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  األول المبحث

  وأعمالھ نشأتھ

  

  وشیوخھ ونشأتھ ونسبھ مولده: اوًال

 وكان م،١٨٥٨ وقیل( ) م١٨٦٢ عام صالحین أبوین من المختار عمر الجلیل الشیخ ولد
 الجبل في بالبطنان مولده وكان فرحات بیت من المنفة قبیلة من عمر بن مختار والده

 الرفیعة، وأخالقھم المسلمین شھامة بھ تحیط وكرم، عز بیت في وترعرع ونشأ األخضر،
 وسنة اهللا كتاب على القائمة السنوسیة الحركة تعالیم من استمدوھا التي الحمیدة وصفاتھم
   .   رسولھ

 رفیقھ إلى المرض حالة في وھو فعھد الحج، فریضة ألداء مكة إلى رحلتھ في والده توفي
 بأنھ شقیقھ یبلغ بأن) طبرق شرق الواقعة جنزور زاویة شیخ شقیق (الغریاني أحمد السید
 رغبة محققًا رعایتھما الغریاني حسین الشیخ وتولى ومحمد، عمر ولدیھ بتربیة إلیھ عھد

 الجغبوبي بالمعھد المختار عمر الحق ثم بالزاویة، الكریم القرآن مدرسة فأدخلھما والدھما،
  ( ). األخرى والقبائل األخوان أبناء من العلم طلبة إلى لینضم

 أصاب الذي الخیر من ھذا فكان صغره، في الیتم مرارة - اهللا رحمھ - المختار  عمر ذاق لقد
 كلھا، أموره في العزیز القوي اهللا إلى التجأ حیث   ورسولھ اهللا وحب باإلیمان الملئ قلبھ

 منارة كان الذي الجغبوب معھد في بھ یھتمون شیوخھ جعل مما صباه منذ نبوغ منھ وظھر
 وتعلیم تربیة على یشرفون كانوا الذین والمربین واألدباء والفقھاء للعلماء، وملتقى للعلم،
 بعد یرسلوھم ثم الخالدة، اإلسالم رسالة لحمل لیعدوھم المسلمین أبناء من المتفوقین وإعداد
 الناس لتعلیم وافریقیا لیبیا في القبائل مواطن إلى والتربیة والتلقي العلم من عدیدة سنین

 ینھل أعوام ثمانیة الجغبوب معھد في ومكث الرفیعة وتعالیمھ اإلسالم مبادئ على وتربیتھم
 على تتلمذ الذین شیوخھ أشھر ومن والتفسیر والحدیث كالفقھ، المتنوعة الشرعیة العلوم من

 عبداهللا بن محمد بن فالح والعالمة الجواني، والسید المغربي، الزروالي السید أیدیھم،
 وحب الخلق، ومتانة العقل، ورجاحة بالنباھة لھ وشھدوا كثیر، وغیرھم المدني الظاھري
 في مماثلة أعماًال یؤدون الذین بزمالئھ أسوة عملیة واجبات من علیھ بما یقوم وكان الدعوة،
 یعرف ولم ماعلیھ أداء في متفانیًا عملھ في مخلصًا وكان العلم طلب جانب إلى معینة ساعات

 والصبر، واالستقامة والحزم بالجدیة اشتھر وھكذا غده إلى یومھ عمل أجل أنھ زمالؤه عنھ
 محمد اإلمام یبلغون األساتذة وكان یافعًا، یزل لم وھو وزمالئھ أساتذتھ أنظار شمائلھ ولفتت

 المختار عمر في المھدي محمد السید فأكبر منھم، واحد كل وأخالق الطلبة أخبار المھدي
 وعلى بھ تحیط التي البیئة بشئون واسع إلمام على وأصبح ،( )خالل من بھ یتحلى وما صفاتھ
 القبلیة باألحداث واسعة معرفة وعلى فیھ یعیش الذي الوسط بأحوال اإلدراك في كبیر جانب

 ببعض، بعضھا القبائل ھذه تصل التي واالرتباطات األنساب معرفة في وتوسع وقائعھا وتاریخ
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 الخصومات فض وسائل فیھا نشأ التي بیئتھ من وتعلم ومواقعھا، وعاداتھا، وبتقالیدھا،
 وبالطرق الصحراء بمسالك خبیر أصبح أنھ كما ونظریات، آراء من الموقف ومایتطلبھ البدویة

 من والكفرة الجغبوب وإلى الخارج في والسودان مصر إلى برقة من یجتازھا كان التي
 على وكان برقة، في أنواعھا مختلف على وخصائصھا النباتات أنواع یعرف وكان الداخل،
 المتوارثة للتجارب نتیجة عالجھا بطرق ومعرفة ببرقة الماشیة تصیب التي باألدواء درایة
 وكان الدقیقة، والمالحظة الطویلة، التجربة طریق عن مكتسبة اختبارات وھي البدو عند

 ملكیتھا لوضوح واألبقار واألغنام اإلبل على توضع التي السمات وھي قبیلة، كل سمة یعرف
  ( ). شبابھ منذ وفطنتھ المختار عمر ذكاء على تدل المعلومات فھذه ألصحابھا،

   :المختار عمر وصف:ثانیًا

 النحیف أو الممتلئ بالبدین یكن ولم قلیًال، الطول إلى یمیل القامة متوسط المختار عمر كان
 في متزن حدیثھ، الیمل العبارة، صریح المنطق، رصین اللھجة، بدوي الصوت أجش الفارغ،
 الموقف، اقتضاھا ما إذا ھادئة ضحكة أو بریئة، ابتسامة عن الحدیث أثناء ثنایاه تفتر كالمھ،
 في والتعقل العمل، في والجدیة الوقار صفات علیھ تبدو صغره، منذ أرسلھا وقد اللحیة كثیف
  ( ). السن بتقدم معھ تتقدم الصفات ھذه أخذت وقد المبدأ عند والثبات الكالم

  :وعبادتھ الكریم للقرآن تالوتھ: ثالثًا

 یومیًا، القرآن یقرأ وكان أوقاتھا في الصلوات أداء على الحرص شدید المختار عمر كان
 یاعمر السنوسي المھدي محمد االمام لھ قال أن منذ أیام سبعة كل الشریف المصحف فیختم

 على الدخول في استأذن أنھ األشھب، الطیب محمد ذكرھا كما ذلك وقصة) القرآن وردك(
 الطریق في الواقع السارة بئر موقع في البسكري حسن محمد حاجبھ من المھدي محمد االمام

 وناولھ بجانبھ كان مصحفًا تناول المھدي على دخل وعندما والسودان الكفرة بین الصحراوي
 یقرأون األخوان من الكثیرین أن یاسیدي لھ فقلت تریده آخر شيء لك ھل : وقال للمختار
 عقب الخفیفة األوراد إال أقرأ ال وأنا قراءتھا أجزتوھم والتضرعات األدعیة من معینة أورادًا

 یده فقبلت) القرآن وردك یاعمر: (بقولھ   فأجابني ترون بما اجازتي منكم فأطلب الصلوات
 حلي في بھا احتفظ اهللا بفضل أزل ولم) المصحف (العظیمة الھدیة ھذه أحمل وخرجت
 یومیًا فیھ القراءة على مداومًا وصرت الیوم ذلك منذ سیدي مصحف یفارقني ولم وترحالي

 األولیاء كبار بعض أن الریفي احمد سیدي شیخنا من وسمعت ، ایام سبعة كل السلكة ألختم
 ،) یونس سورة (الى ثم) المائدة سورة (الى) بالفاتحة (مبتدئًا القرآن قراءة طریقة على یداوم

) ق سورة (الى ثم) الصافات سورة (الى ثم ،) الشعراء سورة (الى ثم) االسراء سورة (الى ثم
  ( ).الترتیب بھذا الشریف المصحف من القرآن أقرأ وأنا الحین ذلك ومنذ السلكة آخر الى ثم

 وبسبب النفس، في وتعمقھ االیمان، قوة على تدل بھ والتعبد القرآن تالوة على المحافظة إن
 والشجاعة، كاالمانة جمیلة، صفات عنھ انبثق المختار عمر بھ تحلى الذي العظیم االیمان

 أداء على حرصھ في االیمان ھذا تحلى وقد والخنوع والقھر، الظلم، ومحاربة والصدق،
 یتعبد وكان} موقوتا كتابًا المؤمنین على كانت الصالة إن{: تعالى قال أوقاتھا في الصلوات
 وكان الفراغ، أوقات في التنفل كثیر وكان تنفیذھا في ویسارع أوامره بتنفیذ وجل عز المولى

 ومما الصالة، أوقات غیر في حتى الوضوء على محافظًا وكان الضحى بسنة نفسھ ألزم قد
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 منذ وضوء غیر على وأنا السنوسیة السادة من أحدًا قابلت إنني أعرف ال: قال أنھ عنھ یروى
  ( ).إلیھم باالنتساب اهللا شرفني

 اللیل وقیام الكریم، القرآن بتالوة الیومي الروحي بزاده یھتم الصالح العبد ھذا كان لقد
  .استشھاده حتى الحال ھذا معھ واستمر

 في یذكر كثیرًا، وصاحبھ المختار عمر قیادة تحت حارب الذي الجھمي محمود المجاھد فھذا
 لغایة نام أنھ قط أشھد لم: (ویقول واحد مكان في معھ وینام معھ یأكل كان أنھ مذكراتھ
 وغالبًا الكریم، القرآن یتلو صاحیًا ویبقى تقدیر، أكثر على ثالثًا او ساعتین ینام فكان الصباح،
 على كان لقد ، القرآن تالوة الى ویعود اللیل منتصف بعد الوضوء ویسبغ االبریق مایتناول

  ....)( ).األبرار المجاھدین بصفات ویتحلى والورع، التقوى بمیزات یتمیز عظیم خلق

 ھذ مكنتني وقد طیبة معرفة عرفتھ وقد : (قال فقد االشھب الطیب محمد االستاذ وأما
 منھ امقتھ ماكنت وأھم جانبھ والى بخیمتھ أنام فكنت مباشرة، بھ االحتكاك من المصاحبة

 القرآن یتلو لیلة كل یقضي إذ ننام أن الیتركنا أنھ ھو السن حدیث ذاك وقت وأنا اهللا رحمھ
  ...)( ).السفر ومتاعب البرد شدة من نالقیھ عما بالرغم بالوضوء فیأمرنا مبكرًا ویقوم

 الجبل وكھوف وجبال ودیان في العالمین رب هللا یصلي قائم وھو السنین خلف من أراه وكأني
 حزین، بصوت اهللا كتاب یتلو وھو البھیم اللیل ظلمة في االبیض بجرده التف وقد األخضر
  .الرحیم العزیز خشیة من خدوده على الدموع وتنحدر

 وعالنیة سرًا رزقناھم مما وأنفقوا الصالة وأقاموا اهللا كتاب یتلون الذین إن{: تعالى قال
      ).اآلیة ، فاطر سورة(} تبور لن تجارة یرجون

 وذخر األرض في لك نور فإنھ القرآن بتالوة علیك: (فقال بذلك ذر ابا   اهللا رسول وصى لقد
 شيء جوفھ في لیس الذي إن: (فقال القرآن ھجر من الكریم الرسول حذر وقد) السماء في لك
  )( ).الَخِرْب كالبیت القرآن من

  :الشاعر قال

  الكتاب واتل الدجى في قم

  ولھان حائر كنومة إال تنم وال      

  بغتة المنیة تأتي فلربما

  االكفان الى فرش من فتساق      

  الدجى غسق في عینان یاحبذا

  باكیتان الرحمن خشیة من      

   زاھدًا الدنیئة الدنیا عن اعرض
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  زھدان النھى أولى عند فالزھد      

  الثناء في وزھد الدنیا عن زھد

  ( )الزھدان لھ أمسى لمن طوبى      

 على إدمانھ حیاتھ من األخیرة اللحظات حتى المختار عمر بھ تمیز التي الثبات اسباب من إن
 وذلك وھدایة تثبیت مصدر الكریم القرآن ألن أحكامھ، وتنفیذ بھ والتعبد الكریم القرآن تالوة
 الكافرین ومصیر الصالحین، مآل ذكر من فیھ ولما ، أقوامھم مع األنبیاء قصص من فیھ لما

  ( ).متعددة بأسالیب وأولیائھ والجاحدین

 طریق وھداه الثبات اهللا فرزقھ عظیم وإیمان بتدبر الكریم القرآن یتلوا المختار عمر كان لقد
 وھو المشنقة حبل الى یساق وھو األخیر، النفس حتى التالوة في حالھ صاحبھ ولقد الرشاد
  ).الفجر سورة( ) (}مرضیة راضیة ربك الى ارجعي المطمئة النفس أیتھا یا{ :تعالى قولھ یتلو

  :وكرمھ شجاعتھ: رابعًا

 ھـ١٣١١ عام ففي الباكر شبابھ منذ المختار عمر سیرة في تظھر الجمیلة الصفة ھذه إن
 بن خالد السید من كل یضم السودان الى وفد رأس على المختار عمر سفر تقرر) م١٨٩٤(

 اعضاء احد الزوي الدبار وخلیفة المجبري وقرجیلھ ، المسالوسي محمد والسید موسى،
 قبیلتي من التجار من قافلة الوفد وجد الكفرة وفي) القصة روى الذي وھو (بفزان واو زاویة
 فانضم السودان، الى للسفر تتأھب وبنغازي طرابلس من آخرین وتجار ، والمجابرة الزویة
 بدروبھا جیدة خبرة ولھم ، الصحراویة الطرق في السیر تعودوا الذین التجار ھؤالء الى الوفد

 الذین التجار بعض قال السودان من بالقرب الصحراء قلب الى المسافرون وصل وعندما
 ومن غیره لنا مسلك ال وعر بطریق قصیر وقت بعد سنمر إننا الطریق ھذا من المرور تعودوا
 ھناك، من تمر التي القوافل من فریستھ ینتظر أسد فیھ یوجد -النادر القلیل في إال - العادة

 وتمر القطط، أو الكالب الى اللحم قطعة االنسان یترك كما بعیرًا لھ تترك أن القوافل وتعودت
 عند لالسد ویتركونھ ھزیل بعیر ثمن في الجمیع یشترك أن المتحدث واقترح بسالم القوافل

 على منا القوي یفرضھا كان التي االتاوات إن: (قائًال بشدة المختار عمر فرفض خروجھ،
 الھوان عالمة إنھا للحیوان اعطاءھا نعید أن لنا یصح فكیف أبطلت حق بدون الضعیف
 أن المسافرین بعض حاول وقد) طریقنا اعترض ما اذا بسالحنا االسد سندفع إننا. والمذلة
 حیوان الى بعیرًا تركت أنني وأقول أعود عندما أخجل أنني: قائًال علیھم فرد عزمھ، عن یثنیھ

 إنھا رعیتھ عن مسؤول وكلكم راع وكلكم معي ما لحمایة استعداد على وأنا طریقي اعترض
 من االسد خرج حتى الضیق الممر من تدنو القافلة كادت وما ، نبطلھا أن یجب سیئة عادة
 المنظر ھول من خاف وقد التجار أحد فقال الممر شرفات احدى على اتخذه الذي مكانھ

 مشاكسة تحاولوا وال بعائري من بعیر عن أتنازل مستعد أنا: ذلك من فرائصھ وارتعشت
 االولى بالرصاصة االسد ورمى الیوناني النوع من وكانت ببندقیتھ المختار عمر فانبرى األسد،

 وأصر فصرعتھ، بأخرى فرماه ةالقافل نحو یتھادى االسد واندفع مقتل غیر في ولكن فأصابتھ
  ( ).أرد ما لھ فكان القوافل أصحاب لیراه جلده یسلخ أن على المختار عمر



 

 6 الصالبي محمد علي. د – المختار عمر

 بمنتھى یومذاك المجالس تناولتھا وقد المختار عمر شجاعة على تدلنا الحادثة ھذه إن
 في الحادثة ھذه عن نفسھ المختار عمر االشھب الطیب محمد االستاذ سأل وقد االعجاب
 أن یاولدي تریدني: بقولھ فأجاب الواقعة ھذه عن الفائدي محمد السید بخیمة المغاربة معسكر
 بانك علّي أتفتخر (أسدًا قتل وقد لمنافسھ األعراب أحد قدیمًا قالھ ما لي قال صید بقتل أفتخر
} رمى اهللا ولكن رمیت إذ رمیت وما{ : تعالى اهللا بقول المختار عمر وامتنع) حشرة قتلت

  ).االنفال سورة(

 أن تعلم ألنھ الكریم، بالقرآن العمیق تأثره على یدل الكریمة اآلیة بھذه المختار عمر جواب إن
 الفضل ینسبون اآلخرة الى وتطلعھم الوجود، لحقیقة العمیقة نظرتھم في والتوحید االیمان أھل
 على كثیرًا مّر الذي فھو نفوسھم، حظوظ من ویتخلصون وتعالى، سبحانھ الوھاب العزیز الى

 األحادیث تأویل من وعلمتني الملك من آتیتني قد رب{: السالم علیھ یوسف اهللا نبي دعاء
} بالصالحین والحقني مسلمًا توفني واآلخرة الدنیا في ولي أنت واالرض السموات فاطر

  ).١٠١ اآلیة: یوسف سورة(

 الشخصیة في وجوده من البد والذي الرفیع المعنى ھذا القرنین ذي سیرة من تعلم الذي وھو
 فعندما ،)٩٨ اآلیة الكھف، سورة(} ....ربي من رحمة ھذا{: تعالى قولھ في الربانیة القیادیة

  .وتعالى سبحانھ ربھ الى الفضل نسب المستضعفین واعان ، الظلم ورفع ، السد بنى

 الغلبة وحالة النصر، نشوة تسكره فلم تعالى، باهللا موصول قلب صاحب المختاركان عمر إن
 ولذلك خالقھ الى الفضل نسب بل التعدي وقھر الظلم وازاح االسطورة االسد من تخلص ما بعد

  ) .١٧ اآلیة االنفال، سورة(} رمى اهللا ولكن رمیت إذ رمیت وما{: تعالى بقولھ سائلھ أجاب

 فرنسا، ضد تشاد في جھاده في المتمیزة المختار عمر شخصیة في ظھرت الشجاعة صفة إن
 على ردًا المختار عمر ارسلھا التي الرسالة ھذه التاریخ لنا ویحفظ ایطالیا ضد لیبیا وفي

 المختار عمر مع الصلح في لھا لیتوسط ایطالیا أكرھتھ الذي الغریاني الشارف من رسالة
  .الحرب وایقاف

  .السیوف ظالل تحت الجنة أن القائل اهللا رسول على والتصلیة البسملة بعد قال(

 وبركاتھ ورحمتھ علیكم اهللا سالم وھداه، اهللا حفظھ الغریاني أحمد بن الشارف سیدي أخینا الى
 أنھ تعتقد موضوع أي في معنا تبحث أن أرادت إذا إیطالیا أن نعلمكم. ومرضاتھ ومغفرتھ
 ابن إدریس محمد السید سیدي ومواله األمر بصاحب تتصل أن إال علیھا فما ویھمنا یھمھا
 یستطیع الذي فھو جمیعًا، عنھم اهللا رضي السنوسي محمد السید ابن المھدي محمد السید
 ومكان ھذا من أكثر شئتم إذا وتعرفون بل ھذا تجھلون ال وأنتم رفضھ، أو معھم البحث قبول

 كوننا عن نزید ال المجاھدین االخوان وبقیة أنا وأما عندكم معروف مصر في إدریس سیدي
 فنقع مخالفتھ علینا الیقدر أن وتعالى سبحانھ اهللا من ونرجو أمرًا لھ النعصي جنوده من جند
 اهللا أعداء مقاتلة إال عندنا حاجة ال نحن الزلل من وإیاكم اهللا حفظنا فیھ الوقوع النرید فیما

 عنھ اهللا رضي نعمتنا وولى سیدنا أمرنا ما إذا شيء االمر من لنا ولیس وأعدائنا والوطن
 نخاف وال بھ أمرنا ما عند واقفون فنحن بذلك یأمرنا لم وإذا نوقفھ القتال بوقف بھ ونفعنا
 ھؤالء (المكسرین والسبایس والحبش الطلیان من وجنوده ودباباتھ ومدافعھ العدو طیارات
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 اآلبار في وضعوه الذي السم من حتى نخاف وال) اللیبیین بعض من المجندون ھم اآلخرین
 لكم نرید ال ونحن الغالبون ھم وجنوده اهللا جنود من نحن األرض في النابتة الزروع بھ وبخوا

 خدمة وإلى الرشاد سبل الى وإیاكم ویھدینا یوفقنا واهللا خیر بكم وظننا النصارى إلیھ مایدفعكم
  .االسالم تبع من على االسالم وسالم عنھ اهللا رضي سیدنا ورضاء المسلمین

  ھـ١٣٤٤ الثاني ربیع ١٣          

  ( )المختار عمر الجبلیة المنطقة نائب               

 من وجنوده ودباباتھ ومدافعھ العدو طیارات نخاف وال: (قولھ الرسالة ھذه من الشاھد ومحل
 على ووضعوه اآلبار في وضعوه الذي السم من حتى نخاف وال ، والسبایس والحبش الطلیان
  ).الغالبون ھم وجنوده اهللا جنود من نحن األرض في النابتة الزروع

 التاریخ لنا حفظ ولقد یفترقان ال والبخل الجبن أن كما الكرم، لصفة مالزمة الشجاعة صفة إن
 نأسف وال بالموجود نبخل ال اننا : (ضیوفھ بین المختار عمر یرددھا كان جمیلة عبارة
  ).لمفقود

 : تعالى قال واالمساك، البخل وذم واالنفاق الكرم بمدح والسنة الكتاب نصوص تضافرت لقد
 نفس تعلم فال ینفقون رزقناھم ومما وطمعًا خوفًا ربھم یدعون المضاجع عن جنوبھم تتجافى{
  ).١٦ آیة السجدة، سورة(} یعملون كانوا بما جزاًء أعین قرة من لھم أخفي ما

 والده عن ورث قد كان وإن والغنى والثروة المال جمع الى منصرفة المختار عمر ھمة تكن لم
 أن منذ وموطنھ أرضھ وترك القبیلة في أقاربھ بعض رعایة في تركھا أنھ إال الماشیة بعض
 المعھد إدارة تتكفل الجغبوب معھد في إقامتھ فترة طیلة وكان عامًا، ١٦ عمره كان

 الحیوانات نتاج من علیھ مایتحصل رزقھ مورد أصبح أسرة وكّون تزوج أن وبعد بمصروفاتھ
 والجھاد، والدعوة للعلم عاش وإنما المال، لجمع متفرغًا األیام من یومًا یكن ولم القلیلة

 القناعة من اهللا رزقھ بما مقتنعًا فقیرًا حیاتھ وقضى والثروات االموال جمع عن وانشغل
 الیخشى ما جیشھ أفراد على وینفق وجنوده لضیوفھ وسعة مافي یبذل وكان بالكفاف والرضى
  )( ).لمفقود نأسف وال بالموجود نبخل ال إننا (شعاره وأصبح نفسھ على إخوانھ ویقدم الفقر،

  :االیطالي االحتالل قبل والجھاد الدعوة: خامسًا

 الدعوة، وحب العقل، ورجاحة الخلق، متانة منھا، عدة بصفات اقرانھ على المختار عمر تفوق
 غیره على فقدمھ السنوسي المھدي محمد السنوسیة للحركة الثاني الزعیم الى أمره ووصل

 م١٨٩٧ عام وفي م١٨٩٥ عام الكفرة الى الجغبوب من الشھیرة رحلتھ في معھ واصطحبھ
 قرب األخضر بالجبل القصور لزاویة شیخًا المختار عمر بتعیین قرارًا المھدي محمد أصدر
 فض في وساھم دینھم، أمور الناس فعلّم قیام، خیر المھمة بأعباء المختار عمر وقام المرج،
 سیرة الناس في وسار ، مصالحھم في وسعى كلمتھم جمع على وعمل القبائل بین النزعات
  . وزھد ، وعلم ورفق، وصبر، وتأني، حلم من الدعاة أخالق شخصیتھ في فظھر حمیدة،
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 قبل من مقصودًا كان الزاویة ھذه بأمور للقیام علیھ االختیار وقوع أن إلیھ االشارة تجدر ومما
 بقوة عرفت التي العبید قبیلة ارض في كانت الزاویة ھذه أن حیث السنوسیة الحركة قیادة

 وبما اهللا بفضل قیادتھا في ونجح ، القبیلة ھذه سیاسة في اهللا فوفقھ المراس، وشدة الشكیمة،
  .واخالص وصبر وحلم وعلم حكمة من قیادیة صفات من فیھ اهللا أودع

 رباني كداعیة ؛ الجلیلة أعمالھ على لنا وتشھد تدلنا القصور زاویة في قضاھا التي الفترة إن
 المجال، ھذا في شامخة قمة فھو التوجیھ، واالرشاد واالقناع بالفكرة ونشره االسالم الى یدعو
 الدعوة طریق فشق الكثیر، دینھ أمور من تعلم أن بعد إال واالرشاد الدعوة مجال یدخل لم فھو
 وسماحة صدر، ورحابة حجة وقوة عقل، ورجاحة روحي، وتفوق متمیزة، وثقافة علمي، بزاد
 الفرنسي االستعمار زحف وعندما وتعلیمھ بھ والعمل العلم تعلم على حریصًا كان لقد نفس
 للجھاد وأعدت نفسھا السنوسیة الحركة نظمت تشاد، في السنوسیة الحركة مراكز على

 ضمنھم من المختار عمر فكان الجلیل، العمل بھذا أولى ھم من القادة من واختارت عدتھا،
 وسعھ مافي وبذل تشاد في المجاھدة السنوسیة الحركة كتائب مع الفرنسي االستعمار فقارع
 محمد عنھ فقال قیادتھ وحسن نظره وبعد وفراستھ وعزمھ حزمھ الى االنظار لفت حتى

  )( ).الكتفینا المختار مثل عشرة لدینا كان لو: (السنوسي المھدي

 جھاده جانب الى وتربیتھم الناس ودعوة االسالم نشر على یعمل تشاد في المختار عمر وبقي
 منھ وظھرت االخرى، بالید یحمي الذي والسیف بید یھدي الذي الكتاب فحمل فرنسا، ضد

 یتولى التي المناطق وكانت المسلمین، دیار عن الدفاع في نادرة وبسالة وبطولة شجاعة
 دینھ تجاه لواجبھ المسلم القیادي ادراك من ذلك مافي یخفى وال االسد، عرین من أمنع أمرھا

  ( ).وأمتھ وعقیدتھ

 یقل ال عددھا وكان الجرب، بمرض للمجاھدین االثقال تحمل كانت التي األبل أصیبت وعندما
 المھدي السید واھتم للمجاھدین بالنسبة الحیاة قوام ھي االبل تلك وكانت بعیر آالف أربعة عن

 المھمة ھذه عن المسؤول لیكون المختار عمر على اختیاره ووقع عالجھا بشأن السنوسي
 مائھ لوفرة نظرًا) كلك عین (موقع الى باالبل یذھب بأن فأمره المجاھدین، بال شغلت التي

 واتخاذ الشدید والحرص االحتیاط وھي اخرى مھمة المختار عمر على وكان ولصالحیتھ،
 أمر لتنفیذ وذھب خیرة، مجموعة المجاھدین من المختار عمر واختار للدفاع، الالزمة التدابیر
  ( ).المھدي السید أعجاب فنال العسیرة مھمتھ في عظیمًا لھ اهللا توفیق وكان القیادة

 لیستأنف االخضر الجبل الى السنوسیة القیادة من بأمر المختار عمر رجع م١٩٠٦ عام وفي
 الحركة بین الضاریة المعارك بدأت فقد طویًال، یستمر لم ذلك ولكن القصور، زاویة في عملھ

. المصریة اللیبیة الحدود على والسلوم ومساعد البردى منطقة في والبریطانیین السنوسیة
 تحت المصریة األراضي الى السلوم بضم وانتھت ضراوة المعارك أشد م١٩٠٨ عام شھد ولقد

 وبرزت القصور زاویة الى المختار عمر الشیخ وعاد العثمانیة، الدولة على بریطانیا ضغوط
 الحكومیة الدوائر ولدى القبائل، وأعیان شیوخ وبین الزوایا، مشایخ زمالئھ بین شخصیتھ
 حزمھ في متمیزًا وأصبح النظر، تلفت بصورة الجدیدة مھمتھ في مقدرتھ وظھرت العثمانیة،

 میدان وفي القبلیة، للمشاكل معالجتھ وفي اآلخرین زمالئھ مع تعاونھ وفي الزاویة ادارة في
  .لالمثال مضربًا العام االصالح
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 وكذلك برقة، في القبائل وأعیان زعماء، من كبیر عدد مع شخصیة صالت تربطھ وكانت
 أنھم حین في قلوبھم من نابعًا حبًا المختار عمر یحبون البراعصة زعماء وكان المدن، زعماء

 كالسادة الزوایا شیوخ مع االخویة عالقاتھ وارتبطت ÷ لزاویتھ التابعة القبائل من یكونوا لم
 ربھ وعبد المرج، زاویة شیخ السكوري وعمران مسوس، زاویة شیخ األشھب السنوسي
  ( ).دریانھ زاویة شیخ الغماري والحسن الشیخي، بوشناف

  :إیطالیا ضد األولى معاركھ في المختار عمر الشیخ: سادسًا

) جالو (بواحة وقتھا المختار عمر كان م١٩١١ عام االیطالیة اللیبیة الحرب اندلعت عندما
 العبید قبیلة من للجھادً صالحا كان من كل بتجنید وامر) القصور (زاویة الى مسرعًا خّف

 مقاتل، ألف من أكثر وحضر لوازمھم، واحضروا نداءه، فاستجابوا ،) القصور (لزوایة التابعة
 فقط، أیام ثالثة إال عنھ یبق لم أي األبواب على الھجریة السنة نفس من االضحى عید وكان
 یوم وقضوا بجنوده فتحرك العید، فرحة یشاركھم حتى أھلھ عند المختار عمر السید ینتظر ولم
 عمر السید من العید یوم لحومھا من المجاھدین اكل التي الذبائح وكانت الطریق في العید

 الى العیساوي احمد وبرفقتھ المختار عمر راسھم وعلى المجاھدون ووصل شخصیًا، المختار
 شرعوا ثم ورفقائھ المختار عمر نجدة بقدوم فرح الذي المجاھدین معسكر حیث بنینھ موقع

 الزوایا دور بینت وقد( ) الحصر تفوق العدو من غنائمھم وكانت ونھارًا لیًال العدو یھاجمون
 الزعمین سیرة سمیتھ والذي السنوسیة الحركة عن الثاني الجزء في ایطالیا ضد جھادھا في

  .الشریف وأحمد ، السنوسي المھدي محمد

 السالوي معركة في المختار عمر من قریبًا كان بأنھ العیساوي األخضر محمد الشیخ ویذكر
 من فقابلھ العدو فاجأنا وقد: (..فقال المعركة تلك احداث بعض لنا فوصف م١٩١١ عام

 مكان في للنزول واضطررنا الرشاشة بمدافعھ یضربنا العدو كان بینما الخیالة، المجاھدین
 تحصد فكأنھا المنھمر، الرصاص بفعل تتطایر السنابل وكانت بالشعیر مزروعًا منخفض
 أن وأردنا فیھ، نحن الذي المكان من أكثر منخفضًا مكانًا رأینا إذ كذلك نحن وبینما بالمناجل،

 یدعى أتباعھ احد جاءه حتى بشدة فرفض علیھ خوفنا بسبب المختار عمر السید إلیھ یأوى
 بصورة فمنعناه منھ الخروج وحاول الیوائھ اخترناه الذي المكان الى بقوة ودفعھ األمین السید

  ......)( ).جماعیة

 السدیدة وباآلراء وبشجاعتھ بھ األتراك الضباط إعجاب الى األخضر محمد الشیخ أشار كما
 الى قدومھ وكان عسكریة، كلیة عن تخرج ممتاز قائد من تصدر ھي فكأنما عنھ تصدر التي

 سیرة في تحدثت وقد خارقة قوة في المعنویة للروح وباعثًا مشجعًا المجاھدین معسكرات
 ضد األولى أیامھا في الجھاد حركة عن السنوسیة الحركة عن الثاني الجزء في الشریف احمد

 الزم ھجرتھ وبعد السنوسي، الشریف احمد للشیخ المقربین من المختار عمر وكان ایطالیا،
 تولى مصر الى األمیر ھجرة وبعد قیام خیر بواجباتھ وقام ادریس محمد األمیر المختار عمر
 في جوالتھ وبدأ العدو لمجابھة النفوس تھیئة في وأخذ االخضر، بالجبل العسكریة القیادة أمر

 في الشاق الجدید للعمل اولى كخطوة وباألفراد بل وزعمائھم، باالھالي لالتصال المنطقة أنحاء
 بوجوه الجبل قبائل ابناء من اللیبیین فأقبل للجھاد، التطوع باب بفتح وقام الوقت، نفس

 من مكونة لجنة ترافقھ وكانت الغادر، العدو مجابھة على وتلھف مطمئنة وقلوب مستبشرة
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 العظیم عملھ في لمساعدتھ) والمرابطین والحرابي، البراغیث، (المنطقة قبائل وشیوخ أعیان
 حمد جلغاف، بولقاسم محمد بوفروة، الصیفاط حدوث، بومازق بوشدیق ؛ بینھم من وكان

 بوغیضان، موسى عبدالجلیل، سویكر العلواني، محمد بوعبداهللا، دالف حدوث، الصغیر
 رواق بوسیحة، رجب العبیدي، عوض الخرساني، عبداهللا بوشناف، عبدربھ الغریاني
 منطق أغلب فزار القوم، علیة من ھؤالء وغیر الحاسي، قطیط ، بوراقي كریم بودرمان،

 عمر السید كاد وما) م١٩٢٣ ینایر (مصر الى وصل قد األمیر سمو وكان والبطنان، الجبل
 علیھ لیعرض مصر في االمیر بسمو االلتحاق قرر حتى للنتائج ویطمئن ھذه جولتھ من ینتھي
  ( ).الالزمة التوجیھات منھ ویتلقى عملھ نتیجة

   :مصر الى سفره: سابعًا

 عند رفقائھ وترك العبیدي باشا علي بصحبة مصر الى م١٩٢٣ سنة مارس شھر في سافر
 ادریس السید مقابلة من وتمكن المصریة الحدود اجتیاز واستطاع إلیھم، یعود حتى الغبي بئر

 ذلك وظھر وشیوخھا وزعمائھا للسنوسیة الوالء عظیم المختار عمر وكان ، الجدیدة بمصر
 المختار، عمر السید قبیلة وھي المنفة قبیلة من جماعة حاول عندما بمصر إقامتھ في الوالء
 لھم یأذن ان قبل المختار فاستفسر بھ، للترحیب عمر السید یقابلوا أن بمصر، اقاموا قد وكانوا

 بالنفي ھؤالء أجاب فلما مصر، الى حضوره عند األمیر لمقابلة سعوا قد كانوا أذا عما بذلك
: قائًال مقابلتھم المختار رفض الواجب ھذا تأدیة من منعتھم قھریة عائلیة أسبابًا بأن معتذرین

 نعمتي ولي ھو الذي شیخي تركتم الذین وأنتم لمقابلتي وتحضرون العنایة لي تظھرون وكیف(
)( وبینكم بیني اآلن من عالقة وال بمقابلتي لكم أسمح ال فإني ذلك فعلتم وقد أما. خیري وسبب

