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محكمة يصدرها مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر
علمية
دورية
مجلَّة
َّ
َّ
بترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
العدد الرابع 2020م

توجـه املراسلات وابلحـوث املقرتحـة للنرش ،باسـم رئيـس اتلحريـر ىلع الربيد
اإللكتروين للمجلـةhsj@aden.center :
أو ىلع عنـوان مركـز عـدن لدلراسـات اتلارخيية والنشر ،عدن ،الشـيخ عثمان،
شمسـان مول ،مكتـب 6 :إيميـلinfo@aden.center :

تعبر َّإل عن آراء أصحابها
المواد المنشورة في المجلة ال ِّ

تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو رأي القائمين عليها
وال ِّ

المجلة صادرة بقرار ترخيص رقم ( )1من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لعام 2019م وبرقم إيداع وطني  1109 :لعام 2019م

حقوق الطبع محفوظة
ال يجوز إعادة نشر البحوث المنشور في المجلة أو أجزاء منها،
في أي وسيلة نشر ،إال بإذن كتابي من رئيس التحرير

قواعد النشر في المجلة

-1أن يكون البحث يف مجال التاريخ وعلومه ،وأن يتسق عنوانه مع محتواه.
-2أن يكون متسمًا باألصالة واالبتكار ،والمنهجية العلمية ،وأن يم ِّثل إضافة نوعية يف
مجال المعرفة.
 -3أن يكتب بلغة سليمة خالية من األخطاء اللغوية واإلمالئية والطباعية.
-4أن يكون ملتزمًا بدقة التوثيق ،وأن توثق قائمة المصادر والمراجع وترتب ترتيبًا هجائيًا
يف آخر البحث بطريقة التوثيق المتعارف عليها :اسم المؤلف ،اسم الكتاب ،رقم الجزء،
اسم المحقق أو المرتجم ،رقم الطبعة ،دار النشر ،مكان النشر ،سنة النشر.
-5أن تذكر الهوامش يف أسفل الصفحات ،وأن ترقم يف كل صفحة ترقيمًا تسلسل ًّيا.
َّ -6أل يكون البحث قد سبق نشره أو ُقدِّ م للنشر يف أي جهة أخرى.
أل تقل صفحات البحث الواحد عن  15صفحةَّ ،
َّ -7
وأل تزيد عن  30صفحة ،بما فيها
الجداول والرسوم الخرائط والصور ،إن وجدت.
-8أن يستخدم الباحث الخط األسود  Simplified Arabicبحجم ،Normal 14
وبحجم  Bold 16يف العناوين الداخلية.
-9أن يقوم الباحث بإجراء التعديالت المنصوص عليها يف تقارير المحكمين واألخذ هبا،
مع تعليل ما لم يتم األخذ به.
-10قرار هيئة التحرير بشأن البحوث المقدمة للنشر هنائي ،وتحتفظ الهيئة بحقها يف عدم
إبداء مربرات قراراهتا بعدم النشر.
 -11ال يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشر أم لم ينشر.

مرفقات النشر

عند تقديم البحث للنشر يشترط اآلتي:

-1أن يقدِّ م الباحث طلبًا كتابيًا بنشر بحثه إلى رئيس تحرير المجلة .وأن يتعهد فيه بأن بحثه لم
يسبق نشره ،ولم يقدم للنشر يف دورية أخرى ،وأنه ليس فصالً أو جزء ًا من كتاب أو رسالة علمية.
 -2أن يقدِّ م الباحث ملخصًا لسيرته العلمية ،وأهم إنتاجه العلمي.
 -3أن يقدِّ م الباحث نسختين ورقيتين من بحثه ،ونسخة إلكرتونية.
ملخصا باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنجليزية ،بحيث ال تزيد كلمات
-4أن يرفق مع البحث
ً
الملخصين عن  300كلمة.
 -5أن يقــدم الباحــث نســخة كاملــة مــن أداة جمــع البيانــات (االســتبانة أو غيرهــا) ،يف حــال
اســتخدامها يف البحــث ،إال إذا وردت يف صلــب البحــث أو يف مالحقــه.

محتويات العدد
المحتوى

دثينة يف تاريخها القديم من خالل النقوش
نقش ضراء 10
البعسي 1
نقش جديد من وادي ضراء

الصفحة
د .مجال حممد نارص احلسين

د .فيصل حسني نارص ابلعيس

قـراءة تاريخيـة يف األحـوال الماليـة لنمـاذج مـن أهـل العلـم مـن أواخـر القـرن
الثالـث إلـى منتصـف القرن الرابع الهجرييـن /أواخر القرن التاسـع إلى منتصف
القـرن العاشـر الميالديين

5
65
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مارس اإليطاليين أبشع أنواع التعذيب يف حق المواطنين اللبيين

بغية القضاء عليهم ،هبدف القضاء على المقاومة وحتى يسهل عليهم

التحكم بمقدرات البالد واستغالل مواردها ،وقد برر أعماله الوحشية

بأهنا ردة فعل طبيعية بعد خسارته أمام صمود المجاهدين واستماتتهم
يف الدفاع عن بالدهم ،األمر الذي دفع باإليطاليين إلى ابتكار أساليب
جديدة تمثلت يف إتباع سياسة التجويع والتشريد واالعتقال والنفي،

وقطع طرق اإلمداد والتموين واإلمداد للمجاهدين ،وعملت على

معاقبة كل من يحاول مساعدة الثوار أو يشاركهم يف الحرب ضدهم،
وهذا ليس بغريب على شعب هدفه السلب والنهب.

وبناء على ما تقدم تم تقسيم البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث

شملت جوانب موضوع الدراسة ،وخاتمة تضمنت نتائج البحث،
يليها قائمة بالمصادر والمراجع.

((( محاضر يف التاريخ الحديث والمعاصر  /قسم التاريخ  /كلية اآلداب /
جامعة طرابلس -ليبيا.
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Colonial torture of Libyans during the period of the
Italian occupation   (1911-1930 AD)
Research summary
The Italians practiced the most heinous torture against
the Libyan citizens in order to eliminate them, with the aim
of eliminating the resistance and making it easier for them
to control the capabilities of the country and the exploitation
of its resources. New methods consisted of adopting the
policy of starvation, displacement, arrest, and exile, and
cutting the supply and supply routes of the Mujahideen,
and it worked to punish all those who are trying to help the
rebels or participate in the war against them, and this is
not strange for a people whose aim is looting and pillaging.
Based on the foregoing, the research was divided into an
introduction and four topics that covered aspects of the subject
of the study, and a conclusion that included the results of the
research, followed by a list of sources and references.

