليبية جيب 
 اجلمعية الوطنية )جلنة الستني(: 

اجتمعت اجلمعية الوطنية ألول مرة يف مدينة طرابلس برائسة  2:61نوفمرب  36يف يوم 
العامل الذي افتتح كالمو أبن ادلهمة اليت ستؤديها اجلمعية ىي وضع الدستور ال  الشيخ دمحم أبو األسعاد

  .مشروع دستور
وقد انتخب  ،شخصا لوضع الالئحة الداخلية 23شكلت اجلمعية جلنة فرعية مكونة من 

وكل األعضاء فيما بعد الشيخ دمحم أبو اإلسعاد العامل رئيسا وعمر فائق شنيب ودمحم عثمان الصيد انئبُت 
من سليمان اجلريب وطاىر دمحم وحيِت مسعود للقيام أبعمال سكراترية اجلمعية، وقد مت ٖتديد جدول 

 أعماذلا وفق اآليت; 
 شكل الدولة ونوع احلكم.

 تقرير ادللكية.
 .(2)تعيُت جلنة لوضع الدستور على األساسُت السابقُت

 :شكل الدولة ونوع نظام احلكم
انقشت فيو شكل الدولة  ،م2:61ديسمرب  3عا يف يوم عقدت اجلمعية الوطنية اجتما

ويف نفس االجتماع  ،واعتمدت النظام االٖتادي بناء على اقًتاح "دمحم عثمان الصيد" عضو وفد فزان
ومت اعتماد النظام ادللكي بناء على اقًتاح أحد أعضاء الوفد الطرابلسي  ،٘تت مناقشة نوع نظام احلكم

وفور االنتهاء أرسلت دعوة إىل السيد إدريس  ،سيكون ملكا عليها وأن السيد "إدريس السنوسي"
                                                 

 .332،333ص  ،مرجع سابق ،عبد الرحيم عبد اذلادي ((1
 ..318ص ،ليبيا انبعاث أمة ،مصطفى أمحد بن حليم ;يراجع أيضا ،549ص ،2ج ،ادلرجع السابق ،دمحم اذلادي أبوعجيلة (2)
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وقد رد عليهم بقبوذلا فيما بعد على أن  ،لقبول بيعة األعضاء ورغبتهم ابعتباره ملكا منذ تلك اللحظة
ولكن يف ادلقابل ظهرت معارضة قوية خصوصا يف طرابلس ضد اعتماد  ،(1)نفعل بعد صدور الدستور

 ،وعلى رأس ىؤالء السيد "بشَت السعداوي" الذي كان من أكرب ادلتحمسُت للوحدة ،الفيدرالية وادللكية
لقد قاد السعداوي وكذلك علي الفقيو حسن رئيس حزب الكتلة عدة محالت ضد اجلمعية الوطنية 

 .داء وجهو إىل اجلمعية العامة وجامعة الدول العربيةوطعن يف أىليتها يف ن
م حُت تراجع عن تشدده حرصا 2:62استمر السعداوي يف ىذا اذلجوم حىت منتصف عام 

بينما استمر  ،على وحدة البالد، واكتفى ابلتمسك ابستقالل البالد ووحدهتا ٖتت التاج السنوسي
ولإلنصاف إن  ،أ ادلساواة العددية يف األصواتحزب الكتلة يف معارضة اجلمعية الوطنية خصوصا مبد

   .(2)جّل الرأي العام يف طرابلس كان مع إتاه حزب الكتلة رغم الشعبية الكبَتة حلزب ادلؤ٘تر ىناك
 :تشكيل احلكومات احمللية واحلكومة االحتادية ادلؤقتة

شكيل حكومة م مت الشروع يف ت2:62فرباير سنة  32ومنذ يوم  ،عن طريق اجلمعية الوطنية
ومسيت كل حكومة منها  ،ويف فزان برائسة أمحد سيف النصر ،مؤقتة يف طرابلس برائسة زلمود ادلنتصر