.(  

 أصدر حتى قبیلتھ أبناء من إلیھ جاء من مع المختار عمر مافعلھ ادریس السید بلغ إن فما
  ( ).المره المختار فامتثل بمقابلتھم امره

 بأنھا علیھ وعرضت المختار عمر بالسید االتصال بمصر عمالئھا بواسطة ایطالیا حاولت
 بیتھ ومالزمة المرج، أو بنغازي مدینة في سكنھ باتخاذ ماتعھد إذا مساعدة لھ تقدم سوف
 الشخصیة المختار عمر من تجعل بأن مستعدة روما حكومة وأن ایطالیا، وعطف رعایة تحت

 ایطالیا عند بمكانتھا تتمتع التي الكبیرة الشخصیات جمیع أمامھ وتتالشى كلھا لیبیا في االولى
 الجئًا یكون بأن یتعھد أن إال علیھ فما مصر في البقاء اراد ما وإذا وبنغازي، طرابلس في

 راتبًا لھ توفر بان روما حكومة تتعھد الحالة ھذه وفي السنوسي، بادریس عالقتھ ویقطع
 وتوفیر سریة بصورة االتفاق یكون أن استعداد على وھي رغدة، حیاة من یمكنّھ ضخمًا

 نصح منھ طلبت وقد المختار لعمر تطمینًا ضجیج بدون شيء كل ویتم المختار لعمر الضمانات
 وھو االتصال ھذا المختار عمر أكد وقد ،( )ایطالیا وجھ في القیام فكرة عن باالقالع االھالي

 یرید، من على بلعھا یسھل طائبة لقمة أكن لم أنني ثقوا: وقال ذلك عن سئل لما مصر في
) سعد طیاح (ومن سیخیبھ، اهللا فإن واتجاھي، ورأي عقیدتي من یغیر أن أحد حاول ومھما
 أقدر أنني فادعي والموتورین الجاھلین من اكن لم وأنا. بالحقیقة جھلھا ھو ورسلھا إیطالیا
 یستطیعون أنھم ویدعون رؤسھم یركبون الذین المغرورین من ولست برقة، في شیئًا أعمل

 للعدو مطیة االیام من یوم في أكون أن من نفسي أعیذ انني باالستسالم، األھالي ینصحوا أن
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 موتورًا أكون بأن علّي قّدر اهللا السمح وإذا الطلیان، ضد الحرب بعدم األھالي فأدعوا وأذنابھ
 إذا بالدي في قیمتي أن أعرف إنني السالح بإلقاء یتعلق امرًا لي الیطیعون برقة اھل فإن

  ( ).السنوسیة من مستمدة فأنھا وأمثالي أنا قیمة لي ماكانت

 استمالتھ وحاولوا للبالد رجوعھ بعد حتى المختار عمر على االیطالیین عروض استمرت لقد
 لم ولكنھم ناعمة رغیدة حیاة ظل في العریض والجاه ، الرفیعة والمناصب الطائل، بالمال
 اصولھا استمدت بفكرة ومؤمنًا دعوة وصاحب عقیدة، رجل المختار عمر كان لقد ، یفلحوا

 یرید كان من{: تعالى اهللا قول معنى جیدًا ویفھم   نبیھ وسنة تعالى اهللا كتاب من وتصوراتھا
 أراد ومن مدحورًا مذمومًا یصالھا جھنم لھ جعلنا ثم نرید لمن مانشاء فیھا لھ عجلنا العاجلة
    ).اآلیة ، االسراء(} مشكورًا سعیھم كان فأولئك مؤمن وھو سعیھا لھا وسعى اآلخرة

 مشایخ بھ اجتمع الجھاد لمواصلة برقة قاصدًا مصر من المختار عمر السید خرج وعندما
 قد أنھ بدعوى عزمھ عن یثنوه أن وحاولوا السن في المتقدمین من بمصر الموجودون قبیلتھ
 السنوسیة باستطاعة وأن آخر شيء أي من لھ ألزم والھدوء الراحة وان عتیا الكبر من بلغ
 وكان شدیدًا غضبًا المختار عمر فغضب برقة، في الجھاد حركة لتزعم غیره قائدًا تجد أن

 ما ألن لي خیرًا یرید ال الكالم ھذا لي یقول من كل إن: (لمحدثیھ فقال فاصًال قاطعًا جوابھ
 فھو ذلك یحاول من وكل سلوكھا، عن ینھاني أن ألحد ینبغي وال خیر طریق ھو إنما فیھ أسیر
  )( ).لي عدو

 یؤدیھ فرض ھو إنما الجھاد من بھ یقوم ماكان أن راسخًا اعتقادًا یعتقد المختار عمر كان لقد
 وأقوالھ واحوالھ وسكناتھ عملھ في أخلص ولذلك عنھ محید وال منھ المناص دیني وواجب
 القضیة ھذه سبیل في موتھ یجعل بأن تعالى هللا الدعاء من یكثر وكان لیبیا في الجھاد لقضیة

 على وأصر ،)( )المباركة القضیة ھذه سبیل في موتي اجعل اللھم: (یقول فكان المباركة،
 أقرب والموت ربي وجھ أالقي حتى الوطن ھذا أغادر ال: (وقال الحبیب الوطن أرض في البقاء
  )( ).بالدقیقة أترقبھ فإني شيء كل من الى

 ھذه أبرح ولن أذھب لن : (قال الحج الى ویسافر الجھاد، ساحة یترك أن علیھ عرض وعندما
)( والعقیدة والدین الوطن عن دفاعنا ثواب الیفوق الحج ثواب وان ربي رسل یأتي حتى البقعة

.(  

)( وحده هللا ھو وإنما اشخاص لغرض ولیس منھ، ولیس علیھ واجب الجھاد مسلم كل: (وقال
 .(  

 عمر فھم من نابعة المجید تاریخنا صفحات على الذھب بماء كتبت التي الكلمات ھذه إن
 والیوم باهللا آمن كمن الحرام المسجد وعمارة الحاج سقایة أجعلتم{: تعالى لقولھ المختار
 آمنوا الذین الظالمین القوم الیھدي واهللا اهللا عند الیستوون اهللا سبیل في وجاھد اآلخر

 الفائزون ھم وأولئك اهللا عند درجة أعظم وأنفسھم باموالھم اهللا سبیل في وجاھدوا وھاجروا
 عنده اهللا إن أبدًا فیھا خالدین مقیم نعیم فیھا لھم وجنات ورضوان منھ برحمة ربھم یبشرھم

  ).٢٠،٢١ ،٢٩ اآلیات التوبة، سورة(} عظیم أجر
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  )( ).اهللا سبیل في فھو العلیا ھي اهللا كلمة لتكون قاتل من: (  اهللا رسول ألحادیث فھمھ ومن

 دینھ دون قتل ومن شھید، فھو دمھ دون قتل ومن شھید، فھو مالھ دون قتل من: (  ولقولھ
  )( ).شھید فھو أھلھ دون قتل ومن شھید، فھو

 علیھا تربت الذي والفكري العقدي المنھج كانت الشریفة، واالحادیث الكریمة اآلیات ھذه إن
  .السنوسیة الحركة احضان في تربوا الذین الكرام وقادتھا المجاھدین كتائب

 یتبعھا أن یجب التي الخطة تفاصیل على المختار وعمر ادریس األمیر بین االتفاق تم
 واختیار المعسكرات، تشكیل اساس على المعتدي الغاشم العدو ضد جھادھم في المجاھدون

 وزوده نفسھ المختار عمر نصیب من العلیا القیادة تظل وأن االدوار، لھذه الصالحة القیادة
 العمل لیقود مصر في االمیر بقاء على االتفاق وتم المعنى بھذا الرضا السید الى بكتاب األمیر

 بالسماح واالنكلیزیة المصریة الحكومة على ویضغط المھاجرین بأمر ویھتم السیاسي،
 من الممكنة المساعدات بكل المجاھدین إمداد على ویشرف مصر، الى بااللتجاء للمجاھدین

 یكون أن على واتفق الجبل في المختار عمر الى الالزمة والتعلیمات االرشادات ویرسل مصر،
 عمر غادر االتفاق ذلك وبعد الجھاد، وقائد األمیر بین الوصل حلقة البرعصي التواتي الحاج

 الجمیع فأخذ انتظاره، في رفقائھ بعض وجد السلوم الى وصولھ وعند القاھرة، المختار
  ( ).برقة الى السلوم وغادروا األخضر الجبل الى لرحلتھم الكافیة المؤن من حاجتھم

 كبیرتین معركتین في الطلیان مع المجاھدون اشتبك أن المختار عمر وجود أثناء في حدث وقد
 في الطلیان على المجاھدون فأنتصر ، م١٩٢٣/ ھـ١٣٤١ القعدة ذي في والبریقة بالل بیر في

 الحرنة، المھدي من كل واستشھد السوداني عبداهللا قجة المجاھد بقیادة بالل بیر معركة
 والفضیل االطیوش، صالح المعركة ھذه في ساھم وقد وغیرھم، األعمى نصر والشیخ

 ووقعة المھشھش الفضیل حساب على المعركة ھذه في المجاھدین نفقات وكانت المھشھش
  ( ).الفیل ابراھیم الجھاد أبطال من فیھا واستشھد أیام بأربعة بالل بیر بعد البریقة معركة

 وزحفوا برقة، في للمجاھدین اماكن احتالل ااستطاعو الطلیان أن إال االنتصارات ھذه ومع
 انسحب فادحة خسائر الطرفین كبدت شدیدة معركة وبعد البدین بموقع العواقیر معسكر على

 معسكر طالئع مع اشتبك حتى المجاھدین یالحق االیطالي الزحف واستمر اجدابیة الى المعسكر
 اجدابیة الى زحفھم وواصلوا الطلیان احتلھا حتى عنھا الدفاع یطل ولم الزویتینھ؛ في المغاربة

  )( ).م١٩٢٣ ابریل (في احتلوھا حیث

  :الغبي بئر معركة: ثامنًا

 بھ اللقاء في فشلت ولكنھا برقة الى عودتھ في المختار عمر حركة تترصد ایطالیا عیون كانت
 االیطالیة المصفحات من بعدد فؤجئ حتى الغبي بئر الى یصل كاد وما رفاقھ الى یصل أن قبل

 من شخصًا الخمسین النتجاوز كنا: (بنفسھ المختار عمر رواھا كما المعركة أحداث وإلیك
 صائمین وكنا االمیر، سمو صحة عن لسؤالنا حولنا ھؤالء تجمع وبینما والعساكر المشایخ
 محل كان مجیئھا ألن بالقلق فشعرنا صوبنا قادمة ایطالیة سیارات بسبعة وإذا رمضان

 السنوسیة، المعسكرات على الطلیان ھجوم عن نسمع لم وكنا نتوقعھا، لم ومفاجأة استغرابنا
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 علي فأراد بطيء سیر في منا تدنوا والسیارات ھدوء في نستعد فأخذنا اجدابیة، واحتاللھم
 من قبًال نتحقق أن البد: قائًال منعتھ ولكنني بندقیتھ من الرصاص یطلق أن العبیدي باشا

 وبینما الحوادث ھذه بمثل البادئین النكون كي السیارات ھذه مجيء عن شیئًا ونعرف الغرض
 وشاھدنا تطویقنا، منھا المراد منظمة خطة في تفترق بالسیارات وإذا ورد أخذ في نحن

 من وابًال فأمطرناھم بنا یراد فیما شك أي ھنا یبق فلم نحونا مصوبة الرشاشة المدافع
 تحمل بسرعة وعادت منا قریب منتجع الى االدبار ولت قد بالسیارات وإذا بنادقنا، رصاص
) الخام (األصواف ویضعون ینزلون الجنود وأخذ محكمًا توزیعًا توزعت منا دنت ولما صوفا،
 سیجارة یولع باشا علي فأخذ األعیرة بطلق وبادرنا( ) رصاصنا من بھا لیتحصنوا أمامھم
  )( ).المنشرزام صیام یوم مو: (قائًال فأجابني للصوم إیاه منبھًا باشا یاعلي رمضان لھ وقلت

 واحدة إال السیارات تلتھم النار وأخذت الطلیان خسارة عن المعركة انجلت مدة أسرع وفي
  )( ).األسلحة من معھم ماكان جمیع وغنمنا راجعة، فرت

 مكان (القطوفیة زاویة الى ووصلوا االخضر الجبل بلغوا حتى سیرھم في المجاھدون استمر ثم
 على المختار عمر ووقف المھشھش، والفضیل االطیوش صالح وقابلھم) المغاربة معسكر
 الرضا محمد السید مقر جالو الى سیره واصل ثم المجاھدین وحال البریقة معركة تفاصیل
  .االمیر سمو من أخذھا التي التعلیمات لیبلغ

 وإنشاء الجھاد حركة تنظیم على اتفقا الرضا والسید المختار عمر بین اللقاء تم أن وبعد
 الى الصدیق ابنھ یرسل أن الرضا على المختار عمر واقترح االخضر الجبل في المعسكرات

 وھي السوداني، عبداهللا قجة بقیادة العواقیر ومعسكر االطیوش صالح عند المغاربة معسكر
 تشكیل في وشرع االخضر الجبل الى جالو عمر غادر ثم بعضھا من قریبة معسكرات

 حسین الرضا فاختار والحاسة، والعبید البراعصة معسكرات وأنشئت ، للمجاھدین المعسكرات
 والفضیل البراغیث لمعسكر المسماري بورحیل ویوسف البراعصة، لقیادة البرعصي الجویفي
  .المعسكرات لتلك األعلى القائد المختار عمر وأصبح الحاسة لمعسكر بوعمر

  .اعوام ثمانیة حوالي ھوداة غیر ومن متصًال واستمر والطویل الشاق الجھاد وبدأ

 المجاھدون ووسع دامیة، ومعارك عدة مناوشات شاھدت قد م١٩٢٥ م،١٩٢٤ عامي وكانت
 اسالیب یتقن بارع كقائد نجمھ المختار عمر اسم ولمع االخضر الجبل في العسكري نشاطھم

 صفوف الى ینضمون القبائل أبناء من العرب وأخذ القبائل بین عظیم بنفوذ ویتمتع والفر الكر
 وكان وأسلحة، وعتاد مؤن من یحتاجون بما المجاھدین بإمداد القبائل وبادرت المجاھدین

 والشھیبات والعوامة، الشیخ وأوالد والعواقیر والدرسة والحاسة والبراعصة، العبید، لقبائل
  .الجھاد حركة في نصیب أكبر والمسامیر والمنفا

 النواة وھو: المختار عمر العام القائد ومقر العامة الریاسة مركز ھو البراغیث رمعسك كان
 الوكیل بنائب یلقب المختار عمر وكان الثالثة االخضر الجبل لمعسكرات االساس وحجر االولى
 في الحكومي الجھاز تنظم فقد وھكذا النائب بوكیل یعرف بورحیل یوسف السید وكان العام،
 المحاسبة، (المالیة وإدارة والصلحیة الشرعیة المحاكم بتشكیل الواسعة المنطقة ھذه

 المعسكرات ھذه بین التعاون واستمر) الغنائم من والخمس الشرعیة الزكاة وجبایة واالرزاق
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 الغرة وشن العدو ضد عظیمة بحركات تقوم وأخذت والضراء السراء في وفروعھا الثالثة
 حسب آخر حینًا وتنسحب ، حینًا فتھجم علیھا، لزحفھ تتصدى كانت كما معاقلھ؛ في علیھ

  ( ).الحرب ظروف

 سنة اجدابیة على زحفھم منذ الطلیان یتمكن لم التي برقة في محصورًا إیطالیا تفكیر أصبح
 وانحصرت ببرقة ایطالیا اھتمت ولذلك اجدابیة مدینة عدا تذكر مواقع احتالل من م١٩٢٣

 المختار عمر معسكرات على م١٩٢٧ وبین م١٩٢٣ سنة بین الواقعة الفترة في مجھوداتھا
  .أخرى معركة في لیدخل إال معركة من یومًا یخرج لم الذي

 الخدیعة بطریق األسر في السنوسي المھدي رضا السید العام الوكیل وقع م١٩٢٧ عام وفي
  . تدریجیًا والبیضاء الحمراء برقة مناطق وسقطت والغدر والخیانة

 التي الجدیدة الخطة لتنفیذ أمرھا وتولى بدلت قد برقة في االیطالي الجیش قیادة كانت
 والي استبدل كما) میزتي (االخضر الجبل في الجھاد حركة على الحصار ضرب تستھدف
 الفاشیستین الحزب زعماء من وھو) تیروتس (الجنرال بخلفھ) مومبیلي (االیطالي بنغازي
 وفي لمساعدتھ الحرب وأركان الضباط وكبار الجنراالت من كبیر بعدد میزتي الجنرال وزود
 واحة فاحتلت غرسیاني الجنرال بقیادة طرابلس من االیطالیة القوات تقدمت السنة نفس

 اوالد وقبائل االطیوش صالح بزعامة المغاربة قبائل واشتبكت فزان من االكبر والقسم الجفرة
 تلك الى الالجئین وبعض النصر، سیف بك حمد ودور النصر، سیف عبدالجلیل بزعامة سلیمان
 ودخلت رقرق، سلیمان والشیخ الكزة، باشا عبدالسالم بزعامتي العواقیر قبائل من الجھات

 فالتجأ الزاحف االیطالي للجیش فیھا الغلبة وكان الخشة بجھات معارك في القبائل ھذه
 عنیفة معارك في العدو مع اشتركوا ثم ومن الصحراء من الھاروج منطقة الى المجاھدون

 حضروا من بین من وكان عافیة قارة ومعركة السوداء، جبل ومعركة الھاروج، معركة منھا
 زمن في برقة دفاع قوة عام وقائد اللواء أمیر بوقویطین محمود السید االخیرة المعركة ھذه

  ( ).االشھب السنوسي والسید المتحدة، اللیبیة المملكة

 م١٩٢٨ ینایر اواخر في فخرجت فزان على االستیالء على حریصة االیطالیة القیادة كانت
 غراسیاني بقیادة الجیش وكان االخضر، الجبل من واالخرى غدامس من احدھما .. قوتان
 فیھا انھزم بتمامھا، أیام خمسة استمرت دامیة معركة في الجیش ذلك مع المجاھدون والتحم
 اخرى قوة خرجت أن مالبث ثم وذخائر مؤن من مالدیھم نتاركی فتقھقروا ھزیمة شر الطلیان
 الداخل، الى وانسحبوا أیام بثالث خروجھا بعد بامرھا المجاھدون فعلم مباشرة، فزان قصدت
 انقض السود بالجبال یعرفان جبلین بین یقع مكان الى الجدید الجیش ھذا وصل اذا حتى

 بسیاراتھم الفرار الى الحملة قواد فعمل التقھقر، على وأرغموھم الطلیان على المجاھدون
 آخرھم، عن فأستأصلوھم المجاھدین، قبضة في أكثره وقع الذي ، الجیش وراءھم تاركین
 من عظیمة قوات المرة ھذه فخرجت ، محاولتھم یجددوا أن من مناصا الطلیان یجد لم وعندئذ
 غنائم وراءھم وتركوا المعارك ھذه في انھزموا ان لبثوا ما الطلیان أن غیر متعددة جھات

 بجیش م١٩٢٨ فبرایر ٣٠ في الجفرة من وخرجوا المسعى الطلیان وجدد ،( ) كثیرة وأسالبا
 آبار واحتلت سیرھا االیطالیة القوات وواصلت فبرایر ٢٢ في واحتلتھا زلھ على وزحفوا كبیر

 وجالو، زلة واصبحت مراده، باحتالل وانتھت العملیات واستمرت فبرایر ٢٥ في تقرفت
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 سقوط الواحات لتلك احتاللھم على الطلیان ساعد ومما سیطرتھم، تحت ومراده واوجلھ
 وكان عمالئھم بعض بواسطة الصف لتفتیت الرامیة وسیاستھم ایدیھم، في ذلك قبل الجغبوب
 نجاحًا ذلك في نجحوا وقد القتال لوقف القبائل، لزعماء والوعود األموال یبذلون الطلیان
  .كبیرًا

 في المختار عمر جعل قد الواحات من وغیرھا وفزان اوجلو، جالو، ، الجغبوب احتالل كان
 وماحولھا درنة على الغارات یشن المختار عمر ظل ھذا ومع االخضر الجبل في تامة عزلة
 استمرت شدیدة معركة في معھم فاشتبك ، لمقابلتھ بجیوشھم الخروج على الطلیان أرغم حتى

 الجبلیة والمدافع السیارات من عددًا تاركین الطلیان وفّر حلیفھ فیھا النصر كان یومین
  ( ).النقل ودواب والجمال، الذخیرة وصنادیق

 سبیل وعلى والمعلومات والمؤن بالرجال، تمده الجھاد حركة قائد مع تتعاون القبائل وكانت
 المھمة بالمعلومات المختار یمد المسامیر قبیلة شیوخ من المبروك عبدالقادر حامد كان المثال
 لھ كتبت من ویرجع الطلیان علم بدون قبیلتھ أبناء مع الجھاد عملیات في ویشارك تأخر، دون

 السنوسیة للحركة التابعة القبائل زعماء وكان یستشھد من ویستشھد موطنھ إلى الحیاة
 تحت منھم الكثیر وجود من بالرغم الجھاد حركة بھا ویمدون والزكاة االعشار یجمعون
 وغیرھا، وطبرق ودرنة، والمرج، كبنغازي، المدن في كان من وخصوصًا اإلیطالیة، السلطات
 المخابرات وعجزت السریة غایة في تتم واألعشار الزكاة بأموال المجاھدین مد وسائل وكانت

 السلطات أیدي في وقع ومن للمجاھدین، المالي بالدعم الخاصة اللجان اكتشاف عن اإلیطالیة
 فترة في الجھاد حركة لتمویل مھمًا مصدرًا تمثل الغنائم وكانت اإلعدام عقوبة كانت اإلیطالیة

 من المجاھدون فیھا تمكن التي المعارك في علیھا الحصول تم الغنائم ومعظم المختار، عمر
 ھذا إبراھیم حافظ وصف وقد( ) م١٩٢٧ مارس في الرحیبة معركة مثل اإلیطالیین ھزیمة
  : فقال الشعریة أبیاتھ في المصدر

   قلدتنا قد الطلیان حاتم

   فعاما عامًا نذكرھا منة                 

   عدة إلینا أھدیت أنت

   وطعامًا وشرابًا ولباسًا                 

   أیدیكم في كان وسالحًا

   العظاما یفري فغدا مالل ذا                  

   أحیائنا في النزھة أكثروا

   السقاما تشفى إنھا وربانا                   

   أمة ترعى بت أدري لست

  ( )  سواما ترعى أم الطلیان بني من                    
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  : الفقار ذو كاشف أحمد األستاذ وقال

   أمانیًا تطلبون رومة یآل

   منونا تطلبون أم ختالة      

   ورحتم الحدید تجرون جئتم

   مغلولینا الیم في بحدیدكم      

   فارقصوا سكارى فیھ ورقصتم

   مذبوحینا السوداء اللیلة في      

   سیوفكم صلیل استفزكم لكن

   وأنینا زفرة تبدل فلقد      

  : قال أن إلى

   فخمسة اللیوث إلى الذئاب ھاتوا

  خمسینا منكم أبادوا منھم      

   ونسوركم حیتانكم واستجمعوا

  مرتقبون ھناك فالصائدون      

     فإنكم الشھي الزاد واستكثروا

  مأخوذینا والزاد وسالحكم      

  أعزل أو معسر منھم یبق لم

   منتصرینا غنموه الذي بعد      

  بفتیة الكبیر المدد واستكملوا

   ھیابینا الھیجاء إلى سیقوا      

   حانة برقة بطحاء أحسبتم

  ( ) مجونا القیروان وغزو لكم      

 ترسلھ ومالبس، شؤون من یلزم بما مجاھدیھا تزوید عاتقھا على أخذت قد عائلة كل وكانت
  ). المعسكر (الدور إلى شھریًا
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 وصلت قافلة بأن األشھب ذكر فقد المجاھدین لتزوید الفرص یتحین ادریس األمیر وكان
 منیقر وبو) علي أوالد قبیلة من (العمیري سلیمان فیھا وكان مصر من قادمة للمجاھدین

 باألرز محملة القافلة وكانت األمیر سمو من رسائل یحمالن) المختار عمر رفاق من (المنفى
 معسكر في موجودًا األشھب الطیب وكان المالبس، وبعض والشاي والسكر والدقیق

 قافلة بأن المختار عمر حیاة كتاب صاحب ذكر وقد( ) القافلة وصول وقت المجاھدین
 في المجاھدین معسكر قاصدة والمؤن العتاد بمختلف محملة السلوم من تخرج أن استطاعت

 المجاھدین ولكن لتعقبھا، المسلحة سیاراتھم وأرسلوا بذلك الطلیان فعلم األخضر، الجبل
 انقض وعندئذ السیارات، فتعطلت العجالت على بنادقھم رصاص وأطلقوا لھم، صمدوا

 وكان( ). م١٩٢٨ عام في ذلك وكان آخرھا عن فأبادوھا اإلیطالیة القوة على المجاھدون
 في األسواق من المجاھدین حاجیات بشراء ویقومون المصادر تلك من یستفیدون المجاھدون

 تحركات عن المعلومات ویجمعون واألسلحة المؤن، من مایلزمھم ویشترون والقرى، المدن
 والقرى المدن سكان وبمساعدة المختار عمر أتباع بھا یقوم األعمال ھذه كل العسكریة، العدو
 معسكرات على یتدفقون المتطوعون وكان ومخیماتھم، بیوتھم في المجاھدین ونیخف الذین

 نظام وكان والتموین، الركوب ووسیلة السالح توفیر في أنفسھم على یعتمدون وكانوا الجھاد،
  : باآلتي یتمیز) المعسكرات (األدوار

 واحد عمل في اشتراكھم إلى باإلضافة فھم ألفراده، الالزم التموین بتوفیر دور كل یلتزم -١
 وجمع الزكاة بجبایة مكلفون أشخاص، بالدور ویوجد مترابطة، واحدة عشیرة أبناء ھم

 بدورھم وھم المختار عمر من كتابي تكلیف على بناء بعملھم یقومون وھؤالء األعشار،
  . استلموھا التي واألشیاء المبالغ بقیمة) كوشان (اتصاالت یجرون

 والتدبیر والتخزین التوزیع حیث من الدور تموین على یشرف إدارة رئیس دور لكل عین وقد
 رئیسًا القطعاني راشد عمران عین فقد الدور، لقیادة تصل التي والتبرعات األموال وتسلم
 والحاسة، العبیدات دور إلدارة رئیسًا العرابي التواتي وعین والدرسة البراعصة دور إلدارة
 الفسي داود وعین مباشرة المختار عمر ویتبع لألعشار مأمورًا ھزاوي بو الصدیق وعین
  ( ). العواقیر دور إلدارة رئیسًا

 كثیرًا الدور الیتأثر وھكذا قبائلھم من بآخرین المقاتلین من الشھداء بتعویض دور كل یقوم -٢
 كل إلى یرسل ثم ینتمون القبائل أي وإلى الشھداء حصر یتم معركة كل فبعد الشھداء، لفقد
 الجھاد لقیادة تدفع المطلوب العدد تجد لم وإذا شھدائھا، عن تعوضھ أن یجب الذي العدد قبیلة

  . الالزم العدد بھا یجند لكي شھید كل عن فرنك ١٠٠٠

 سخریة موضع التكون حتى والتضحیات البطوالت تقدیم في القبائل مجموعات تتبارى -٣
 فاتھ إذا ویحزن شدیدًا غضبًا یغضب اللیبي المجاھد وكان القبائل، بقیة أمام واستھزاء
 نموذج العریبي الفیل وابراھیم األسباب، من لسبب عنھا تخلف أو المعارك إحدى في اإلشتراك
 طمأنوه الجھاد قادة أن إال شدیدًا، حزنًا فحزن بالل معركة في یشارك أن فاتھ فقد لھؤالء
 وھجم فیھا فاشترك البریقة معركة جرت التالي الیوم وفي كثیرة، الجھاد أیام إن: لھ وقالوا
  . بالشھادة اهللا أكرمھ حتى یقاتل وصار األعداء سیارات على بفرسھ
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 التي والرباطات الدوریات، طریق عن لذویھ الالزمة الحمایة توفیر دور كل على یسھل -٤
 المنطقة بمسالك لمعرفتھم عادیة غیر تحركات أیة أو اإلیطالیة القوات تحركات تراقب

 لتراقب اتجاه كل في دوریة یضع ما بمنطقة الدور یحل فعندما بھا، المیاه وأماكن ودروبھا
 حتى بأول أوًال للمجاھدین تحركاتھا أخبار وتغطى المنطقة تلك في اإلیطالیة القوات وضع
 ثالث یطلقون باألعداء الدوریة أفراد یلتقي وحین العدو، وتحركات باتجاه علم على یكونوا

 منھا سمع التي الجھة في األعداء لمالقاة الجمیع یستعد اإلطالقات تلك سماع وعند اطالقات
  . الرصاص اطالق

 یحتلونھا التي مراكزھم في اإلیطالیین بمراقبة) الرباط (باسم تعرف أخرى دوریات تقوم كما
 وكثیرًا المدن، تلك داخل الموجودین األھالي طریق عن تحركاتھم عن معلومات على للحصول
 مع حدث كما اإلعدام، لعقوبة المجاھدین مع تعاونھم بسبب األھالي ھؤالء بعض مایتعرض
 علیھ وحكمت المجاھدین مع بالتعاون اإلیطالیة المحاكم أدانتھ الذي العرفي سعید بن سلیمان

  ( ). شنقًا فأعدم باإلعدام،

 واجتماعیة وإداریة، عسكریة وحدة الدور ویعتبر قبلي أساس على یقوم األدوار نظام كان
 أكثر أو) قائد (قوماندان یساعده والعسكریة اإلداریة السلطة فیھ وتتمثل قائمقام، یرأسھا
  . تحتھ المنضویة والقبائل الدور حجم حسب

 ھناك والقوماندان القائمقام إلى فباإلضافة العثماني، العسكري النظام المختار عمر استخدم وقد
) صغیر ضابط (ضابط كوجك - ثاني مالزم - أول مالزم - یوزباشي - بكباشي -:اآلتیة الرتب
  . أمباشي - شاوش - شاوش باش

 في وبطوالت أعمال من الشخص مایقدمھ على بناء میدانیة أسس على تتم الترقیات وكانت
 المباشر الرئیس من تقریر المختار عمر إلى یرفع إذ الدقیقة، والمواقف المعارك میادین
 المختار عمر من كتابي أمر بذلك ویصدر الترقیة، المعني علیھا استحق التي الحالة بشرح
  ( ). المجاھدین بقیة على

 الفضیل الجویفي، حسین بورحیل، یوسف: من یتكون المختار یرأسھ أعلى مجلس ھناك وكان
 سویكر، جربوع العلواني، محمد مازق، محمد غیضان، موسى السركسي، محمد بوعمر،
  ( ). بورحیل یوسف المجلس یرأس المختار عمر غیاب حالة وفي درمان رواق الحاسي، قطیط

 وسداد بالحكمة المعروفین من وأعیانھا القبائل مشائخ من یتكون مجلس األدوار من لكل وكان
 واالسھام الطوارئ لمواجھة دائم انعقاد حالة في وھو استشاریة المجلس ھذا ومھمة: الرأي
  ( ). بالدور تحدث قد التي المشاكل حل في

  ):الدم عقیرة (الشافتیر أم معركة: تاسعًا

 وحققوا اإلیطالیة القوات على الھجمات یشنون األخضر الجبل في المجاھدون استمر
 شرقي جنوب( ) م١٩٢٧ مارس ٢٨ بتاریخ الرحیبة یوم موقعة أشھرھا من رائعة انتصارات

 ١٠ الزیتون بئر في ضاریة معارك الرحیبة معركة بعد ووقعت العبید جردس قرب المرج
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 أكتوبر ١٣ ھـ،١٣٣٥ محرم ١٣ الجالز وراس م،١٩٢٧ یولیو ١٠ ھـ،١٣٣٥ محرم
  . م١٩٢٧

 لقتالھا لالنتقام العدة تعد فشرعت الرحیبة، معركة في لقتالھم ینتقمون أن اإلیطالیون أراد
 المنھارة معنویاتھم ةإلعاد محاولة في) ٣١٢ (عددھم البالغ المرتزقة وأعوانھم الستة الضباط
 لھا قاعدة األخضر الجبل من لتتخذ الجرارة، الجیوش اعداد تّم الساحقة الھزیمة لتلك نتیجة
  ( ):التالي النحو على

 ٨ األخضر الجبل فوق الفرق إلحدى قائدًا اإلیطالیة للقوات العام القائد مازیتي الجنرال -١
  : مراوة من یولیو

  . ارتریة بطاریة - خیالة - فرق أربع - لیبیة فرقة - أرتریة فرق أربع

 البراعصة أوجردس) الجراري جردس (الجراري من یولیو ٨: إنذائي اسبیرا الكورنیل -٢
  .غیرنظامیة فرقة - لیبیة بطاریة - لیبیة فرقة - أرتریة فرق أربع

  .نظامیة غیر فرقة -أرتریا فرقة - خوالن من یولیو ٨: منتاري الكورنیل -٣

 نصف - مصفحة سیارات فرقة - ریستا مھما فرقة - الجمل غوط یولیو ٩: بولي الماجور -٤
  .الدبابات على قناصة فصیلین - لیبلیر فرقة

  .وسلنطة ومراوه بالمرج قواعده من انطلق الذي الطیران سالح االستعدادت تلك الى ویضاف

  .المجاھدین قوات من ورھبتھم خوفھم على تدلنا مما ضخمة االیطالیین قوات كانت لقد

 سالح من% ٢٥ حوالي منھم( ) مجاھدًا ٢٠٠٠ الى ١٥٠٠ مابین المجاھدین عدد كان
 والشیوخ واالطفال النساء من تحركاتھم ومایثقل( ) جمل ألف ١٢ حوالي ویرفقھم الفرسان
 أن فارادت الشفاتیر ام عقیرة في المجاھدین بموقع جواسیسھا بواسطة ایطالیا علمت واألثاث
 یومین دامت مسیرة بعد العقیرة نحو االیطالیة القوات فزحفت المجاھدین على الطوق تحكم

 تكونت جرارة وبقوات جھات، ثالث من المجاھدین حول حصارًا تضرب أن واستطاعت كاملین
 المصفحة السیارات الى باالضافة جمل ١٠٠٠ جندي، ٥٠٠٠و بغل) ٢٠٠٠ (حوالي من

  .والناقلة

 بحفر وقاموا حربیة خطة فأعدوا العدو لمالقاة العدة یعدون وأخذوا بذلك المجاھدون علم
 من األسر بھا لتحتمي اخرى وخنادق المجاھدون بھا لیستتر المنخفض أطراف حول الخنادق
 القبلي انتمائھم حسب مجموعات شكل على المجاھدین ترتیب وتم وشیوخ، وأطفال نساء

 الورع الزاھد التقي المعركة تلك قائد وكان المقاتلین، رجالھا خلف قبیلة كل أسر ووضعت
  .المعركة تلك في الموجودین ضمن من المختار عمر وكان البرعصي الجویفي حسین الشیخ

 وكان تعالى اهللا رحمة وطلب اهللا سبیل في للجھاد تجرد ممن الجویفي حسین الشیخ كان
  )( ).تعالى اهللا ثواب في رغبة ھادًاج أرید بل منصبًا وال قیادة أرید ال أنا: (یقول
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 عقب المختار عمر األعلى قائده حقھ في قال إخوانھ قبل من تقدیر محل الصندید ذلك كان
 وقت الكریم القرآن قراءة عند أو العدو مع اللقاء عند الجویفي حسین أتذكر: استشھاده