مقدمة

لقد قامت ايطاليا بتنفيذ مخططها االستعماري الرببري منذ أن وطئت أقدامها

 لكنها فوجئت بمقاومة مستميتة من قبل سكان البالد بالرغم،األراضي الليبية

من أسلحتهم المتواضعة حيث تمكنوا من زعزعة أمن القوات االيطالية وإلحاق

.الهزائم هبم

 انعكاسًا طبيعيًا لما ساد الدولة،وكان ضعف الحكم العثماين يف والية طرابلس

 ويرجع السبب يف ذلك إلى السياسة التي،العثمانية من فساد وفوضى واضطراب

اتبعها الوالة العثمانيين يف حكم البالد وفرضهم للضرائب المجحفة التي اثقلت
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كاهل السكان ،يقابله ضعف شخصية بعض الوالة وعدم قدرهتم على إدارة أمور
الوالية بصورة تتناسب وطبيعة عملهم ،مما أدى إلى انتشار الرشوة والمحسوبية،

وبالتالي اختالل األمن والنظام فيها ،مما جعلها عرضة للتدخل الخارجي والطمع
يف مقدراهتا ،ولكن مع ذلك فقد واجه الليبيون حركات استعمارية كثيرة رغم
إمكانياهتم البسيطة وأسلحتهم المتواضعة ،فصدو التوسع الفرنسي يف غرب
البالد وجنوهبا الغربي ،ومن بعد يف شرقها ضد االستعمار اإلنجليزي ،يلي ذلك
المقاومة الكبيرة داخل البالد ضد االستعمار االيطالي الذي كان يعمل على إعادة

أمجاد روما القديمة ،والقضاء على حالة البطالة التي انتشرت يف البالد ،وذلك
بإيجاد أسواق جديدة لتصريف المنتجات االيطالية ،وبالفعل تحركت ايطاليا نحو

ليبيا وبدأت باتباع سياسة التغلغل السلمي وعملت على ارسال البعثات الكشفية

للتعرف على البالد وايجاد نقاط الضعف للتدخل من خاللها يف شؤون البالد ،كما
اتخذت من الجالية االيطالية دريعة لتدخل البالد بحجة حماية ممتلكات االيطاليين

يف ليبيا األمر الذي دفعها إلى انشاء بنك روما سنة  1907لتدخل البالد اقتصاديًا
ومن ثم عسكريًا ،ولكنهم فوجئوا بمقاومة مستميتة من قبل المجاهدين الليبيين

رغم امكانياهتم البسيطة وتخلى العثمانيين عنهم ،و كانت المقاومة بقيادة احمد
الشريف ،ومحمد سوف المحمودي واحمد المريض ،وعبدالنبي بالخير وسليمان
الباروين ،ليأيت الدور البارز الذي قاده شيخ الشهداء عمر المختار الذي أفشل

مخططات المحتل ،حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية االيطالية باإلعدام

شنقًا وتم تنفيذ الحكم يف حقه يف السادس عشر من سبتمرب عام  1931م.

لهذه األسباب قمت بدراسة هذا الموضوع ،ألنه الزال يحتاج إلى الكشف عن

دوافعه والعوامل التي حركته والنتائج التي ترتبت عليه ،كما ان الدراسات السابقة
اقتصرت على دراسة المقاومة الليبية كانت جزئية وسرد للوقائع الحربية دون
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انتباه للنتائج التي ترتبت عليها والمتمثلة يف السجن والقمع واالعدام وعمليات
النفي والتهجير ،والتي راح ضحيتها االف المدنيين من الشباب والشيوخ والنساء
واالطفال الذين أبعدوا عن وطنهم إلى معتقالت الجزر االيطالية.

أهمية الموضوع:
تتجسد أهمية هذا الموضوع من حيث كونه يشكل خطوة مهمة للتعرف
على أهمية هذه المرحلة التجي غطتها المقاومة ،وردود الفعل تجاهها ،واآلثار
التي ترتبت عليها .كما يكشف عن الجرائم التي ارتكبت يف حق الليبيين من قبل
االحتالل االيطالي ،وذلك بجمع المعلومات من مصادرها ووضعها يف قالب واحد
يسهل الرجوع اليها.

منهجية البحث:
لقد تم اتباع قواعد منهج البحث التاريخي ،فجمعت المادة التاريخية من
مصادرها ،واعدت تركيبها واجتهدت يف تفسيرها للوصول للعلة من وراء وقوع
الحوادث بالشكل الذي وقعت به.
وبناء على ما توفر لدينا من معلومات ،تمت هيكلة البحث إلى مقدمة وأربعة
مباحث يليها خاتمة تضمنت نتائج البحث ،ومـن تم قائمة المصادر والمراجع.

حيث تم تقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث ،فتناول المبحث األول
عملية سفك دماء المجاهدين باستخدام أبشع الطرق الوحشية ،من قتل بالرصاص،
وتنفيذ اإلعدامات العشوائية التي راح ضحيتها الكثير من األبرياء ،بل تعداه إلى
أبعد من ذلك ،حيث تفنن االيطاليون يف تعذيب المجاهدين وعملوا على إحراقهم
إلرهاهبم وإخضاعهم لحكمهم.
أما المبحث الثاين فقد تضمن كيفية استخدام الطائرات وترويع المدنيين دون
رحمة حيث قاموا برميهم بالقنابل الحارقة ورشهم بالغازات السامة ،من أجل

القضاء على المقاومة بطريقة أسرع.
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أمـا المبحـث الثالـث فقـد اشـتمل علـى دراسـة عمليـة حشـد المجاهديـن يف

المعتقلات وتفريغهـم يف السـجون الجماعيـة دون مراعـاة ألوضاعهـم الصحيـة

وال فئاهتـم العمريـة فقـد ضمـت تلـك المعتقلات كافـة شـرائح المجتمـع الليبي من

أطفـال وشـيوخ ونسـاء.

وتطرقنا يف المبحث الرابع لظاهرة التعذيب المعنوي التي تمثلت يف النفي خارج

البالد ،حيث بذلوا كل جهدهم من أجل القضاء على العنصر البشري لكي يتسنى
لهم االستحواذ على خيراهتا.

وتأيت الخاتمة لتعرض النتائج المستخلصة من البحث ،يليها قائمة مفصلة

بالمصادر والمراجع التي ساعدت الباحث يف استخراج البحث يف صورته النهائية
وإعطائه النتيجة المرجوة ليكون إضافة مفيدة وسديدة ساهمت يف عرض بعض

مشاكل تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر.

المبحث األول
الممارسات البشعة بدماء المجاهدين الليبيين من قبل
االستعمار اإليطالي
على إثر الخسارة التي تعرض لها االيطاليون يف معارك الهاين وشارع الشط يف

 23أكتوبر 1911م ،ويرجع ذلك إلى حسن إدارة المجاهدين لخطة سير المعركة

ومباغتة االيطاليون من الخلف مما تسبب يف مقتل العديد من الجنود الطليان وجرح

الكثير منهم(((.