م أصدرت اجلمعية 2:62مارس  :3ويف  ،ابسم اجمللس التنفيذي وأقيم ّتانب كل منها رللس تشريعي
 وقد نص على;  ،الوطنية قرار تشكيل احلكومة االٖتادية

والذي يًتتب عليو ما  ،2:62مارس  :3اٖتادية مؤقتة اعتبارا من ىذا اليوم أتليف حكومة 
 يلي; 

 التنسيق مع مندوب األمم ادلتحدة يف ىذا.
 تسلم السلطات من الدولتُت القائمتُت ابإلدارة
 تعيُت السادة ادلدرجة أمساؤىم بعد موافقتهم; 

 زلمود ادلنتصر رئيسا للوزراء ووزيرا للمعارف والعمل.
 اجلريب وزيرا للخارجية والصحة. علي

 عمر فائق شنيب وزيرا للدفاع.

 منصور بن اقداره وزيرا للمالية.
                                                 

 . 268-266ص ،مرجع سابق ،يراجع راسم رشدي (1)
 ..236ص ،بشَت السعداوي ،دمحم ادلفيت ;يراجع أيضا ،669ص ،مرجع سابق ،علي الصاليب ;يراجع (2)
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 إبراىيم بن شعبان وزيرا للمواصالت.
 .(1)دمحم بن عثمان وزير دولة

لقد سبب  ؛احلقيقة إن تشكيلة احلكومة ىذه قد أاثرت انقساما بُت الطرابلسيُت والربقاويُت
تعيُت األمَت "إدريس السنوسي" للسيد "زلمود ادلنتصر" رئيسا للحكومة االٖتادية ادلؤقتة بداية قطيعة 

إذ  ،ومن وراء السعداوي حزب ادلؤ٘تر الوطٍت ،هنائية بُت "األمَت إدريس " والسيد "بشَت السعداوي"
وقامت سلطات اإلدارة  ،عت ادلظاىراتفاندل ،استفزت اخلطوة اليت أقدم عليها األمَت الشارع الطرابلسي

وكان ذلذا تداعياتو اخلطَتة  ،األمر الذي فسر حينها أبنو مؤامرة ضد الوطن والوطنيُت ،اإلصلليزية بقمعها
فقد ألقيت عدة قنابل  ،جدا يف الفًتة الباقية من ادلرحلة االنتقالية وبداية احلياة الدستورية للدولة اجلديدة

كما بقيت آاثر ىذه   ،(2)م2:61مايو  :2يدوية على موكب األمَت "إدريس" أثناء زايرتو لطرابلس يف 
عندما استفز الناس  ،م2:63فرباير  :2اخلطوة كامنة يف النفوس حىت كانت أول انتخاابت بردلانية يف 

ئدت على أثرىا التجربة الدديقراطية مرة أخرى واندلعت أعمال عنف خطَتة انتهت ٔتجازر رىيبة و 
 الناشئة يف ليبيا.    

 :(ةجلنة الدستور ) جلنة الثمانية عشر 
ولإلسراع  ،أعضاء من كل إقليم 7قامت اجلمعية الوطنية بتشكيل جلنة الدستور على أساس 

أعضاء عملها وضع مشروعات الفصول  7يف العمل قامت ىذه اللجنة بتشكيل جلنة العمل من 
 وتقدديها للجنة الدستور للموافقة عليها. ،لفة للدستورادلخت

ويف السابع من  ،م2:62ابشرت ىذه اللجان عملها منذ مارس حىت أواخر سبتمرب سنة 
م انتهت اجلمعية الوطنية من ادلواد اليت كانت موضع خالف وىي اخلاصة ٓتالفة 2:62أكتوبر سنة 

 .(3)العرش
 
 

                                                 

 .565ص ،ادلرجع السابق ،دمحم اذلادي أبوعجيلة ((1
 .254ص ،السعداوي وادلؤ٘تر ،دمحم ادلفيت ;يراجع (2)
 ،577-:56ص ،ادلرجع السابق ،أبوعجيلةدمحم اذلادي  ;يراجع أيضا ،322ص ،ليبيا انبعاث أمة ،مصطفى أمحد بن حليم (3)

 .271-296مرجع سابق  ،راسم رشدي ;يراجع النص الكامل للقرار وتعديالتو
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 :إصدار الدستور
ونشر يف  ،م2:62اجلمعية الوطنية صدر الدستور يف السابع من أكتوبر سنة تنفيذا لقرار 

  ;مادة، وكانت الفصول على النحو اآليت 324فصال  ٖتتوي على  23ويتكون من  ،اجلريدة الرمسية
 شكل الدولة ونظام احلكم فيها.