  ( ).الورد

 یتركھا بل العدو، اسالب من لینال المعركة أثناء یومًا فرسھ یبرح لم انھ عنھ عرف كما
  .ومواشي أموال من یملك بما وقناعتھ لعفتھ للمجاھدین

 احد كونھ مع یسكنھا كان التي المنطقة ودروب بشعاب لمعرفتھ المعركة قیادة إلیھ أسندت لقد
 سابقة، فترة في والدرسة البراعصة وقائمقام المختار، لعمر المستشارین وأحد الجھاد، قادة
 الیخشى الرأس عاري وھو والقلب والمیسرة المیمنة یجوب جواده فوق المعركة تلك في فكان

 ویقوم أخرى، مرة التشجیع عبارات ویطلق تارة المقاتلین على الذخیرة صنادیق یوزع الموت
  .صفوفھم وترتیب المجاھدین، ھجومات وتنظیم القتال، جبھات بتحریك

 اطالق استمرار بسبب البنادق حرارة درجة وارتفعت ، المعركة واشتدت الشھداء وسقط
 ال التي البنادق مواسیر حرارة لتقیھم البالیة الخرق المجاھدون واستعمل الناریة العیارات
 حتى یتركھا ثم مدة الواحد یستعمل بندقیتین یملك المجاھدین بعض وكان. المجاھد ید تطیقھا
   .االخرى، ویتناول تبرد

 وعددھا الجنوب من المھاجمة للمصفحات للتصدي المجاھدین من فرقة حسین القائد وخصص
 وأظھر بارزًا دورًا السوداني العبد سعد المجاھد المعیة طابور كومندار ولعب مصفحة ثالثون
 مع أغلبھا تدمیر من وتمكن االیطالیة للمصفحات المواجھة الفرقة تلك قاد بأن نادرة شجاعة
 الجیش وبدأ ، المصفحات أحد على من االیطالي العلم العبیدي رمضان المجاھد وانتزع رجالھ

 في الحیاة فرصة وجدوا الذین وجنوده ضباطھ نفوس الرعب ودخل التقھقر في االیطالي
 كان اهللا عند األجر واحتساب ، القوي االیمان أن إال الطائرات قصف من وبالرغم الھروب

  .المجاھدین لدى مھمًا دافعًا

 المسماري بونجوى محمد القائمقام بینھم من شھید ٢٠٠ االرواح في المجاھدین خسائر كانت
 نفوس في عظیمة مكانة لھ وكانت ممیت، بجرح اصابتھ أثر الثالث الیوم في استشھد الذي

 باسشھاده سمع أن بعد وقال حارًا بكاًء بكاءه الذي المختار عمر زوجة ووالد المجاھدین
  )( ).الغال وأصحاب الجیران یاعین الكل راحو(

 والشلحي الدرسي معیر بو ومحمد العوامة، قبیلة من وستة العوامي، جبریل من كل واستشھد
 االبل من كبیرًا عددًا المعركة تلك في المجاھدون وفقد البرعصي الصغیر ومحمد الدرسي،

  .الجویة الغارات جراء من الخیام بعض حرق وتم والمواشي

 عن رحلوا الفجر بزوغ وقبل الجرحى، وینقلون الشھداء یدفنون اللیل طیلة المجاھدون ومكث
( ) القتال مواقع من جدید موقع في العدو للقاء واالستعداد االعداد بھدف الموقع، ذلك

 من إعیاء تخور القوى منھوكة اآلن أصبحت : (تیروتسي یقول كما اإلیطالیة القوات واصبحت
  ...)( ).توقف دون طویلة فترة منذ المستمرة المعارك شدة

  :یلي فیما المعركة تلك نتائج وكانت
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 عمر عند جدیدة استراتیجیة اتباع في فاصلة نقطة بدایة الشفاتیر ام معركة كانت  .١
 عند العدو مع تلتحم ،( )صغیرة فرق ھیئة على المجاھدین تنظیم إعادة ضرورة وھي المختار،

 الخسائر ویلحق المعارك أثناء الشھداء عدد في یقلل مما األوقات أغلب في وتشغلھ الضرورة،
 عند وانسحب المناسب الوقت في اھجم (العصابات لحرب الجدید التكتیك وفق باألعداء الفادحة

  ).الضرروة

 االبادة وھي الجدیدة الفاشستیة السیاسة مالمح الثاقب بنظره المختار عمر لمح  .٢
 السلوم الى والشیوخ واالطفال النساء ترحیل اجراءات فاتخذ ،)والرجال للمصالح (والتدمیر
 مایتطلبھ وفق المجاھدین تحرك لسھولة وتیسیرًا ، االیطالیة الجویة الغارات من لحمایتھم
  .الجدید الموقف

 دائمًا یكون حتى بعد فیما لھما وریث على للمحافظة بالھجرة االخوین ألحد ُسَمَح كما  .٣
 البلدان بتلك اللیبیة بالقضیة وللتعریف طلیان،ال المستعمرین ویزعج بحقوقھ یطالب من ھناك
  ( ).الخارج في اللیبیة الجالیات تشكیل بعد فیما عنھ ونتج

 المجاھدین، ضد العسكریة العملیات في االستمرار من الجدوى أنھ االیطالیون أیقن  .٤
 اننا : ( قبل من ماقلھ لموسلیني تحققت لقد( ). م١٩٢٨ سنة طلیة توقفھا في سببًا كان مما

 أمد إن ..بالدھم عن بشجاعة یدافعون أسودًا نحارب بل غراتسیاني یقول كما ذئابًا النحارب
  )( ).طویًال سیكون الحرب

 الزوزات ابیار معركة في محمد بن والمختار الجویفي حسین استشھاد: عاشرًا
   :م١٣/٨/١٩٢٧

 عند عظیمة مكانة صاحب وكان البراعصة، دور رئیس الجویفي حسین الشیخ استشھد
 وكان اهللا، سبیل في الشھادة على حریصًا للخیرات، سباقًا الجویفي حسین كان ،( )المختار
 منھ طلب المعارك احدى في المختار عمر أن حتى مرضھ مع للمعارك الخروج على یحرص

 لمحاربتنا الیبطلوا والطلیان) الفایتات من اكثر الجایات (لھ وقال صحتھ على حفاظًا یبقي أن
  ( ).كثیرة فأیامھ القتال من وستشبع علیھم الھجوم النبطل ونحن

  :وقال قبره عند ووقف الجویفي العظیم القائد الستشھاد المختار عمر تأثر لقد

   الدین َواِف َلَسم شھیر

  خال فاھق في غفیر تمَّا      

 وكان الوغى ساحة في شھداء وقعوا الذین االبطال رفاقھ من كبیرًا عددًا المختار عمر فقد لقد
 السید عمھ عند مكانة یزید ال انھ رغم فقده علیھ فشق محمد شقیقھ ابن المختار بینھم من
 عمر أسرة بشؤون یھتم لھ عائًال أخیھ ابن كان لقد المجاھدین، إخوانھ من أكثر المختار عمر

 لعمر یكن لم حیث االبن بمثابة وكان الشخصیة وخدمتھ الخاصة شؤونھ على ویشرف المختار
 عمر السید إن ثم طفًال، الیزال كان صالح محمد الوحید ابنھ ألن العائلة شؤون یتولى ابن

 ومن الجھاد أبطال من فإنھ ذلك كل جانب والى م١٩١٦ سنة منذ الفقید مصاحبة تعود المختار
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 جاء من لكل یقول وكان جمیًال صبرًا وصبر التجلد وأظھر المختار احتسب لقد. البررة االبناء
  : لتعزیتھ

 ولكنني ، واحدًا مختارًا فقدت إنني. المختار بمنزلة عندي ھو المجاھدین رفاقي من فرد كل إن
  :الشعبي الشاعر قول وردد اخي ابن مكان یمأل منھم كل المختارین من عددًا بین أعیش

  والیھا من اهللا أمفیت الدنیا

  نبیھا أو قبلنا الصحابا وین      

  یـــــادم بــــون ویــــن

  مقاوم كبار اللي الشیوخ وین      

  والخادم ھو للعبد یندھوا الّلي

  یقضیھا حاجتا الطالب جاھم َوْن      

  : االبیات ومعنى

 اهللا رسول فأین الفناء، مصیره الدنیا ھذه مافي وكل ووارثھا الدنیا ولي وتعالى سبحانھ اهللا أن
 شمائلھم من وكان سبقونا الذین الكبار السادة وأین علیھ، اهللا خلق أكرم وھم وصحابتھ
 عمر قالھ ومما لھ، تقضي حاجة یطلب جاء من وكل الضیف خدمة أجل من للخدم المناداة
  :الشعر من المختار

  قادم یومك راه كفى یاعین

  مالیھا حفرتا دم البنا صیور      

 آدم بني ومصیر إلیھ طریقھ في أجلھ ألن البكاء عن تكفى بأن نفسھ یخاطب أنھ البیت ومعنى
  ( ).الموت بعد رفاتھ یملؤھا التي) القبر (الحفرة تلك ھو

  الثاني المبحث

   المفاوضة في والدخول العملیات استمرار

  

  

 وأنزلوا وأوجلة، وجالو بریقة ومرسى الجخرة الزویة جموع غزت م١٩٢٧ عام سبتمبر في
 احتالل من الرغم على األخضر الجبل في المجاھدین مقاومة واشتدت فادحة، خسائر بالطلیان
 في النظر الطلیان یعید أن من مناصا ھناك یعد فلم الھامة، السنوسیة ومراكز للواحات الطلیان

 وسائل جدیة بصورة تبحث الحكومة وبدأت روما، في كبیرة أزمة وقوع إلى أدى مما خططھم،
 برقة من كل في بھا التقید ضرورة ترأى التي الجدیدة السیاسیة الخطط وترسم المقاومة إخماد
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 والي وتیروتزي طرابلس والي ودیبونو المستعمرات، وزیر فیدرزوني اضطر وقد وطرابلس،
 موسولیني وأعلن للمستعمرات وزیرًا دیبونو فعین م،١٩٢٨ دیسمبر في لالستقالة برقة
  . وبرقة طرابلس على حاكمًا بادولیو الماریشال وعین اللیبیین، القطرین في اإلدارة توحید

 تاریخ وكان للمجاھدین بالنسبة الحاسمة الجھاد مرحلة بدایة لیبیا إلى بادولیو مجئ كان
 إلى الجیش تخفیض في یتلخص الجدید برنامجھ وكان م١٩٢٩ عام من ینایر شھر في تعیینھ
 انفاق مع الحكومة ھیبة على على والمحافظة) العصابات بحرب (للقیام یكفي الذي القدر

 ما فإذا العسكریة، التنقالت علیھ یسھل مما األخضر الجبل في الطرق مد في المتوفرة األموال
 ذلك أجل ومن نھائیًا، المقاومة على یقضي المجاھدین على كاسح شامل بھجوم قام ذلك لھ أتم

 مبنیًا بادولیو برنامج فكان ،( )األحوال لتھدئة المختار عمر السید مفاوضة إلى إیطالیا سعت
  . المحتلة المراكز تقویة أجل من رویدًا رویدًا العمل ثم أوًال الوقت كسب على

 أنفسھم یسلمون الذین األفراد عن العفو فأعلن وتخویفھ، العام الرأي بكسب بادولیو واھتم
 ھذا الطائرات اسقطت وقد الصارمة بالعقوبة معاند كل ویتوعد للحكومة، مختارین وسالحھم
 المنشور لھذا وكان جمیعھا لیبیا أنحاء في والنواجع والقرى البلدان على الجو من المنشور

 الحكومة في العزیمة ووھن الضعف طرابلس بمدینة لیبیا زعماء بعض فظن مباشرة، آثار
 منطقة على بالزحف) المشاشة قبیلة من (حسن الحاج بن ومحمد النصر سیف أحمد وقام
 في المجاھدین قوات یعززوا حتى األخضر الجبل إلى وإرسالھم المحاربین البدو لجمع القبلة
 المختار عمر مع المفاوضات بدء عند متواضعة لھجة اتخاذ على الحكومة ویرغموا الجبل

 مع لالشتباك المحاربین من جماعات الھروج جبل في ینظم األطیوش صالح وشرع وصحبھ،
 من المجاھدین قوات نزلت م١٩٢٩ فبرایر منتصف وفي طرابلس في أو برقة في الطلیان
 فاجتمعت آخر، جانب من إجدابیة وعلى جانب من النوفلیة على لالنقضاض األسود الھروج

 ٥ في سوید قارة عند معركة في الطلیان مع إحداھا التحمت فرق ثالث انقسمت ثم الجیفة من
 الثالثة واتجھت مارس ١٤ في النوفلیة عن كبیرة معركة في معھم الثانیة واشتبكت مارس،
 استقر ثم مارس، ٢٣ في العقیلة منطقة صوب الجیفة من األطیوش عبدالقادر بقیادة

 صوب العظیمة العدو قوات أمام االنسحاب إلى المجاھدون واضطر سلطان جبل في المجاھدون
  ( ). الفارغ وادي

 استمالة أجل من فورًا العمل بضرورة بادولیو إقناع في األثر أكبر األعمال لتلك كانت
 متصرف ثم من فبدأ التنفیذ موضع الواسع برنامجھ یضع أن أراد إذا المفاوضة إلى المجاھدین

 المختار عمر بالسید االجتماع یطلب م١٩٢٩ مارس أوائل من باریال الكولونیل المرج
 جواب ینتظر لم باریال أن غیر لالجتماع موعدًا باریال وحدد الصلح، شروط في للمفاوضة
 بعید وانشغالھم المفاوضات بدایة لقرب المجاھدین اطمئنان فرصة ینتھز أن وأراد المختار
 وردھم) ھـ١٣٤٧ (العید بصالة یقومون وھم المجاھدین على الطلیان فانقض المبارك، الفطر

 المعارك ونشوب وجماعتھ األطیوش صالح مناوشات ولكن أعقابھم، على المجاھدون
 لتمھید دودیاشي درنة متصرف فكلف المسعى، تحدید إلى بادولیو اضطرت المستمرة
 یكون أن عمر السید على واقترح بالمجاھدین فاتصل وصحبھ، المختار عمر مع المفاوضة
 عمر وأصر الصلح موضوع في للبحث العبیدي باشا علي منزل في مارس ٢ یوم االجتماع
 الرضا محمد السید بإطالق ذلك ویكون نوایاھا حسن اإلیطالیة الحكومة تظھر أن على المختار
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 من الرضا محمد السید واحضرت للرضوخ اإلیطالیة الحكومة واضطرت برقة إلى وإعادتھ
 في دودیاشي الحكومة مندوب مع المختار عمر ذلك بعد واجتمع بنغازي إلى أوستیكا جزیرة
 ثم وأعیانھا البالد مشایخ من كبیر عدد االجتماع وحضر مارس، ٢٠ في العبیدي على منزل
 المتفاوضون یستطیع ولم القبقب سانیة في آخر اجتماع وانعقد أسبوع إلى المفاوضة أجلت

 یوم في األخضر الجبل في الشلیوني في باریال مع المختار واجتمع مجدیة، نتیجة إلى الوصول
 المغارة بئر في المباحثات عادت إبریل ٢٠ وفي نتیجة إلى المتفاوضون یصل ولم إبریل ٦
 وخالد الغریاني، والشارف الرضا محمد اإلجتماع ھذا حضر وقد ،)القصور وادي في(

 المرج، مدیر بلعون وعبداهللا العبیدي باشا وعلي فركاش ورویفع فركاش وعبداهللا الحمري،
  : أمور ثالثة بین عمر الحكومة مندوب خیر ثم رضا، بالسید المختار اجتماع ھؤالء كل وحضر

 علیھ أجرت برقة في بالبقاء رضي فإذا برقة، في البقاء أو مصر، إلى أو الحجاز، إلى الذھاب
 رضا السید وكان الشروط ھذه رفض المختار ولكن احترام بكل وعاملتھ ضخمًا مرتبًا الحكومة

  . المختار عمر مع الرأي تبادل من منعتھ صارمة لرقابة یخضع

 وحضر رویفع سیدي من بالقرب قندولة یسمى مكان في المرة ھذه في المفاوضات واستؤنفت
 على النیة بیت قد سیشلیاني وكان واألعیان الضباط من وعدد وكمباني باریال، قندولة اجتماع
  . شيء عن اإلجتماع ھذا یسفر ولم لألمر احتاط المختار عمر ولكن وأسره، بالمختار اإلیقاع

 وفي. القبقب من قریب مكان إلى المختار فحضر جدید، من المفاوضات بدأت مایو ٢٦ وفي
 شروط دودیاشي فعرض بادولیو منشور في ماجاء أساس على المباحثات دارت اإلجتماع ھذا

 أعضاء وسائر الدین صفي والسید الشریف وأحمد إدریس، السید عودة) أوًال (وھي الحكومة
 بترخیص رجوعھم یتم وأن الحكومة إشراف تحت یكونوا أن على البالد إلى السنوسیة األسرة

 بعاملتھم الحكومة وتعھدت أوطانھم إلى العودة یبغون مھاجرین بوصفھم الحكومة من
  . الرضا السید مع ماتفعلھ غرار على بھم الالئقة المعاملة

  . لشیوخھا المرتبات ودفع وأوقافھا الزوایا احترام: ثانیًا

  . السنوسیة األسرة أمالك إرجاع: ثالثًا

  . الضرائب من السنوسیة وأمالك ایاالزو إعفاء: رابعًا

 بندقیة لكل ثمنًا تدفع إیطالیة لیرة ألف لقاء أسلحة من مامعھم نصف المجاھدین تسلیم: خامسًا
 الحكومة تنشئھا التي المنظمات إلى المسلحین المجاھدین بقیة ینضم أن وعلى یسلمونھا،

 أماكن تعد أن نظیر في بعد فیما الحكومة تحددھا معینة لمدة وذلك وإدارتھا إشرافھا تحت
  . علیھم الرقابة إحكام عن فضال بالمؤن فیھا إمدادھم الحكومة على یسھل إلقامتھم

 التي المرتبات بإعطائھم الحكومة وتتعھد األدوار من السنوسیین اإلخوان كل إبعاد: سادسًا
 األدوار بقاء على وأصر األدوار، وحل األسلحة تسلیم على المختار فاعترض مراكزھم، تناسب
 وأید فحسب العام اإلشراف من نوع للحكومة یكون أن على الرضا حسن السید قیادة تحت
 أن على اإلجتماع وانفض المختار عروض دودیاشي ورفض العبار، عبدالحمید المختار رأي
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 فیھ یفصل حتى برقة في الوالي نائب من المختار طلب كما - الحل ھذا دودیاشي یعرض
  ( ). بنفسھ سیشلیاني

 إلى المختار فجاء) مایو٣٠ (قندولة في المختار مقابلة دودیاشي طلب فقط أیام أربعة وبعد
 والفضیل الرضا حسن السید معھ وحضر القبقب، من بالقرب العبیدات شیخ العبیدي علي نجع
 وخمسین مائة من یتألف حرس ومعھم وآخرون القماص وحامد العبار وعبدالحمید عمر بو

 وخالد العبیدي علي االجتماع ھذا حضر كما وباریال دودیاشي الحكومة طرف من وجاء فارسًا
 المحافظة إلى یؤدي أنھ طالما للتفاھم استعداده المختار فیھا وأظھر فركاش، ورویفع الحمري

 وبین بینھ اتفاق أي حدوث عدم على المختار أصر فقد ذلك عن وفضًال. السنوسیة كرامة على
 السنوسیة الحكومة عن وآخر المصریة الحكومة عن مندوب حضر إذا إال اإلیطالیة الحكومة

 على اعترض دودیاشي ولكن قاطعة بصورة االتفاق في الصادقة الطرفین رغبة على كدلیل
 عمر علیھ فرد للمواثیق، وحفظھم للعھود بوفائھم معروفین الطلیان بأن وقال الطلب، ھذا

 الطلیان، سالمت التي القبائل من وھي العبیدات، بقبیلة متزتي الجنرال مافعلھ وذكر المختار
 وذكر آذانھن، من النساء حلي نزعوا انھم حتى القبیلة ھذه ماتمتلكھ كل ھؤالء اغتصب عندما
 لویللو فأخذ كذلك، الطلیان ھؤالء سالم وقد العواقیر، قبیلة من إبراھیم أسرة مع لویللو مافعلھ
 زالت فما (جثثھم على تمر السیارات جعل ثم بالرصاص رمیًا قتلھم رجًال أربعین منھم

 الموقف لتھدئة الحاضرون بعض وتدخل بالتراب اختلطوا حتى وإیابًا ذھابًا تدھسھم السیارات
 البرقاوي للقطر یكون أن على وأصر وزعامتھا السنوسیة الحركة بحقوق المختار وتمسك

 ھو وحده المختار عمر وكان وتونس مصر جاراتھ بھا تتمتع التي االمتیازات نفس الطرابلسي
 أراد إذا وقال معسكره إلى الذھاب قرر ثم صمتوا فقد المجاھدین سائر وأما یتحدث، الذي

 بالسید العبیدي علي اتصل أیام وبعد أخرى، جلسة ذلك موعد فإن الحدیث دودیاشي المتصرف
 حضره یونیھ ٧ یوم في آخر اجتماع فعقد المفاوضة، استئناف المختار عمر وقبل عمر،

 بغیة بادولیو الماریشال قبل من موفد االجتماع جاء الذي سیشلیاني ثم وباریال دودیاشي
 المختار وتمسك القدیمة عروضھم الطلیان وجدد العرب، مع حاسم اتفاق إلى الوصول
 ووعد والتونسیة المصریة الحكومتین قبل من مندوبین حضور على وأصر بمطالبھ،
 الوالي نائب اجتمع یونیھ ١٣ وفي. بادولیو إلى المختار مطالب یحمل بأن سیشلیاني
 أقرت إذا االتفاق في الصادقة رغبتھ المختار وأظھر شلیوتي، قلعة في عمر بالسید سیشلیاني
 یتم حتى آخر یوم إلى االجتماع وتأجل السابقة المطالب نفس وھي مطالبھ، اإلیطالیة الحكومة

 سیدي االجتماع حصل یونیھ ١٩ یوم وفي نفسھ وبرقة طرابلس والي بحضور النھائي اقاالتف
 الغریاني، كالشارف واألعیان الطلیان من وعدد وسیشلیاني بادولیو بحضور المشھور رحومھ
 الحكومتین عن مندوبین حضور بضرورة متمسكًا المختار عمر وظل العبیدي، باشا وعلي

 ھذه عمر بو الفضیل فقرأ لیبیا، والي بحضور النھائیة شروطھ وعرض والتونسیة المصریة
 مندوبي حضور على یعمل بأن ووعد بادولیو تسلمھا ثم علیھا، الطلیان ووافق الشروط

 عقد على الفریقان واتفق قریبًا، بعد فیما یحدد اجتماع في والتونسیة المصریة الحكومتین
 استعداد على إنھ بادولیو وقال( ). مرجعھ مراسلة منھما لكل یتسنى حتى شھرین لمدة ھدنة
 یصرون والمجاھدون المختار مادام برقة إلى إدریس محمد السید البالد أمیر عودة لقبول تام

  . ذلك على
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 ولغتھ، ودینھ وعقیدتھ الشعب ھویة على المحافظة تكفل المختار عرضھا التي الشروط وكانت
 أھم ومن القبائل من الشرعیة الزكاة أخذ في الحق المختار عمر وتعطي الزوایا أوقاف وتحفظ

  : الشروط ھذه

 في بھا معترفًا رسمیة لغة العربیة اللغة تكون وأن دیننا، أمور في الحكومة التتدخل أن -١
  . اإلیطالیة الحكومة دواوین

  . العلوم وسائر والفقھ، والحدیث، والتفسیر، التوحید، فیھا یدرس خاصة مدارس تفتح أن -٢

 بین الحقوق في المساواة عدم على ینص والذي إیطالیا وضعتھ الذي القانون یلغى وأن -٣
 تنص المجاھدین شروط كانت كما( ) اإلیطالیة بالجنسیة األول تجنس إذا إال واإلیطالي الوطني

 في الحریة مطلق وإعطائھم األھالي من الحكومة اغتصبتھا التي الممتلكات جمیع إرجاع على
 ھذه نصت كما لھم، السالح بیع عن الحكومة امتنعت إذا الخارج من وجلبھ السالح حمل

 كبار من مجلس الرئیس لھذا ویكون بنفسھا تختاره منھا رئیس لألمة یكون أن على الشروط
 بین الفصل وحده اإلسالمي للقاضي یكون كما مصالحھا، على اإلشراف حق لھ األمة

 مجرمین إیطالیا عدتھم من جمیع عن الشامل العفو بإعالن المختار عمر وطالب المسلمین
 المراكز كل وسحب المسجونین، سراح وإطالق خارجھا، أم لیبیا داخل كانوا سواء سیاسیین

 كما( ) وجالو الجغبوب في مراكزھم ذلك في بما الحرب أثناء في الطلیان استحدثھا التي
 یتھاون أو بتعالیمھ یھزأ أو الدین عن یخرج من تأدیب في الحق المسلمین لزعماء بأن اشترط

 غیر سلطة أو إرادة ألي الخضوع رفض على المختار عمر حرص إن( ). بواجباتھ القیام في
 شرط على مصرًا دائمًا كان فقد شروطھ، في جلیًا ذلك ویظھر حیاتھ، في واضح اهللا سلطة
( مفاوضاتھ في وضعیة قوانین من ماعداه كل ورفض المسلمین بین اإلسالمیة الشریعة تطبیق

 المجاھدین، على للقضاء یستعد وأخذ بوعوده نكث ولكنھ الشروط قبول بادولیو أظھر). 
 قوتھم، من یضعفوا أن أمل على المجاھدین صفوف في الشقاق بذور یبذرون الطلیان وشرع
  ( ). بنغازي في إال النھائي االتفاق إبرام الیمكن أنھ سیشلیاني ادعى رویفع سیدي اجتماع وفي

 الحسن السید بنغازي اجتماع یحضر أن على فاتفقوا الطلیان حجة یقطعوا أن المجاھدون أراد
 وعاد مكرھًا، اضطر ولكنھ االجتماع جدوى بعدم مقتنعًا المختار عمر وكان السنوسي، رضا

 إلى المختار وكتب والمجاھدون، المختار عمر فرفضھا مجحفة إیطالیة شروطًا یحمل الحسن
 نظر الرسالة ھذه في ویلفت وتفصیًال، جملة اإلیطالیة الشروط برفض یخبره الوالي نائب

 نفسھ عمر السید من بادولیو المارشال تسلمھا التي السابقة الشروط إلى اإلیطالیة الحكومة
 بدونھا، المشكلة لحل سبیل الیوجد إذ دراستھا بعد عنھا باإلجابة عھدًا نفسھ على وقطع
 حالة وفي الوالي، نائب سیشلیاني الجنرال لمقابلة موعد تحدید الرسالة نفس في عمر وطلب

 في المجاملة آداب بھ قیدتھ مما حل في المختار عمر السید یكون اإلجابة عدم أو الرفض
 أنھا ھو إیطالیا جواب وكان علیھ، كانت لما األمور تعود وسوف المفاوضات نتیجة انتظار
  ( ). الحرب بإعادة لإلنذار والداعي استعداد على

 اإلیطالیة للحكومة التابعین اللیبیین أقوال ببعض تأثر بنغازي إلى الرضا بن الحسن ذھب لما
 المختار عمر رفض فلما المجاھدون، ماطلبھ خالفت التي الصلح شروط على یوقع أن وقبل
 البراعصة من بجماعتھ وانفصل كلمتھ المختار ینقض أن الحسن على عز الشروط تلك
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 من قریب مكان وھو الجبل غوط في مكانھ واتخذ الثالثمائة حوالي یبلغون وكانوا والدرسة،
  ( ). مراوة في الطلیان مراكز

 حولھ یجري لما مدركًا بواقعھ عالمًا األفق واسع الراسخ إیمانھ بجانب المختار عمر كان
 االحترام فرضت التي وقوتھا مواقفھ صحة على اهللا دبع لھ عون أكبر ذلك كان وقد لھ متابعًا
 یتفرقا، أن أقبح وما بالواقع، والفقھ اإلیمان یجتمع أن أعظم وما أصدقائھ، قبل اعدائھ على
 التي وآرائھ اهللا رحمھ المختار عمر خاضھا التي المواقف كل في جلیًا واضحًا ھذا كان ولئن
  ( ). السیاسیة المفاوضات جدوى لعدم إدراكھ في مایكون كأوضح یتجلى إنھ إال قالھا

   :األخیر النداء: أوًال

 غرض أن مجاھد كل إذًا فلیعلم: قائال شعبھ وأبناء المجاھدین المختار عمر السید خاطب
 لیتم اتحادنا أواصر وتفكیك شملنا لتمزیق بیننا والدسائس الفتن بث إنما اإلیطالیة الحكومة

 ولكن الھدنة، خالل ھذا من كثیر حدث كما لنا مشروع حق لك واغتصاب علینا الغلبة لھم
 اإلیطالیة الحكومة نحو نوایانا أن أجمع العالم ولیشھد. ذلك من شيء إلى توفق لم اهللا بحمد

 القضاء إلى ترمي وأغراضھا إیطالیا مقاصد وإن بالحریة المطالبة إال مقاصدنا وما شریفة،
 یصل أن فھیھات ... وتقدمھ الطرابلسي الشعب نھوض إلى تدعو قومیة حركة كل على

 مرتخص كل بذل یجب الحریة سبیل في أن تعرف قلوب لنا مادامت غرضھم إلى الطلیان
 الحالة ھذه بقاء عن مسؤولین غیر نحن لھذا: (بقولھ النداء ھذا المختار ختم ثم وغال،

 رشدھم إلى علینا القضاء إلى النزاعون األفراد أولئك یتوب حتى علیھ ماھي على الحاضرة
 بعض نشرت وقد( ). والخداع المداھنة بعد الصراحة معنا ویستعملوا القویم السبیل ویسلكوا
 بأن یرضى أن یستحیل هللا عبدًا كان من. م١٩٢٩ ینایر ٢ في النداء ھذا المصریة الصحف

 للحریة وتحقیقًا أحرارًا الناس فأكثر لھوى، أو مال أو لدنیا أو كافرة ظالمة لحكومة عبدًا یكون
  . ورسوًال نبیًا   ومحمد دینًا وباإلسالم ربًا باهللا رضى الذي العبد ذلك الصحیح مفھومھا على

   :وخیانة غدر: ثانیًا

 مرارة ذاق من أول الرضا حسن السید وكان بالمجاھدین وغدرت عھودھا الحكومة نقضت لقد
 ھذه الطلیان وانتھز عریف عائلة من جماعة الجبل غوط في المعسكر غادر فقد غدرھم،
 وعندئذ رغبتھم الحسن وأجاب مراوة ناحیة إلى بالدور یتقدم أن الحسن من فطلبوا الفرصة
) غزوا (قد رجالھ أن بدعوى أتباعھ من األسلحة لجمع الدور على كبیرة قوة الحكومة سیرت
 ھذه معارضتھم ولكن شدیدة، معارضة ورجالھ الحسن وأبدى. مراوة في األھلین بعض

 سنوسیة لدعایة مركزًا كان الدور أن - ھؤالء قول حد على - للطلیان أكدت ما سرعان
 الطلیان جعل مما وكان عنھ، والمحید منھ المناص أمرًا لذلك بات قد الدور حل وأن خطیرة،
 االنتقال منھ طلبوا عندما رغبتھم إجابة عن األخیرة المدة في امتنع أن الحسن على ینقلبون

 ضحیتھ ذھب عنیف قتال في الدور مع اإلیطالیة القوات اشتبكت فقد ذلك وعلى بنغازي، إلى
 الطلیان قبض م١٩٣٠ ینایر ١٠ وفي القوات ھذه أسر في الباقون ووقع المجاھدین من كثیر
 إلى ثم اوستیكا جزیرة إلى نفوه حتى مالبثوا ثم بنغازي إلى أسیرًا وساقوه نفسھ الحسن على

 ،١٩٣٦ عام في وفاتھ حتى األخیرة المدینة بھذه منفیًا الحسن بقى وقد. ذلك بعد فلورنسھ
 الطائرات وكانت األخضر الجبل في والطلیان المجاھدین بین المعارك اندلعت ذلك وبعد
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 أن بعد العسكریة الطلیان عملیات ونشطت المجاھدین معسكرات على قذائفھا تلقي اإلیطالیة
 الطائرات وألقت) ١٩٣٠ ینایر ٢٨ (مھجة وادي في المجاھدین دور وھاجموا بالحسن غدروا
  ( ). الطرق جمیع أقفلت حتى الجبل منطقة في المعارك وانتشرت العرب، على قذائفھا

   العام الحاكم بادولیو للمرشال ونائبًا لبرقة حاكمًا غراسیاني الجنرال تعیین: ثالثًا

 شنیعة فزان في عسكریة بأعمال قام وقد ومقدمًا معظمًا قومھ عند غراسیاني الجنرال كان
 م١٩٣٠ فبرایر ٢٥ في غات بدخولھ فزان في الجھاد حركة على یقضي أن واستطاع للغایة
  . ذمة وال إًال مؤمن في یرقب لم والمسلمین اإلسالم على حقودًا نصرانیًا وكان

 إیطالیا إلى دعى لفزان، الغاشم احتاللھ وبعد متتالیة سنوات تسع لمدة لیبیا في بقائھ بعد
  . وتكلیفھ لتشریفھ

 تبقى انھ غیر وعذابي، آالمي أرض طرابلس وداعًا: (فقال لطرابلس وداعھ مذكراتھ في ذكر
 لن ولكن الواسعة، صحرائك وفي جبالك، في مرتفع حجر كل ذكریات نفسي وداخل روحي، في

  . یاطرابلس وأنت افریقیا أجل من وعذابي ألمي أبدًا ینطفئ

 وتصفیق برضا یحظى أمین مخلص جندي كل یطمع التي االحتفاالت تنتظرني كانت روما وفي
 في لي اإلیطالي األمة ومجلس الزعیم وصفق ھذا نلت وقد) .. موسلیني (الدوتشي الزعیم
 فلقد حیاتي، في مكافأة أعظم كان الرضا، وھذا االحتفاء ھذا م،٢١/٣/١٩٣٠ بتاریخ جلسة
 بجسم لیبیا في ینتظرني الذي الكبیر الواجب سبیل في والتضحیة العمل حب نفسي في جددت
.. للعمل والحاضر الحریص والقلب بالروح ولكن الماضي، في تحملھا التي األعمال في متعب
 م٢٧/٣/١٩٣٠ ویوم .. برقة إلى السفینة على سافرت العلیا التعلیمات استلمت أن وبعد

 مالزم رتبتي وكانت األولى العالمیة الحرب خالل م١٩١٤ سنة غادرتھا التي بنغازي وصلت
  . اإلیطالي الجیش في أول

 صاحب قبل من ونظمت وقسمت الدوتشي، الزعیم رغبة عن صدرت التي التعلیمات إن
 القضاء الفاشستیة الحكومة تصمیم فیھا بیتوا بادولیو، الماریشال) والفریق (بونو دي السیادة
 القضیة ألنھا والوسائل الطرق وبكل ذلك كلف مھما) الثورة (الوطنیة الحركة على المبرم

  ( ). البرقاویة

  : ھي والتعلیمات

 قاعدة في سواء الثوار من الخاضعین وغیر الخاضعین بین العالقات لكل حقیقیة تصفیة -١
  . التجاریة والحركات األعمال أو الشخصیة العالقات