((( تقرير القنصل األمريكي يف طرابلس إلى السفير األمريكي يف اسطنبول ،بتاريخ  24أكتوبر
1911م ،وثائق أمريكية ،مجلد ( ،)1المركز الوطني للدراسات التاريخية ،طرابلس،
1989م ،ص.492
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ويف هذا الصدد ،يخربنا فرنسيس ماكوال ،الذي كان يراقب األحداث ،إن السرية
الرابعة والخامسة من اللواء الحادي عشر ،وكان عددها  400جندي وضابط لم
يبقى منها غير  37رجالً ،األمر الذي دفع باإليطاليين إلى فقدان وعيهم وإطالق
الرصاص بطريقة عشوائية يف كل االتجاهات وعلى كل من يقع بصرهم عليه دون
تفريق بين مسلح وأعزل من سكان منطقة المنشية ،وعملوا على قيام مجزرة كبيرة
فيها ،ومنذ ذلك الحين بدأت عمليات سفك الدماء والتنكيل بالمواطنين(((.

وقد كانوا الضباط والجنود االيطاليين يشهرون مسدساهتم يف الشوارع
والطرقات ،األمر الذي افزع المواطنين اآلمنين ،وليس هذا فحسب بل قاموا
بتفتيش البيوت بحثًا عن األسلحة ،وأصدروا بيانات هتدد بإعدام كل من يكون
بحوزته سالح ،وأقيمت المحاكم العسكرية وأصدرت أحكام اإلعدام((( ،األمر
الذي دفع العقيد نشأة بك إلى توجيه برقية مستعجلة إلى حكومته يف اسطنبول
طلب منهم االحتجاج دوليًا على تلك الجرائم التي ارتكبها يف حق سكان واحة
المنشية ،حيث أهنم لم يستثنوا األطفال وال النساء وقتلوهم جميعًا ،و شوهدت
جثت الرجال يف كل مكان وقد ذبحوهم ذبح الخراف(((.

وكان انتشار الجثث يف الميادين والطرقات أمرا عاديًا مما اغضب كراوزة
ورفض الكتابة يف كل الحاالت التي يشاهدها من بشاعة الموقف والصور المروعة
التي شاهدها(((.

((( فرنسيس ماكوال ،حرب ايطاليا من اجل الصحراء ،ترجمة :عبدالمولى صالح الحرير،
مراجعة محمود حسن منسي ،المركز الوطني للدراسات التاريخية ،طرابلس1991 ،م،
ص .184 ،181
((( نفس المرجع ،ص.191
((( برقية نشأة بك إلى الحكومة الرتقية يف اسطنبول ،بتاريخ  3نوفمرب 1911م ،وثائق أمريكية،
مصدر سابق ،ص .335
((( غوتلو أولف لفكراوزة ،تقارير صحفية حول الغزو االيطالي لليبيا ،ترجمة :عماد الدين
غانم ،المركز الوطني للدراسات التاريخية ،طرابلس1993 ،م ،ص.109
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وتشير المصادر الوطنية واألجنبية إلى الجرائم البشعة التي ارتكبها العدو

االيطالي تجاه المواطنين ،حيث عملوا على إعدام أربعة عشر رجالً جريحًا
بعدما هربوا من المذبحة التي أقامها االيطاليون ضد األهالي ولكنهم لم يستطيعوا

النجاة فعلم االيطاليين بمكان تواجدهم وألقوا القبض عليهم وشنقوهم يف نفس

اليوم(((بالقرب من جامع سيدي حمودة(((.

ويف هذا الصدد يفيدنا كراوزة أن االيطاليين قاموا بعملية تمشيط فقتلوا كل من

وجدوه مسلحًا أو شبه مسلح أما من تبقى منهم فقد سحبوهم إلى المدينة وبلغ

عددهم ثالثمائة شخصًا(((.

ويـورد لنـا أبـوت الكثيـر مـن الروايـات حـول الجرائـم التـي ارتكبـت يف احداث

المنشـية ،حتـى النسـاء واألطفـال لـم ينجـوا مـن العقـاب والمحاسـبة حيـث كانـت

جثثهـم ملقـاة يف المسـاجد والبيـوت التـي تـم استرجاعها مـن االيطالييـن ،ويضيف

روايـة كان قـد نقلهـا عـن طبيـب يونـاين ،إنـه سـمع من احـد النسـاء يف المستشـفى يف

عيـن زارة عـن المعاملـة السـيئة والتعذيـب حتـى المـوت للنسـاء الليبيـات علـى يـد

الجنـود االيطالييـن(((.

وهناك العديد من الروايات عن عمليات القتل الجماعي ،أولها الحكم بقتل

الذكور الذين يف واحة المنشية ممن تجاوز سنهم الثالثة عشر والرابعة عشر عامًا
((( فرنسيس ماكوال ،المرجع السابق،ص ،193هيئة تحرير ليبيا ،الفظائع السود الحمر ،من
صفحات االستعمار االيطالي يف ليبيا ،مطبعة الكرنك ،القاهرة ،ط1948 ،2م ،ص .23
((( جامع سيدي حمودة يقع بالقرب من سور المدينة ويبعد عدة أمتار عن مقر قيادة الجنرال
كانيفا ،ويف عام 1950م أطلق عليه ميدان الشهداء.
((( غوتولبكراوزة ،مرجع سابق.173 ،
((( ج .ن ،أبوت ،الحرب المقدسة يف طرابلس الغرب ،ترجمة :عبدا لحفيظ الميار ،دارف
المحدودة ،لندن ،1993 ،ص ص.164 ،163
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بتهمة اشرتاكهم يف الحرب((( ،ويفيدنا الزاوي بأن ذلك شمل كل عربي حمل
السالح أو اشرتك يف المقاومة(((.

ومن القصص المروعة قتل األسرى جميعًا دون محاكمة ،وكردة فعل على هذه

األفعال الوحشية استطاع المجاهدين هزيمة االيطاليين وحاصروهم يف المدينة

القديمة ،فكانت ردة فعل العدو أكثر بشاعة فقاموا بقتل كل من وجدوه أمامهم

أثناء انسحاهبم ،فعمت المذابح المكان((( وتشير المصادر إن عدد القتلى يف واحة

المنشية ما بين أربعة إلى سبعة أالف كما هتكت أعراض النساء(((.

وقد نبذت الصحافة العالمية ما فعلوه االيطاليين من مجازر يف حق الليبيين،

حيث اهتمت صحيفة الستاندرد ( ،)standardايطاليا بالقتل الوحشي للنساء
واألطفال ،كما نشرت صحيفة التايمز ( )Timesبأن فيضانات الدم فتحت وطالت

الربيء والمذنب معًا ،كما وصفت صحيفة المانشيسرت جارديان العدو االيطالي

بأنه من أكثر الحروب فظاعة يف التاريخ ،كما إهتمته أيضًا بأنه قتل واجرب على رحيل
أكثر من ثلث السكان يف مدينة طرابلس(((.

كما قام االيطاليون بانتهاك مقدسات المسلمين وذلك بدخولهم المساجد

للتفتيش عن األسلحة (((.