 حقوق الشعب.
 اختصاصات االٖتاد اللييب واالختصاصات ادلشًتكة.

 االٖتادية.السلطات العامة 
 اختصاصات ادللك وخالفة العرش.

 مهام الوزراء وطريقة تعيينهم.
 أحكام عامة. ،النواب ،الشيوخ ؛رللس األمة

 السلطة القضائية.
 ادلالية االٖتادية.

 الوالايت ونظامها السياسي والقانوين.
 أحكام عامة.

 .(1)األحكام االنتقالية واألحكام الوقتية
 :صدور قانون االنتخاابت

من أول مهام احلكومة ادلؤقتة ىو وضع برانمج إجراء االنتخاابت وتقدديو للجمعية الوطنية من 
 وذلك يف موعد أقصاه شهر من صدور الدستور. ،أجل ادلصادقة عليو

وبعد دراستو  ،ويف احلادي والعشرين من أكتوبر تقدمت احلكومة االنتقالية ٔتشروع القانون
ظروف ليبيا ورلتمعها ادلنقسم بُت البدو واحلضر أقرت اجلمعية الوطنية بدقة وتكييفو ْتيث يتوافق مع 

 .(2)م2:62القانون يف اجتماعها الثالث واألربعُت ادلنعقد يف السادس من نوفمرب سنة 
 
 

                                                 

 .578ص ،ادلرجع السابق ،دمحم اذلادي أبوعجيلة (1)
 .583-579ص ،ادلرجع السابق ،دمحم اذلادي أبوعجيلة ;يراجع أيضا .274-272ص ،مصدر سابق ،راسم رشدي ;يراجع (2)
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 :جلنة التنسيق لنقل الصالحيات
نهائي ادحمدد بعد وضع الدستور مل يعد أمام ادلرحلة االنتقالية إال إعالن االستقالل قبل ادلوعد ال

لذا فقد شكلت جلنة خاصة للتنسيق لنقل السلطات  ،م2:63من قبل اجلمعية العامة وىو أول يناير 
 .وإعالن االستقالل

 ؛( من كل من498أتلفت جلنة التنسيق بناء على الفقرة الثالثة من قرار اجلمعية العامة رقم )
وشلثل  ،وادلستشار القانوين لإلدارة الربيطانية ،شلثلي الدولتُت القائمتُت ابإلدارة يف األقاليم الثالث

واستعانت اللجنة بثالثة من أعضاء اجلمعية الوطنية كمستشارين وتوىل رائسة  ،احلكومة ادلؤقتة الليبية
 .(1)اللجنة أدراين بلت نفسو

من مهام ىذه اللجنة معاجلة ادلشاكل ادلعقدة النإتة عن توزيع السلطات بُت احلكومة ادحملية 
 خاصة فيما يتعلق بشؤون التمويل واجليش والعالقات اخلارجية للدولة الوليدة. ،ودوليت اإلدارة

 :إعالن االستقالل
م أعلنت  كل من بريطانيا وفرنسا 2:62أهنت جلنة التنسيق عملها قي منتصف ديسمرب 

مل يتبقى إال إعالن و  ،وبذلك فقد استكملت كل الشروط الدولية ،انتهاء إداراهتما يف األقاليم الليبية
 .االستقالل

 :الرأي العام يف إقليم طرابلس قبيل إعالن االستقالل
مع اقًتاب موعد إعالن االستقالل بدأت تظهر ألىل طرابلس عدة حقائق كانت سببا يف 