  . نشاطاتھم لكل مراقبة ولكن وحمایة أمنًا الخاضعین إعطاء -٢

 من مبالغ أي قبض من باتًا منعًا كائن أي ومنع سنوسي تأثیر أي عن الخاضعین عزل -٣
  . والزكاة األعشار
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 أي تمنع بحیث صرامة بكل المصریة الحدود وقفل األسواق في ودقیقة مستمرة مراقبة -٤
  ). المجاھدین أي (العدو لقوافل تموین محاولة

 وخاصة الكبیرة بالمدن ابتداًء الوطنیة تدعي عناصر بھا توجد التي المحلیة وساطاأل تنقیة -٥
  . بنغازي

 وتعني للمجاھدین مضادة قوة یكونوا لكي الطرابلسیین من نظامیة غیر عناصر تعیین -٦
  . ثورة أو تمرد كل من األقلیم بتطھیر

 كل ضد مذبذب جو لخلق المنطقة في المسلحة) الطلیان (قواتنا لكل وخفیة دقیقة حركة -٧
 دائمًا موجودة قواتنا بأن وتشعر الخسائر تتكبد حتى علیھا والضغط والمعسكرات، ،)األدوار(

  . للھجوم مستعدة مكان كل وفي

  ( ). الكفرة مستعمرة أراضي لكل الكامل لالحتالل السریع االتجاه -٨

 في أسیاده من الذكر السالفة األوامر لتنفیذ محمًال جاء الذي غرسیاني لیبیا جزار ھو ھذا
  . المیكیافلیة الفاشستیة الكاثولیكیة روما

 التنفیذ موضع البرنامج ھذا یضع الجدید الوالي نائب بدأ بنغازي، إلى غراسیاني عودة ومنذ
 على ویسیر الفاشستیة الدولة تعالیم إخالص بكل یتبع : (سوف إنھ معلنًا إبطاء غیر من

 بمبادئ یدین أنھ إال العسكریین الرجال وأحد الجیش قواد من قائد كان وإن ألنھ مبادئھا،
  )( ). تامة وصراحة وضوح بكل الحقیقة ھذه ویعلن محضة فاشستیة

 بھ قام عمل أول وكان الوھمي، وبالجبروت والطیش بالعجرفة معروفًا غراسیاني الجنرال كان
 یتمتعون ممن بآخرین اإلیطالیین الموظفین غالب إستبدال ھو وصولھ بعد المدنیة الدوائر في

 الكولونیل ھو) الضابطیة (للكربنیر جدید بقائد جاء كما طرابلس، في یعمل كان عندما بثقتھ
 من بعصابة واستعان العسكریة، القیادة في األول مساعده لیكون نازي وبالجنرال كاستریوتا،

 العصابة ھذه ومن الوسائل بكل الشاذة وأفكاره الشریرة أھدافھ ینفذون أخذوا قد المدنیین
 زیارتھ بدأ ثم بنغازي، لواء متصرف أجیدي الكمندتور) العام السكرتیر (موریتي الكمندتور
 ذلك في بما األھالي جمیع الستقبالھ تجمع السلطات وكانت إیطالیا لنفوذ الخاضعة للمناطق
 الطائشة خطاباتھ یستفتح وكان ،( )ومھددًا متوعدًا فیھم فیخطب والعجزة، واألطفال النساء
 استسلموا الذین المستضعفین نفوس في الرعب لیلقى) آذانكم وافتحوا أفواھكم صموا (بقولھ

) البریقة (موقع في السلطات حشدتھا جموع في تھدیدیة كلمة ألقى قد وكان إلیطالیا وخضعوا
 ھناك ومن ھنا من النار تلتھمھا الجانبین من موقودة سیجارة مثل إال أنتم ما (بقولھ إستھلھا

 جانبھ من المختار عمر ویوقدھا جانبي من السیجارة أولع أنا ذا وھاھو رمادًا تصبح حتى
  )( ). علیكم یؤتى حتى

 المیناء في تقف باخرة وتصرفي یدي تحت (بنغازي في قصره شرفة من ألقاه خطاب في وقال
)( ) بھ مانعاقب أخف وھذا إیطالیا إلى نقلھ الصواب من أرى من كل تنقل مني إشارة وبأقل
 وأربعة المیناء، في الموجودة الباخرة حاالت، ثالثة لكم عندي: ( قال آخر تھدیدي خطاب وفي
 القتل إلى مشیرًا - جندنا بنادق ورصاص - المشنقة أعمدة إلى مشیرًا - األرض فوق أمتار
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 على للقضاء الضخمة المجھودات بحشد وحكومتھ غرسیاني قام لقد ،)( )بالرصاص رمیًا
 التي النفقات عن یقل ماال واحدة سنة في اإلیطالیة الخزانة كلفت التي بالصورة المختار عمر

  . سنوات عدة في تماثلھا دولة لمجابھة عظیمة دولة تتكبدھا

 األكبر فلسطین مفتي سماحة مع لھ حدیث في الخارجیة وزارة وكیل فیتیتي السنیور قال فقد
 ھذا سماحتھ أورد وقد لفلسطین، العلیا العربیة الھیئة رئیس الحسیني أمین محمد اذاألست

 الخارجیة وزارة وكیل قال الیوم، أخبار جریدة تنشرھا أخذت التي مذكراتھ في الحدیث
 تتأثر االیطالیة السیاسة كانت فعندما كثیرة متاعب لنا سبب لیبیا في ماوقع أن حقًا: المذكور

 فاستولت وفرنسا انكلترا خدعتنا الفاشیست عھد قبل البریطانیة بالسیاسة كثیرًا الماضي في
 رغم فیھا نجد فلم م،١٩١١ عام لیبیا باقتحام وأغرتنا أفریقیا، أقطار وأغلى أغنى على

 من نجن ولم والرمال، الرصاص غیر واألموال األنفس في الفادحة والخسائر المضنیة الجھود
  ( ).لنا المسلمین ومقت العرب بغض إال ذلك

  :الطائرة المحكمة: رابعًا

 االستعمار تاریخ في ماعرف أنشاء حتى قالئل ایام سوى غراسیاني وصول على یمض لم
 على البالد تقطع المحكمة تلك كانت ،) م١٩٣٠ ابریل (الطائرة المحكمة باسم االسود االیطالي
 للمرتزقة وتمنحھا شبھة ألقل األمالك ومصادرة بالموت األھالي على وتحكم الطیارات متون

 وبحضور دقائق في وتنفذ احكامھا وتصدر سریعة بصورة تنعقد المحاكم تلك وكانت الفاشست
 الیوم نفس في لتنعقد فیھ انعقدت الذي الموقع تغادر أن قبل التنفیذ من لتتأكد نفسھا  المحكمة

 المسلمین من األموال وانتزعت ببرقة وقریة مدینة كل في السجون أبواب وفتحت آخر، بموقع
 وسلوق، وبنغازي، وجدابیة، العقیلة، من كل في المشانق أعواد ونصبت مبرر، بدون

 االعدام حكم یصدر فریة وأقل شبھة وألتفھ وطبرق، الغزالة، وعین ودرنة، وشحات والمرج،
 ال مدة في بالرصاص رمیًا او شنقًا قتل مما وكان بالرصاص، رمیًا أو شنقًا حینھ في وینفذ
 على الصبحي، بحیح المشایخ برقة؛ في الحكم مقالید غرسیاني استالم من شھرین عن تزید

 حمید علي بوقادم، یونس محمد ھلیل، خیراهللا بوموصاخ، عبدربھ وابنھ العربي بویس
 محمد ثم جدابیة، منطقة من وھؤالء الرقیق، حمد أشقاء سعید قبیلة من إثنان ابوضفیرة،

 العرفي سعید سلیمان السنوسین، االخوان من محبوب وعبدالسالم بنغازي، وابنھ الحداد
  )( ).كثیر وغیرھم الغزالة عین (الرفادي سعید الشیخ بینھم شخص عشر وخمسة ،) المرج(

  :الجماعیة االعتقال معسكرات في القبائل ووضع المجاھدین عزل: خامسًا

 االخوان جمع في وشرع ، المجاھدین عن الخاضعین االھالي عزل سیاسة ینفذ غراسیاني بدأ
 من وكل جمیعًا، ذویھم مع بھا القرآن ومعلمي المساجد وأئمة الزوایا شیوخ من السنوسیین

 من نوع أي یربطھ من وبكل القبائل، وأعیان بمشایخ وكذلك صلة، أیة ھؤالء بأحد تربطھ
 مراكز الى یساقون المجموعات بھذه جيء المھاجرین، او المجاھدین بأحد الصالت أنواع

 أو البریئة الطفولة او الطاعنة، الشیخوخة سن أحدھم في یشفع ولم السجون الى ثم التعذیب
 توبلیك وبرج والرجمة، بنینھ في جدیدة معتقالت وانشئت المالزم، الضرر او المقعد، المرض

 والمقرون البیضاء، برقة غرب صحراء من والبریقة العقیلة مواقع غراسیاني وخصص
 لجمیع والتعذیب والتشرید والنفي االعتقال مواقع لتكون الحمراء برقة أواسط في وسلوق
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 ممن المنطقتین ھذین سكان وبغیر جماعیة، بصورة والبطنان االخضر الجبل منطقتي سكان
 المنطقتین ھاتین قبائل بنقل وأمر فریة، اقل ضدھم تلفق او شبھة، أیة حولھم تحوم

 یدفن مقابر إال الحقیقة في وماھي ألفًا، ثمانین بھم الخاصة المعتقالت ھذه الى المذكورتین
 ، والقطعان والمنفا، العبیدات لقبائل والبریقة العقیلة معتقل فخصص ، وأدًا االحیاء فیھا

 الجغبوب، سكان ذلك في بما السنوسیین االخوان عائالت ولبعض... والمسامیر، والشواعر،
 والجبروت الظلم لممثلي المعتقلین ھذین حكم واسند ودرنھ، بنغازي مدینتي سكان من ولبعض

  ).المرج متصرف باریال غیر (باریال  كسوني، من لكل الفظیعة والوحشیة

 وأتباعھم والعبید والعرفا والدرسا البراعصة قبائل من لكل وسلوق المقرون معتقًال وخصص
 الى رجاالتھم غرسیاني أبعد أن سبق الذین السنوسییین االخوان عائالت من كبیر وشطر
 ألف الثمانین تعدادھا بلغ التي القبائل بھذه جيء المختلفة، السجون بین فرقھم أو ایطالیا
 حشروا حیث البحر طریق عن جاءھا من فمنھم المذكورة، المعتقالت الى زمرًا یساقون نسمة

 المنقوالت جمیع على إیطالیا أتت أن بعد البر طریق عن جاءھا من ومنھم حشرًا بالمراكب
 استعملتھ ما عدا فیما الحیوانات وأھلكت ومحصوالتھا، الزراعة أحرقت كما بالنار، حرقًا
 كل لیتعقبوا واالریتریین الصومالیین من بجنود البر طریق عن المساق القسم وأحیط للنقل،

 مسؤول غیر الرامي وكان ، بالرصاص المتخلف ویرمى حتفھم، الى المساقین عن یتخلف من
  ( ).الریاح فیھ تلعب ھالكًا والبطنان الجبل مناطق جمیع وأصبحت ھذا، عملھ عن

 اهللا، بعد للمجاھدین العون نعم انھا االیام اثبتت التي القبائل من االنتقام غراسیاني اراد لقد
 تلك في وحدث باالسالك احاطھا أماكن في االخضر الجبل منطقة في المنتشرة النواجع فجمع

 المحنة اشتدت لقد یعقل، انسان بال على خطر وال بشر یصدقھ مالم الجماعیة المعتقالت
 الباحث قام ولقد المعتقالت تلك في واالعراض واالموال االبدان على االیطالیون واعتدى
 االیطالي الغزو عن الناجمة واالضرار المعتقالت سماھا متمیزة بدراسة البرغثي سالم یوسف
 التي العصیبة المرحلة تلك عاش من أفواه من تاریخیة ووثائق محزنًا، تفصیًال فیھا وذكر
  ( ).المظلوم شعبنا مربھا

 ٨٠ من أكثر غراسیاني فیھا جمع التي الموت معسكرات زار ألمانیة جریدة مراسل وصف لقد
 في الفاشیست خطة الى واالنكلیز الفرنسیین اآلن یوجھھا التي االنتقادات إن: فقال نسمة ألف

 ألف ٨٠ إلجالء غراسیاني الجنرال اتخذھا التي التدابیر الى االولى الدرجة في موجھة برقة،
 ھذا مثل تأثیر یالحظوا أو الروحیة، البدو ھؤالء حالة یرعوا أن دون ، اراضیھم عن بدوي
 أن بشرط النھار، في إال الحصار نطاق من یخرج أن ألحد یجوز وال فیھم، والحصار القید

 فردًا اتباعھ عن مسؤول القبائل رؤساء من واحد وكل الظالم یخیم أن قبل مكانھ الى یرجع
  .فردًا

 یبلغ األطفال من االموات معدل فان ، تصور كل تفوق للغایة السیئة الحالة أن نقول أن یجب
 من احد ینجو ال ویكاد ومنتشرة جدًا كثیرة بالعمى اكثرھا ینتھي التي العیون وأمراض% ٩٠

 نرى أن الطبیعي ومن بالمرة، عنھ نتكلم ال أن فاألحسن المساكین، ھؤالء غذاء أما االمراض،
 ورغم االسر، رمز ، الشائكة االسالك ھذه من االولى الدرجة وفي األلم، أشد یتألمون ھؤالء
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 من نعتبره ان یجب ، شائكة اسالك ضمن حصرھا فإن ببعضھا، تقاربھا وشدة ، الخیام تالصق
  ( ).العقل الیتصورھا التي الغریبة المتناقضات

 العالم في المناضلین جعل جرائم من المعتقالت من وغیرھا والبریقة العقیلة في ماارتكب إن
 حالة یصف عزام عبدالرحمن فقال لیبیا في الفاشیستي باالستعمار وینددون یصرخون
 االسبانیون اجرى وكیف االندلس اخبار عن یبحثون: (إلیھم األنظار ویلفت المعتقلین
 طرابلس أعینھم فأمام الوسطى القرون في جرت واالمور واالندلس ومالھم ھناك بالمسلمین

  )( ).باالندلس جرى عما التقل فضائح االیام ھذه في باعینھم ویشاھدوا فلیذھبوا الغرب

 كلھ ھذا عن نتج لقد: (فقال القاس قلبھ من اكبر كانت التي المأساة عن نفسھ غراسیاني وعبّر
 اھلھا وراءھا تاركة والسودان وتونس مصر الى ونزحت ھاجرت الناس اكثر ان

)( ) اللیالي اكثر ھادئًا أنم لم جعلني الذي االمر.. وضمیري نفسي حاسبت فاني...وذویھا
)( القدیم الماضي على نقض لم اذا جدید حاضر انشاء النستطیع البشعة جرائمھ مبررًا ویقول

.(  

  :الحرب استراتیجیة یغیر المختار عمر: سادسًا

 أخذ وصحبھ المختار على یسھل حتى االھالي نواجع من قریبة المجاھدین معسكرات كانت
 المعتقالت في القبائل حشر بعد ولكن والمؤن واألسلحة الذخائر على والحصول العشور

 واعتمد المرحلة مع یتماشى لما القتالیة یبھاسال وطور المختار عمر خطة تغیرت الجماعیة
 في علیھا واالستطالع كشفھا بعد االیطالیة القوات مفاجأة الى وركن المباغتة عنصر على

  ( ).متفرقة اماكن

 المختار عمر یستمر لحكمنا الخاضعین والسكان النواجع ابعاد من بالرغم: (غراسیاني یقول
  )( ).مكان كل في قواتنا ویالحق بشدة المقاومة في

 كالقادة لیست القتال في طریقتھ الن أبدًا یسلم لن شيء كل قبل المختار عمر: (ایضًا عنھ وقال
 لتسدید موقعھ تحدید الیمكن بحیث التنقل وسرعة الخطط إفساد في بطل فھو االخرین
 فیھربون الخطر، عند البرق من أسرع فإنھم ... الرؤساء من غیره أما ولجنوده، لھ الضربات

 المختار عمر الفناء، لخطر معرضین القدر كفة على جنودھم تاركین المصري القطر الى
 أي على للحصول دائمًا ویسعى خطتھ یغیر ثم العجز لدرجة حد أبعد الى یكافح فھو ھذا عكس
 اهللا یقضي حتى ومعنویًا مادیًا العسكریة الروح رفع من یتمكن بحیث ضئیًال كان مھما تقدم
  )( ).لدینھ مخلص كمسلم هللا امره یسلم وھنا مفعوًال كان امرًا

 السوار التفاف حولھ المجاھدون والتف االعمال، رحى علیھ تدور قطب المختار عمر كان
 بوعمر، والفضیل بورحیل، كیوسف معاونیھ ومساعدة بقیادتھ العمل واستمر بالمعصم
 وعبدالحمید بوسلوم، عبداهللا العرفي، الوكواك وعیسى العبیدي، عوض الشامي، وعصمان

 الظروف أحلك في البارعة القیادیة شخصیتھ على تدل المختار عمر مواقف وكانت العبار
 تقدم كانت التي المنتجعات احد من االیطالیین انتقام وعقب االیام احد ففي المحن، واثناء

 ان اما منھ وطلبوا المختار عمر الى باحتجاج القبائل زعماء بعض تقدم للمجاھدین مساعدات
 انتقام یتجنبوا لكي یحاربونھ سوف انھم أو مواطنھم عن یرحل أن او االیطالیین الى یسلم
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 قصر منطقة في اجتماع عقد الى المختار عمر دعا االنذار ھذا تسلم اثر وعلى االیطالیین،
 اھلیة حرب لتجنب محاولة في النقاش في وشدة التوتر من حالة اللقاء ھذا ساد وقد المجاھیر

 المجاھدین بعض فرأى ، لالحتالل الخاضعة المناطق في الواقعین واللیبیین المجاھدین بین
 حوار وبعد االنتقام الى األھالي یتعرض ال لكي مصر الى یھاجروا أن الحرج الوضع لھذا تجنبًا

 لن وانھ االیطالیین، مجاھدة عن یتوقف لن بأنھ علیھ واقسم مصحفھ المختار اظھر طویل،
 من انھ للمجاھدین أعلن الوقت نفس وفي الشھادة، او النصر یتحقق حتى االخضر الجبل یترك
 رأى وعندما لالیطالیین التسلیم او السفر في الحریة مطلق فلھ مصر الى الھجرة یرید

 صف وحدة على االجتماع وانفض واطاعوه رأیھم عن عدلوا قائدھم موقف المجاھدون
  ( ).المجاھدین

 استولوا قد الطلیان كان حتى یونیو ١٤ یوم یأت فلم العسكریة، تدابیره في غرسیاني استمر
 ، بندقیة ٣١٧٥ لھم الخاضعین االھالي من ونزعوا واحتلوھا بأجمعھا الفایدیة، منطقة على

  .خرطوش ٦٠٫٠٠٠

 الحدود من لقربھا نظرًا الدفنا في الشرقیة الناحیة الى عملیاتھ دائرة المختار عمر نقل
 المصریة االسواق الى األھالي بھا یأتیھ التي المواشي إرسال من یتمكن حتى وذلك المصریة

 على الشائكة االسالك إقامة یقرر غراسیاني جعل مما ، االسواق ھذه من حاجتھ أخذ نظیر في
 قواتھ الى أمره أصدر البعیدة تمونیھ خطوط على أطمأن أن: ... قال. الشرقیة الحدود طول

 آخر سالحًا الیكونوا حتى لسلطاتنا الخاضعین اللیبیین اآلن بعد تزعج أال مكان كل في الموزعة
 مد أن ونظیف حقیقي، مسلم بأنھ ضمیره أمام یصبح وھكذا حركتھ، من یغضبوا وأال ضده

 تدریجیًا علیھ الخناق وستضیق تنتھي أن كادت مصر حدود على المكھربة الشائكة االسالك
 المؤلفة اآلالف من كبیر لعدد اآلمین المأوى ھي مصر إن لھ سننصبھ الذي الفخ في یقع حتى
 وكذلك والمادیة، البشریة امكانیاتھا لھا والتي العمامة القبائل الى ینتمون الذین البرقاویین من
 مقتنعین القتال نحو وتوجیھھا تجنیدھا یسھل التي النفوس من كثیر على الكبیر التأثیر لھا

 حقوقھم على ومعتدین مغتصبین أننا معتبرین كیانھم وعن االسالمي الدین عن یدافعون بأنھم
 الثورة لتمویل الثانیة المخازن یكونون اعداؤنا بینھم ومن القانون عن الخارجین ھؤالء... 

 زد الحاكمة، سلطاتنا اتخذتھا التي االحتیاطات كل رغم االدوار لكل والرجال والمؤن باالسلحة
 القائمین الثوار لمساعدة العربیة االقطار من التبرعات لجان من تجمع التي لاالموا ذلك على

 الخاضعین ضد االحتیاطات كل اتخذنا أن وحتى برقة في االخضر الجبل فوق المقدسة بالحرب
  ( ).مكان كل في یھاجموننا اقویاء الیزالون فالثوار وابعادھم لسلطاتنا

 قبل من المصطنعة المصریة اللیبیة الحدود في الشائكة االسالك مد على غراسیاني عزم
 الدولة كلف وقد الجغبوب مابعد الى المتوسط البحر من كم٣٠٠ على مایزید االستعمار
 غراسیاني ذكرھا عدة أمور العمل ذلك لھم حقق وقد. ایطالیًا فرنكًا ملیونًا عشرین االیطالیة

  :منھا كتابھ في

  .الثوار على قضى -١

  .الجمركیة الضرائب ناحیة من ازدیاد في االیطالیة الدولة دخل وأصبح التھریب على قضى -٢
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 طریق عن مصر من المجاھدین للثوار تأتي كانت التي االمدادات حركة على قضى -٣
  ( ).المھاجرین

  :بوعمر الفضیل استشھاد: سابعًا

 في وقعت التي) كرسة (المعارك تلك اشھر ومن والمجاھدین االیطالیین بین المعارك استمرت
 الجلیل الشیخ المختار لعمر االیمن الساعد المعركة ھذه في استشھد وقد دیسمبر ٢٠ یوم

 في االیطالي الغزو دخول منذ الجھاد مسیرة في شارك الذي بوعمر الفضیل الفذ والمجاھد
 ھذه تفاصیل المختار عمر ذكر وقد جھاده في واالخالص بالشجاعة لھ وشھد م١٩١١
 بوعمر فضیل السید رئیسھ وكان المعسكر، ھاجم العدو ان فیھا جاء لھ رسالة في المعركة

 القتال میدان في وجدنا وقد  شھیدًا اربعون الفضیل جانب الى المعركة ھذه في استشھد وقد
 العسكریة عملیاتھم الطلیان وشدد ضباط، وثالثة ماجور وبینھم العدو من ٥٠٠ عن مایزید

 مدة المجاھدین تناوش جموعھم واستمرت الواقعة، ھذه بعد االخضر الجبل منطقة في
  .نتیجة الى الوصول دون ولكن اسبوعین،

 الطلیان عثر كبیرة معركة في المجاھدین مع االشتباك من الطلیان تمكن م١٩٣٠ اكتوبر وفي
 في مجندال المعروف جواده على عثروا كما المختار، السید) نظارات (على انتھائھا عقب
 ضمنھ منشورًا غراسیاني وأصدر الحیاة، قید على مازال المختار أن لھم فثبت المعركة؛ میدان
 لقد : (متوعدًا وقال) أبدًا الیقھر الذي المختار اسطورة (على یقضي أن فیھ حاول الحادث ھذا

  )( ).برأسھ نأتي وغدًا المختار نظارات الیوم أخذنا

 بواجبھم القیام من االھالي یمنع لم ذلك أن إال المدن على االیطالي االستعمار قبضة شدة ومع
 یزودون الذین اللیبیین من عدد على تقبض ان االیطالیة المخابرات واستطاعت ، المقدس
 كتابھ في االشخاص بعض غراسیاني ذكر وقد اعدامھم وتم والمعلومات بالمؤن الجھاد حركة
 المحكمة فیھم نفذت الذین اللیبیین االشخاص لبعض الھامة االحوال بعض اعرض وھنا: فقال

 لمحاكمة شحات في الخاصة المحكمة عقدت م١٩٣٠ یونیو ١٤ في االعدام حكم الخاصة
 كان ألنھ االیطالیة، للدولة خائنًا باعتباره العام، المیدان في الدرسي ربھ بوعبد حمد المواطن

 قسم لدى اتضح ولكن سلطاتنا من محترمًا وكان الدرسة، قبیلتھ بیوت من لبیت شیخًا
 شبھ تعتبر مخیاماتھ وكانت والسالح، بالمؤن امدادھم في الثوار مع یتعاون إنھ المخابرات
 قصر (بمنطقة خیمة عشرین عن یزید الخیام ھذه وعدد) المجاھدین (الثوار لجنود استراحة

 رمیًا باالعدام علیھ حكم وقد والسالح، بالمؤن الثوار منھ یتزود الذي المكان) قدین بن
 حركة حصلت الحادث ھذا من اسبوع وبعد ، الجماھیر وأمام بشحات المیدان في بالرصاص
 عدد فیھ قتل النھار وضح وفي ، المیدان نفس على ھجموا). المجاھدین (الثوار من انتقامیة

  .المنطقة تجار من تاجر وكذلك... جنودنا من كبیر

 محمد المواطن أن ببنغازي البركة بمنطقة االمن قوة اكتشفت م١٩٣٠ سبتمبر شھر وفي
 من االمدادات حركة تتم طریقھ وعن الثوار مع یتعاون تجارھا ومن بنغازي اعیان احد الحداد
 والحین الوقت وفي یلزمھم بما ویمدھم الثوار بیتھ في یستضیف وكان واالسلحة المؤن

 ارادت التي الجماھیر أمام شنقًا باالعدام واالبن األب على وحكمت الخاصة المحكمة حضرت
 شیخ سید سلیمان آخر مثال وھذا الحكم، تنفیذ لمشاھدة خصیصًا إحضارھم االیطالیة السلطات
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 للمستعمرات االیطالیة النجمة لوسام حامًال النواب، مجلس في عضوًا كان الطرش، قبیلة
 ولم آرائھ على نعتمد كنا اللیبیین بالنواب الخاص الشرف برنوس یرتدي وكان ضابط، برتبة
 نفوذه یستغل كان ألنھ ، باالعدام المحكمة علیھ حكمت ضدنا یكون أن االیام من یوم في نفكر

 مع نفذ وقد حصرھا الیمكن التي المشاھد من الكثیر النوع ھذا ومن...الثوار مع ویتعاون
 ذلك ورغم وجیزة مدة في الحكم فیھم ونفذ باالعدام، حكمًا ٢٥٠ الطائرة المحكمة مجيء
  ( ).التام الضیاع درجة الى الثوار مع یتعاون اللیبي الشعب الزال

 واألموال المعلومات جمع في المدن أھل فاعلیة الى تشیر التاریخیة والمواقف الحقائق ھذه إن
 جذوة استمراریة على وحرصھم المبارك، الجھاد حركة قادة الى وتھریبھا واألسلحة، والمؤن
  .الجھاد

 والفداء، الوغى ساحات نحو طاقاتھ بكافة دفع شعب مع حرب في أنفسھم االیطالیون وجد لقد
  .المقدس الجھاد حركة في مایملكون بكافة ابنائھ معظم وشارك

  :الكفرة احتالل: ثامنًا

 غراسیاني واخذ واسعة، معسكرات في برقة قبائل تعتقل أن االیطالیة القوات استطاعت ان بعد
 لیفصل الجغبوب مابعد الى المتوسط البحر على الطریق طول على الشائكة االسالك مد في

 االیطالي الجیش وحدات مختلف من الضخمة قواتھ جمع في شرع قد وكان مصر عن برقة
  .الكفرة إلحتالل الحربیة المعدات ومن المرتزقة من الملونة والجیوش

 االبل من كبیرًا عددًا ایطالیا وحشدت وجالوا، وجدابیة ومرادة العقیلة، ھي االحتشاد نقاط كانت
 االیطالیة القیادة استعداد عن ماكان ھذا الكثیرة، النقل سیارات جانب الى المؤن لنقل استعدادًا
 الكونیل بقیادة حملةمماثلة االخرى ھي جھزت فقد بطرابلس االیطالیة القیادة عن أما ببرقة،
 تتمثل الموحدة للحملة العامة القیادة وكانت زلة واحة الحملة ھذه ارتكاز نقطة وكانت قالینا
 الجیوش وتحركت مباشرة غرسیاني الجنرال اشراف تحت رونكیتي الجنرال شخص في

 الكفرة، الى الصحراء طریق تسلك موحد وبنظام واحد وقت في وبرقة طرابلس من االیطالیة
 مع قواتھم اشتبكت وھناك الھواري، بموقع ھـ١٣٤٩ سنة شعبان ٢٩ یوم وتجمعت

 الطائرات من قسم اشترك وقد متكافئة، غیر معركة وكانت المعارك اولى في المجاھدین
 الكثیر العدد اثناؤھا قتل ساعات ثالثة المعركة واستمرت طائرة، عشرین من مكون االیطالیة

 یحاولون ولكنھم طویًال العدوان صد في یفكرون ماكانوا الذین المدافعین ومن االیطالیین من
 لقد ،( )مصر أو السودان الى طریقھ لیأخذ الفرار یستطیع من یتمكن ریثما الوقت بعض إیقافھ
 العشرات واستشھد القتال، عن یكفوا فلم ، نادرة وبسالة بشجاعة جمیعًا المجاھدون قاتل

 وھتكوا الكفرة، واحتلوا بندقیة، مائة الطلیان وغنم فقط، عشر ثالثة الطلیان أسر في ووقع
  .انسان یفعلھ مالم وفعلوا االعراضن

 الحكومة اتخذتھا التي االستعدادات وعن الكفرة، بإحتالل اھتمامھ عن غراسیاني كتب لقد
 المجاھدین وشجاعة بقوة غراسیاني اعترف لقد صفحة، واربعین خمسة من اكثر االیطالیة

 خسائر حملتنا لقد : غراسیاني قال. الكبرى الصحراء عبر االیطالیین لقتال تعرضوا الذین
 رغم متكافئة، غیر المجاھدین قوات لكون ثمن بأي النصر تحقیق على حریصین وكنا فادحة
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 لفنائھم ذلك ادى ولو حتى ابدًا الیتقھقرون صابرین ، صامدین اقویاء اشداء كانوا كلھ ھذا
  ( ).وشجاعة حق اصحاب بأنھم مؤمنین جمیعًا

 القادة بین من وكان ایطالیا، دوخوا ذلك ومع والشعیر التمر زادھم كان بھم العدو اعترف لقد
 تلك في والمغاربة الزویة قیادة تزعم الذي بومطاري عبدالحمید االعداء في اثخنوا الذین

: غراسیاني فیھم قال الذي النصر وسیف االطیوش وصالح ایطالیا، ضد جھادھا في المرحلة
 القطر من ھاجروا الذین وبصحبتھم لمنطقةا الى االطیوش وصالح النصر، سیف وصل لقد(

  ( ).المراس وشدید مكابر فھو االطیوش صالح وباالخص دقیقًا الموضوع فأصبح الطرابلسي

 حیاض عن الذود في ساھموا الذین العظام المجاھدین من االطیوش صالح المجاھد إن
 والرحمة بالمغفرة الدعاء منا فلھ مراسھ، بشدة غراسیاني عدوه لھ شھد لقد المسلمین
 عن للذود والرجولة البطولة من صفحات لنا سطروا الذین اخوانھ ولجمیع ولھ والرضوان

  .العظیم دیننا

 عن حیة صورة االطیوش السنوسي اعطى ولقد ، عظیم لبالء تعرضت االطیوش آل عائلة إن
  . الوقت ذلك في الكفرة جحیم من الفارون كابده الذي البالء ذلك

 قاستھ لما نموذجًا تعد المغاربة، قبیلة في أصیلة مشیخة أسرة االطیوش عائلة اسرة إن
 أن المعلوم فمن االیطالیین، ضد الطویل الكفاح فترة عبر البارزة اللیبیة العائالت مختلف
 توفي ، م١٩١٠ سنة الكفرة القائمقام منصب في التركي الوالي عینھ الذي األطیوش، الكیالني

 الغزو ضد التركیة المقاومة بقوات لاللتحاق جالوا الى طریقھ في وھو مباشرة التالي العام في
 واحد أخیھ بني ومن العقیلة في ایطالي معتقل اسوار خلف نحبھ قضى سعید وأخوه االیطالي،

 اثنان البریقة في قتل كما النوفلیة، معركة في استشھد وعبداهللا سرت، في الطلیان شنقھ
 في استشھد واآلخر م١٩١٨ سنة سرت في قتل الذي عبدالقادر عبد واحمد علي ھما آخران
 في ماتوا آخرین اربعة عن ماالیقل العائلة ھذه فقدت وكذلك اجدابیة، من بالقرب سرت معركة
  .الكفرة من بأرواحھم النجاة محاولة أثناء

 بینھم من وكان بیتھ، بأھل االطیوش باشا صالح رحل الكفرة االیطالیون ھاجم فعندما
 صوب أوًال بھا اتجھوا االبل من قافلة في ، آخرین اشخاص وبضعة أخیھ، ابن السنوسي
 الى وانقسموا بالماء قربھم مألو وھناك ایام، ستة بعد فبلغوھا السودان، حدود على العوینات
 وھي مرقة الى اآلخر الفریق عمد بینما النیل، وادي نحو الشمال الى أحدھما توجھ فریقین،
 ھاتین طول ویبلغ. بالسودان الشرقي الجنوب ناحیة في تقع مأھولة غیر صغیر واحة

 سیر بمعدل یومًا ١٥و یومًا ٢٥ مسیرة أي التوالي، على میل ٣٠٠ و میل ٥٠٠ المسافتین
 احد وال الطریق، في ماء مورد وال اقتفاؤه للمسافر یمكن أثر أي ثمة یكن ولم العادي، االبل

 على الصحارى تلك اجتیاز جرب قد یكن مالم كھذه رحلة خطورة مدى یتصور ان یستطیع
 اخفقنا أیام عدة مسیرة بعد: (فقال الرحلة تلك قصة االطیوش السنوسي حكى وقد جمل ظھر
 لما. العوینات نقصد ادراجنا فرجعنا ، الصحراء في تائھون أننا وعرفنا مرقة الى الوصول في
 الماء لشرب یوم كل جمل أو ناقة نحر الى مضطرین أصبحنا المیاه، من مؤنتنا استنفذنا كنا

 السیر اثناء ویأكل الذبیحة لحم بعض مخالتھ في یحمل منا كل وكان االبل، بطون في المخزون
 ایام ثمانیة منا استغرقت قد كانت العوینات من خروجنا منذ قطعناھا التي المسافة ان ومع



 

 37 الصالبي محمد علي. د – المختار عمر

 ایام أربعة خالل المسافة نفس قطعنا العودة طریق في اننا المحنة شدة بنا بلغت فقد كاملة،
 استراحة وبعد جدید، من الماء قرب مألنا العوینات وفي ونھار لیل ماشین او راكبین فقط،

 وعثرنا جماعتنا، من اآلخر الفریق آثار باقتفاء رأسًا، النیل نھر عامدین السفر واصلنا قصیرة
 طائرات قصفتھم اخوتي من واثنین وأختي امي بینھم ومن البعض، جثث على الطرق في