((( فرنسيس ماكوال ،مرجع سابق ،ص ،244هيئة تحرير ليبيا ،مرجع سابق ،ص.32
((( الطاهر احمد الزاوي ،جهاد األبطال يف طرابلس الغرب ،دار الفتح للطباعة والنشر ،بيروت،
ط  ،1973 ،3ص.199
((( فرنسيس ماكوال ،مرجع سابق ،ص .284
((( كراوزة ،مرجع سابق ،ص ،97هيئة تحرير ليبيا ،مرجع سابق ،ص.20
((( وليم اسكيو ،اوروبا والغزو االيطالي لليبيا1912 - 1911 ،م ،ترجمة :ميالد المقرحي،
المركز الوطني للدراسات التاريخية ،طرابلس1988 ،م ،ص .112
((( هيئة تحرير ليبيا ،مرجع سابق ،ص .93
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ومن قصص القتل العشوائي التي ارتكبها االيطاليون يف عام  1913عندما شرعوا

يف شق الطرق وأعمال البناء ،فقاموا بتجنيد المواطنين يف أعمال السخرة وكانوا
يحتجزون المواطنين لتوفير اليد العاملة ،ومن ثم ارسالهم إلى سجن القلعة حيث
يوجد فيه مجموعة ممن حكم عليهم باإلعدام ،فاختلط العمال بالمحكومين ،ونفد
فيهم جميعًا حكم اإلعدام(((.

ويف معركة القرضابية مثال أخر لعمليات القتل الجماعي ،فعند وصول حملة

العقيد مياين إلى سرت ،رفض العديد من الرجال الذهاب مع الحملة لقتال إخواهنم

يف قصر بوهادي الذي يبعد عن سرت بأكثر من عشرون كيلو مرت وعند هزيمة قوات
مياين رجع إلى سرت وصب جم غضبه عليهم وقام بإعدام مائة رجل منهم رميًا

بالرصاص دون محاكمة(((.

وبعد هزيمة االيطاليين يف معركة القرضابية ،قاموا بردة فعل انتقامية نتج عنها

إحراق مئايت شخص من أهالي مدينة تاورغاء ومصادرة جميع أمالكهم ،ويف
مصراتة احرق االيطاليون منزل الشريف فيدان وفيه جميع أفراد عائلته وأقاربه(((.

ونالحظ هنا إنه عندما يتعرض الجنود االيطاليين للهزيمة ،يقومون بأعمال

انتقامية كردة فعل على هزيمتهم ،وهذه األعمال الوحشية لم يسلم منها حتى
الشيوخ واألطفال والنساء(((.

((( نفس المرجع ،ص .44
((( احمد عطية مدلل ،التدخل األجنبي يف ليبيا (1915 - 1918م) ،المركز الوطني للدراسات
التاريخية ،طرابلس ،ج  ،2007 ،2ص .820
((( هيئة تحرير ليبيا ،المرجع السابق ،ص .45
((( نفس المرجع ،ص .46
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المبحث الثاني
استخدام الطائرات والقنابل والغازات السامة
لقد مارس االيطاليون أبشع األساليب القمعية للنيل واالنتقام من المقاومة

الوطنية حيث قصفت بطائراهتا الحربية األراضي الليبية دون أن تكرتث للخراب
والدمار الذي ستحدثه يف البالد.

ويف نوفمرب عام 1911م ألقيت أول قنبلة على المجاهدين يف منطقة عين زارة

(((

ومن مأسئ هذا القصف العنصري قتل األبرياء وحرق البيوت وتخريب المدن
والقرى يضاف إلى ذلك قتل الحيوانات وحرق المزارع ،وتزايد عدد الطائرات

الحربية الغازية حيث وصل عددها يف السنة األولى من الغزو ثمان وخمسين طائرة،
استخدم فيها الفاشست الغازات السامة المحرمة دوليًا ،حيث ألقيت الطائرات

قنابلها التي كونت سحبًا من الدخان يف الهواء مما سبب اختناقًا مميتًا للناس(((.

ويف عـام 1917م تـم رش مناطـق الزاويـة وصرمـان والعجيلات بالسـائل

الحـارق ،كمـا قتلـوا السـكان والحيوانـات ،ودمـروا الحقـول باسـتخدام القنابـل

الحارقة المحرمة دوليًا(((.

وقد استخدم الطيار االيطالي بياين قنابل الغاز السامة ضد المجاهدين فكبدهم

خسائر فادحة ،كما ساهم الطيران الحربي يف إفناء الثروة الحيوانية ،وذلك بإصدار
((( مصطفى علي هويدي ،ظاهرة النفي وأسباهبا ،مجلة الشهيد ،العدد العاشر ،المركز الوطني
للدراسات التاريخية ،طرابلس ،1989 ،ص .69
((( أنزو سانتاريللي ،جورج ووشا ،رومين دائنيرو ،لوجي قوليا ،عمر المختار وإعادة االحتالل
الفاشي لليبيا ،ترجمة :عبدالرحمن سالم العجيلي ،تقديم عقيل الرببار ،المركز الوطني
للدراسات التاريخية ،طرابلس ،1988 ،ص ص .75 ،74
((( ايريك ساليرنو ،حرب االبادة يف ليبيا ،ترجمة :علي حسنين ،،المنشأة العامة للتوزيع
والنشر ،1984 ،ص .87
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صوت الصافرة فتفزع الحيوانات وتتجمع فيقوم بإلقاء القنبلة عليهم وإبادهتم دفعة
واحدة ،.كما طالت طائرات العدو القوافل الناقلة لإلمداد لمساندة المجاهدين يف

الصحراء حيث تمكنت القوات االيطالية من قصفها وتدميرها بالكامل ،ويف هذا
الصدد شجع القائد بادوليو األعمال الوحشية واإلجرامية التي قام هبا سيشيلياين

وخاصة الغارات الجوية وعمليات التطهير التي طالت البالد بأكملها(((.

المبحث الثالث
السجون والمعتقالت
لقد مارس العدو االيطالي هذه الظاهرة كردة فعل تجاه المقاومة الوطنية يف

ليبيا واالنتقام منهم بعد االنتصارات التي حققتها المقاومة ،لذلك عملت ايطاليا

على تفريغ البالد من سكاهنا وذلك بزج المواطنين يف المعتقالت التي أقاموها يف
الصحراء ،هبدف محاصرة الوطنية اقتصاديًا وعزلها اجتماعيًا ،وذلك بمنع إمدادها

بالمؤن واألموال وقطع مصادر إعاشتها ،والحيلولة دون التحاق عناصر وطنية جديدة
هبا ،وبذلك القضاء على المساعدات التي كانت تحصل عليها المقاومة خفية من
بقية المواطنين ،لذلك عمل حاكم ليبيا بيرتو بادوليو (((()PietroBadoylioعلى

إقامة معسكرات اعتقال يف أماكن بعيدة يجمع فيها القبائل التي كانت تساند الثوار،
وبدأت ايطاليا يف تنفيذ برنامجها االستعماري فأقامت مراكز للتجميع من بينها عين

الغزالة وطلميثة وبرسس وتوكرة *.