خصوصا إذا ما أضيفت إىل موقف  ،خيبة أمل كبَتة وتدمر يف أوساط الشباب النشط يف طرابلس
ومن أىم تلك  ،ادلؤثرين يف الرأي العام من تعيُت احلكومة االنتقالية وتداعياتو بعض النخب السياسية

 ;احلقائق اليت ظهرت
يف مقابل التمسك الشديد دلعظم أىايل اإلقليم ٔتبدأ  ،إن الدولة ستكون فيدرالية ملكية

 االستقالل والوحدة.
اتضح  ،الدولة وتتوىل توجيههاإن الذين أطلق عليهم الشرحية ادلتعلمة اليت ستمسك إبدارات 

وابلفعل بدأت تلك  ،للناس إن جل ىؤالء من الذين كانوا يعملون مع السلطات االستعمارية اإليطالية

                                                 

 .583ص ،ادلرجع السابق ، اذلادي أبوعجيلةدمحم (1)
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نة تنسيق الشخصيات مع اقًتاب إعالن االستقالل تؤكد سيطرهتا على األمور خصوصا بعد انتهاء جل
 .(1)نقل الصالحيات من عملها

ن تراكمات استفزازية دفعت بعض الشباب إىل القيام أبعمال عنف ىذه احلقائق وما سبقها م
ولكن حىت إذا  ،وٗتريب وحرق ضد ادلؤسسات اإليطالية ومن كانت ذلم عالقات سابقة مع اإليطاليُت

ما مت ٖتديد موعد إعالن االستقالل وجاء اليوم الذي ينتظره كل الليبيُت حىت تناسى الليبيون مؤقتا يف 
 ه التجاوزات، وشاركوا مجيعا يف االحتفال هبذا العيد الوطٍت.غمرة الفرحة ىذ

 :إعالن االستقالل
وعلى ٘تام الساعة العاشرة  ،م2:62يف صباح اليوم الرابع والعشرين من ديسمرب سنة 

أمام  ،والنصف من صباح ذلك اليوم أعلن ادللك إدريس السنوسي بصفة رمسية من قصر ادلنار ببنغازي
إن ليبيا  ;ومندوب األمم ادلتحدة واجمللس االستشاري ومجع من أعيان األقاليم الثالثاحلكومة ادلؤقتة 

أصبحت دولة ذات سيادة مستقلة كما نص الدستور الذي أصدرتو اجلمعية الوطنية يف السابع من 
وأنو سيحكم البالد ابلطريقة  ،وقد أصبح ساري ادلفعول منذ ىذه اللحظة ،م2:62أكتوبر سنة 

 .(2)الدستورية وفقا ألحكامو
وأعلن زلمود ادلنتصر استقالة حكومة  ،هبذا اإلعالن انتهت مهمة اجلمعية الوطنية فانفضت

ويف  ،مث طلب منو ادللك تشكيل حكومة جديدة فكانت أول حكومة دستورية للدولة اجلديدة ،ادلؤقتة
 ،دمحم الساقزيل واليا على برقة ؛وىم ،سيم تقضي بتعيُت ثالثة والةالوقت نفسو أصدر ادللك ثالثة مرا
وبناء عليو أتلفت ثالث  ،وأمحد سيف النصر واليا على فزان ،وفاضل زكري واليا على طرابلس

 .(3)حكومات زللية ذلذه الوالايت مسيت كل منها ابجمللس التنفيذي
ا يف اتريخ ليبيا احلديث رغم م من أمجل األايم وأسعدى2:62ديسمرب  35لقد كان يوم 

فقد كان إعالن االستقالل تتوجيا لكفاح أكثر من  ،احلزازات واالختالف يف وجهات النظر بُت األخوة
أربعُت سنة ضد االحتالل األجنيب البغيض منذ أن وطئت قدم أول جندي إيطايل زلتل ىذه األرض 

                                                 