 ونحن ایام تسعة بعد كریم آبار وصلنا حتى نھار لیل السیر نغذ وكنا. عطشا ماتوا او الطلیان،
 نظمھا قد كان استكشافیة بعثة بلقاء الحظ اسعفنا وھناك الحیاة، الى منا الموت الى اقرب
. الداخلة الى ثم الخارجة واحة الى معھا فحملتنا ، بریطاني ضابط بقیادة طوسون عمر االمیر
 بھا تربطنا التي الجوازي قبیلة من ناس مع المقام بنا استقر حیث المنیا الى انتقلنا ومنھا
 لنداء تلبیة اللیبیة بالقوات التحقنا وعندھا م١٩٤٠ عام حتى ھناك ومكثنا. القرابة صلة
  )( ).االمیر

 الھروب استطاعوا الذین اللیبیون ماكابده عن واضحة صورة تعطینا الحزینة القصة ھذه إن
 االسالمي العالم تأثر ولقد الھمجیة، الغارة وتلك الكفرة، على الوحشیة غراسیاني ھجمة من
 شكیب االمیر قام وقد النجاة، لھا اهللا كتب التي اللیبیة العوائل من سمعوھا التي األخبار من

 مھمة وثائق أصبحت صادقة مقاالت وكتب االعمال، تلك توضیح في مشكور بدور ارسالن
 احتلوا لما إنھم: (....قال فقد المسلم اللیبي الشعب بھا مّر التي العظیمة المحنة لتلك للمؤرخ
 من ماصادفوه فقتلوا أیام ثالث قراھا استباحوا م١٩٣١ سنة من ینایر ١٣ في الكفرة واحة

 حمید والسید الفضیل، عمر محمد مثل االجالء الشیوخ بعض القتلى جملة من وكان األھالي
 من قتلوا من ذلك في داخل غیر صبرًا قتلوه ممن وغیرھم الدیفار فضیل والشیخ الفضیل،
 الطلیان ان ثم شخص ٢٠٠ وھم الطلیانیة الحملة وجیش االھالي بین جرت التي المعركة
 وال االطفال وال الشیوخ یرحموا ولم ایدیھم في ماوقع كل ونھبوا والبساتین القرى في انتشروا
 جلة ومن سنة، وتسعین ثالثًا بلغ فان شیخ وھو الغدامسي مختار الشیخ وصادفوا النساء
 ثم. الطریق في فمات الكفرة من ونفوه جمل على بالحبال مقیدًا فحملوه السنوسیة علماء

 وكان. اعراضھن عن اآلخر الى دافعن ممن كثیرًا منھن وقتلوا اعراضھن في النساء اغتصبوا
 االیطالي، الجیش وصول قبل الصحراء الى فررن قد االشراف نساء من امرأة ٢٠٠ من نحو

 الجیش ضباط بھن خال حین الكفرة الى وسحبوھن علیھن قبضوا حتى أثرھن في قوة فأرسلوا
 الذین الكفرة أشراف من شریفة اسرة بسبعین المعرات نزلوا وھكذا واغتصبوھن الطلیاني

 الى الطلیانیة الصحف أشارت وقد والعفاف، الصون، من وجھھن الترى تقریبًا الشمس كانت
 نساء من امرأة ٢٠٠ على قبض الجیش إن: (قائلة االفتخار باب في وصرحت الحادثة ھذه

 حالئل بكون التبجح االیطالي العسكري البالغ مقصود ان ولحضنا باعیننا ذلك وقرأنا) الزعماء
 ماذا نعلم حتى الثانیة الجھة من االخبار جالء انتظرنا اننا إال الضباط الى صرن الكفرة زعماء
 مصر حدود دخلوا الذین المھاجرین من االخبار وردت حتى شھر فمضى ، التثبت بعد جرى
 علیھن قبضوا قد والصون الطھارة بیوت اكرم في الناشئات المقصورات السیدات ھؤالء بأن
 والیقیمون معنى العرض لصیانة الیعرفون الذین الفجرة أولئك الى وصرن الصحراء في

 السیدات اعراض ھتك على احتجوا الذین الكفرة شیوخ بعض أن وعلمنا. وزنا للشرف
 واشباھھ الخبر ھذا جراء من االسالمي العالم ھائج ھج لما ثم بقتلھم القائد أمر قد المذكورات

 المذكورات المائتین للنسوة تأثر الجیش أن فیھ زعمت ظاھرًا تمویھًا االیطالیة الحكومة اذاعت
 ایطالیا قصدت التي االقاویل من ذلك وغیر آمنات بیوتھن الى یرجعن أن وألجل علیھن شفقة
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 ھتك من الفضائع ھذه من بالكفرة جرى ماكان بلغھم الذین المسلمین اعصاب تخدیر بھا
 الخمور وأراقة) التاج (المسماة السنوسیة الزاویة استباحة ومن المسلمین مخدرات اعراض

 ٨٠ اجالء من قبل من بلغھم ماكن الى منظمًا ھذا باالقدام الشریفة المصاحف ودوس فیھا،
 الى قھرًا اطفالھم واخذ والعطش، بالجوع واماتتھم اوطانھم عن االخضر الجبل عرب من ألفًا

 قبیلة شیخ سعد الشیخ حمل مثل كثیرة فظائع من بلغھم ماكان الى تنصیرھم ألجل ایطالیا
 أھلھم من مشھد على الجو من بھم وقذفھم بالطائرات رفاقھ من شیخًا عشر وخمسة) الفوائد(

 لیأت (قائلین العرب ونادوا طربًا الطلیان صفق اربًا وتقطع االرض الى احدھم وصل إذا حتى
 األمور من وغیره حادثة ھذه) أیدینا من وینقذكم بالجھاد أمركم الذي البدوي نبیكم ھذا محمد
 وطرابلس ، وحلب بالشام، مظاھرات فجرت المسلمین، قلوب جرحت كثیرة الشأن ھذا في

 إیطالیا، أعمال على لالحتجاج مكان كل في اجتماعات وانعقدت ، وفلسطین وبیروت، الشام،
 موسیلني نفس والى بجنیف االمم جمعیة الى الشدیدة باالحتجاجات المسلمون وأبرق

 جانب كل من الفاشیت توحش على وحملت العربیة الجرائد قیامة وقامت القاسیة بالعبارات
 اجابة المصریة الحكومة عطلتھا أن الى ایطالیا في والطعن باالحتجاج مصر جرائد وامتألت

 االخبار لھذه المسلمون وأضج والجاوى الھند الى الصریخ ووصل االیطالیة الحكومة لطلب
 شدیدة خطبًا وخطبوا المسلمین من مؤلفة ألوف حضره كبیر اجتماع الجاوى في وانعقد
 الیطالیا وانتصرت األمر في الھندیة الحكومة وتدخلت ، االیطالیة البضائع مقاطعة الى ودعوا

 االمم بوجھ االستعماري التكافل وقاعدة ، المسلمین بوجھ االوروبي التكامل قاعدة بمقتضى
 أصل ال ملفقة طرابلس بمسلمي حل عّما االخبار ھذه كل ان ایطالیا قناصل واشاع  المقھورة

 طرابلس الى یذھبوا أن على مخاطرة الناس یخاطرون كانوا أنھم الوقاحة بھم وبلغت لھا
 اقترحت ایطالیا أن ایضًا اشاعوا أنھم البھتان بھم وبلغ االقاویل ھذه كذب لیشھدوا بأنفسھم

 من رجالھا الى ینسب عما للتحقیق عندھم من لجنة طرابلس الى ترسل ان االمم جمعیة على
 التمویھ ایطالیا بھ قصدت محض اختالق ھذا وكل منھا، أبریاء ھم التي الشنیعة األعمال
 الى المسلمین من كثیر سكن وقد بضائعھا، مقاطعة عن المسلمین وصرف االعصاب وتخدیر

 الطلیان اعمال عن االخبار من ماشاع وكل ذلك، خالف والحق بالھم وھدأ التكذیبات ھذه
 الفاشیست یأتیھ فیما المسلمون تأمل ولو الواقع، دون ھو الفاشیست دول مجيء بعد السیما

 منع ومن حریة كل حجر ومن ، السیاسیین اعدائھم اغتیال ومن الموبقات من ایطالیا نفس في
 عن وتغریبھم قتلھم في المسلمین من الرھیب االنتقام ھذا وأمام حزبھم یخالف حزب كل تألیف

 عشرات باالتفاق المراء فیھ الیصح الذي المتواتر حكم في أصبحت فقد ، تسأل فال دیارھم،
 وقیل نسمة ألف مائتي من نحو وبرقة طرابلس عن نزح فقد روایتھ على االھلین من االلوف

 مصر، دخلوا الفًا ٦٠ ومنھم والجزائر، تونس دخلوا ألف ٢٠ منھم نسمة الف ٣٠٠ من
 على بأجمعھم اطبقوا وقد الصحارى في تفرقوا من ومنھم السودان، الى شردوا من ومنھم
 على المؤلفة األلوف اتفاق لیستحیل وانھ بالعیان، االفعال تلك ومشاھدتھم االخبار ھذه صحة
 وطنھ یترك االھالي من الكبیر العدد ھذا ماكان راھنة حقیقة المظالم ھذه كون فضًال ھذا الكذب
 في سیدًا كان ان بعد غیره أرض في عامًال الرزق یلتمس او البراري في وجھھ على ویھیم
 بالد في ایطالیا ممثلوا بینما أنھ كاذب، كل عادة من والتناقض المتناقضات أغرب ومن أرضھ،
 عن االخبار تلك كذب من لیتحقق بنفسھ طرابلس الى یذھب أن شاء من أن یذیعون االسالم
 في قنصلھم وبینما ھناك الى الذھاب شاء لمن مفتوحة طرابلس ابواب فإن فیھا الطلیان فظائع
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 الزعیم علي لشوكت القول ھذا تقول االیطالیة الحكومة وبینما بیروت، في ذلك یشیع بیروت
 دخول كل تمنع المؤلمة وحوادثھا الكفرة احتالل بعد طویلة مدة ایطالیا بقیت أذا الھندي المسلم

 واالخبار الحقائق على مصر اھل یقف لئال البرقاویة والحدود المصریة الحدود بین وخروج
 االعمال من ماتأتیھ كل اخفاء ایطالیا والیمكن تظھر أن البد الحقائق ولكن. ھیاجًا فیزدادوا
 منھا وضجوا الطلیان أعمال شاھدوا الذین ھم وحدھم المسلمون ولیس طرابلس في الوحشیة

  ( ).وأنكروھا شاھدوھا االفرنج من كثیر ثمة بل

 ، االیطالیین وحشیة واظھار اللیبیین عن الدفاع في مشكور بدور ارسالن شكیب االمیر قام لقد
 بھا قام التي الوحشیة االعمال فیھا بّین حزینة، مقاالت الزمان ذلك صحف في كتب ولقد

 في شكیب االمیر كتبھ لمقال تاریخیة اخرى وثیقة وھذه المظلوم اللیبي الشعب ضد االیطالیون
  : المقال ھذا ونص وغربًا شرقًا المقال ھذا انتشر ولقد العربیة الدولة مجلة

  :االسالمیة الصحافة دور: تاسعًا

  طرابلس في االیطالي التعذیب

  ارسالن شكیب االمیر تحریر

 البرابرة من وھمجیة تعذیب من طرابلس في مایحدث كل عن تائھة االسالمیة الحركة كانت
 ماكانوا بعكس والمدنیة، التقدم عن لیؤخروھا إال األرض ھذه الى ماأتوا الذین االیطالیین
 ٨٠ عن مایزید نقلت الفاشیستیة ایطالیا الحكومة بأن علمت الناس ان نعم .. ویكتبون یقولون

 بحجة اراضیھم منھم نزعت) ... سرت (الصحراء في ووضعتھم االخضر الجبل من عربي ألف
 أكثر العمل ھذا یتقنون النھم آخر، أحد أي من احق ھم االیطالیین المعمرمین وان التعمیر
  .العرب من وأحسن

 الذین والثوار العزل السكان قتل بعد وواحاتھا الكفرة احتل االیطالي الجیش بأن علم العالم إن
 مائة اسر جیشھا بأن وتنشر تتبجح االیطالیة الصحافة وان النھایة، الى وطنھم عن دافعوا
  .ھناك الشیوخ زوجات وھن امرأة

 التبجح ھذا معنى عن الفاشستیین االیطالیین الى سؤالنا وجھنا) العربیة الدولة (مجلتنا وفي
  .امرأة مائة باسر

 أو المرأة اضطھاد تنفي التي العربیة البیئة وباالخص العالمیة والعادات التقالید بان العلم مع
 البحر دول من نفسھا تعتبر دولة أن نعتقد ماكنا ولكن. الحرب قیام اثناء خصوصًا النساء

 والخروج االنحراف من الدرجة ھذه الى تصل ان االوروبیة الحضارة مھد المتوسط االبیض
 معاملة أن ، البربریة تاریخ في بل البشریة تاریخ في یسبق لم. والرقي التمدن جادة عن

 فھي النفوس، منھا تتقزز بدرجة وحشیة معاملة ھي للنساء الفاشیستي االیطالي الجیش
  .برقة في أو طرابلس في سواء سیئة معاملة

 الحظ اسعده من یرویھا حقائق ھي وانما طارئة اوفكرة خیال من نسیجًا تكن لم االخبار ھذه ان
  .الفاشیستي االیطالي الجیش بھا قام التي المذابح من بالنجاة
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  :مایلي لنا شرحوا

 قنابلھا تلقي التي بالطائرات معززة كانت الكفرة الحتالل االیطالیة القوات اتجھت عندما -١
 بالسكان یعبثوا ان لجنودھم سمحوا ھذا وخالف واطفال ونساء شیوخ من العزل السكان على
 تصرفات النواحي كل وفي والمساجد واألسواق البیوت في االیادي مطلقي أیام ثالثة لمدة

 جریمة أي یتركوا ولم بھ مامروا كل واحرقوا وقتلوا نھبوا احد علىبال تخطر لم وحشیة
 بطون وبقروا البیوت حرمات ھتكوا والمشائخ، العلماء قتلوا وارتكبوھا، إال ببالھم تخطر
 علیة من عائلة ٧٠ عن یزید الكفرة احتالل عند علیھا قضي التي العائالت عدد وان النساء
 حتى الخمر فیھا شربوا كحانة) التاج (السنوسي زاویة اتخذوا فقد ھذا على وعالوة القوم،
 ألقوا .. وبرقة طرابلس واحتالل المسلمین على القضاء نخب وشربوا الجنون ثمالة

 تحت النار بھا اوقدوا العلمیة وبالكتب الخیل سنابك تحت االصطبالت في القرآنیة بالمصاحف
 شھید) ٢٠٠ (عن مایزید الكفرة لاحتال في الثوار من استشھد وقد. طعامھم لطھي قدورھم

  :أسماؤھم اآلتیة المشایخ بینھم من

 سلیمان الشیخ ، بوقندیل غیث الشیخ بومطاوي، سلیمان الحاج العبادیة، صالح الشیخ
 الحامي حمد الشیخ عمر، الشیخ وحفیده اشناك بو احمد الشیخ یونس، محمد الشیخ الشریف،

 محمد الشیخ ، حسین بن على وحفیده المسحوق محمد الشیخ بوسریویل، عبدالسالم الشیخ ،
 أما. الدالل خلیفة الشیخ ، الجلولي الفایدي محمد الشیخ بوسجادة محمد الشیخ العربي،
 مشاھدین من المتوحشین الغاشمین اولئك من الكفرة احتالل تم كیف ھي الثانیة الروایة
 الكفرة واحات بقصف طائراتھم قامت الكفرة الى االیطالیین دخول قبل االحداث، لتلك حقیقیین
 وبعد ، واالطفال والشیوخ النساء من كبیر عدد قتل حیث العزل السكان فوق الفتاكة بقنابلھم

 اطلقوا فقد الكفرة في والتخریب للعبث أیام ثالثة لمدة جنودھم أیدي اطلقوا الكفرة دخلوا أن
 االغنام وقطعان الغذائیة المواد كل على فاستولوا المزروعات كل دوت حیث وخیولھم بغالھم
 وقسموھا السكان اثاث نھبوا ھذا على وعالوة مقابل دون المحتلین جنودھم لتموین والبقر
 ذلك على زد كثیر من قلیل ھذا وحلیھا، النساء مالبس كذلك الزاحف الجیش ادارات على

 الى المشایخ بعض اتجھ وعندما ضمیر، من وازع دون العزل الناس حرمات على اعتداءاتھم
 كان الناس على االعتداءات ھذه عن بالكف الجنود الى امره اصدار منھ راجین الحملة قائد

 احتلوا عندما االیطالیین ان وباالختصار خونة، باعتبارھم بالرصاص رمیًا القتل مصیرھم
 عھد الوسطى القرون في حتى التاریخ في حدثت ان یسبق لم وحشیة بأعمال قاموا الكفرة

  .الھمجیة

 الجبل في الخصبة اراضیھم من الغاشمة القوات نقلتھم الذین عربي ٨٠٫٠٠٠ الـ قضیة ان
 تموت كي) سرت (منطقة ھي كأل، وال فیھا ماء ال صحروایة جدبة مناطق الى االخضر
 فقراء واصبحوا االیطالیون الجنود علیھا استولى فقد البقیة أما . وعطشًا جوعًا، المواشي

 بالنسبة اما. عائلتھ عدد كان مھما شخص لكل یوم كل عن فرنكین االیطالیة الحكومة لھم تدفع
 الفقر ھوة في العائالت واصبحت االیطالیون، الجنود نھبھا فقد ومالبسھا النساء لحلي

 یسومونھم الجنود كان وأطفال، ونساء رجال من الضخم العدد ھذا مرافقة اثناء وفي. سواسیة
  .دمھ في یتخبط ویتركونھ فیقتلونھ الموت مصیره المسیر عن یعجز من وكل العذاب سوء
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 في االنخراط على اجبروا سنة ٤٠ الى ١٥ من اعمارھم تترواح الذین والشبان الرجال ان
 أھلیھم من بالقوة اخذوا فقد سنة ١٤ من اعمارھم تترواح الذین الصغار واما. الجیش قوات

  .تنصیرھم اجل من الحقیقة في ولكن تعلیمھم، ایطالیابحجة الى وارسلوا

 بصورة والطرابلسیین عامة بصورة اللیبیین تنصیر وھو) روما (سكان بھ یتحدث ماكان وھذا
 فاذا لیبیا، في االسالمي العنصر على المبرم القضاء ھي الفاشستیین االیطالیین ورغبة. خاصة
 عن تسكت لن مصر وان. خطر أكبر الى تتعرض سوف مصر، وبجوارھا ایطالیة تصیر لیبیا
 خلیط ھي وانما عربیة، دولة لیست مصر ان المریض اعتقادھم في االیطالیین الن االجراء ھذا
 وشعبھا اراضھا من وتتمكن مصر تغزو بأن تحكم ایطالیا یجعل الذي األمر.. اجناس عدة من
. االیطالیة السلطات بھا تصرح كانت التي المعسولة الوعود ان . طرابلس من تمكنت كما

 إال أتت ما -ایطالیا یعني- وانھا اللیبي الشعب على تعرضھا كانت التي الطیبة وتمنیاتھا
 أتت الناس، أعین في الرماد تذر ان وألجل. التركي االستبداد من اللیبي الشعب لتخلص
 وھاھي. فقط وعودًا دائمًا كانت ولكن الذاتي، بالحكم ووعدتھ االمارة لقب وقلدتھ بادریس
 وأخذت وأموالھم اراضیھم من السكان وتطرد الدماء سفك في وتبدأ شيء كل تلغي ایطالیا
 على اقل اني.. تنصیرھم أجل من الواقع وفي تعلیمھم، أجل من ایطالیا الى وبناتھم اوالدھم

 في بأن بالقول ویتشدق یتفلسف من ھناك فان ..یتفھموه وان كلھ ھذه یتذكروا ان المسلمین
 السبب وان الدینیة، للقضایا تتعرض ال االوروبیة الدول وان والحریة، العدالة تسود اوروبا

 المسلمین تنذر المغالطات وھذه االلفاظ ھذه ان: االعمى التعصب ھو المسلمین سقوط في
 قواتھم ویفقدون القضاء الى یتعرضون سوف حیاضھم عن ویذودوا یتحدوا لم إذا بأنھم جمیعًا

 على یحافظوا لم إذا لطرابلس حدث كما لھم یحدث سوف السیاسیة، وحریاتھم المسلحة
 فقد مشرف غیر موقف العشرین القرن حضارة من ایطالیا موقف ان واستقاللھم حریتھم
  .الوسطى القرون معامالت الى رجعت

 اغتصبوا الحریات على اعتدوا فقد صغیرًا وال كبیرًا ال یتحرجوا لم المتوحشین االیطالیین ان
  .االنتقامیة وروحھم المسلمین اضطھاد أجل من االعمال ھذه كل. االعراض وھتكوا النساء

 وندد عارضھم وقد القبائل ومشایخ االھالي من الكثیر السجون في االیطالیون زّج لقد
 ابناء من ١٥ ومعھ قتلوه أن إال منھم كان فما الفواید قبیلة شیخ الفایدي سعد الشیخ بأعمالھم

 منھم بواحد تلقي الطائرة كانت وكلما متر ٤٠٠ علو من الطائرة من ألقي منھم عضالب قبیلتھ
  .یزداد الجنود وصیاح یعلو الھتاف كان ھناك

 سیاحیة بجولة وقام االسالم اعتنق الذي) ھولمبوي كنود (الشھیر الدانماركي الصحفي إن
 بھ یقوم الذي واالضطھاد التعذیب كل وعینیھ بنفسھ شاھد قد لیبیا، في الفترة ھذه أثناء

  :یقول الفاشیست االیطالیون الجنود

 ھناك تكن ولم محاكمة دون ضابطھم من بأمر الجنود شنقھم .. مسلسلین عربیًا ٢٠ شاھدت
 الفاشستیة ایطالیا مثل دول ان اعتقاده في یكن ولم نفسي في أثر البشع المنظر ھذا.. محكمة
 جرائم إنھا. الوحشیة وھذه القسوة ھذه بمثل تقوم المتوسط االبیض البحر دول احدى وھي

 على االیطالیة الدولة جبین في عار وصمة وسیبقى ، سوداء صفحة في التاریخ سیسجلھا
  .واالزمان الدھر مدى
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 عملت فقد المغرب في حكمھا إبان المسلمین تنصیر في فرنسا حذو تحذو ان ارادت ایطالیا إن
 المدن كل في والكنائس المعابد من العدید وبنت وعرضھا البالد طول في المبشرین ووزعت
 طرابلس في المعابد بنت فقد ایطالیا عملت وھكذا االسالمي الدین على لتقضي والقرى

 كان مھما العرب لتنصیر الوسائل بكل یسعوا بأن المبشرین وأمرت القرى وكل وبنغازي
 الى بھم وبعثت امھاتھم حجور من االطفال فأخذت اخرى بطریقة فرنسا على فاقت وقد. الثمن
 كلیًا عزًال وعزلھم.. المسیحي الدین االطفال ھؤالء لتعلیم المسیحیة المعاھد تلك الى ایطالیا

  .المسیحیة والكنیسة الفاشستي الجو في ویترعرعون یشبون بحیث ...وبیئتھم وطنھم عن

 معابدھم عن المسلمین وابعاد والعقیدة الدین على القضاء ھي الفاشستیة ایطالیا سیاسة ان
 بعد خطاباتھ في الفاشستي والحزب الحكومة رئیس موسولیني صرح مرة من وكم ومساجدھم

 اللیبیة االراضي في االیطالیین السكان من مالیین ثالثة تثبیت على عازم بأنھ) الكفرة (احتالل
 صفحات على الصحفیین من الكثیر وأبرزھا السیاسیین من الكثیر الرأي ھذا اید وقد. الخصبة
  .ومجالتھم جرائدھم

 وأوقاف المواطنین أمالك بمصادرة القاضي الملكي المرسوم الرسمیة بالجریدة قرأت أیام منذ
 على الفاشستیة ایطالیا عملت الجھنمیة الطریقة وبھذه. وأوقافھا السنوسیة والزوایا المسلمین

 تصبح حتى المجاالت كل من اللیبیین وابعاد وبالتدریج اللیبیة الممتلكات كل االیطالیین تملك
  .الكاثولیكي المسیحي االیطالي إال بھا یبقى وال العناصر كل من خالیة لیبیا

 ؟ المسلمین لتھدئة وتضلیًال وبھتانًا ذودًا إال یكن لم المارشال او الجنرال من الصادر الكالم إذ
 استحوذت ان وھي. االستعماریة ھاأغراض تنفیذ الفاشستیة االیطالیة السلطات تستطیع حتى
 فالجواب) االراضي ھذه لھا أین من (وغیرھا الزراعیة االراضي ھكتارات من المالیین على

 ومواشیھم ھم الھالك المناطق الى ونقلھم الحقیقین أھلھا بطرد علیھا استحوذت. معروف
  .المتمدن العالم أعین امام السواء على

 رومانیتین كانتا وبرقة طرابلس ان بقولھم االیطالیون تبجح وباالختصار. االمم عصبة وأمام
  .تردد بدون الفاشیست ھدف ھو ھذا - كانتا كما رومانیتین ترجعا أن فالبد.. 

 من واحدًا حرفًا ینفذوا ولم واالنسانیة، الدولیة القواعد خالفوا لقد مایقولون النصدق إننا
 وبین بینھم المبرمة واالتفاقات الكتابیة التعھدات حتى والبرقاویین، الطرابلسیین الى تعھداتھم

 ماكتبناه كل بأن مقتنعون نحن. للوقت وكسب اكاذیب عن عبارة فكانت السنوسي، ادریس
 أقوالنا تدحض لكي مضابط لنا وستوجد الفاشیستیة، السلطات ستكذبھ أجمع المأل على وأعلناه
 التحریر ھیئة وھي االحداث عاصرت جھة من ومصدره وصحیح ثابت ماكتبناه كل ولكن
 احتالل في وباالخص الرسمیة، بالوثائق واالعتداءات الحوادث أثبتت فقد دمشق في اللیبیة
 وقتلھم النساء على باعتداءاتھم الجرائم أبشع الفاشیست االیطالیون الجنود ارتكب فقد الكفرة

 كل بأن ایطالیا ادعت وقد. والمقدسات المساجد حرمات على واعتدوا. واالطفال الشیوخ
 وھذه دولتھم، على العصیان أعلنوا الناس تأدیب إال ماھي بھا قامت التي العسكریة االعمال

 الثوار وان. الفاشیستیة ایطالیا تدعیھ كما متمدنة دولة بھا تقوم وال العقل الیقبلھا واھیة حجة
 ، عنھ یدافعون حق أصحاب ھم وإنما الدولة على العصاة من یكونوا لم الدولي العرف في

  . دخیل عدو اغتصبھ
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 من ینتقموا أن على المسلمین تحریض منھ أرید ال كتبتھ الذي ھذا مقالي اختتم أن علي بقي
 مثل الجھل في وال االنتقامیین من لسنا نحن هللا حاشا معھم یعیشون الذین االیطالیین
  . منا أضعف ھو من على القوة نستعمل أن أخالقنا شیم من ولیس الفاشیست االیطالیین

  :آت ماھو أقترح ولكني. جد عن أبًا ورثوه الذي الخلقي تراثھم أبدًا یغیروا لن المسلمین وان

 التي واالجرام االعتداء أسالیب كل على تحتج أن علیھا بلد كل في المسلمین الشبان جمعیة -١
 االمم عصبة الى اللھجة شدیدة احتجاج برقیة ترسل وان. لیبیا في الفاشیستیة ایطالیا ارتكبتھا
  .العالمیة الصحف على وتنشر

 عروقھم، في یجري الذي الساخن والدم حماسًا تتقد التي االسالمیة والمقاطعات المدن كل -٢
 صفحات على جمیعًا ونشرھا مستعجًال برقیًا االمم عصبة الى احتجاجاتھم یقدموا أن علیھم

   .المحلیة وجرائدھم مجالتھم

 والعنف القمع بأعمال وتندد تحتج ان علیھا كذلك ھي بالقاھرة الشرقیة الدول مجموعة ان -٣
  .االخرى الھیئات مثل االمم عصبة الى وتقدمھ الفاشیستیة ایطالیا بھا تقوم التي

 السعودیة والعربیة والعراق وسوریا بالقاھرة والشرقیة والعربیة االسالمیة الھیئات كل -٤
  .اللیبیة القضیة نحو بواجبھم یقوموا وان البد وغیرھا وجاوا والھند

 واستبداد ظلم لشرح الحماسیة الخطب وإلقاء االسالمیة المدن في شعبیة اجتماعات عقد -٥
  .الغاصب العدو بسقوط وھتافات الفاشیستیة االیطالیة السلطات

 واالعمال الوسائل وكل والسفن االیطالیة البضائع كل یقاطعوا أن المسلمین كل على یجب -٦
 وكذلك. واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة العالقات كل وقطع ایطالیا، اسم یحمل شيء وكل

  .االیطالیة البضائع بمراقبة خاصة شعبیة لجان تكوین

 للشعب واضطھادھا الفاشیستیة ایطالیا تصرفات فیھا تبین وكتیبات المنشورات طبع -٧
 توزیعھا ویكون واالیطالیة وااللمانیة والفرنسیة لیزیةاالنك باللغة كذلك طبعھا ویكون اللیبي،
 في المنشورات ھذه بالصاق یقوم ان مسلم كل واجب ومن العالم كل وفي اوروبا في باآلالف

 یعلق أن مسلم كل على كذلك. العالم من مكان كل في الكتیبات وتوزیع والمیادین، الشوارع كل
  .وتعذیب اضطھاد من اللیبي الشعب مایعانیھ الینسى حتى المنشورات ھذه من بعضًا بیتھ في

  :المسلمون أیھا

.. شرفھم في طعنوا الشرفاء اللیبیون وإنما فقط ولیبیا طرابلس في الحدیث ھذا بأن تقولوا ال
 المأساة ھذه مثل أنتم لكم سیحدث وكذلك وممتلكاتھم أموالھم وفي دینھم في.. دمائھم في

 أنفسكم تبینوا لم إذا ، أنفسكم عن تدافعوا لم إذا الشرفاء باللیبیین حل كما العذاب بكم وسیحل
  .أحیاء أنكم

  :المسلمون أیھا
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 وكذلك أقالمكم سخروا بل فقط وبسالحكم انفسكم عن الدفاع تستطیعوا لن الحالي الوقت في
 وتثبتوا مقدساتكم وعن ارضكم وعن كیانكم عن لتدافعوا المكائد، على وبصبركم باحتھادكم

   . یقاوم كیف یعرف شعب بأنكم للعالم

  القعدة ذو ١٢ لوزان          

   م١٩٣١ ابریل ٧            

  ارسالن شكیب            

 م١٩٣١ سنة وبرقة طرابلس فجائع عن نشرتھا التي المقالة حررت ولما ارسالن شكیب قال
 كل من الصراخ وعال غضبًا االسالمي العالم لھا وارتجف الكفرة الى الطلیان دخول أثر على
  :اآلتي الكتاب المختار عمر السید االخضر الجبل بطل االكبر الشیھد من جاءني جھة

  :أرسالن شكیب إلى المختار عمر من رسالة: عاشرًا

 قائد فأرسل للمجاھدین، أخبارھا وصلت أرسالن شكیب األمیر بھا قام التي الجھود تلك كانت
 خادم من إنھ (الرسالة نص وھذا األعمال لتلك وتقدیر واحترام شكر رسالة الجھاد حركة

 األمیر اهللا سبیل في وزمیلنا اهللا في أخینا الخطیر األمیر المجاھد إلى المختار عمر المسلمین
 قد وبركاتھ اهللا ورحمة األعم الشامل والرضوان األتم السالم بعد اهللا حفظھ أرسالن شكیب
 والعدوان الظلم من األثیمة األیدي اقترفتھ وما الطلیان فظائع عن السیال قلمكم مادبجھ قرأنا
 وعظیم الشكر، خالص مقامكم لسامي نقدم المجاھدین إخواني وعموم فإني الدیار بھذه

 واحتطتم اقتصدتم وقد كثیر من قلیل ھو اإلیطالیین أیدي اقترفتھ عما ماذكرتموه كل. الممنونیة
 استحالة من یروى لما تصغي اذن التوجد اإلیطالیین من مایقع كل للعالم یذكر ولو كثیرًا

 ووطننا دیننا عن الدفاع في وأننا صحیح أنھ شھود ومالئكتھ واهللا والحقیقة وقوعھ،
 المؤمنین، نصر علینا حقًا وكان: (تعالى اهللا قال وقد متوكلون نصرنا في اهللا وعلى صامدون،
  )( ). ھـ١٣٤٩ الحجة ذي ٢٠ في وبركاتھ اهللا ورحمة السالم وعلیكم

 عین ھو إلیھ المشار الشھید وماالحظھ: فقال الرسالة تلك على أرسالن شكیب علق وقد
 علیھا أقدم التي والنذاالت والدناءات الشناعات یصدقوا أن علیھم یصعب الناس فإن الحقیقة
  ( ).منھم الفاشیست والسیما طرابلس في الطلیان

 خادم من قولھ ففي جّمة، فوائد منھا نستخلص أرسالن شكیب لألمیر المختار عمر رسالة إن
 عند مدلول لھ المعنى وھذا المسلمین خّدام من بكونھ وافتخاره تواضعھ على دلیل المسلمین

 عند القربات أعظم من وھي المسلمین بخدمة تعالى اهللا إلى یتقرب فھو المختار، عمر الشیخ
 بالفعل وھو بالمجاھد شكیب األمیر وصف: الخطیر األمیر المجاھد إلى قولھ وفي تعالى، اهللا

 المختار عمر اھتمام على داللة وفیھ الطلیان، ضد األتراك جنود بجانب اللیبیین مع جاھد
 لداللة مجاھد بوصفھ تقید وإنما .. ثائر أو مكافح، أو مناضل، یقل فلم الشرعیة بالمصطلحات

 من أنفذ مقاالتھ كانت وقد ال فكی بالخطیر ووصفھ المسلمین، أوساط في وعمقھا الكلمة ھذه
 القضیة مع كبیر وعربي إسالمي تعاطف تشكیل في وساھمت اإلیطالیین، قلوب في الرصاص

 أخوة، المسلمین جعلت التي العقیدة رابطة داللة فیھ اهللا في أخینا قولھ وفي العادلة، اللیبیة
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 قوة فیھا: األعم الشامل والرضوان األتم السالم بعد قولھ وفي األرضیة، الروابط كل فوق فھي
 عن السیال قلمكم مادبجھ قرأنا قد: قولھ وفي المدخل، وروعة األسلوب، وبالغة العبارة،

 شعبنا، بقضیة عالقة ولھ البالد خارج یجري لما المجاھدین متابعة على دلیل الطلیان، فظائع
 بنشرھا، وقام إلیھ وصلت التي المعلومات عن شكیب لألمیر تأكید ففیھا الرسالة بقیة وأما
 اهللا على توكل وفیھا والوطن، الدین عن والدفاع الجھاد مواصلة على قوي إصرار وفیھا
 اإلبادة سیاسة عن بیان بنشر بمصر المسلمین الشبان جمعیة قامت وقد ھذا عظیم

 في عظیم اجتماع في البیان ذلك وألقي الغرب طرابلس في ایطالیا تبعتھا التي واالستئصال
 جمعیة إلى لیرسل مصر في والمكانة الرأي، أھل علیھ ووقع المسلمین الشبان جمعیة نادي
  : عن الحدیث البیان ذلك في وجاء اإلسالمي العالم في ویذاع األمم،