((( انزو سانت اويللي وآخرون،مرجع سابق ،ص .145
((( حكم ليبيا يف الفرتة من  1929إلى .1933
(*) عين الغزالة تقع غرب طربق بحوالي  45كيلو مرت ،وهى منطقة حصينة تحيط هبا المياه من
ثالثة جهات
.
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وبعد فشل المفاوضات بين عمر المختار وااليطاليين استخدم العدو هذه

الوسيلة للضغط على حركة المقاومة وإجبارها على االستسالم ،وقد اختار
الطليان منطقة عين الغزالة مركز ًا لتجميع المواطنين لحصانته وإفشال هجمات

الثوار ،ولكن مع ذلك تمكن المجاهدون من قبيلتي العبيدات والحاسة باالتفاق

مع المعتقلين بتدبير كمين لإليطاليين واالستيالء على احد القوافل وغنم ما تحمله
من مؤن وذخائر بعد القضاء على الحراس(((ولكن االيطاليون ردوا بيد من حديد

على المجاهدين فطوقوهم وأعادوا اعتقالهم واعدم بعضهم ،ومع ذلك فإن هذه
الحادثة لم تردع المجاهدين وأعواهنم من األهالي ،حيث ضلوا يغيرون بين حين

وأخر لكي يفهم العدو بأن ليبيا لن تكون سهلة المنال(((.

طلميثة :اتخذها االيطاليون قاعدة لتجميع المجاهدين يف عام 1930م،

لمناعتها حيث يمكنهم التصدي ألي هجوم مباغت من المجاهدين وانقاد اخواهنم
المعتقلين ،وتمكن االيطاليون من اعتقال ما بين ( )60 :50ألف نسمة من قبيلتي
الرباعصة والدرسة وبعض القبائل األخرى(((.

مركز تجمع برسس :كانت برسس مركز ًا لتجمع قبيلة العبيدات من سكان الجبل
األخضر ،ومكث المعتقلون فيها قرابة خمسة أشهر ،ونظر ًا لطول مدة االعتقال

حدث تمرد وهرب بعض المعتقلين ،األمر الذي دفع غراتسياين إلى إصدار أوامره
برتحيل المعتقلين من برسس إلى معتقل الربيقة(((.

((( ادريس عمر الحرير ،االستعمار االستيطاين االيطالي يف ليبيا ،1970 - 1911 ،المركز
الوطني للدراسات التاريخية ،طرابلس ،1984،ص ص.124 ،123،
((( نفس المرجع السابق ،ص.174
((( مجموعة من االساتذة والباحثين ،بحوث ودراسات يف التاريخ الليبي ،يوسف سالم
الربغثي ،المعتقالت ،المركز الوطني للدراسات التاريخية ،طرابلس ،ط.349 ،1998 ،2
((( نفس المرجع ،نفس الصفحة.
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المعتقالت الجماعية:
إن مرحلة جمع السكان يف معسكرات الربيقة والعقيلة والمقرون وسلوك
وغيرها ،كانت ضربة قاسمة لحركة الثورة يف الجبل األخضر ألهنا حرمت المقاومة
من استبدال دماء جديدة بمن يسقطون شهداء يف ميادين النضال ،كما إهنا سببت
كارثة كبيرة فقد هلكت أعداد هائلة من الحيوانات التي كانت تشكل عصب
االقتصاد بالنسبة لسكان القبائل المهجرة من ديارها إلى تلك المعتقالت العامة(((.
 - 1معتقل العقيلة(((:

ضم هذا المعتقل أفراد قبائل البطنان وبعدها تم فرز أفراد قبيلة العبيدات،
وتم نقلهم إلى معتقل العبيدات بالربيقة ،وبقى بالعقيلة من تربطه صلة قرابة بأحد
المجاهدين ،واشتهرت العقيلة باسم معتقل العقوبات أيضا ألنه مورست بداخله
أبشع أنواع العقوبات على المعتقلين من جلد بالسياط يصل إلى ألف جلدة
وسكب الماء المالح على جسم المعاقب ،كما قاموا بربط المتهم يف العمود تحت
أشعة الشمس الحارقة مدة ال تقل عن ثالثة أيام ،كما عملوا على تعذيب وإجهاد
المعتقلين بكنس الرمال ونقلها من مكان إلى أخر طيلة اليوم ،كما سخروهم لشحن
وتفريغ حمولة البواخر االيطالية ،وما يميز معتقل العقيلة عن غيره إنه خليط من
جميع أفراد القبائل القاطنة يف برقة ،وقد منع االيطاليين السجناء السياسيين من
مزاولة أي عمل أو امتالك أي شيء بل كانوا عرضة لالنتقام منهم ،بعد كل هزيمة
يلحقها المجاهدين بالطليان(((.

((( قصة جهاد الليبيين ضد االستعمار اإليطالي ( ،) 1943 - 1911صور ووثائق وأرقام،
جمع وتعليق حبيب وداعة الحسناوي ،المركز الوطني للدراسات التاريخية ،طرابلس،
.248 ،1988
((( العقيلة منطقة صحراوية تقع على خليج سرت تبعد عن بنغازي بحوالي  285كلم ،مياهها
مرة المذاق شمسها قوية يندر هبا الكالء.
((( يوسف سالم الربغثي ،المعتقالت ،مرجع سابق ،ص .351
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 - 2معتقل البريقة:
لقد ضم معتقل الربيقة قبائل العبيدات ،ومارس بحقهم الطليان أبشع وسائل
التعذيب والتجويع مما أصاب الناس أمراض اإلسهال والمعدة واألورام بالمفاصل
حيث كان يصل عدد الموتى يوميًا إلى  150شهيد.
 - 3معتقل سلوق:

احتوى معتقل سلوك قبائل العواقير والعرفة والعبيدات وهو أكرب المعتقالت
مساحة ،وبلغ عدد المعتقلين بداخله حولي  36ألف نسمة ،تم توزيعهم على
الخيام ،وقد ُسمح للمعتقلين بسلوق بمزاولة بعض األعمال خارج المعتقل
بموجب تصريح يمنحه مدير المعتقل على شرط أن يعود قبل غروب الشمس،
وكانت حالة المعتقلين بسلوك أفضل من حالة المعتقلين بالربيقة والعقيلة ،و مع
هذا أصيبوا ببعض األوبئة الفتاكة كالتيفوذ اللطعي الذي تسبب يف هالك أغلب
سكان المعتقل(((.
 - 4معتقل المقرون:

ضم هذا المعتقل قبائل الدرسة والرباعصة حيث بلغ عددهم حوالي  18ألف
نسمة وطبق عليهم نفس النظام الذي طبق على المعتقالت السابقة ،ولكن زاد
االهتمام به لوجود مدرسة الباليال داخل سياجه ،حيث قام الطليان بتعليم األطفال
مبادئ الفاشية يف محاولة منهم لخلق جيل يدين بالوالء لروما ،ولكن هذا الحال لم
يستمر طويالً ،حيث انتشرت المجاعة وسوء التغذية والتعذيب بالجلد والربط على
العمود ،وكثرت فيه اإلعدامات األمر الذي ادى إلى إبادة المعتقلين(((.