 .244ص  ،السعداوي وادلؤ٘تر ،دمحم ادلفيت ((1
 ،مصدر سابق ،راسم رشدي ;خلطاب ادللك يراجع النص الكامل ،593ص ،مرجع سابق ،دمحم اذلادي أبو عجيلة ;يراجع (2)
 . :8 ،89ص ،مصدر سابق ،دمحم عثمان الصيد ;وأيضا ،282ص
 .594ص ،ادلرجع السابق ،أبوعجيلةدمحم اذلادي  ((3
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ة أبكثر من نصف عدده لكي يعيش لقد ضحى الشعب اللييب خالل تلك الفًتة البغيض ،الطاىرة
ولقنها  ،النصف اآلخر حرا أبيا فوق أرضو، فضرب بذلك مثال لشعوب العامل يف التضحية والفداء

 دروسا يف حب الوطن والثبات على ادلبدأ.
 :حقيقة مواقف الدول الكربى من القضية الليبية

الكربى ٓتصوص تسوايت ما  ادلتتبع للمناقشات اليت ٘تت داخل ادلؤ٘ترات اليت عقدهتا الدول
لقد كان ـ وال يزال ـ  ،بعد احلرب سيالحظ بشكل واضح التنافس الكبَت بُت تلك الدول حول ليبيا

ومن  ،وأغلب تلك ادلصاحل متقاطع مع الدول األخرى ،لكل دولة من الدول الكربى مصاحلها اخلاصة
 رمحة ابلليبيُت.فكان ذلك اخلالف  ،وظهر االختالف بينها ،ىنا تباينت ادلواقف

وقد  ،وإن كان من توافق بُت الدول الكربى حول ليبيا فإنو يكمن يف ضرورة تقسيم الغنيمة
ولكن ادلوقف احلازم للشعب اللييب ومن معو من  ،(1)ترجم ىذا االتفاق يف شكل مشروع بيفن سفورزا

االستفادة منو ابستعمالو  واضلنت الدول الكربى للعاصفة وقررت ،القوى ادحمبة للحق أفشل ىذا ادلشروع
 .وسيلة ضغط على الليبيُت لفرض أمر واقع جديد قد يضمن ذلم مصاحلهم يف ادلستقبل

وللوقوف على حقيقة تلك االختالف ينبغي استنباط واستعراض بعض من مصاحل كل دولة  
 ;شو بالدان اليوموالواقع الذي تعي ،من الدول الكربى يف ليبيا حىت نفهم ادحمرك احلقيقي لألحداث حينها

 :بريطانيا .أ 
لقد حرصت بريطانيا حىت منذ احلرب العادلية األوىل أن تكون قريبة من برقة وأال ٗترج عن 

لقد تنبهت ٔتجرد أن ىامجها امحد الشريف أثناء احلرب العادلية األوىل إىل أمهية ادلنطقة ابلنسبة  ،نفوذىا
مث مع اإليطاليُت خالل فًتة  ،ومنذ ذلك احلُت بدأت ترتيباهتا ومساعيها يف عقد معاىدة عكرمة ،دلصر

وبعدما دخلت إيطاليا احلرب الثانية ضد احللفاء ازداد  ،العشرينيات والثالثينيات من القرن العشرين
برقة ٔتنحها وما إن انتهت احلرب حىت حاولت اقتطاع  ،تركيز بريطانيا على األمَت إدريس وبرقة

االستقالل وعزذلا عن بقية ليبيا إلظهارىا ٔتظهر الدولة خال الفًتة االنتقالية لفرض أمر واقع على 
مث سعت إىل تكريس النظام الفيدرايل يف ليبيا ابلتعاون مع مندوب األمم ادلتحدة حىت ال تقع  ،طرابلس

                                                 

 .62ص  ،مصدر سابق ،ىنري فيالر ;وأيضا ،94ص ،مرجع سابق ،عبد الرحيم عبد اذلادي (1)
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اإليطاليُت يف اإلدارة هبدف إبعاد كما شرعت يف االستعانة ابدلوظفُت   ،برقة ٖتت حكم من ال تريد
 .(1)الوطنيُت الليبيُت ادلطالبُت ابالستقالل والوحدة

من ىنا فإن ىدف بريطانيا من وراء التمسك الشديد بربقة كان حلماية مصر اليت تتخذىا  
خصوصا قناة السويس ومواقع البنرول  ،كقاعدة متقدمة حلماية مصاحلها يف الشرق األوسط واألقصى