  : التھجیر سیاسة -١

 اآلالم من علیھ انطوى ما متجاھلة عنھ تعرض أن اإلنسانیة التستطیع مشھدًا مصر شھدت لقد
 الجور ضغط تحت اضطروا وشیوخ وأطفال ونساء رجال بین اإلنسان بني من مئات أن وذلك
 مروءة ولوال القفار، في وجوھھم على یھیموا وأن الظلم، من تخلصًا أوطانھم یتركوا أن إلى

 لھلكوا وأنقذھم لقیھم حتى عنھم للبحث ورجالھ ھو خرج الذي المصري الواحات مأجور
 اإلیطالي الحكم قسوة من خرجوا الذین الطرابلسیین إخواننا من فریق ھم أولئك وجوعًا عطشًا
  . الیطاق الذي

  : البحر في والرمي القتل سیاسة -٢

 إلینا حملت حتى الیابسة على شھدتھ الذي المشھد ھذا على الدموع تكفكف أعیننا تكد ولم
 الساحل ھذا إلى البحر فرمى وأشنع، ھذا من أفظع آخر مشھدًا السلوم في البحر أمواج

  . واحدة سلسلة في مغلولة الطرابلسیین ھؤالء جثث من جثة عشرة أربع المصري

  : الكفرة في اإلیطالیین عمل -٣

 اإلیطالیین طائرات أمطرتھا قد للعبادة أھلھا المنقطع الكفرة زاویة بأن األخبار توالت ثم
 أھلھا من البقیة على یأتي وكاد الجیش، ھاجمھا ذلك وبعد ذریعًا، فتكًا بأھلھا وفتكت بالقنابل

  . الحوامل بطون وبقر األموال وسلب األعراض ھتك عن یتعفف ولم

  : العلم ألھل قتلھم -٤

 عمر الشیخ أخیھ وابن شنة، أبو الشیخ منھم كثیرون النازلة ھذه في الكفرة أھل من قتل وقد
 أخیھ وابن المنشوف، محمد والشیخ سریویل، أبو عبدالسالم والشیخ الھامة، حامد والشیخ

 الفاندي أحمد والشیخ سجادة، أبو محمد والشیخ العربي، محمد والشیخ حسین، بن على
  . الدالیة خلیفة والشیخ الجلولي،

  : الكفرة شیوخ لكبار قتلھم -٥

 أمر المذابح لھذه حد وضع یرجونھ الكبیر القائد إلى الكفرة زاویة شیوخ كبار ذھب ولما
  . الشیاه تذبح كما أمامھ فذبحوا بذبحھم
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  : الطائرات من برمیھم األبریاء قتل -٦

 أحد وضعوا أنھم الصادقون الرواة ونقلھا برقة، في اإلیطالیون ارتكبھا التي الفظائع ومن
 الطائرات في العرب من شخصًا عشر وخمسة سعد الشیخ المدعو الفوائد عائلة مشایخ

 لھا یسبق لم موتة لیموتوا اآلخر بعد واحد یلقونھم جعلوا ثم األرض سطح عن بھم وارتفعوا
  . مثیل

  : وتجویعھم أھالیھا من األراضي انتزاع -٧

 ثمانین عن عددھم الیقل وھم منھ أھلھ إخراج األخضر الجبل في ارتكبوھا التي الفظائع ومن
 أن األرجنتین بالد في قنصلیتھم بواسطة أذاعوا ثم القاحلة، سرت بادیة إلى عربي ألف

 وبلغت إلیھا، النقلة یرید إیطالي لكل فیھا الخصبة األراضي تعطي برقة و طرابلس حكومة
 تحث اإلیطالیة الحكومة والتزال ھكتار ألف مائتي من نحو غصبًا أخذت التي األراضي مساحة

 ھذه في أھلھ من األخضر الجبل أراضي انتزاع وقبل األراضي ھذه استعمار على اإلیطالیین
 األحیان بعض وفي مقابل، بدون ھكتار ألف ٤٢٠ مساحتھ ما م١٩٢٤ سنة في انتزعت السنة
 وقد تقریبًا، جنیھا خمسین أي - إیطالي فرنك آالف ستة ھكتار ألف المائة عن المقابل كان

 عائلة لكل فرتبوا بھ مایقتاتون الیملكون وھم منھ انجالئھم عند األخضر الجبل أھالي خرج
 نقلھم أثناء وفي األكباد، تفتت بؤس عیشة المرتب بھذا یعیشون اآلن وھم الیوم في فرنكین

  . بالرصاص یرمى المشي مواصلة عن منھم واحد عجز كلما كان سرت صحراء إلى

  : لتنصیرھم إیطالیا إلى األطفال ترحیل -٨

 أھلھم من وأخذوھم ١٤ إلى ٣ من الوطنیین األطفال اإلیطالیون جمع فقد ذلك كل عن وفضًال
 وألحقوھم ٤٠ إلى ١٥ سن من الشبان وجمعوا فیھا، تعلیمھم بزعم إیطالیا إلى وأرسلوھم

  . وبالدھم أھلھم محاربة في واستخدموھم بالجیش

  : األھالي بین التبشیر أرسالیات -٩

 بین اآلن المنبثة التبشیر إرسالیات بین عظیمًا مبلغًا اإلسالمي بالشعور االستھتار وبلغ
 على إیطالیا لملك بالدعاء الجوامع في الخطباء على المشددة األوامر صدور ومن األھالي،
  . المنابر

  ( ): لألھالي خداعھا -١٠

 قبضتھم في وغدو عنھم العفو وقع فإذا واألمان، العفو عن تعلن الحكومة أن مرارًا حدث وقد
 عبیدة الشیخو عسكر، بن خلیفة القبائل رؤساء من الغدر ھذا ضحیة ذھبوا وممن بھم، غدرت

 أحمد والشیخ كعبار، محمد وابنھ كعبار والھادي عباد، بن وابراھیم الباشا، وأحمد الصرماني،
 التریكي، محمد والشیخ عامر، بن عبدالسالم والشیخ الشویخ، علي والشیخ الحجاوي، أحمد

 العوراني، عمر والشیخ المنتصر، بن حسن بن أحمد والشیخ العمامي، الدین شرف والشیخ
 شیخ وھو العوامي صالح الشیخ ذنب، لھم الیعرف الضحایا ومن عبدالعال، محمد والشیخ

 سجن في وزجتھ ١٩٢٣ سنة إیطالیا علیھ قبضت والصالح العلم أھل من عامًا التسعین یبلغ
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 جمیعھا، باإلنسانیة تصیح الضحایا ھؤالء فأرواح مجھول، بمحل فدفن مات أن إلى بنغازي
 في المعذبة اإلنسانیة أبناء من الباقیة البقیة انقاذ إلى ھلمي أن خاص بنوع األمم وبجمعیة

 المنكودة طرابلس في إیطالیا تتبعھا التي واإلبادة واالستئصال الفتك سیاسة من الربوع ھذه
 مھما مسلم كل على مباشرًا عدوانًا الغرب طرابلس في ویقع ماوقع یعتبر اإلسالمي العالم وأن
 في دقیق حر دولي تحقیق إلجراء الصقًا األعمال ھذه عار وسیبقى ووطنھ، جنسیتھ كانت
 والحق، العدالة تقتضیھ كما نتیجتھ وإعالن فیھا ماجرى كل عن وطرابلس برقة بالد نفس

 لحوق عن لإلنسانیة تنزیھًا التحقیق ھذا اجراء األمم جمعیة من یطلبون ھذا على والموقعون
 وھم التحقیق، لجنة مع یختارونھ مندوب لھم یكون أن بالحاح ویرجون األبد إلى بھا العار ھذا

  . الصبر بفارغ الشأن ھذا في العصبة ماتقرره ینتظرون

  : التوقیعات

  . الشرقاوي محمد -١

  . بفلسطین الشرعي االستئناف رئیس الخالدي خلیل -٢

  . اإلسالمیة المنار مجلة منشئ رضا رشید محمد -٣

  . إدارة مجلس وعضو العلماء من دراز عبداللطیف محمد -٤

  . بالقاھرة المسلمین الشبان جمعیة -٥

  . الشریف باألزھر ومدرس العلماء من قراعة عبدالرحمن محمد -٦

  . بالقاھرة المسلمین الشبان جمعیة وكیل النجار، عبدالوھاب -٧

  . القصاب كامل محمد -٨

  . بالھند العلماء بندوة العربیة لآلداب األول األستاذ الھاللي، الدین تقي محمد -٩

  . باألزھر التخصص بقسم المدرس الزنكلوني، سرور علي -١٠

 أیدي فأخذت ضخمة علمیة ثروة كانت التي السنوسیة، بالمكتبة اإلیطالیین الجنود عبث لقد
 بجمع األوامر صدرت وأخیرًا للطعام، النیران بھا وتقد الشمال وذات الیمین ذات تبددھا الجنود
 ولم اإلبل، من كبیر وعدد كبیرة شحن سیارة أربعون فنقلتھ بنغازي إلى ونقلھ منھا ماتبقى

 األفراد، أیدي إلى منھا الكثیر تسرب فقد العبث من بنغازي إلى وصولھا بعد المكتبة ھذه تنج
  ( ). لیبیا في شيء كل إلى اإلیطالیة الفساد ید وصلت وھكذا إیطالیا، إلى منھ كبیر قسم ونقل

 سفاح أمام إذن یعد لم الكفرة واحة احتالل وتم وحصرھم، برقة أھالي جمیع اعتقال تم عندما
 فصًال ومصر برقة بین ستفصل التي الشائكة األسالك مد وضعیة اتمام ھو واحد شيء إال برقة

 شركات استدعى قد وكان إمكانیات، من مالدیھ كل لذلك مجندًا تتمیمھا سرعة في فأخذ نھائیًا،
 تحت لھا المخصص الجزء بإتمام منھا شركة كل فتعھدت إیطالیا، من الخاصة المقاوالت

 استوردت وقد الشركات، ھذه تصرف تحت مھندسیھا وضعت التي العسكریة القیادة إشراف
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 الغرض لھذا إیطالیا من بھ جاءت عما فضال ألمانیا من خاصة معدات اإلیطالیة الحكومة
 من جندتھم الذین العمال من اآلالف عشرات الشركات ھذه تصرف تحت ووضعت المطلوب،
 إلى المتوسط البحر من الشائكة األسالك خط امتد وھكذا السیاط، ظھورھم تلھب المعتقالت

 مزودة عسكریة نقاط غرسیاني وضع ثم كیلومتر، ثالثمائة حوالي طولھ فكان الجغبوب مابعد
 نقطة احتاجت إذا فیما التصالا حیث من ببعض بعضھا وربط الحربیة، المعدات بجمیع

 صالح، وقبر الغبي، وبئر والشقة مساعد،: النقاط ھذه ومن بسرعة، تھب األخرى لمساعدة
 بالنور لمده كھربائیة بمولدات المحكم السیاج ھذا غرسیاني زّود ثم حكیم، وبئر عمر، وسیدي

 فسیواجھ إلیھ یصل أن إنسان ألي ماقدر وإذا األحوال، تكن مھما منھ االفالت الیستطاع حتى
 وتتمثل األخرى، من اإلفالت لھ ماتیسر إذا إحداھما من إلفالتھ السبیل عسیرتین معركتین
 إلى یحتاج األسالك وتقطیع النفس، عن الدفاع وفي األسالك، تقطیع محاولة في المعركتان

 إجراء السیاج ھذا إلى الوصول من یتمكن لمن إذن فكیف الزمن من وقت وإلى فنیة معدات
  ( ). واحد آن في الدفاع وعملیة التقطیع عملیة

 مجھزة وھي معھم تشتبك اإلیطالیة والقوات جھادھم في مستمرین المجاھدون كان
 كتابھ في غرسیاني الجنرال أورد وقد الیتوقف القتال وكان والمدفعیة والطائرات بالمصفحات

 من ابتداء شھرًا عشر الثمانیة خالل معركة وستین مائتین في المختار عمر مع التقى أنھ
 الدفاع حالتي في المجاھدون ثبت وقد أسیرًا المختار عمر وقع أن إلى برقة في حكمھ

  . والھجوم

 المحكمة الضربات ویوجھون قصوى استعداد حالة في أوقاتھم معظم یقضون المجاھدون كان
 یثق كان والتي اتخذھا التي اإلجراءات ورغم المجاھدین، أمر في برقة سفاح وحار للطلیان

 قائًال الطبیعي المختار عمر موت في أملھ كل وأصبح والیأس بالقنوط أصیب أنھ إال فائدتھا في
 آجًال أو عاجًال موتھ من والبد كبیر شیخ المختار عمر إن: مناسبة من أكثر في مرؤسیھ لكبار
 وإن غریبًا تفكیرًا مرة ذات غرسیاني وفكر بعیدة، التكون ولعلھا الساعة تلك ننتظر أن فعلینا
 ھذا ودرس األخضر، الجبل غابات جمیع إحراق في فكر شيء، أي تفكیره على الیستغرب كان

 المھدوي بك صالح السید أن إال( ). والعسكریین السیاسیین مستشاریھ مع جدیًا الموضوع
 غرسیاني وشرع بھ اجتمع أن بعد ھدفھ عن غرسیاني یثني أن استطاع بنغازي زعماء أحد
 صدقوا أنھم لو عنھم وقال البالد، أھل جمیع إلى ذلك مسؤولیة محمًال المختار عمر عن یتكلم
 عن لیتحدث فجأة انتقل ثم جنودنا، یقاتل الیائس موقفھ في المختار عمر استمر لما معنا

 البالد، بھذه تنھض أن یھمھا اإلیطالیة الحكومة إن: وقال األخضر الجبل غابات حرق موضع
 تنصحھ أن مرة من أكثر الحكومة وحاولت النھوض، سبیل في عقبة وقف المختار عمر وإن

 في إختفائھ على معتمدًا الحكومة نصائح إلى االنصیاع رفض ولكنھ محاربتنا عن لإلقالع
 بقوة ساخرًا وراءھا یحتمي التي الغابة ھذه أزیل أن صممت ولقد وغاباتھ، الجبل مغارات

 ھذا في البحث یشاركھ أن المھدوي بك صالح من طلب ثم قلیًال، الجنرال وسكت الحكومة،
  : بقول فأجابھ الموضوع

 .. لفیریتا كویستا ... إكُّو إكُّو (بقولھ ھذه كلمتي عند فقاطعني بالشك سینتھي المختار عمر إن
 ھذه ومعنى ..) أوانتي ... أوانتي .. دیري .. دیري ... سینتا ... سینتا ... یانوتا یانوتا

 إسمع) الترجمان (یایانوتا إسمع (... الحقیقة ھي ھذه .. ھكذا .. ھكذا: ھو اإلیطالیة الكلمات
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 جمیع بحزم اتخذتم الوالي یادولة إنكم) استمر .... استمر ... قل ... قل ... إسمع... 
 تحمس وھنا أكثر وال أقل ال وقت مسألة والمسألة علیھ، القضاء شأنھا من التي اإلحتیاطات

 أن یرید كان شیئًا لھ قلت كأنني أو نفسھ، في ھوى صادفت كأنھا ھذه لكلماتي الجنرال
  . یسمعھ

 البالد، ھذه في شجرة كل الستثمار حاجة في اإلیطالیة الدولة إن: الحدیث مواصًال لھ وقلت
 الغابات حرق على أقدمتم ما فإذا أیدیكم على المنتظر االستثمار ھذا فضل یكون وسوف
 كانت لما جدید من إعادتھا دون جدًا وطویل طویل زمن یمر فسوف لدولتكم األخیرة والكلمة
 الشبھ وجھ لھا مسألة نذكر الوالي یادولة وإلیكم مستحیًال، إعادتھا یكن لم إذا ھذا علیھ،
 على وتعذر الحكومة ضد بعصیان البراعصة قبیلة قامت العثمانیة الدولة عھد في. ھذا برأیكم

 على للقبائل مشجع أكبر كانت األخضر الجبل غابات أن واعتبرت العصیان، انھاء الحكومة
 تقوم أن الحكومة فأرادت إكتشافھا على العثمانیون الجنود الیقوى مخابئ منھ فتتخذ العصیان
 الموجب كان إذا: قائًال الفكرة ھذه على فاعترض بذلك السلطان وسمع الغابات جمیع بحرق

 جیبي من عنھم أدفعھا فإنني الحكومیة والعوائد العشور دفع عن تمنعھم ھو األھالي لعصیان
 الحدیث من إنتھیت وعندما. حرقھا على أوافق وال األخضر، الجبل في للغابات حمایة الخاص

  )( ). شاكرًا ودعني معھ

 في كانت الذي غرسیاني عبث من األخضر الجبل حمایة على المھدوي بك صالح حرص لقد
 غرسیاني یقنع أن وحاول وناقش جادل ولذلك الجھاد حركة على للقضاء إیطالیا إمكانات یده

 الحكومة كانت إذا ما صحة عن سئل عندما بك صالح قال لقد الجھنمیة الفكرة تلك عن باإلقالع
 بھا ضربت التي المسألة إن: بقولھ فأجاب األخضر، الجبل غابات إحراق في فكرت العثمانیة

 الیریدون والطلیان یطول، عنھا والحدیث قدیم عھد في أثر لھا كانت غرسیاني للجنرال المثل
 إلى غرسیاني للجنرال بذكرھا أرمي كنت حال كل وعلى محضة سیاسیة وجھة من ذكرھا
  . حادًا سیفًا یده  في وضعوا الذي المجنون ھذا عبث من جبلنا حمایة

 في المستبدة الغاشمة والسلطة والجو، والبحر البر في الضخمة القوات یملك غرسیاني كان
 یضعف ھذا ومع والمشانق، والمعتقالت والسجون باألموال، المرصوفة والخزائن برقة،

 بعد الغابات حرق إلى تفكیره دفعھ حتى العظیم وقائدھم المجاھدین أمام العجز علیھ ویسیطر
 ما جراء من حاد عصبي تأثیر تحت وقع لقد واألجسام واألفئدة األكباد، حرق من تمكن أن

 عمر بوقوع اهللا تقدیر لوال اإلقالة أو اإلستقالة إلى طریقھ في وكان الذریع الفشل من أصابھ
  ( ). األسر في المختار
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  الثالث المبحث

   المختار حیاة من األخیرة األیام

   إعدامھ ثم األسر في ووقوعھ

  

  

  :المجاھدین أخبار لمعرفة أسد محمد ویرسل بالده على یحترق الشریف أحمد: أوًال

 في إقامتھ أثناء الشریف أحمد على تعرف قد اإلسالم إلى الطریق كتاب صاحب أسد محمد كان
 الجزیرة في لیس: (أسد محمد یقول عظیمًا، حبًا وأحبھ التأثر، غایة بھ تأثر وقد الحجاز
 تضحیة بنفسھ ضحى رجل مامن أنھ ذلك أحمد، السید أحببت كما أحببتھ شخص كلھا العربیة
 عالمًا كلھا، حیاتھ وقف لقد. ھو فعل كما أعلى، مثل سبیل في غایة كل عن مجردة كاملة

 السیاسي االستقالل سبیل في نضالھ وعلى روحیًا، بعثًا اإلسالمي المجتمع بعث على ومحاربًا،
  )( ). اآلخر دون من یتحقق أن الیمكن الواحد أن جیدًا یعرف كان أنھ ذلك

 سالم آغوس حاجي األندونیسي المجاھد بواسطة الشریف أحمد على أسد محمد تعرف لقد
 الحج بقصد معھ جاء قد وكان أعدائھا، ضد اندونیسیا جھاد في القیادة مركز یمثل كان الذي

: وقال یده إلیھ مد باإلسالم، عھد حدیث أسد محمد أن الشریف أحمد السید عرف وعندما
 مع وتفاعل الشریف أحمد أسد محمد أحب لقد ..)( ). الشاب أخي یا إخوانك، بین بك مرحبًا(

 وضع في للبحث الطوال الساعات الزوي محمد السید وبصحبة معھ یمضي وكان لیبیا قضیة
 ماكان لبحث تقریبًا أسبوع طیلة یوم كل مساء في اإلجتماعات واستمرت لیبیا في المجاھدین
 یكن لم واألخرى الفینة بین المجاھدین إمداد أن الزوي محمد الشیخ رأى وقد صنعھ، باإلمكان

 یجب لیبیا صحراء من الجنوب في الكفرة، واحة أن یعتقد كان فقد المشكلة، یحل أن شأنھ من
 ماتزال كانت الكفرة أن یظن وكان المستقبل في الحربیة العملیات لكل محور ثاني تكون أن

 كان ولو (القوافل طریق على تقع كانت فقد ذلك وفوق اإلیطالیة، الجیوش تناول عن بعیدة
 جادة بصورة تموینھا یمكن كان ولذا المصریتین، وفرفرة بحریة واحتي إلى) وشاقًا طویًال
 إلیھا مصر إلى المھاجرین من كثیر یتحول أن یمكن كان كما لیبیا، في آخر موقع أي من أكثر

 للذھاب مستعدًا الشریف أحمد وكان الشمال، في المختار عمر إلمداد دائمًا مستودعًا لتكون
 الجھادیة العملیات على لإلشراف الصورة، تلك على القتال تنظیم إعادة أمكن لو بنفسھ،
  ( ). بنفسھ
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 البالغ اھتمامي یكن لم: فقال السنوسیة بالقضیة اھتمامھ سبب عن أسد محمد تحدث لقد
 بل فحسب، مقسطة عادلة قضیة في المتناھیة ببطولتھم إعجابي عن ناشئًا السنوسیین بمصیر

 على تأثیر من السنوسیین انتصار یحدثھ أن یمكن ماكان ھو ذلك من أكثر یھمني ماكان ان
 كانت واحدة حركة إال كلھ اإلسالمي العالم في أرى أن استطع لم أنني إذ بأكملھ العربي العالم
 تحارب كانت التي السنوسیة، الحركة: المثالي اإلسالمي المجتمع تحقیق إلى صادقة تسعى
 الشدید عطفي مبلغ یعرف كان أحمد السید أن وبسبب الحیاة سبیل في األخیرة معركتھا اآلن
 تذھب، ھل: (قائًال وسألني عیني إلى نظره وسدد إلي التفت فقد السنوسیة، القضیة على

 ترى أن تستطیع لعلك مجاھدین؟لل صنعھ مایمكن على فتقف عنا، بالنیابة برقة إلى یامحمد
   ...)( ). قومي بنو یراھا مما بأجلى األمور

 الرفوف أحد على من الشریف أحمد تناول الصعبة المھمة تلك على أسد محمد وافق أن وبعد
 بیدي أمسك ركبتیھ على وضعھا أن وبعد الحریر، من بغالف ملفوفة الكریم القرآن من نسخة
  : الكتاب على ووضعھا یدیھ بین الیمنى

   ...). للمجاھدین أمینًا ستبقى أنك على القلوب، مافي یعلم الذي باهللا یامحمد، أقسم(

 في كنت مما بوعدي وثوقًا أكثر كنت أنني یومًا حیاتي في أشعر ولم فأقسمت: أسد محمد قال
  ( ). اللحظة تلك

 إلى الخبر ووصل مصر في الحركة باتباع واتصل الرحلة ھذه أمور بترتیب الشریف أحمد قام
 في وشرع شّمر، قبیلة من زید رفیقھ مع المثیرة الرحلة لھذه أسد محمد واستعد المختار عمر
 عمر أمام نفسھ وجد حتى بارعة بمھارة یقودونھ السنوسیة الحركة رجال وكان خطواتھ تنفیذ

  ( ). المشھور كتابھ في الرحلة تلك أسد محمد األستاذ فصل وقد األخضر الجبل في المختار

   :المختار بعمر لقاءه

 بواسطة المصریة الغربیة الصحراء جھة من األخضر الجبل إلى أسد محمد دخول بعد
 الجھاد حركة قائد أمام نفسھ أسد محمد وجد الستقبالھ المختار عمر أرسلھم الذین المجاھدین

 عدد كذلك ویتبعھ جانب، كل من رجالن بھ یحیط كان: فیقول اللقاء ذلك أسد محمد لنا ویصف
 النزول، على رجالھ أحد ساعده عندھا، ننتظر كنا التي الصخور إلى وصل وعندما آخر،

 ذلك قبل المناوشات إحدى إبان جرح قد أنھ بعدئذ عرفت (بصعوبة یمشي كان انھ ورأیت
 معتدل رجًال كان: بوضوح أراه أن اآلن استطعت المشرق القمر ضوء وعلى) أیام بعشرة
. العمیقة الخطوط ذي الكئیب بوجھھ تحیط كالثلج بیضاء قصیرة لحیة ذا البنیة قوي القامة
 انھما یعرف أن المرء باستطاعة كان بھما المحیطة الغضون ومن عمیقتین، عیناه وكانت
 الظلمة غیر شيء اآلن فیھما یكن لم انھما إال الظروف، ھذه غیر في براقتین ضاحكتین كانتا
  . والشجاعة واأللم

 قال) ابني یا مرحبًابك، (یدي على یده بھا ضغطت التي بالقوة وشعرت ألحییھ، منھ واقتربت
  . الیومي خبزه الخطر كان رجل عیني كانت لقد: متفحصًا في عینیھ یجیل وأخذ ذلك
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( ) عبدالرحمن وانحنى. متثاقًال علیھ عمر سیدي فجلس األرض على حرامًا رجالھ أحد وفرش
 وعلى بھا محتمین كنا التي الصخرة تحت خفیفة نارًا یوقد استئذانھ، بعد شرع ثم یده لیقبل
 باھتمام قرأه لقد. إلیھ أحمد السید حملنیھ الذي الكتاب عمر سیدي قرأ الخافت، النار ضوء

 یراھا المرء الیكاد والحب اإلحترام إمارة وھي - رأسھ فوق لحظة ووضعھ طواه ثم وعنایة،
 لقد: (مبتسمًاوقال إلي التفت ثم - افریقیا شمالي في مایراھا كثیرًا ولكنھ العرب جزیرة في

 أعلم ال ولكنني لمساعدتنا، استعداد على أنت. كتابھ في عمره، اهللا أطال أحمد، السید أطراك
 أجلنا نھایة نبلغ أن وشك على حقًا إننا. الكریم العلي اهللا من إال النجدة، تأتینا أن یمكن أین من

 .(..  

 وإذا جدیدة؟ بدایة تكون أن یمكن أال أحمد، السید وضعھا التي الخطة ھذه .. ولكن: (فقلت
 اإلیطالیین؟ صد یمكن أفال ثابتة، بصورة الكفرة من والذخائر المؤن على الحصول تدبیر أمكن

 .( )(  

 رافقت التي االبتسامة كتلك والیأس المرارة من القدر ذلك على تدل ابتسامة حیاتي في أرى لم
 أسبوعین منذ احتلوھا قد فاإلیطالیون الكفرة، خسرنا لقد ؟ ...الكفرة: (عمر سیدي جواب
   ...)( ). تقریبًا

 على خططنا نبني كنا الماضیة، األشھر تلك طوال أحمد، والسید إنني ذلك الخبر، وأذھلني
 لم فإنھ كفرة ضاعت وقد أما المقاومة، لتقویة تجمع نقطة تكون أن یمكن الكفرة أن افتراض

 كانوا التي اإلیطالیین كماشة سوى الشيء األخضر الجبل نجد سوى للسنوسیین یبق
  ). بطئ واختناق .. نقطة بعد نقطة وخسارة .. واستمرار بثبات یضیقونھا

   الكفرة؟ سقطت وكیف -

 .. الخبر علیك یقص الرجل ھذا دع: (یقترب أن رجالھ أحد إلى متعبة إیماءة عمر سیدي فأومأ
  ). باألمس إال عندي یصل ولم الكفرة، من ھربوا الذین القالئل أولئك من واحد إنھ

 في یبدو أن دون ببطء وتكلم حولھ البالي برنسھ وجذب أمامي ردفیھ على الكفري وجلس
  . شھدھا التي األھوال جمیع یعكس كان الناحل وجھھ ولكن لالنفعال، أثر أي صوتھ

 ثقیلة ومدافع مصفحة سیارات معھم وكان جھات، ثالث من فرق ثالث في علینا خرجوا لقد (-
 وغیاض والمساجد البیوت بالقنابل ورمت منخفض علو على حلقت فقد طائراتھم أما. كثیرة
 فقد الباقون أما السالح، حمل یستطیعون الرجال من مئات بضع سوى لدینا یكن لم. النخیل
 منا، كثیرًا أقوى كانوا ولكنھم بیتًا، بیتًا أنفسنا عن دافعنا لقد. وشیوخًا وأطفاًال نساء كانوا
 علینا، فطغوا المصفحة سیاراتھم في بنادقنا تنفع لم. الھواري قریة إال یبق لم النھایة وفي

 لشق الفرصة مترقبًا النخیل، حدائق في اختبأت فقد أنا أما. الھرب من جدًا قلیل عدد وتمكن
 الجنود كان اللواتي النساء ولولة أسمع اللیل طوال وكنت اإلیطالیة، الخطوط خالل طریقي

 بعض عجوز امرأة لي احضرت التالي الیوم وفي یغتصبونھن االریتریون والعساكر اإلیطالیون
 قبر أمام الحیاة قید على ماتبقى كل حشد قد اإلیطالي الجنرال أن واخبرتني والخبز، الماء
 وداس االرض الى رماھا ثم الكریم القرآن من نسخة مزق أعینھم وأمام المھدي محمد السید
 اشجار بقطع أمر ثم!) استطاع اذا اآلن، یساعدكم البدوي نبیكم دعوا: (صائحًا بحذائھ علیھا
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 وفي كتب من البدوي احمد السید مكتبة في ماكان كل واحرق آبارھا، وھدم الواحة في النخیل
 علو من ورمتھم بھم حلقت طائرة في وعلمائنا شیوخنا بعض بوضع امره اصدر التالي الیوم

 وطلقات الجنود وضحكات النساء صرخات مخبئي من اسمع كنت التالیة اللیلة وطوال شاھق،
 وولیت امتطیتھ شاردًا جمًال فوجدت اللیل ظالم في الصحراء الى زحفت واخیرًا ... بنادقھم
  ...)( ).فرارًا

 تستطیع انك: (قولھ وكرر بلطف إلیھ عمر سیدي قربني المروعة قصتھ الرجل انھى وعندما
 نقاتل ان علینا ألن نقاتل اننا: (اضاف ثم) أجلنا نھایة من فعًال اقتربنا قد اننا یابني، ترى، ان
 هللا إنا. ذلك غیر نختار ان لنا ولیس نحن نموت او الغزاة نطرد حتى وحریتنا دیننا سبیل في
 شاء متى سالمتھم على نطمئن كیما مصر الى واوالدنا نساءنا ارسلنا لقد - راجعون إلیھ وإنا
  ).نموت أن لنا اهللا

 بینما مصر الى تنسحبوا ان وللمجاھدین لك االفضل من الیس عمر، یاسیدي ولكن: (قلت
 الكثیرین المھاجرین جمع مصر في الممكن من یكون فلقد امامكم؟ مفتوح طریق ھناك الیزال

 حتى الوقت بعض یوقف ان یجب ھناك القتال ان. وجدوى فعالیة اكثر قوة وتنظیم برقة من
 الرضى بعین الینظرون مصر في البریطانیین ان اعرف انا ... قوتھم من شیئًا الرجال یستعد
 عن اعلم، واهللا الطرف، یغضون فقد خاصرتھم، على االقدام راسخة ایطالیة قوات وجود الى

  ...).اعداء تعتبرونھم ال بانكم اقنعتموھم اذا فیما استعداداتكم

 ست او عشرة خمس منذ ممكنًا كان ماتقولھ ان. اآلن یجدي ھذا یعد لم یاابني، كال : (فأجاب
 یساعد كي البریطانیین بمھاجمة عمره، اهللا اطال احمد، السید یقوم ان قبل سنة، عشرة
 لن البریطانیین ان.. مایجدي االمر في یعد فلم اآلن أما ... یساعدونا لم الذین - االتراك
 النھایة، حتى یقاتلونا ان على مصممون واالیطالیون امرنا، علینا یسھلوا لكي اصبعًا یحركوا
 لن فاننا مصر، الى اآلن واتباعي ذھبت فاذا المستقبل، في للمقاومة إمكانیة كل سحق وعلى
 لھم، زعیم وال ونتركھم قومنا عن نتخلى ان نستطیع وكیف ثانیة، العودة من مطلقًا نتمكن
  ).یفترسونھم؟ اهللا العداء

  ؟ عمر یاسید الرأي یشاركك ھل ادریس؟ السید قول وما -

 من یمكنھ قلبًا یعطھ لم اهللا ولكن عظیم، لوالد طیب ولد انھ. طیب رجل ادریس السید إن (-
  ...)( ).الصراع ھذا مثل تحمل

 الماء، قرب ألحضار المجاھدین احد خلیل بصحبة رحلتھ في اسد محمد رفیق الشّمري زید كان
 زیدًا اسد محمد قدم ذلك وبعد یده، لتقبیل ھجم عمر سیدي على خلیل بصر وقع رجع وبعدما

  :وقال كتفھ على یده المختار فوضع المختار عمر الى

 قبیلة من انھ زید اخبره وعندما" انت؟ العرب أي من. اجدادي أرض من یاأخي، بك، مرحبًا (-
  ...).یدًا الناس اكرم الطائي، حاتم قبیلة من انت اذن ، آه : (مبتسمًا برأسھ عمر أومأ شمر،
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 ونھض فأكلوا، البسیط الطعام ذلك الى المختار ودعاھم التمر بعض المختار رجال لھم وقدم
 في االیطالي المركز من مقرب على اننا. ھنا من نتحرك أن لنا آن: (وقال المجاھدین قائد

  ..).الفجر حتى نتأخر ان نستطیع ال ولذا بوصفیة،

 على عیناه ووقعت المجاھدین معسكر الى ووصل الجھاد حركة قائد مع اسد محمد وتحرك
 النیران، احد من بالقرب جالستین كانتا المعسكر في - شابة واالخرى مسنة احدھما امرأتین

  .غلیظ بمخرز ممزق سرج اصالح في مستغرقتین

 حیثما معنا تذھبان ھاتین اختینا إن: (قال اسد محمد دھشة المختار عمر الشیخ لحظ وعندما
 وقد وابنتھا، ام انھما. واوالدنا نسائنا سائر مع مصر امن الى تسعیا ان رفضتا لقد. نذھب
  ...)( ).الحرب في رجالھما جمیع فقدتا

 عن والسالح والعتاد بالمؤن المجاھدین امداد طریقة على اسد محمد مع المختار عمر اتفق
 بحریة واحات في سریة مستودعات انشاء مع اسد، محمد منھا جاء التي الطریق طریق
 بھذه االیطالیین مراقبة من االفالت امكانیة في یشك المختار عمر وكان ، وسیوه وفرفرة
  .طویلة مدة الطریقة

 قافلة تمكنت اشھر بضعة بعد انھ ذلك محلھا، في كانت ومخاوفھ ظنونھ ان ذلك بعد تبین وقد
 بینما اكتشفوھا االیطالیین ان إال ، المجاھدین الى فعًال الوصول من والذخائر المؤمن تحمل
 بیر في محصنًا مركزًا ذلك بعد انشأوا ما وسریعًا وجالو، الجغبوب بین الفجوة تجتاز كانت

 الجویة الدوریات الى باالضافة جعل، مما الواحتین، بین تقریبًا المسافة نصف على طرفاوي
  ( ).الحدود أبعد الى خطرًا النوع ھذا من آخر مسعى كل المستمرة،