((( محمد الطيب األشهب ،برقة العربية أمس واليوم ،مطبعة الهواري ،القاهرة ،1947 ،ص
.68 ،66
((( عقيل الرببار وأخرون ،عمر المختار ،نشأته وجهاده ( ،)1931 - 1862المركز الليبي
للمحفوظات التاريخية ،طرابلس ،ط ،1983 ،2ص ص .131 ،130
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ولم تكتفي ايطاليا بجمع المعتقلين وإبادهتم بل عملت على تفريغ البالد من

سكاهنا ،حيث عملت على ترحيلهم ونفيهم إلي سجون ومعتقالت الجزر االيطالية،
لكي تتسنى لها فرصة القضاء على جميع المعارضين واالنفراد بحكم البالد ،ضنًا
منها إهنا هبذه األعمال الوحشية ستقضي على المقاومة ،ولكن كل جرائمها يف حق
الليبيين لم تزدهم إال إصرار ًا على مواصلة الكفاح والجهاد ضد العدو المحتل.

المبحث الرابع
التعذيب المعنوي (النفي خارج البالد)
إن عقوبة النفي تتمثل يف إبعاد الشخص المشتبه فيه خارج وطنه ،وقد شملت

عمليات النفي مختلف الفئات من رجال ونساء وأطفال وشيوخ ،وكل من له نشاط

سياسي أو محرض على المقاومة أو داعمًا لها.

لقد كانت عمليات النفي تخالف كافة الشرائع السماوية والنظم القانونية ،إذ

كيف يكون اإلنسان الذي يدافع عن نفسه ووطنه مجرمًا و ُي ْحكم عليه باإلعدام أو
النفي ،يف حين إن كافة القوانين والتشريعات المعاصرة تلزم المواطن بالدفاع عن
وطنه يف حالة تعرضه للخطر الخارجي ،لذلك جاءت فكرة التجنيد اإلجباري أو
الخدمة الوطنية التي طبقتها أغلب الدول على شعوهبا(((.

وبذلك فإن عمليات النفي وما ترتب عليها تعترب منافية لقواعد األخالق الدولية

وقواعد القانون الدولي ،ألن الغزو والنفي ُمورسا ضد دولة مستقلة وأدى ذلك إلى

حرماهنا من العيش بسالم.

لقد ارتبطت ظاهرة النفي ارتباطًا مباشر ًا بتصاعد حركة المقاومة المسلحة ،فقد

كانت عمليات سفك الدماء هي نوع من ردة الفعل العدوانية نتيجة الفشل الذي
((( احمد عطية مدلل ،مرجع سابق ،ص .821
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منيت به ايطاليا بسبب الخسائر التي تعرضت لها ،لذلك كانت عمليات النفي هي

الجزء المكمل لمظاهر القتل والسجن التي ارتكبها االيطاليون بحق المجاهدين.

ومن أجل القضاء على المقاومة الوطنية ،فقد باشرت ايطاليا عمليات النفي منذ

أول مواجهة مسلحة يف مدينة طرابلس يوم  23أكتوبر  ،1911يف معركة المنشية

وشارع الشط وسيدي المصري ،حيث أصدر رئيس الوزراء االيطالي جيوليتي

أوامره بنفي أي معارض للسلطات االيطالية إلى جزر فافنيانا ()Faveniana
وأوستيكا ( )Usticaوترمتي ( )Tremitiوفينتوتيني (.((()Ventutini

وبالفعل فقد بدأ الطليان افراغ واحة المنشية من سكاهنا ،ونفي رجالها إلى

الجزر االيطالية ،وكان الهدف من عمليات النفي استتاب األمن وعدم اتصال
السكان بالمجاهدين المطوقين للواحة األمر الذي يؤدي إلى مساندهتم لبعضهم
ومقاومتهم(((.

كما كان هدف الطليان من إتباع سياسة النفي تجاه المجاهدين يكمن يف تغطية

عمليات اإلعدام التي أصبحت مصدر انتقاد العالم لهم ،هذا من ناحية ،ومن
ناحية أخرى للتقليل من عدد المحاربين بالموت المحقق الذي كان ينتظرهم يف

المعتقالت االيطالية.

وهكذا كان الرتحيل عشوائيًا وعمالً انتقاميًا ونوعًا من القصاص غير العادل

بعد كل هزيمة تلحق بالقوات االيطالية ،وقد شملت عمليات النفي الرجال والنساء
والشيوخ وحتى األطفال لم ينجوا من االنتقام ،ويف هذا الصدد فقد تم العثور على

((( روماينراينيرو ،الجوانب المجهولة عن المقاومة الليبية ،مجلة البحوث التاريخية ،السنة ،7
عدد  ،2المركز اللبي للمحفوظات التاريخية ،طرابلس ،1985 ،ص ص .99 ،98
((( باولوا مالتيزي ،ليبيا أرض الميعاد ،ترجمة :عبدا لرحمن سالم العجيلي ،مركز المحفوظات
للدراسات التاريخية ،طرابلس ،ط  ،1992 ،2ص .228
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عدة وثائق تبين عدد المنفيين إلى جزيرة تريميتي من  29أكتوبر  1911إلى 9

يناير  1912بـ  1367منفيًا ،كان وصولهم على دفعتين ،األولى بعدد 595منفيًا،
والثانية بعدد  772منفيًا ،توىف منهم  198منفيًا(((.وازداد عدد المنفيين يف الفرتة

ما بين  30 :20يناير  1912بعدد يقدر بـ  3053منفيًا موزعين على عدة جزر

ايطالية ،وقد كان المنفيون من المدن الساحلية ،ثم تواصل زحف االيطاليون

إلى المدن الداخلية يف الجبل الغربي ومنطقة سرت والقبة وفزان ومنطقة الجبل
األخضر ،وعلى اثر الهزائم التي تعرض لها االيطاليون يف سنتي ،1915 - 1914

وبانسحاهبم نحو الساحل كانوا يقومون بعمليات اسر جماعية للسكان المدنيين إما

باالنتقام للتعويض عن خسائرهم البشرية التي فقدوها يف ساحات الحرب ،ففي
معركة ُلقن عمران يف أواخر نوفمرب  1914على سبيل المثال تم اسر عدد من سكان

المنطقة من بينهم أربعون رجالً من الحوامد تم نفيهم إلى جزيرة اوستيكا(((.

ويف مدينة برقة تؤكد لنا الوثيقة المؤرخة يف نوفمرب من عام  ،1914إن عمليات

النفي لم تكن بناء على التهم الموجهة للمرحلين ،بل كانت هتدف إلى نفي األبرياء
إلرهاب السكان(((.