 .ولكن مع ظهور إرىاصات ثورة يوليو ازداد ٘تسكها بربقة كبديل دلصر ،ليجيف اخل
  :فرنسا  .ب 

من ادلالحظ إن فرنسا ىي الدولة الوحيدة اليت أعلنت معارضتها للقرار وما تال ىذا ادلوقف 
" إن الوفد الفرنسي سيمتنع عن  ;فقد عرب مندوب فرنسا " دي مارفيل" ،من تصرحيات لساستها

ديسمرب  24ويف يوم  ،(2)ألنو ليس مشروعا واقعيا وال مربر لو" ،وال يعٍت ىذا إن فرنسا تقبلو ،االقًتاع
وٖتدث فيو ادلسيو "موريس بَتو" وىو  ،م عقدت اجلمعية الفرنسية اجتماعا انقست فيو القرار:2:5

وجهات نظر وزارة إن استقالل ليبيا الكربى بزعامة السنوسي شلا يتفق مع " ;فقال ،من أنصار "دجيول"
ن لتدير دفة سياستها وإن فرنسا يف حاجة إىل فزا ،وإن استقالل ليبيا من األوىام ،ادلستعمرات الربيطانية

 .(3)يف الصحراء"
شلا سبق من ىذه التصرحيات نستنتج إن فرنسا كانت تتمسك بفزان كصمام أمان حلماية 

لعمل على إنشاء شلر اسًتاتيجي من خالل وأيضا ل ،مستعمراهتا يف جنوب الصحراء وادلغرب العريب
ومن جهة أخرى موقفها شديد ادلعارضة الستقالل  ،خليج سرت يتناسب مع معطيات العامل اجلديد

ومن جهة اثلثة  ،ليبيا حىت ال تكون قدوة لشعوب ادلغرب العريب اليت ال زالت ٖتت االحتالل الفرنسي
 اطق النفوذ يف أفريقيا.التنافس التقليدي بُت فرنسا وبريطانيا على من

  :الوالايت ادلتحدة  .ج 
يظهر ادلوقف اللُت للوالايت ادلتحدة حينها انطالقا من حرصها الشديد على أال يصل الروس 

 ،خصوصا بعد ما بدأت احلرب الباردة وظهرت التكتالت الدولية الكربى ،إىل ىذه ادلنطقة احلساسة
الوالايت ادلتحدة كانت من اكرب ادلعارضُت لرجوع الطليان إىل ليبيا نظرا لتقدم الشيوعيُت يف 

                                                 

 .94 ،91ص  ،مرجع سابق ،صالح العقاد ((1
 .459ص ،مرجع سابق ،دمحم اذلادي أبوعجيلة (2)
 .466ص  ،ادلرجع السابق (3)
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ومن ىنا كانت معارضتها اخلفية الشديدة للوصاية الدولية ادلطلقة ومشروع بيفن  ،االنتخاابت اإليطالية
 .سوفورزا

صاية على ليبيا مع أهنا  ولكنها من حيث ادلبدأ مل تعًتض على مبدأ اقتسام الدول الكربى للو  
ولعل الوالايت ادلتحدة   ،(1)كانت أميل إىل وصاية مجاعية على مستوى ادلستعمرات اإليطالية السابقة
ألن عندىا قاعدة عسكرية   ،كانت هتدف من وراء توسيع رقعة الكعكة حىت يتسع ميدان ادلساومة ذلا

وفييت إىل ىذه ادلنطقة احلساسة من البحر وكان شغلها الشاغل أال يصل التمدد الس ،كبَتة يف طرابلس
 ادلتوسط.