 بواسطة أتوا حیث من ورجوع الحجاز الى الشمّري وزید اسد محمد رجوع تقرر قد وكان
  .الكرام ضیوفھم على وحافظوا باالسباب، وأخذوا االمور، رتبوا الذي البواسل المجاھدین

 ثمانیة بعد انھ ذلك اطالقًا، ذلك بعد نره ولم المختار، عمر وزید وودعت: اسد محمد یقول
  .واعدموه االیطالیون علیھ قبض أشھر،

 إمام امام وقفت اخرى ومرة: فقال الشریف احمد السید مع لقاء آخر اسد محمد لنا وقدوصف
 حملت التي الید قبلت اخرى ومرة ، المرھق القدیم المحارب ذلك وجھ الى ونظرت السنوسیة

  .تحملھ ان بعد تستطیع تعد لم انھا حتى جدًا طویًال السیف

 نھایة شھدت قد السنة وھذه مرة، اول التقینا ان منذ سنة مضت لقد.. یابني فیك، اهللا بارك (-
  ...).حال كل على الحمدهللا ولكن آمالنا

 حول االخادید اصبحت لقد: احمد الى بالنسبة واالكدار بالھموم مفعمة سنة كانت انھا والحق
  .مضى وقت أي من انخفاضًا اكثر صوتھ واصبح عمقًا، اكثر فمھ

  یطلب كأنما االبیض ببرنسھ نفسھ لف وقد السجادة، على منكمشًا یجلس انھ. النسر ھوى لقد
 اننا لو. المختار عمر ننقذ ان فقط استطعنا اننا لو: (وھمس الفراغ في بصمت ویحدق الدفء،
  ...).الوقت من متسع ھناك كان بینما مصر الى بالھرب اقناعھ من تمكنا
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 یموت ان فضل لقد. ینقذ ان یرد لم انھ. عمر سیدي ینقذ ان احد باستطاعة یكن لم : (لھ فقلت
   ....)( ).احمد یاسیدي فارقتھ عندما ذلك عرفت لقد. ینتصر ان یستطع لم اذا

 حدثني وقد بالمجاھدین إتصال على وكان منھا ھجرتھ بمجرد ببالده اھتم الشریف احمد إن
 على فیھا یحثھم برقة قبائل الى رسائل بكتابة قام الشریف احمد أن علي بن عبدالقادر السید

  .اهللا رحمھم المختار عمر للشیخ والطاعة السمع

  :اسیرًا یقع االسد: ثانیًا

 التي الجسیمة الصعوبات ھذه من الرغم على الطلیان یقاوم االخضر الجبل في المختار ظل
 الى اقامتھ مركز من سنة كل في االنتقال المختار عمر عادة من وكانت وبرجالھ بھ تحیط كانت

 الغرض لھذا ذھب إذا وكان احوالھم، لتفقد المجاھدون إخوانھ فیھا یقیم التي االخرى المراكز
 كل في الدوائر بھ یتربص الذي العدو من تحرسھ كافیة قوة معھ ویأخذ ، للطوارئ یستعد
 یقدر قلیل نفر في كعادتھ السنة ھذه في ذھب بالشھادة لھ یختم أن اهللا أراد ولما ومكان، زمان
 في ویوجد. فقط اربعین في وذھب فارسًا ستین العدد ھذا من فرد عاد ولكنھ فارس، بمائة
 صعب وھو) بالتصغیر (الجریب وادي اسمھ المجاھدین بین معترض عظیم واد األخضر الجبل

 فیھ وباتوا ، معھ ومن المختار عمر بھ فمر ، اجتیازه من البد كان الغابات، كثیر المسالك
 على الوادي بتطویق فأمرت ، مكان كل في جواسیسھا بواسطة ایطالیا بھذا وعلمت ، لیلتین
 عمر شعر فما وبعیدة، قریبة قوة من ماعندھا كل جمعت أن بعد الجھات جمیع من عجل

 یشق أن فأما لوجھ وجھًا االعداء منازلة وقرر ؛( )العدو وسط وھم إال معھ ومن المختار
 األعداء، مصارعة فیھ ألف الذي المیدان في شھیدًا ربھ یلقى أو النجاة من یمكنھ طریقًا

 وسقط األعداء، من كبیرًا عددًا المجاھدین رصاص وحصد الوادي، داخل المعركة والتحمت
 یده وحصلت قاتلة، بضربة فرسھ وأصیب یده، في بجراح المختار عمر وأصیب الشھداء،
 حالھ لسان وأصبح الجریحة یده تسعفھ ولم ، سحبھا من یتمكن فلم الفرس تحت السلیمة

  : یقول

  الوغى لدى بعزل وماصحبي أسرت

  فروا الشرى لیوث صوتي صدى من وكم      

   وال سطوتي یجھل الحرب في أحد وما

  غمر ربھ وال مھر فرسي      

  أمرئ على القضاء حم إذا ولكن

  الحذر القدر من یغني وال یكون      

  وقایھ االلھ أمر من رام ومن

  ( )بحر وال یقیھ بر لھ فلیس      
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 الطریق شقوا الذین إخوانھ في وصاح المحزن الموقف فرأى قویرش بن المجاھد والتفت
 قائدھم لتخلیص فعادوا ،) تخلفت أي عقبت تنفع التي الحاجة: (قائًال الحصار من للخروج

 الشیخ انقاذ یحاول وھو قتل من اول قویرش ابن وكان أغلبھم، حصد الطلیان رصاص ولكن
 وتم البدایة، في شخصیتھ یعرفوا ان دون الجریح االسد على الطلیان جنود وھجم ، الجلیل
 لیتعرف درنة متصرف باتشي داود الكمندتور وجاء الخونة، احد علیھ وتعرف علیھ القبض
 من كبیر بعدد محاطًا سوسة میناء الى المختار عمر نقل البرق سرعة وبمثل االسیر على

 القریبة والمواقع الطرق جمیع لحراسة االحتیاطات كافة وأخذت االیطالیین، والجنود الضباط
  ( ).البحر طریق عن بنغازي الى فورًا نقل ثم ومن سوسة الى العظیم المجاھد وصول لتأمین

 الى برقیًا الخبر وصل م١٩٣١ سبتمبر ١١ یوم صباح في: مذكراتھ في غراسیاني یقول
) الصواري (الفرسان فرقة) سلطنة (من بالقرب: (نصھا ھذا الجبل متصرفیة من الحكومة
 عمر بأنھ عساكرنا علیھ تعرف وقد المعركة اثناء جواده على من وقع وطني على قبضت
 الجبل متصرف الحكومة أمرت والتحقق التأكد اجل ومن المھم للخبر ونظرًا المختار

 الفور على) سلطنة (الى لنقلھ خاصة طائرة فجھزت) یاتشي داود الوجیھ (الحكومندتور
 وتأكد المختار عمر المجاھدین زعیم ھو كان ان ھویتھ وتثبت االسیر شخصیة على للتعرف

 الى بنقلھ االوامر وصدرت البرق سریان الخبر وسرى المختار عمر انھ من الجبل متصرف
 نفس مساء من عشر السابعة عند وصلھا حیث شدیدة حراسة تحت سوسة الى ومنھا سلطنة
 مكث سوسة الى سلطنة من الطریق اثناء حادث او ، عائق أي دون م١٩٣١ سبتمر الیوم
 الى باالسیر لیعود خصیصًا بنغازي من تحرك الذي) اورسیني (الحربي الطراد انتظار في ھناك

 االسئلة، إلیھ ووجھوا الدارتنا التابعین السیاسیین بعض معھ تحدث الرحلة اثناء وفي بنغازي
 ١٢ یوم وفي فیھ ھو الذي بالموقف تأثر أي دون وقوي ثابت وبصوت ھدوء بكل یجیب فكان

 حامًال بنغازي میناء الى اورسیني الطراد وصل عشر السابعة الساعة عند م١٩٣١ سبتمر
 المرات آالف نجا الذي الزمان اسطورة الرجل ھذا أیضًا وقال...)( ) المختار عمر االسیر معھ
 والقلب المفكر الرأس ألنھ واالحترام بالقداسة الجنود عند واشتھر االسر ومن الموت من

 ال فریدة ومھارة بصبر للقتال المنظم كان وكذلك برقة في) االسالمیة (العربیة للثورة النابض
  ( ).ایدینا في اسیرًا وقع واآلن طویلة سنین لھا مثیل

 طویلة سنین المعارك قاد المختار عمر بأن كتابھ في الخسیس غراسیاني من االعتراف وھذا
 النابض والقلب المفكر الرأس بأنھ ثم جدًا عالیة مكانة الى اتباعھ من محترم بانھ واعترف
 من اعتراف فھذا لھا مثیل ال التي والمھارة الصبر ثم برقة في المقدس االسالمي للجھاد
 حرب في طویلة تجارب ولھ العسكریة واالكادیمیة الحربیة الكلیات خریج غراسیاني الجنرال
 اسد بلقب قومھ بنو لقبھ حتى الصحراویة وحروبھ االولى العالمیة حرب الى االحتالل
  .االعداء بھ شھدت ما والفضل الصحراء

 مؤمن عربي كرئیس المختار عمر كان: (ایضًا المختار عمر عن غراسیاني الجنرال ویقول
 صدق بكل یحاربون الطرابلسیین الرؤساء مثل اتباعھ على كبیر تأثیر ولھ وطنھ بقضیة

 من المختار عمر وكان اللیبیة الحروب اثناء بي مرت تجارب عن ذلك اقول واخالص
 عن یختلف المختار عمر ان ومحبیھ، اتباعھ بین مقدسة مكانة من لھ لما الكبار المجاھدین
 ذنبھ المقدرة عند ورحیم للدین التعصب وشدید قاسي شك، بدون متدین شیخ فھو اآلخرین



 

 57 الصالبي محمد علي. د – المختار عمر

 كان الجبلیین مثل ، بغلظة ویعاملنا لسانھ علینا یسلط االوقات بعض وفي  كثیرًا یكرھنا الوحید
 في الموضوع كان اذا إال یھادن وال ابدًا یلین ال األحوال كل في ولسیاستنا لنا مضادًا دائمًا

 التصرفات رغم االحترام موضع دائمًا فھو مبادئھ ابدًا یخن ولم اللیبي، العربي الوطن صالح
 كل المختار عمر على ضیعت) بنقدین قصر (موقعة خیانة ان صالحنا غیر في منھ تحدث التي

  ( ).فیھا ترحمھ ان االیطالیة للدولة یمكن التي الفرص

 المنكبین عریض الجسم معتدل فھو المختار عمر وصف أما: (مذكراتھ في غراسیاني وقال
 علمیة ثقافة مثقفًا كان وحاد، حاضر بذكاء یتمتع ناصعة، بیضاء وشواربھ ولحیتھ رأسھ شعر
 ومتعصب متصلب حساب أي للمادة یحسب لم خارقة بنزاھة یتمتع ومندفع حاد طبع لھ دینیة
 الى وصل انھ رغم ووطنھ لدینھ حبھ إال الدنیا حطام من شیئًا یملك ال فقیرًا كان واخیرًا لدینھ،
 بوضوح یدل دقیق وصف وھذا)( ) كلھا للسنوسیة كبیرًا ممثًال اصبح حتى الدرجات أعلى
 وخاض المناصب اكبر بسببھا فتقلد ایاھا اهللا وھبھ التي الذاتیة وامكانیاتھ المختار عظمة على
 بشدة وصفھ وعلمیة دینیة ثقافة ومثقف والتدین الورع بصفات عدوه وصفھ المعارك اكثر

  .اتباعھ من االسالم یصنع الكریم المسلم یاأخي وھكذا الشدائد على والصبر المراس

  :بنغازي سجن في المختار دخول: ثالثًا

 مقابالت او اخبار بنشر مجلة او جریدة مراسل ألي یسمح لم بنغازي الى االسیر وصل وعندما
 مھما شخص أي یتمكن ولم المیناء في نزولھ عند المشاھدین من مئات الرصیف على وكان
 السجن سیارة فوق ونقل بالسالح المدججین بالجنود المحاط الموكب من یقترب ان مركزه كان

 كافة عن منعزلة خاصة صغیرة زنزانة في اودع حیث الرشاشة بالمدافع مسلحة قوة تصحبھ
 االستاذ الھادئة برقة كتاب مترجم ویقول وجدیدة شدیدة حراسة وتحت السیاسیین السجناء
 المختار عمر الجھاد بطل مع یتكلموا ان على الحظ أسعدھم الذین من كنت عامر سالم ابراھیم
 وكان والسجون االمن مراكز في المعتبرین االھالي كل أوقفوا فقد السجن في قیامھ اثناء

 بحراس المحلیین الحراس غیروا المختار عمرب وعندماأتى المركزي بنغازي سجن في نصیبي
 كان الزنزانة في اودعوه ان وبعد الفاشیستي الحزب من باالیطالیین والموظفین أریتریین

 علیھ الرجلین وقع ألجل البالي السجاد من قطعة االرض وعلى وقماش خشب من سریر ھناك
 االمام الى رجلیھ ومد الجدران على واستند علیھا وجلس الجدران بقرب الشھید فسحبھا
 ولم االرض على جالسًا الشھید رأى السجناء زنزانات على یتجول السجن مدیر كان وعندما
 بین من فناداني العربیة الیعرف المدیر وألن. االرض على جالس ھو لماذا یسالھ ان یستطیع
 كاألسد ھادر بصوت فاجاب الشھید، فسألت سؤالھ اترجم ان مني وطلب السیاسیین السجناء
 فانصعق الكالم فترجمت شأنھ من لیس فھذا ھمًا یحمل ال اجلس این اعرف أنا لھ قل: الھصور
 من یطیر كاد قلبي ان غیر االمر بلھجة مكانك الى ارجع ھیا وقال وجھھ واصفر المدیر

 قائم وھو عظیمًا كان كم المختار عمر اهللا رحم القاطعة االجابة ھذه سمعت عندما فرحًا صدري
  ( ).اسیر وھو واعظم

 بنغازي الى سوسة من الرحلة واثناء: (الجالد السفاك االیطالي الجنرال غراسیاني ویقول
 جواده ضرب عندما قائًال علیھ والقبض األسر في سقوطھ كیفیة عن ھامة معلومات لنا أعطى
 ورغم ذراعھ عظام في التشقق بعض لھ سببت مما الیمنى یده فجرحت االرض على وسقط
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 الفرسان فرقة ولكن الغابة في التي الشجرات احد في ویختفي لیبتعد نفسھ جر حاول اآللم ھذا
 أحاطت ما وسرعان الفرسان فرقة من الصواري احد علیھ تعرف وقد غرضھ وبین بینھ حالت

 منھم ضاع وقد وسیلة بكل انقاذه حاولوا رفاقھ بأن حدیثھ اثناء كثیرًا تأسف وقد قوتنا بھ
 عدم في االصلي عاملھا لھا الذخیرة قلة كذلك بغیتھم دون حالت الكثرة ولكن الرفاق بعض

 من اربعة ھناك بل والجھاد الثورة توقف یعني ال االسر في وقوعھ ان كذلك واثبت انقاذي
 ویوسف العبار وعبدالحمید الشامي عثمان بوموسى، حمد الشیخ وھم محلي یحلون القادة

 كثیرًا بالغ ولقد ، بجانبھ دائمًا كان النھ إلیھ أقربھم ھو االخیر وھذا المسماري بورحیل
 واستطرد. فارس ٤٠٠ عادي، مقاتل ٥٠٠ من یتكون دوره ان قال فقد الجنود لعدد بالنسبة

 سیزداد بل الدور وضع او القتال سیر یغیر وال یؤثر ال األسر في وقوعھ ان شارحًا قائًال
 دیني ولكن االیطالي الشعب اكره ألني ال الفاشیستیین االیطالیین احارب اني اضاف ثم قساوة
  ( ).الوطن أعداء ألنكم فیكم بالجھاد أمرني

 فكیف العموم على للنصارى ودًا نفسھ في یجد الصادقین المسلمین من احد أعلم ما قلت
 ال المختار عمر ان غراسیاني قول لكن اهللا، ابن عیسى ویقولون ثالثة ثالث اهللا یقولون بالذین
 الذي فھذا بقتالكم امرني دیني المختار عمر قول واما منھ ادعاء فھذا االیطالي الشعب یبغض
 ومتولي ومالكھم ، ورازقھم خالقھم بھا یدینون الكفرة للنصارى المسلم وبغض بحالھ یلیق

  .كبیرًا علوًا الظالمون یقولون عما وتعالى سبحانھ أمورھم

 عما ینتھوا لم وإن واحد الھ إال إلھ ومامن ثالثة ثالث اهللا ان قالوا الذین كفر لقد{: تعالى قال
 غفور واهللا ویستغفورنھ اهللا الى یتوبون أفال   إلیم عذاب منھم كفروا الذین لیمسن یقولون
  ).٧٢،٧٣،٧٤:اآلیات ، المائدة سورة. (}رحیم

 وتنشق منھ یتفطرن السموات تكاد إّد شیئًا جئتم لقد ولدًا الرحمن اتخذ وقالوا{  : تعالى وقال
  ).٩١ الى ٨٨ اآلیات: مریم سورة( } ولدًا للرحمن دعو ان ھدًا الجبال وتخر االرض

 یبغض ال بأنھ یقول ان الجلیل والشیخ الرباني العالم تمنع البینة الواضحة السابقة فاآلیات
  .الصلیب حمات اهللا اعداء

 إن : تاریخیة كلمات المختار عمر قال لقد : (قال الھادئة برقة كتابھ في غراسیاني واستطرد
 الحكومة یدي بین أنا واآلن وتعالى سبحانھ علمھ في وسابق اهللا بأمر تأكید األسر في وقوعي
 ولكم أسیرًا أخذتموني. مایشاء بي یفعل واهللا عندھا أسیرًا وأصبحت الفاشیستیة االیطالیة
 أن االیام من یوم في أفكر لم تأكید بكل أقولھ أن ارید والذي ماتشاؤون بي تفعلوا أن القدرة
  )( ).اهللا لقضاء راد فال ھذا ارادت اهللا مشیئة ولكن شدیدًا الضغط كان مھما لكم نفسي أسلم

 تجسدت وقد االسالم بھا جاء التي االیمان اركان من وھي والقدر القضاء عقیدة بعینھا وھذه
 یحزن أّال فعلیھ كتب قد لالنسان ماوقع تبین الكریمة اآلیات فھذه المختار عمر حیاة في

 في وال االرض في مصیبة من أصاب ما{: تعالى قال وقدره بقضائھ األمور الن والییأس
 وال مافاتكم على التأسوا لكي یسیر اهللا على ذلك ان نبرأھا ان قبل من كتاب في إال أنفسكم
  ).٢٢ آیة الحدید، سورة( }فخور مختال كل الیحب واهللا آتاكم بما تفرحوا
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 عباس ابن فعن   المصطفى واحادیث القرآنیة االیات على تعالى اهللا رحمھ المختار تربى وقد
 قد بشيء إال ینفعوك لم بشيء ینفعوك أن على اجتمعت لو األمة ان واعلم :   اهللا رسول عن
 علیك اهللا كتبھ قد بشيء إال یضروك لم بشيء یضروك أن على اجتمعوا وإن لك اهللا كتبھ
  ( ).الصحف وجفت االقالم رفعت

 في عمل الى وتحولت اهللا رحمھ الجلیل الشیخ قلب في مستقرة كانت الصحیحة العقیدة وھذه
 وسیرتھ مواقفھ كانت قلنا ان مخطیئن نكون وال بطولیة ومشاھد عقدیة مواقف جسدتھ حیاتھ
  .عقیدة رجل أنھ على تدل العطرة

  :السجن داخل العزة مواقف من: رابعًا

 أن سبتمبر من عشر الرابع أمسیة في) برقة لحكومة العام السكرتیر (رینسي الكمندتور اراد
 الشارف وابلغ السجن في وھو المختار عمر مع حرج موقف في الغریاني الشارف یقحم

 وذھب طلبھ، تلبیة من مانعًا الترى االیطالیة والحكومة مقابلتك طلب المختار بأن الغریاني
 ولم الرھیب السكوت خیم ألتقیا وعندما الجلیل الشیخ لمقابلة السجن الى الغریاني شارفال

 الحاصلة (عمر السید بھ مخاطبًا الشعبي المثل ھذا الغریاني الشارف فقال المختار یتكلم
 الى بحدة ونظر رأسھ رفع حتى المذكور المثل یسمع المختار وماكاد) مایتخبل والصقر سقیمة

 اردف ثم ھنیئة وسكت سواه مكروه على الیحمد الذي هللا الحمد: لھ وقال الغریاني الشارف
 وعظ الى حاجة في أكن لم أنني رشدا، أمرنا من لنا وھیئ رحمة لدنك من لي ھب رب: قائًال
 متعب أنني ، اهللا إلرادة والتسلیم الصبر فضائل وأعرف والقدر، بالقضاء أومن أنني تلقین، او
 وقال تأثره فزاد بھ غّرر بأنھ الغریاني الشارف أیقن وھنا ترید، ماذا لي فقل ھنا الجلوس من

 الشیخ فقال... طلبك على بناًء للمجيء نفسي أرغمت ولقد ھكذا أراك أن ماوددت: للمختار
 أن دون ووقف أحد، عند لي حاجة وال أحدًا أطلب ولن أطلبك لم أنا الشامخ والجبل الجلیل،
 بأنھ صّرح وقد حزین مھموم وھو منزلھ الى االخیر وعاد الغریاني، الشارف من جوابًا ینتظر
 الغریاني الشارف سئل ولما حیاتھ، طیلة بھ شعر ما نفسھ في ثقیل بشيء الیوم ذلك في شعر
 في بھا وقع التي ثیابھ ام السجن ثیاب أھي المختار عمر یرتدیھا كان التي الثیاب نوع عن

  :بھما مستشھدًا اآلتیان البیتان ھو جوابھ كان االسر

  جمیعھا تقاس لو ثیاب علیھ

  اكثرا منھن الفلس لكان بفلٍس      

  ببعضھا تقاس لو نفس وفیھن

  ( )وأكبرا أجل كانت الورى نفوس      

  :السفاح غراسیاني أمام المختار عمر: خامسًا

 ایطالیا حیر الذي الشامخ والطود األشم البطل یقف أن یریدھا لحكمة وجل عز المولى اراد
 الحقیر التافھ الرجل أمام جیوشھا، قلوب في الرعب واشاع الكاثولیكیة النصرانیة الكافرة
 كل في یرتفعون الذین أولئك من ، االخالق وضیع ، النفسیة حقیر ھذا غراسیاني المدعو
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 الطبل ذلك موسولیني جاء فلما االیطالي الجیش قادة من وكان مائدة كل على ویأكلون عھد،
 كان العالمیة، الزعامات صفوف في حشرًا نفسھ وحشر ایطالیا على الزعامة وادّعى االجوف،
 من أكثر فاشیستیًا وصار الجدیدة، للزعامة الطبول وقرع صفق من اول غراسیاني

 والطود األشم البطل وقف التافة الخسیس الذلیل الحقیر الرجل ھذا امام أنفسھم، الفاشیستیین
 فإن التفكیر، وتطیل الموقف ھذا في تفكر أن وتستطیع اهللا رحمھ المختار رعم شیخنا المنیف
 إذا االخالق وال الكرامة وال الرجولة وال الشرف، التعرف ، الوضیعة الحقیرة النفوس

 من وألونًا أصنافًا علیھ وتصب ، االفاعیل بھ تفعل حتى یدھا في یقع عدوھا یكاد فما خاصمت،
 بنقصھا شعورھا وشدة عدوھا، وعظمة بحقدھا إحساسھا شدة ، ذلك الى یدفعھا!! العذاب
  ( ).اسیرھا وكمال

 الى فورًا یعود وان باریس الى رحلتھ یقطع أن الحقیر الرجل ھذا الشماتة دفعت ذلك اجل من
 أن غراسیاني الشماتھ غریزة ودفعت االنعقاد الى الطائرة المحكمة یدعوا وأن بنغازي،
  ( ).بقلیل المحاكمة وقبل نفسھ، الیوم صبیحة في البطل یستدعي

 شخصیة فیھ ارى أني لي تھیأ مكتبي مدخل امام حضر وعندما : (مذكراتھ في غراسیاني یقول
 بالسالسل، مكبلتان یداه الصحراویة، بالحروب قیامي اثناء بھم التقیت الذین المرابطین آالف
 رأسھ مغطیًا كان ألنھ مضغوطًا وجھھ المعركة أثناء بھا أصیب التي والجروح الكسور رغم

 الذي أن لي یخیل وباالجمال بالبحر، السفر أثناء لتعبھ نظرًا بصعوبة نفسھ ویجر) بالجرد(
 أمام واقف ھاھو. االسر بمرارة یشعر إنھ رغم وھیبتھ منظره كالرجال لیس رجل أمامي یقف

 خلیفة) كابتن (النقیب المخلص ترجماني وكان وواضح ھادئ، بصوت ویجیب نسألھ مكتبي
 حاربت لماذا : سؤال اول لھ ووجھت طرابلس من خصیصًا معي احضرتھ الذي الغریاني خالد
  ( )الفاشیستیة؟ الحكومة متواصلة بشدة

  ( ).بذلك یأمرني دیني ألن -ج

  .القلیل وعددك الضئیلة بامكانیاتك برقة من تطردنا أن االیام من یوم في تأمل كنت ھل -س

  .مستحیًال كان ھذا ال -ج

  إلیھ؟ الوصول اعتقادك في كان ماالذي إذًا -س

 إال وماالنصر علینا فرض فھو الحرب أما ، مغتصبون ألنكم بالدي من طردكم إال شيء ال -ج
  .اهللا عند من

 وال ألنفسكم الضرر التجلبوا بمعنى} التھلكة الى بأیدیكم تلقوا وال{: یقول كتابك لكن -س
  .ھذا یقول القرآن الناس، من لغیركم

  .نعم -ج

  تحارب؟ لماذا إذًا -س

  ( ).ودیني وطني أجل من قلت كما -ج
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 التي المنظمة تلك السنوسیة أجل من تحارب أنت لھ قلت أن إال مني كان فما : غراسیاني قال
 تستغل المنظمة كانت نفسھ الوقت وفي السواء على والبالد الشعب تدمیر في السبب كانت
   .قلت كما والوطن الدین ال تحاربنا جعلك الذي الحافز ھو ھذا حق بدون الناس أموال

 تظن أن ولك تقول فیما حق على لست: المفترس كالوحش حادة نظرة الّي نظر: المختار عمر
 كما ال ووطني دیني أجل من أحاربكم أنني علیھا غبار ال التي الساطعة الحقیقة ولكن ماظننت

  :إلیھ االسئلة توجیھ في واستطردت رأسھ على من الجرد زال أن بعد وجھھ علّي بان قلت

  ) .قدین بن قصر (على بالھجوم وامرت الساریة المھادنة قطعت لماذا -س

 حتى رد بدون وبقیت عنھا یجیبني ولم) بادولیو (المارشال الى ارسلت شھر منذ ألنھ -ج
  .اآلن

 الذي البیان لھ وقرأت الدلیل وھاك نفسك في لحاجة المھادنة قطع أردت أنت ال الجنرال یقول
  :قال ثم مفكرًا رأسھ وحنى األمر بادئ في یرد بتوقیعھ؟ولم المصریة الجرائد فوق نشره

 عدم ھو وإنما الدلیل ھو ھذا لیس ولكن بتوقیعي مصر في البیان نشرت نعم - المختار عمر
  .اعیاء راسھ حنى بل شیئًا یزد ولم الھدنة، شروط تنفیذ في معنا تجاوبكم

  .وبیاتي ھوبر الطیارین بقتل أمرت ھل -س

  .الحرب ھي والحرب الرئیس مسؤولیة ھي الواقع في والتھم االخطاء كل: نعم -ج

  .حروبك مثل وسلب قتل ال حقیقیة حربًا كان لو صحیح ھذا لھ قلت : الجنرال

 الحرب لك أكرر والزلت الكالم ھذا تقول الذي وانت نظر إعادة فیھ رأي، ھذا: المختار عمر
  .الحرب ھي

 رحمة على الحصول في حق وكل أمل كل ضیعت) قدین قصربن (موقعة في بموقفك: الجنرال
  .الفاشیستیة االیطالیة الحكومة وعفو

 كل وعلى) االسالمیة العقیدة في والقدر القضاء معنى لتفسیر كلمة (مكتوب: المختار عمر
 أدافع أن استطاعتي في وكان طلقات ست معي كانت علّي القبض وألقي جوادي وقع عندما
 الصواري فرقة من الجنود أحد وھو علّي قبض الذي حتى مني یقترب من كل وأقتل نفسي عن

  .نفسي أقتل أن كذلك إمكاني في وكان معكم المتطوعین

  تفعل؟ لم ولماذا: الجنرال

  .یكون أن مقدرًا كان ألنھ: المختار عمر

 على وبسقوطھ ظھره فوق بندقیتھ كانت علیھ القبض إلقاء بعد فیما تحقق قد ولكن: الجنرال
 الجروح أثر من وكذلك بسرعة استعمالھا من یتمكن لم وبالتالي نزعھا یستطیع لم األرض
  ( ). والتقدیر باالعتبار جدیر الحقیقة في وھذا الیمنى بیده الذي والكسر
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 المختار عمر بقوة یعترف رهانتصا ونشوة وطغیانھ تجبره إبان السفاح من اعتراف وھذا
 المختار عمر رثاء في اهللا رحمھ شوقي وقال مثیل یرلھا لم التي وجھاده بطولتھ فیھ ویقدر

  :الموقف ھذا مایجسد

  وضحیھ المدى على یصیح جرح

  ( )الحمراء الحریة تلتمس      

   .أجلس بأن اتركني االقل على السن في طاعن أنا ترى كما: المختار عمر

 بوضوح وجھھ لي ظھر االثناء ھذه وفي مكتبي أمام كرسیھ على فجلس لھ أشرت: الجنرال
 كیف أفكر وبدأت وجھھ في االحمرار بعض فرأیت جانبیًا تأملتھ وقد الموقف رھبة زالت وقد
 من نابع وصوتھ االمام الى ثابتة نظراتھ كانت یتكلم ھو وبینما. المعارك ویقود یحكم كان

 الن القدیس، ھو ھذا ثانیة وفكرت ھدوء وبكل ثابتة بكلمات شفتیھ بین من ویخرج أعماقھ
 . وتأثر حماس بكل الدین عن یتكلم صادق مؤمن أنھ تأكید بكل یدل والجھاد الدین عن كالمھ

 بأن) المجاھدین یعني (العصاة تأمر أن یمكنك یوم كم وجاه نفوذ من بمالك: فجأة لھ قلت ثم
  .الحرب وینھوا اسلحتنا ویسلموا لحكمنا یخضعوا

 جدوى وبدون: قائًال واستطرد شيء أي أعمل أن الیمكنني كأسیر أبدًا مجیبًا: المختار عمر
 ھنا وأنا السالح نلقى أو والنسّلم اآلخر بعد الواحد كلنا نموت أن أقسمنا أن سبق الثوار نحن
  .عندكم وثابت حقیقي ماأظن على ھنا استسلمت أن لي یسبق لم

 التي طویلة والخبرة سابق وقت في تعارفنا تم لو ذلك یمكن متماسك وانا لھ قلت: الجنرال
  .وازدھارھا البالد تھدئة سبیل في حال احسن الى نصل ان علینا لكان علیكم أخذتھا

 ھو الیوم یكن ال ولم: قال وثابت جھوري، وبصوت عمق بكل حاجیبھ رفع) : المختار عمر(
  .عنھ تقول الذي الیوم ذلك

  .األوان فات لقد: فأجبتھ: الجنرال

 أن اللحظة تلك في فكر المختار عمر ربما بیننا فیما المحادثة نوقف ان رأیت الحد ھذا وعند
 سلطتنا الى ویخضعوا السالح أتباعھ یسّلم أن أجل من الجبل الى ستبعثھ االیطالیة الحكومة

 األوان فات لقد وعلیھ یستسلموا ولن جمیعًا یموتون بأنھم لحظات منذ قالھا لقد : ال ولكن
: لھ قلت ثم . یعد ولم انھار قد قلیل منذ الح الذي االمل إن المحاولة من فائدة ال بنفسك وقلتھا

  . الفضي إطارھا في نظاراتھ علیھ وعرضت ھذه تعرف ھل

  ).السانیة وادي (معركة وھي المعارك احدى اثناء مني وقعت وقد لي إنھا نعم: المختار عمر

  .یدي بین أسیرًا ستقع بأنك اقتنعت الیوم ذلك منذ: فأجبتھ) الجنرال(

  .بدونھا جیدًا أبصر أعد لم ألني لي ترجعھا ھل : مكتوب: المختار عمر

  .یدیك بین وصاحبھا ھي اآلن منھا الفائدة ما ولكن یقول واستطرد
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 مقدسة قضیة أجل من تحارب اهللا من محمیًا نفسك تعتبر أنت اخرى مرة: لھ قلت) الجنرال(
  وعادلة؟

 اهللا ماكتب إال یصیبنا لن قل{ : تعالى اهللا قال. ذلك في شك أي ھناك ولیس نعم) المختار عمر(
  .العظیم اهللا صدق} لنا

 كل برقة في االخضر الجبل الى نالوت من المسلحة قواتي أمام. لك ماأقولھ الى استمع إذًا
 میدان في قتل من ومنھم ھرب من منھم) المجاھدین رؤساء یعني (العصاة ورؤساء مشایخ
 كان من حیًا یدي بین أسیرًا یقع أن العجیب من ألیس یدي في حیًا احد أي منھم یقع ولم القتال
  سواه؟؟ دون اهللا من المحمي ابدًا یغلب لم الذي الزمن اسطورة یعتبر

  .وعزم قوة على یدل بصوت قالھا ... اهللا مشیئة تلك) المختار عمر(

 فإني ولھذا قویًا دائمًا كنت بأنك وأؤمن أعتقد تجعلني وتجاربھا الحیاة: لھ قلت) الجنرال(
  .الظروف تكن ومھما لك یحدث مھما كذلك تكون أن أتمنى

 بھ تحیط نور من ھالة كأن وضاء جبینھ كان ، لالنصراف لیتھیأ وقف عندما) المختار عمر(
 ، والصحراویة ، العالمیة والحروب المعارك خاض الذي أنا الموقف جاللة من قلبي فارتعش
 بحرف أنبس أن استطع ولم ترتعشان شفتاي كانت فقط ھذا ورغم الصحراء، باسد ولقبت
 وقوفھ وعند المساء في للمحاكمة لتقدیمھ السجن الى بإرجاعھ وأمرت المقابلة فأنتھت واحد
  .بالحدید مكبلة كانت یدیھ ألن یتمكن لم ولكنھ لمصافحتي یده یمد أن حاول

  ( ).وتقدیر إعجاب بكل إلیھ أنظر وأنا علّي دخل كما مكتبي من خرج لقد

  :اهللا رحمھ شوقي قال

  حدیده ثقل یجر االمیر واتى

  رقطاء حیة یجرجر أسد      

   :اهللا رحمھ المختار عمر محاكمة: سادسًا

 الطلیان لھا أعد التي المحاكمة تلك جرت م١٩٣١ سبتمبر ١٥ في مساًء الخامسة الساعة في
  . وموضوعًا شكًال صوریة محاكمة وكانت القدیم) برقة برلمان (بناء مكان

) المشنقة (أعدوا قد واحد بیوم المحاكمة بدء قبل كانوا اهللا قبحھم الطلیان أن ذلك ودلیل
 الحدیث نھایة في ذلك لتلمس وإنك صدوره، قبل الحكم وتنفیذ اإلعدام ترتیبات من وانتھوا