وكانت عمليات األسر والسجن والنفي تتم بنفس الوثيرة يف كافة المناطق

الداخلية ،ففي فزان والجفرة وسرت يف مايو  ،1915وبعد معركة القرضابية

والهزيمة الفادحة التي تعرضت لها القوات االيطالية ،وبسبب عمليات القتل

الجماعي التي ارتكبها العقيد مياين يف سرت كردة فعل على الهزيمة ،وتخوف

االيطاليون من ردود الفعل ضد حامياهتم يف المناطق التي ينتمي إليها الذين اعدموا،
((( سلسلة الوثائق االيطالية ،المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية ،طرابلس،
 ،1989احصائية بعدد المنفيين بجزيرة تريميتي ،بتاريخ  9يناير  ،1912ص.59 - 58
((( نفس المصدر السابق ،ص .515 - 402
((( نفس المصدر ،وثيقة رقم ( ،)916073بنغازي ،يف  18نوفمرب  ،1914ص .156
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صدرت األوامر باعتقال الزعماء أو ذويهم قبل انتشار خرب المذبحة ،وكان الهدف

من هذا اإلجراء ضمان األمن لحامياهتم يف تلك المواقع ،ونتيجة لذلك فقد جرت
عمليات اعتقال واسعة يف مصراتة وترهونة وقماطة وزليتن والخمس وورفلة وتم

نفيهم إلى ايطاليا(((.

وليس من السهل توفير إحصائية متكاملة بعدد المنفيين نظر ًا لشح المصادر،

غير إن الرقم الذي يمكن االطمئنان إليه وفق المصادر المتوفرة يقدر ب 3618بين

رجل وامرأة وطفل تم استخالصها من قوائم المنفيين التي دونت بأيدي الطليان

أنفسهم ،حيث كانت القائمة األولى من طرابلس ،وضمت  595رجالً وشابًا ،وتم

نفيهم يف يوم  26أكتوبر  ،1911وتم نفيهم إلى جزيرة تريميتي(((.

أما القائمة الثانية فقد ضمت  276رجالً وطفالً ،وكانت التهم المنسوبة إليهم

هي مناهضة الحكم االيطالي أو مساعدة المجاهدين وقد كانت عمليات النفي يف
المدة المحصورة بين .1915((( - 1913

ويف المجموعـة الثالثـة  671شـخصًا وكلهـم من الرجال ومـن المناطق الممتدة

بيـن طرابلـس وسـرت ،والبعـض مـن الجبل الغربـي ،والكارثـة العظمـى التي حلت

بالبلاد هـي مـوت الشـباب وهـى الفئـة التـي ركـز عليهـا االيطاليـون ،وخاصـة بعـد

مشـاركة األخيـرة يف الحـرب العالميـة األولـى ( ،)1918 - 1914وانضمـام ايطاليا
فيهـا يف شـهر مايـو  ،1915وذلـك لالسـتفادة مـن خدمـات المنفييـن يف مختلـف

المجـاالت منهـا الخدمـات العامـة مثـل الزراعـة والصناعـة وغيرهـا ،لذلـك عملت
((( الوثائق االيطالية ،مصدر سابق ،نص قرار الوالي تاسوين الصادر يف  12يونيو .165 ،1915
((( نفس المصدر السابق ،قائمة بأسماء المبعدين من طرابلس إلى جزيرة تريميتي ،ص ص
.270 - 260
((( نفس المصدر السابق ،ص ص.340 - 335
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ايطاليـا علـى تكثيـف عمليـات النفـي لتعويـض خسـائرها يف تلـك الحـرب ،كمـا إن
ايطاليـا عملـت علـى مشـاركة بعض الليبييـن يف تلك المعـارك األوروبيـة ،التي ليس

لهـم هبـا أية عالقـة(((.

وكان من أسباب ازدياد عمليات النفي يف والية طرابلس امتالء السجون

بالمواطنين الليبيين ،لذلك عمل االيطاليون على نفي العديد من السكان إلى
جزرهم البحرية من أجل القضاء على المقاومة الشعبية يف البالد.

وهكذا نتوصل إلى نتيجة المعاملة السيئة التي تعرض لها المنفيون يف جزر

المنفى فقد عوملوا باحتقار وازدراء وكانوا يتعرضون لإلهانة دائمًا ،بل واجربوا
على العمل يف مزارع ومصانع االيطاليين بدون مقابل ،وليس هذا فحسب بل عملوا

على ترحيلهم إلى المستعمرات االيطالية يف أفريقيا وتحديد ًا إلى أرتريا يشتغلون يف
أعمال مد خطوط السكك الحديدية و ذلك لتعويض النقص يف األيدي العاملة(((.

أما عن الوضع الصحي للمنفيين فقد انتشرت العديد من االمراض بين صفوفهم

مما أدى إلى هالكهم ،ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها انعدام الغذاء والكساء
وقسوة المناخ يف جزر مكشوفة ،واإلقامة يف السراديب المظلمة التي ال تصلها أشعة
الشمس ،مما أدى إلى انتشار األمراض المعدية والفتاكة بين صفوف المنفيين مثل
مرض الكوليرا الذي أودى بحياة الكثير منهم ،وهذا ما حدث للمنفيين يف جزيرة

اوستيكا وتريميتي ،ومن األمراض األخرى التي كانت سببًا يف وفاة المنفيين داء
((( محمد سعيد القشاط  -معارك الدفاع عن الجبل الغربي ،المنشأة العامة للتوزيع والنشر،
طرابلس ،1983 ،ص .178
((( الوثائق االيطالية ،مصدر سابق ،برقية مارتيني إلى حكومة ارتريا رقم  ،2783بتاريخ 30
مايو .178 ،1915
321

العدد الرابع يونيو 2020

جرائم التعذيب االستعماري لليبيين...

الرئة وداء ُ
الشعب ووباء الحمى والهزال ،وقد زادت نسبة الوفيات يف الفرتة الممتدة

من  23ديسمرب إلى  6يناير  1912حيث تجاوزت النصف(((.

ويرجع سبب تلك الوفيات إلى عدم قدرة بعض األجسام على التأقلم مع ظروف

البيئة ،خصوصًا كبار السن والصغار ،فهم ال يستطيعون مقاومة الربد القارس يف

تلك الجزر.

وقد أشار تقرير أخر أعده لوتراريو ( )Lutrqrioالمكلف بالتفتيش على المعتقلين

يف جزيرة تريميتي ،إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب االلتهاب الرئوي وأمراض أخرى
معدية ،وليس هذا فحسب بل ازدادت األحوال سو ًء يف هذا المعتقل بسبب سوء

التغذية وإهمال النظافة يف الزنزانات وسوء المعاملة ،كل تلك العوامل ضاعفت من
معدل الوفيات بين المنفيين(((.
الخاتمة

تبين لنا من خالل هذا البحث مدى بشاعة الجرائم التي تعرض لها الشعب الليبي
بسبب مقاومته لالحتالل االيطالي ،ولكن هل يعد هذا مربر ًا للتنكيل بالمواطنين

والنيل منهم بأبشع الوسائل.