   :االحتاد السوفييت  .د
وأصبح ذلذه دور كبَت يف توازن القوى  ،أما السوفيت ابعتبارىم قوة كربى برزت بعد احلرب

 ،فقد كان من الطبيعي أن يبحثوا على مناطق نفوذ يف العامل ٖتت ستار نصرة الشعوب ادلظلومة ،الدولية
لذا فقد جاء موقفهم منسجما مع مطالب الدول اإلسالمية يف وحدة واستقالل ليبيا رغم تعاطفها مع 

وقد ىدد الفرنسيون أهنم على استعداد للتعاون مع الروس وتسهيل وصوذلم إىل ليبيا  ،عودة ايطاليا لليبيا
 .(2)نكاية يف بريطانيا والوالايت ادلتحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .76ص  ،مرجع سابق ،صالح العقاد (1)
 .2:6ص ،ليبيا انبعاث أمة ،مصطفى بن حليم (2)
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 :اخلامتة
ودحماولة إسقاطو على الواقع الذي تعيشو بالدان اليوم، تتضح لنا عدة  ،ىذا العرضمن خالل   
  ;نقاط

إن الدول الكربى مجيعها ذلا مطامع كبَتة يف ليبيا ذلذا عمدت إىل الوقوف ضد التطلعات  -
 ولوال تقاطع مصاحلها ووقوع اخلالف بينها ما كانت دولة ليبيا ادلستقلة. ،الوطنية يف االستقالل والوحدة

كان احلس الوطٍت للنخب الوطنية يف تلك الفًتة العامل احلاسم يف إفشال سلططات  -
 وذلك ابستغالل تقاطع مصاحلها. ،الدول الكربى ومواجهة أطماعها

دة ابستقالل ليبيا والثغرات رغم الشروط التعجَتية اليت احتوى عليها قرار األمم ادلتح -
فإن الليبيُت قبلوا ىذا التحدي وكانوا يف مستوى ادلسؤولية رغم تفشي األمية  ،اخلبيثة اليت احتوى عليها
وذلك  ،وفوتوا على الدول الكربى فرصة إرجاع القضية للمحافل الدولية ،والفقر يف ذلك الوقت

 روط قبل ادلدة ادحمددة أبسبوع كامل. بتجاىل ادلصاحل الشخصية واجلهوية وأوفوا بكل الش
قدم الليبيون الكثَت من التنازالت ادلؤدلة يف سبيل اختيار أخف األضرار واحلصول أفضل ما  -

 .ديكن احلصول عليو استجابة حلساسية ادلوقف وصعوبة الظروف ادحميطة بليبيا
 عيشها اليوم; إن ىناك تشابو وفروق بُت ادلرحلة االنتقالية تلك وبُت مرحلتنا اليت ن -
  ;أما التشابو فيتمثل يف  .أ

 إشراف األمم ادلتحدة )ادلشّوه( عليها. -
 الدمار الذي سبق ادلرحلة. -
 تنافس نفس الدول الكربى على ليبيا وتدخالهتا السافرة. -
  ;منها ،وأما الفروق فكثَتة  .ب
 األحوال االجتماعية. -
 ادلستوى الثقايف.)االتصال وادلواصالت(  -
 االجتماعية والفكرية.األحوال  -
 الظروف الدولية واإلقليمية. -

 ىناك استنساخ خاطئ خلطوات ادلرحلة األوىل وتطبيقها على ادلرحلة احلالية، مثل; ج. 
 خارطة الطريق )اإلعالن الدستوري(.  -
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  .جلنة الستُت -
 .عمل األحزاب وأتسيسها -

  ;التجاوزاتٕتاوز كبَت يف متطلبات ادلرحلة االنتقالية، ومن أىم تلك د. 
 سن القوانُت وتعديلها لغَت ضرورة. -
 اإلسراف يف إقرار ادليزانيات وصرفها. -
وتعمد أتجيج  ،التدخالت ادلمنهجة يف الوقت احلايل من قبل القوى الدولية واإلقليمية -

 ادلوقف وخلق ادلشاكل والعقبات.
كثَتا يف   لألسف ضعف احلس الوطٍت والديٍت وانعدامو عند بعض الليبيُت حاليا ساعد . ه

 .إصلاح التدخالت األجنبية
حفظ هللا ليبيا من كيد  ،ن األجنيب ال ديكن أن ينال منا مل يكن بيننا خائنأولنعلم جيدا 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العلمُت.  ،الكائدين ومكر ادلاكرين
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