لقـد تفنـن االيطالييـن يف تعذيـب الليبييـن دون حسـيب أو رقيـب ،حيـث إن

المجتمـع الدولـي لـم يكترث لمـا يحصـل يف ليبيـا مـن مذابـح وإعدامـات جماعيـة
وفرديـة بـل تعـدى األمـر إلـى أكثـر مـن ذلـك حيـث اسـتخدم االيطالييـن الطائـرات

وإلقـاء القنابـل الحارقـة علـى شـعب يمكـن وصفـه باألعـزل مقارنـة باألسـلحة
المتطـورة التـي اسـتخدمها الطليـان للقضاء على حركـة المقاومة التـي كان لها دور ًا
((( الوثائق االيطالية ،المنفيون ،مصدر سابق ،ص.60
((( نفس المصدر السابق ،رسالة وزارة الداخلية إلى اإلدارة العامة للصحة ،حول تقرير لوتراريو
بتاريخ  25يناير  ،1912ص .69
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كبيـر ًا يف صـد العـدو الخارجـي وإلحـاق الهزائـم الواحـدة تلو األخرى ،وكـردة فعل

علـى تلـك الهزائـم عملـت ايطاليـا علـى تفريـغ البلاد مـن سـكاهنا بإتباعهـا لكافـة
األسـاليب المشـروعة والغيـر مشـروعة للقضـاء علـى الليبييـن دون تفريـق ،حيـث

شـمل انتقامهـم جميـع فئات الشـعب الليبـي حتى النسـاء واألطفال والشـيوخ الذين
ال حـول لهـم وال قـوة لـم يسـلموا مـن بطشـهم وانتقامهـم.

ولكن كل تلك األعمال االنتقامية لم تثني الشعب الليبي عن كفاحه ودفاعه عن

وطنه وتحريره من براثن العدو الغاشم ،حتى استقالها يف  24ديسمرب  1951تحت

اسم المملكة الليبية المتحدة تحت نظام ملكي دستوري.
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المصادر والمراجع
أو ً
ال :الوثائق والتقارير:
1 .1تقرير القنصل األمريكي يف طرابلس إلى السفير األمريكي يف اسطنبول،
بتاريخ  24أكتوبر  ،1911وثائق أمريكية ،مجلد ( ،)1المركز الوطني
للدراسات التاريخية ،طرابلس.1989 ،

2 .2برقية نشأة بك إلى الحكومة الرتقية يف اسطنبول ،بتاريخ  3نوفمرب ،1911
وثائق أمريكية.

3 .3رسالة وزارة الداخلية إلى اإلدارة العامة للصحة ،حول تقرير لوتراريو
بتاريخ  25يناير .1912

4 .4الوثائق االيطالية ،المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية،
طرابلس ،1989 ،إحصائية بعدد المنفيين بجزيرة تريميتي ،بتاريخ  9يناير

 1912م.

5 .5وثيقة رقم ( ،)916073بنغازي ،يف  18نوفمرب  1914م.

6 .6برقية مارتيني إلى حكومة ارتريا رقم  ،2783بتاريخ  30مايو  1915م.

7 .7رسالة وزارة الداخلية إلى اإلدارة العامة للصحة ،حول تقرير لوتراريو
بتاريخ  25يناير 1912م.

ثانيا :المراجع العربية والمترجمة:
1 .1الطاهر احمد الزاوي ،جهاد األبطال يف طرابلس الغرب ،دار الفتح للطباعة
والنشر ،بيروت ،ط 1973 ،3م.
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2 .2ايريك ساليرنو ،حرب اإلبادة يف ليبيا ،ترجمة :علي حسنين ،المنشأة العامة
للتوزيع والنشر 1984 ،م.

3 .3أنزو سانتاريللي ،جورج ووشا ،رومين دائنيرو ،لوجي قوليا ،عمر المختار
وإعادة االحتالل الفاشي لليبيا ،ترجمة :عبدالرحمن سالم العجيلي ،تقديم
عقيل الرببار ،المركز الوطني للدراسات التاريخية ،طرابلس 1988 ،م.

4 .4إدريس عمر الحرير ،االستعمار االستيطاين االيطالي يف ليبيا- 1911 ،
 ،1970المركز الوطني للدراسات التاريخية ،طرابلس1984،م.

5 .5أحمد عطية مدلل ،التدخل األجنبي يف ليبيا ( ،)1915 - 1918المركز
الوطني للدراسات التاريخية ،طرابلس ،ج  2007 ،2م.

6 .6باولوا مالتيزي ،ليبيا أرض الميعاد ،ترجمة :عبدا لرحمن سالم العجيلي،
مركز المحفوظات للدراسات التاريخية ،طرابلس ،ط  1992 ،2م.

7 .7ج .ن ،أبوت ،الحرب المقدسة يف طرابلس الغرب ،ترجمة عبدا لحفيظ
الميار ،دارف المحدودة ،لندن 1993 ،م.

8 .8حبيب وداعة الحسناوي ،قصة جهاد الليبيين ضد االستعمار اإليطالي
( ،) 1943 - 1911صور ووثائق وأرقام ،المركز الوطني للدراسات
التاريخية ،طرابلس1988 ،م.

9 .9غوتلوب أودلف كراوزة ،تقارير صحفية حول الغزو االيطالي لليبيا ،ترجمة
عماد الدين غانم ،المركز الوطني للدراسات التاريخية ،طرابلس.1993 ،
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1010فرنسيس ماكوال ،حرب ايطاليا من اجل الصحراء ،ترجمة :عبد المولي

صالح الحرير ،مراجعة محمود حسن منسي ،المركز الوطني للدراسات
التاريخية ،طرابلس 1991 ،م.

 1111فرنسيس ماكوال ،المرجع السابق،ص ،193هيئة تحرير ليبيا ،الفظائع
السود الحمر ،من صفحات االستعمار االيطالي يف ليبيا ،مطبعة الكرنك،
القاهرة ،ط1948 ،2م.

1212عقيل الرببار وأخرون ،عمر المختار ،نشأته وجهاده (،)1931 - 1862
المركز الليبي للمحفوظات التاريخية ،طرابلس ،ط1983 ،2م.

1313محمد الطيب األشهب ،برقة العربية أمس واليوم ،مطبعة الهواري ،القاهرة،
1947م.

1414محمد سعيد القشاط  -معارك الدفاع عن الجبل الغربي ،المنشأة العامة
للتوزيع والنشر ،طرابلس1983 ،م.

1515مجموعة من األساتذة والباحثين ،بحوث ودراسات يف التاريخ الليبي،
يوسف سالم الربغثي ،المعتقالت ،المركز الوطني للدراسات التاريخية،

طرابلس ،ط1998 ،2م.

1616وليم اسكيو ،أوروبا والغزو االيطالي لليبيا ،1912 - 1911 ،ترجمة:
ميالد المقرحي ،المركز الوطني للدراسات التاريخية ،طرابلس 1988 ،م.
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المجالت والدوريات العلمية:
1 .1روماين راينيرو ،الجوانب المجهولة عن المقاومة الليبية ،مجلة البحوث
التاريخية ،السنة  ،7عدد  ،2المركز الليبي للمحفوظات التاريخية ،طرابلس،
1985م.

2 .2مصطفى علي هويدي ،ظاهرة النفي وأسباهبا ،مجلة الشهيد ،العدد العاشر،
المركز الوطني للدراسات التاريخية ،طرابلس 1989 ،م.
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