 أو لك حدث مھما شجاعًا تظل أن ألرجو إني (لھ قال حیث غراسیاني وبین البطل بین دار الذي
  ). بك نزل

 فال شنقًا، تعدم سوف یامختار إنك ومعناھا والشماتة، والدناءة بالخبث تفوح لكلمات وإنھا
 أن قبل الجبن من لمات شیخنا موقف في غراسیاني كان لو عندي والشك المشنقة أمام تجبن
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 یقول ثم سمو بعد سموًا یزداد الجھاد وقائد الكریم وأستاذنا الجلیل شیخنا ولكن نقةللمش یساق
  ). اهللا شاء إن(

 مكبًال الجلسة قاعة إلى المختار عمر بالسید الطلیان جاء (فیقول ذلك العنیزي الدكتور ویصف
 وأحضر عمر السید بجوار القاعة في مكاني وكان .. جانب كل من الحرس وحولھ بالحدید،
 استجواب وبدأ الجلسة افتتحت فلما (ھرمس نصرت واسمھ الرسمیین التراجمة أحد الطلیان
 فأمر االرتباك، علیھ وظھر تأثره إخفاء الیستطیع جعلھ حدًا بالترجمان، التأثر بلغ السید،
 وھو الیھود، أحد على االختیار فوقع آخر ترجمان وإحضار بإستبعاده المحكمة رئیس

 عمر السید وكان المترجم، بدور لمبروزو وقام (الجلسة في الحاضرین بین من لمبروزو،
 اإلیطالیین الطیارین حادث خصوصًا الوقائع، بعض للمحكمة یصحح صریحًا، جریئًا اهللا رحمھ
  ( ). وبیاتي أوبر

  . باإلعدام السید على الحكم فطلب بیدندو، العام المدعي وقف ومناقشتھ السید استجواب وبعد

 یدعى إیطالیًا ضابطًا وكان عمر السید عن بالدفاع إلیھ المعھود المحامي دور جاء دماوعن(
 في المختار عمر على عیناي وقعت إذا البتھ أتردد ال كجندي: (وقال وقف لونتانو، الكابتن
 وقد ولكنني وأكرھھ، أمقتھ كإیطالي ذلك وافعل وقتلھ علیھ الرصاص إطالق في القتال، میدان
 بذلك وأقصد نفسھ، اإلعدام من ھوًال أشد نظري في ھو حكمًا، اطلب فإني عنھ الدفاع كلفت
  ). وشیخوختھ سنھ لكبر نظرًا الحیاة مدى بالسجن علیھ الحكم

 أن المحكمة رئیس من وطلب المحامي على الحدیث وقطع العمومي، المدعي تدخل وعندئذ
 من ولیس الموضوع، عن خرج الدفاع أن إلى ھذا طلبھ في مستندًا مرافعتھ إتمام من یمنعھ
 القاضي أمر ،( )المحكمة ووافقت وشیخوختھ المختار عمر سن كبر عن یتكلم أن حقھ

 عمر إن: وقال بحدة المحامي تكلم وھنا بإیجاز، ویتكلم الموضوع عن الیخرج بأن المحامي
 عدو عنوة احتلھا من كل ویعتبر فیھا وجودكم قبل األرض ھذه ولید أمامكم ھو الذي المختار

 أعطتھ حق ھذا دونھا یھلك أو منھا یخرجھ حتى قوة من مایملك بكل یقاومھ أن حقھ ومن لھ
 على الحكم وإصدار المحامي بإخراج الحاضرین من الصیاح كثر وھنا واإلنسانیة، الطبیعة لھ

 ألي التخضع الحقة العدالة قائًال استمر المحامي ولكن. العام المدعي بھ طالب الذي المتھم
 خارج الفوضى قامت وھنا وإنسانیتنا ضمیرنا من تنبع أن یجب وإنما غوغاء ألیة وال سلطان

 مبال غیر دفاعھ في استمر المحامي ولكن المحامي، على محتجًا العام المدعي وقام المحكمة،
 من انتدبت الذي المختار عمر المتھم ھذا إن: قائًال ضمیره یحكم أن القاضي حذر بل ھذا بكل

 أتم ما بعد العمر من لھ بقي وماذا السنون كاھلھ حنت ھرم شیخ عنھ أدافع أن حظي سوء
 ألنھ عنھ العقوبة) تحقیق (من رحیمة تكون أن المحكمة عدالة من أطلب وإني سنة السبعین
 التاریخ حكم محكمتكم عدالة أحذر وإنني أخف بحكم انصفتھ إذا العدالة والیضر حق صاحب

 الضجیج كثر وھنا المضطرب العالم ھذا في مایحدث كل وتسجل تدور عجلة فھو الیرحم ألنھ
  . ودفاعھ المحامي ضد الخارج في

 حذرت لقد المستشارین حضرات القاضي سیدي: قائًال دفاعھ في استمر المحامي ولكن
 على الحكم تخفیف طلب إّال أضیفھ ما لدي ولیس والتاریخ اإلنساني العالم مغبة من المحكمة

  ). وشكرًا ودینھ أرضھ عن الذود من الحق صاحب الرجل ھذا
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 مضي وبعد للمداولة الجلسة برفع القاضي قاطعھ احتجاجھ لمواصلة العام النائب قام وعندما
 یحضر لم المحامي بینما العام والمدعي والمستشاران القاضي دخل االنتظار من قصیرة فترة

 عمر إلى الحكم ترجم وعندما الموت حتى شنقًا المختار عمر بإعدام القاضي الحكم لتالوة
  ( ). راجعون إلیھ وإنا هللا إنا - المزیف الحكمكم اهللا حكم الحكم قائًال شجاعة بكل قھقھ المختار

 عبارتھ، إلیھ ینقل أن الترجمان فسأل .. عمر السید ماقالھ یعرف أن المحكمة رئیس وأراد
 المحكمة ھذه حضروا الذین أنفسھم اإلیطالیین وجوه على العمیق التأثیر بدا وعندئذ، ففعل،

  . واحد آن في وبسالتھ الحبیبة بلیبیا المجاھدین شیخ لشجاعة إعجابھم وأظھروا الصوریة

 فحسب، دقیقة عشرة وخمس واحدة ساعة نھایتھا إلى بدئھا من استغرقت فقد المحكمة، وأما
 أن تعالى اهللا إرادة قضت وكذلك والربع السادسة الساعة إلى مساء الخامسة الساعة من

  ( ). الربانیة الحكمة وتمضي اإللھیة اإلرادة لتتم البطل، مصیر في الطلیان یتحكم

 سورة(} یشركون عّما وتعالى اهللا سبحان الخیرة لھم ماكان ویختار مایشاء یخلق وربك{
  ). ٦٨ آیة القصص،

 سورة(} علیم شيء بكل واهللا قلبھ یھد باهللا یؤمن ومن اهللا بإذن إّال مصیبة من أصاب ما{
  ). ١١٠ آیة: التغابن

  :الحبیبة بالدنا في الجھاد شیخ إعدام: سابعًا

 نفذ صباحًا التاسعة الساعة عند ١٩٣١ سنة من األربعاء یوم صباح من سبتمبر ١٦ یوم وفي
 الجبل وأسد الجھاد شیخ في شنقًا االعدام حكم بنغازي مدینة جنوب) سلوق (في الطلیان
   .ومریر طویل جھاد بعد االخضر

 ان على حرصوا انھم وذلك ، الشعوب تاریخ في عجبًا یفعلوا أن باالیطالیین الخسة ودفعت
 من االھالي من كبیرًا وعددًا بنغازي، أعیان فأرغموا التنفیذ لمشاھدة عظیمًا حشدًا یجمعوا
 حد على . نسمة الف عشرین عن یقل ماال فحضر التنفیذ عملیة حضور على الجھات مختلف

  ( ).الھادئة برقة كتاب في غراسیاني قول

 االعتقال معسكرات في المعتقلین واالعیان االھالي الطلیان ارغم لقد ( العنیزي الدكتور ویقول
 ارغمھم الذین اولئك احد وكنت التنفیذ وحضور المحاكمة، حضور على بنغازي في والنازلین
 لم جلدتي، ابناء سائر شأن ذلك في شأني الحزن بي استبد وقد ولكني المحاكمة، على الطلیان

 حضور من الطلیان یعفني ولم فمرضت، المشنقة حبل على المجاھد البطل رؤیة استطیع اكن
   .الحضور عن وعجزي مرضي من تیقنوا عندما اال المشئوم، الیوم ذلك في التنفیذ

 ینطق وھو نادرة وشجاعة ثابتة بقدم فیھا المختار سار التي تلك رھیبة ساعة من ویالھا
 ، اهللا اال الالھ ان أشھد الشھادتین یردد المختار ضل وقد ، المشنقة حبل الى بالشھادتین

  .اهللا رسول محمد ان وأشھد

 وبمجرد وقدره، اهللا لقضاء وارتیاحًا بالشھادة استبشارًا وجھ یتھلھل الجلیل الشیخ كان لقد
 على االعدام ساحة فوق الفضاء في تحلق الطائرات اخذت المشنقة موقع الى وصولھ
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 الیھم یتحدث ربما اذا المختار عمر الى االستماع من االھالي لمنع مدوي وبصوت إنخفاض،
   .وھدوء ثبات في المشنقة حبل وصعد یسمعونھ كالمًا یقول او

 ھذا ، مرضیة راضیة ربھا الى الطاھرة روحھ فصعدت المظالم حبل الجالد فیھ اعمل وھناك
 عمر الىالسید ینظرون الرھیب المشھد ھذا الى یساقون جاءوا الذین اولئك من الجمیع وكان
 راضیة، ابتسامة ثغره وعلى بالحدید مكبلتین یداه وكانت ثابتة، بخطى المشنقة الى یسیر وھو
 منھ المقربین بعض سمعھ وقد وطنھ، ألبناء األخیرة التحیة بمثابة كانت التي االبتسامة تلك

 أحد وكان الصالة آذان ھادئ بصوت یؤذن وھو المشنقة ساللم صعد أنھ لیبیون ومنھم
 في المشنقة حبل الجالد وضع عندما فسمعھ إلیھ، الحاضرین أقرب من اللیبیین الموظفین

 آیة: الفجر سورة(} مرضیة راضیة ربك الى ارجعي المطمئنة النفس أیتھا یا{: یقول عنقھ
٢٧،٢٨.(  

 یقول كان لقد ووطنھ ودینھ عقیدتھ سبیل في موتھ وجعل الجلیل الشیخ دعاء اهللا استجاب لقد
  )( ).المباركة القضیة ھذه سبیل في موتي اجعل اللھم

  :مطران خلیل القطرین شاعر ویقول

  تسلیمًا الرأس یعلو والسیف أبیت

  ضیما أن الحر جود بالروح وجدت      

  حكمتھ المختار یاعمر هللا

  مظلوما ماالقیت تالقي ان في      

  أجال عجلوا ان فما یقتلوك ان

  ومحتوما مقدورًا كنت مذ كان قد      

  ( ).مجلد من أكثر لوجدناھا ذلك تتبعنا ولو والكتاب االدباء تأبینھ في وتكلم الشعراء رثاه ولقد

 بإذن إال تموت أن لنفس وماكان{ : تعالى اهللا بقول اهللا رحمھ المختار عمر استشھاد ونختم
 وسنجزي منھا نؤتھا اآلخرة ثواب یرد ومن منھا نؤتھ الدنیا ثواب یرید ومن مؤجال كتابًا اهللا

 وماضعفوا اهللا سبیل في أصابھم لما وھنوا فما كثیر ربیون معھ قاتل نبي من وكأین الشاكرین
  ).١٤٥ آیة : عمران آل سورة(} الصابرین یحب واهللا استكانوا وما

 المعاصرة حیاتنا في كثیرًا تفیدنا وعبرًا دروسًا نستخلص العطرة المختار عمر سیرة ومن
 تعالى قال كما حالھ كان ولكن استشھد من أول وال جاھد من أول اهللا رحمھ المختار عمر لیس

 اهللا حسبنا وقالوا إیمانًا فزادھم فاخشوھم لكم جمعوا قد الناس إن الناس لھم قال الذین{: 
  ).١٧٢آیة : عمران آل سورة(} الوكیل ونعم

 وھذا اهللا إال الیخشى فأصبح قلبھ في معانیھ واستقرت باهللا آمن إنھ الفذة شخصیتھ ومفتاح
  .الحریة معاني أعلى في الحر االنسان وھو البشریة ماعرفتھ اقوى ھو المسلمین من الصنف
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 كل من قلبھ وخلص والشھوات الشبھات ومن والضالل الشركیات ومن االوھام من قلبھ جرد
 شدید كان ھنا ومن هللا، المراقبة كثیر كان إلیھ، الصحیح التوحید دخول وبین بینھ تحیل ظلمة

 راسخًا كان ولذلك اهللا لتوفیق اھًال جعلھ اهللا من وخوفھ العقاب شدید إنھ یعلم اهللا من الخوف
  ( ).االشم كالجبل

 بدأوا قد الناس كان التي االیمان معاني أحیا ، یندثر كاد شیئًا أحیا إنھ ، سیرتھ في فالفرید
  .مماتھ وفي حیاتھ في مباركًا فعاش التقوى على اسس بنیان إنھ عنھا ینصرفون

 اكتمل فلما السنوسیة دعاة ایدي على تربى ، بإذنھ اهللا الى داعیا كان إنھ ، الثانیة والعبرة
  .وعلمھ القرآن تعلم من وخیركم وبشر، وأنذر االمانة وبلغ الرسالة ادى ، وترعرع

 المنحرف، بالتدین ھو فال الیتجزأ، كًال یأخذ لدینھ، صحیح فھم على كان إنھ االخرى، والعبرة
 أن الیصح االسالم ان یعلم مؤمن، رجل ھو وإنما ، الدین جوھر عن البعید بالتدین ھو وال

  .كلھ بھ یعمل أن علیھ وإنما بعضھ، ویترك بعضھ یؤخذ

 الذین اهللا، سبیل في المقاتلین طبیعیة وتلك شیخوختھ رغم وحیویتھم الشباب حرارة في وكان
 المخلصین الن ، للشھرة یسع لم انھ االخرى، والعبرة غیره أحدًا والیخشون اهللا یخشون
  ( ).وتعالى سبحانھ اهللا رضى عن یبحثون وإنما الشھرة عن الیبحثون

 اعداءه إن اآلخرة في برحمتھ یتغمده أن اهللا ونسأل الدنیا في ذكرًا لھ اهللا جعل ولذلك
 في البریطانیة التایمز صحیفة فھذه والجھادیة والكفاحیة البطولیة سیرتھ اعجبتھم االوروبیین

 االیطالیون حقق: (إیطالي نصر عنوان تحت م١٩٣١ سنة سبتمبر ١٧ في نشرتھ مقال
 أسروا فلقد برقة، في السنوسیین المتمردین على حملتھم في حاسمًا ونجاحًا خطیرًا انتصارًا
 الصحیفة تستمر ثم...) الضاري العنیف القبیلة شیخ المختار عمر الرھیب الرجل وأعدموا

 یقبل لم الذي والمختار الثوار، بقیة مقاومة سیشل مصیره أن جدًا المحتمل ومن: (تقول حتى
 لھ یقدمھ ماكان على وعاش جھادال سبیل في ماعنده كل وأنفق ایطالیا، من مالیة منحة أي

 لحماستھ اعجاب محل كان ، ورق قصاصات مجرد الكفار مع االتفاقیات واعتبر اتباعھ،
  ( ).لشجاعتھ مرموقًا كان انھ ، الدیني واخالصھ

 وقلبھا الثورة عقل وكان وذكیًا، مخلصًا المختار عمر كان (قائًال اإلیطالیین أحد وصفھ وقد
  ). ببرقة

 لم فدائیة حرب من سنوات تسع الفاشستیة إیطالیا حارب فقد رائعًا، انجازه كان: آخر وقال
 واتباعھ المختار عمر عند بالنفس واالستشھاد والتضحیة التحدي وكان ذاتھا في ضعیفة تكن
  ( ). نبیًال شیئًا

  : نقول ونحن

  األعداء بھ شھدت ما والفضل    ضراتھا لھا شھدت وملیحة

 للعلم كلھا مكرسة بلیبیا األخضر الجبل في المجاھدین شیخ المختار عمر حیاة كانت لقد
 السنوسیة الحركة رواد من وكان اهللا سبیل في والجھاد اإلسالم على الناس وتربیة والدعوة
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 ولم یھادن لم سالحھ، ممسكًا جواده صھوة معتلیًا الجھاد منادي نادى حین حیاتھ فقضى
 العدد في التكافؤ عدم ورغم اإلمكانات قلة رغم للند الند مقارعة دینھ أعداء قارع بل یستسلم
 الجھاد میادین في وعمقًا صالبة ازداد الذي الیقین، وقوة اإلیمان استعالء ولكنھ والعدة

 خاصة لیبیا تاریخ في بارزًا معلمًا سیظل اهللا رحمھ المختار عمر جھاد إن المعارك، وساحات
 من عظیمة نماذج والیزال صنع اإلسالم أن على دلیًال وسیظل عامة اإلسالمیة األمة وتاریخ

  ( ).  اإلیمان عطاء ھو إنما الحقیقي العطاء أن وعلى العصور مر على البطوالت

 متعددة جوانب في والبحث الدراسة تستحق مدرسة اهللا رحمھ المختار عمر الجلیل الشیخ إن
 حتى وال حقھ الشیخ أعطیت ما اهللا ویعلم والجھادیة والتربویة والدعویة العلمیة شخصیتھ في

 مما وأجل كتبت مما أعظم إنھ نفسي قرارة في صادقًا عمیقًا إحساسًا وأحس حقھ بعض
 الرحمة اهللا من فعلیھ الحبیبة لیبیا في الجھاد أبطال سیرة من عایشت من وأفضل توھمت

  . النقیة العطرة الزكیة بسیرتھ اهللا ونفعنا الكرام المیامین إخوانھ وعلى والرضوان والمغفرة

 عند وكذلك القتال وساحات النزال میادین في اتباعھ من اإلسالم یصنع الكریم أخي یا وھكذا
 الوقفات ھذه وإن تحفھ اهللا ورعایة تحركھ العقیدة ألن الظلمة، والجالودة الطغاة أمام الوقوف
 لألجیال ونعلمھا ذھب من بحروف نكتبھا أن بنا لحري لیبیا في الجھاد شیخ سیرة من الخالدة
 ومظاھرھا السماء عنان في تلوح بوادره بدأت قد مجید مشرق لغد األشبال علیھا ونربي

 قبل من عدیدة مخاطر من الرجوع ھذا مایحف مع لدینھا المسلمین شعوب رجوع في متجسدة
 ولو نوره متم واهللا اهللا نور یطفؤا أن لھم وأنى الظلمة والحكام والمالحدة والنصارى الیھود
  . الكافرون كره

 على ثم حولنا ومن وأسرنا نفوسنا على دینھ وتطبیق تحقیق في باهللا نستعین أن إال علینا فما
  . أجمعین الناس

 استخلف كما األرض في لیستخلفنھم الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذین اهللا وعد{: تعالى قال
 یعبدونني أمنًا خوفھم بعد من ولیبدلنھم لھم ارتضى الذي دینھم لھم ولیمكنن قبلھم من الذین

  ). ٥٥آیة: النور سورة(} شیئا بي الیشركون

  ).٤٠آیة الحج، سورة(} عزیز لقوي اهللا إن ینصره من اهللا ولینصرن{

  ). ١٠آیة فاطر، سورة(} جمیعًا العزة فاهللا العزة یرید كان من{

   الشعر من المختار عمر الشیخ تأبین في ماقیل بعض: ثامنًا

  : شوقي أحمد الشعراء أمیر قال -أ

  لواء الرمال في رفاتك ركزوا

  مساء صباح الوادي یستنھض    

   

  دم من منارًا نصبوا ویحھم یا
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  البغضاء الغد جیل إلى یوحي    

   

  غد في العالقة جعلوا لو ماضر

  وإخاء مودة الشعوب بین    

   

  وضحیة المدى على یصیح جرح

  الحمراء الحریة تتلمس    

  

  بالفال المجرد السیف أیھا یا

  مضاء الزمان على السیوف یكسو    

   

  مھند كل غمد الصحارى تلك

  بالء العدو في فأحسن أبلى    

   

  أمیة شباب من موتى وقبور

  إحیاء یبرحوا لم وكھولھم    

   

  معقل منھم بالجوزاء الذ لو

  الجوزاء أبراجھا على دخلوا    

  

  وجبالھ سھولھ الشمال فتحوا

  الخضراء فاستعمروا وتوغلوا    

   

  ركنھا فطاول حضارتھم وبنوا
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  الشماء وجلق السالم دار    

   

  الطو على المبیت فأخترت خیرت

  ثراء تلم أو جاھا تبن لم    

   

  الضما على تموت أن البطولة إن

   الماء تعب أن البطولة لیس    

  

  ولحدھا األسود مھد افریقیا

   ونساء أراجال علیك ضجت    

  

  دیارھم اختالف على والمسلمون

   عزاء المصاب مع الیملكون    

  

  قبورھم وراء من والجاھلیة

   والفلحاء الخیل زید یبكون    

  

  وحفظھ الكریم اهللا ذمة في

   الصحراء وسد ببرقة جسد    

  

  أعظما الوقائع رحى منھ تبق لم

   دماء الرماح تبق ولم تبلى،    

  

  ضیغم بقیة أو نسر كرفات
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   ھباء السافیات وراء باتا    

  

  على یغزو یكن لم البداوة بطل

   لالجواء یركب یك ولم) تنك(    

  

  صھواتھا حمى خیل أخو لكن

   الھیجاء أعرافھا من وأدار    

  

  بمھجة أمسى األرض قضاء لبى

   قضاء للسماء إال تخش لم    

  

  كأنھ الجبین مرفوع وفاه

   رداء القضاة إلى جر سقراط    

  

  ینفجر لم سنھ تمالك شیخ

   بكاء العقاب خوف من كالطفل    

  

  سرائھا في عاش أمور وأخو

   الضراء فتوقع فتغیرت    

  

  ترى ولن الحدید، في تزأر األسد

  استخذاء بكى ضرغاما السجن في    

  

  حدیده ثقل یجر األسیر وأتى
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   رقطاء حیة یجرجر أسد    

  

  ینوء فلم القیود بساقیھ عضت

   فناء السنون بھیكلھ ومشت    

  

  شاھق مناكب ركبت لو سبعون

   أعیاء ھضباتھ لترجلت    

  

  نصیبھا القاضي،وفات عن خفیت

  نبالء قادة جند رفق من    

  

  مھذب قلب كل تعطف والسن

   اآلباء وأدرك الجدود عرف    

  

  ماجدا أغلب الجالد إلى دفعوا

   االسراء ویطلق الجراح یأسو    

  

  سالحھ ذخر األقران ویشاطر

   األعداء خوانھ حول ویصف    

  

  منیة المھین الحبل وتخیروا

   الحوباء حولھ یلفظ للیث    

  

   النجالء الطعنة یعطي كان من    والقنا الصوارم على الممات حرموا
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  أولغت الحضارة ید رأیت إني

   وبناء تارة ھدما بالحق    

  

  أوطانھم في الناس حقوق شرعت

   والضعفاء الضیم ُأبات إال    

  

  أسامُع القریب الشعب أیھا یا

   رثاء الشھید عمر في فأصوغ    

  

  وحرمت الخطوب فاك الجمت أم

   األصغاء تُخاطُب حین أذنیك    

  

  خالُد باق وأنت الزعیم ذھب

   الزعماء واختر رجالك فانقد    

  

  الوغى تكالیف من شیوخك وأرح

  ( ) األعباء فتیانك على وأحمل    

  

 ذكرى أول بمناسبة وذلك بمصر بمغاغة لملوم مدرسة ناظر عبدالوھاب نعمان األستاذ قال -ب
  : الثانیة العالمیة الحرب أثناء اللیبیون بھا قام للشھید

  دفین النفوس ألم بھا ذكرى

  یلي الصخور صلد لھ وأسى    

  ن

  ضحیة رفاة في شعب وسقام
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   سجین بالفالة قطر ونداء    

  

  أذراعھا دم من ثكلى ودموع

   أمین والرحاب) برقة سفاح(    

  

  مكبال یساق بطل على صاحت

  والدین والحمى، عرضي،: قال إذ    

  

  لكما أعزل شعب فارتاع

   عرین البالد في ركن كل في    

  

  أسرة قامت الجغبوب واحت من

   ویقین ھدى یربطھا باهللا    

  

  والتقى والمھابة األمارة بیت

  شئون ھناك ماجدت والعزم    

  

  لوائھا تحت األبطال فاصطفت

  والمسنون الھندي وتجرد    

  

  نارھا یذكى المھدي والسید

  یبین ضل واالقدام بالحزم    

  

  ساحتھا في الفرسان یستنھض
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  ورھین لھ منقاد والشعب    

  

  إرضائھا في الموت یستعذبون

  المطعون یضحك برقة حب في    

  

  بھمة الجھاد في عامًا عشرون

   جفون المنام فیھا تكتحل لم    

  

  قیصر ممالك فتحوا األلى صبر

   حصین وھو األیوان وتسوروا    

  

  عھده سالف لإلسالم كان لو

   معین الضعیف للجار والجار    

  

  الطوى على الجھاد أبطال مابات

  ضنین وھو الشرق یستنجدون    

  

  بغلھ سار كیف نفسي یالھف

   یزین الرھیب للسرج كان من    

  

  لھ ومن الشھید مختار بن عمر

   وحنین لوعة قلب كل في    

  

  )جعفر (نھایة یحكي فختامھ
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  التأبین فیھما لي حلى حتى    

  

  مجندال الحصان رأت قد عیناه

   ھتون والرصاص أطبق والجو    

  

   الحین یحین أن حتى یلقیھ    فما قطعت وإن الیمنى في والسیف

  

  جھاده القدیر هللا كان من

   المغبون أنھ یعلم والحق    

  

   في والموت عزمھ عن الینثني

   مرھون جاثم المشانق حبل    

  

  قضاتھم قال حیث إال ماردَّ

   رنین الجھور الصوت وفي نعم،    

  

  روحھ المظالم حبل على فاضت

   تكون علیھ ما قدر واهللا    

  

  أشبالھا لقنت السنوسي دار

   قمین بالكماة المعزة موت    

  

  فضیلة الجھاد یاشعب فالصبر

   حزین وأنت الشكوى یامرسل    
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  رابضا لیثا الدار رب الزال

   یبین عنك لیس عنھا غاب ان    

  

  بعھدكم الوفي ادریس الزال

   یصون النزیھ للعھد والحر    

  

  بفتیة للخالص یسعى الزال

  ( ) عیون علیھ سھرت وقد منكم،    

  

  : الطرابلسي الخیر أبو األستاذ اللیبیین الشعراء أحد وقال-ج

  السالم باسم الجھاد طود دك

   الظالم مھاوي في الحر وثوى    

  

  لما الحق معالم وأبیدت

   األنام ربوع في األمن زلزل    

  

  كفرا الدین مبادئ وأمیتت

  اإلسالم منارة وأزیلت    

  

  والبغـ األثم مجازر وأقیمت

   األقدام مواطئ وزلت ي،    

  

  والعدوا الظلم عناصر وتحامت
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   األقدام دعائم فھدت ن،    

  

  فتروي تحكي السماء تلك لیت

  اللئام مؤامرات حیكت كیف    

  

  توا ینشق األدیم ھذا لیت

   الطغام مخلفات فیواري    

  

  إال أنت ما!. الشھید یھذا

  سامي.. المجد تالد.. العز طارف    

  

  إال أنت ما!. الشھید أیھذا

   األمامي اللواء في.. لجیش قدوة    

  

  والصبـ بالعزیمة اهللا خصك

  باألحجام الطغاة وخص ر،    

  

  والطھـ بالعقیدة اهللا خصك

  باآلثام الدناة وخص ر،    

  

  المقام ھذا یاجالل.. رأسھا    احترام في طأطأت ... األرض أمم

  

  ھوانا قلدتھم... األرض أمم

   وسام أحط بھم وازدراء    
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  شنقا قدمت الشھید أیھذا

   الحمام كأس ذقت. الغدر بید    

  

  حزنا الصبح غزالة فتوارت

   التمام لیالي في البدر واختفى    

  

  المنایا أنف رغم... أنت خالد

   تتعامى والردى... أنت) عمر(    

  

  عاما فالثمانون تناسوك، ان

   األعوام مدى على ینسى لیس    

  

  تاجا بالعزم كاھلیك كللت

   اعتصام في قاھرًا فتوثبت    

  

  تحدا قد إنما .. ماتحدوك

   الختام ونصل بالردى.. القضا ك    

  

  فخر حلة البسوك انھم

   مقام أسمى فوق أعلوك ثم    

  

  وغطوا األغر جیدك طوقوا

   االیالم خیفة.. الحر جسمك    
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  بالشا الذئب رحمة.. الغدر سنة

   االیھام في الجبان وخبث ة،    

  

   السالم مالئك األعالي في   فضجت الضعیف جسمك ارجحوا

  

  تعالوا ھیا: كالذئاب وعووا

   الھمام الزعیم مصرع فاشھدوا    

  

  وجلدا قھرا سیق ثم. فأبوا

   الزوام ملقى حضور تأبى من    

  

  تدوى للموت الطبول دقوا ثم

   عام كل العدا على صارخات    

  

  صبي الحق لعنة.. اهللا لعنة

  جامي الكوافر على بشواظ    

  

  والخد الطفل لعنة .. الكھل لعنة

   الدوامي الثاكالت ولعنة ر    

  

  السفالى الجناة على لعنات

   العظام نشور إلى دائمات    
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  ھاجت الخطب عبرة! أخي یا

  الھوامى الدموع لنا فأفاضت    

  

  وافأثار الدما في القوم ولغ

   االنتقام مبعث الحقد، دیدن    

  

  مسـ مائجًا ھائجًا اللحن ردد

   األنغام صاخب الشعور تفیض    

  

  الشبا یافداء الشیوخ یاجھاد

   لالقحام النساء حثیث یا ب    

  

  فانا صمتا السالم یادعاة

   االعدام مفاصل شھدنا قد    

  

  تعوي الموت قذائف شھدنا قد

   الشھام رؤس على ھاویات    

  

  شھید فوق یمیل فشھید 

  رغام فوق تفور ودماء    

  

  وذري ھبي! الفناء یاریاح

   والسھام القنا قذى المآقي في    
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  جنونا ومیدي ثورتي وارقصي

   تضامي لن! یافتوتي واطربي    

  

  واستـ للعال عزیمتي وتمطى

   األكام شاھق السحب ناطح زري    

  

  قعید المعالي عن شعب رب

   والسقام بالوغى العزم خانھ    

  

  توانى لما الخطوب ورمتھ

   واأللجام بالقیود وارتضى    

  

  جد صیحات ثراه من فعلت

   والقیام البنا إلى داعیات    

  

  الغضـ النھضة بنتة فیھ ونمت

  المسام األبناء مصرع على ى    

  

  لما النشء سواعد وتقوت

   بالنظام العرمى ید صقلتھا    

  

  صعب المجد انھ!. المجد أمة

   استضام قد مستسر والخنى    
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  ولدنا أنا كیف.. األمس سائلي

   األیام أحلك في ونشأنا    

  

  عبیدا جھال سنین ولبثنا

   األحالم لباطل واستنمنا    

  

  الركـ ففات النھوض عن وقعدنا

   األوھام بمھمھ وتھنا ب    

  

  النصـ یافتیة المضاء فالمضاء

   المنام عھد طال. طال فقد! ر    

  

  الفخـ أمة یا البدار والبدار

  المرام نیل. الحصاد فحسب! ر    

  

  : اللیبیین الشباب شعراء أحد الغناي حسین األستاذ وقال -د

  ومدتھ الزمان یبید

   جدتھ الخالئق وتفنى    

  

  الحیاة سجل الدھور وتطوى

   سیرتھ المرء من وتبقى    

  

  العالمین في الذكر أخلد ومن

  وعزیمتھ الفتى مضاء    



 

 84 الصالبي محمد علي. د – المختار عمر

  

  السالح قرع عند ووقفتھ

  مھجتھ لحقا عن تذود    

  

  الخطوب شداد عجمتھ إذا

  مھجتھ بالصبر تدرع    

  

  الزمان اعوجاج لدیھ سواء

  واستقامتھ عدلھ كذا    

  

  فتى الذائدین أبرز ومن

   نسبتھ برقة أرض إلى    

  

  والفاتحین الشوس العرب من

  وأرومتھ جبلتھ    

  

  )الولید ابن (و) عمر (عد اذا

  صحابتھ ثم) عقبة (و    

  

  المسلمین نخبة وأمثالھم

   وقادتھ الفتوح رجال    

  

  األبي ذاك برقة) مختار (فـ

   شھرتھ األرض طافت الذي    
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  الفحول قیاس في لھم لصنو

  صالبتھ عنھم وتمتاز    

  

  الجھاد الحیاة في عقیدتھ

   حرمتھ للشعب لتحفظ    

  

  والمكرمات الیأس في وتلقاه

  ومھابتھ فضلھ لھ    

  

  الرجال بالدھاء اتصفت إذا

  وجھتھ العدل من وبانت    

  

  مبدأ لھ الكتاب فقول

   سیاستھ السالح وصوت    

  

  الركاب یفك أن شرفا أبى

   راحتھ السیف تلقى وأن    

  

   بندقیتھ توشحھ   السالح شاكي السرج في ومازال

  

  الھاجمین طلعة في یصادم

  رصاصتھ طلق وأول    
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  دارھم في علىالقوم ویغزو

  غزوتھ النصر إلى فتفضي    

  

  القضاء حكم تحت قضى أن إلى

   نھایتھ فكانت شھیدًا    

  

  عمر الوغى شھم مات لئن

   رسالتھ تحقق ولما    

  

  العروبة شعور في أوجدت فقد

  عقیدتھ یشع نورًا    

  

  الظالم دروب في بھا یسیر

  لمعتھ الحق إلى فتھدي    

  

  الجھاد أن الروم علم كما

   وبغیتھ العربي منى    

  

  النسور وكر أن وعلمھم

   وطأتھ البوم على حرام    

  

  الخیرین عمر یا حدیثك

   روایتھ النفوس تغذى    
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  الخالدین مع باق وذكرك

  ( ) صفحتھ المجد تختم بھ    

  

  :لیبیا في للمجاھدین وصلت الشریف أحمد من وثیقة آخر: تاسعًا

 الذي بورحیل یوسف الكبیر المجاھد رسالة على ردًا الشریف أحمد أرسلھا وثیقة آخر وكانت
 أحمد رسالتھ في أعلم وقد تعالى اهللا رحمھ المختار عمر استشھاد بعد مؤقتًا األمر تولى

  . العظیم الدور بھذا یقوم من یعین أن منھ وطلب المختار عمر باستشھاد الشریف

  : اهللا رحمھ الشریف أحمد بھا بعث التي الرسالة نص

   الرحیم الرحمن اهللا بسم

   وسلم وصحبھ وآلھ محمد سیدنا على اهللا وصلى

   السنوسي، الشریف أحمد اإلسالم، خادم سبحانھ، ربھ عبد من

 مقام قائم الحاذق، واللبیب الصادق، المجاھد المفخم، والجلیل المحترم، الفاضل حضرة إلى
 ورعاھم اهللا حفظھم العواقیر أوالدنا وكافة العبار، عبدالحمید الشیخ ولدنا العواقیر دور

  . آمین آمین وحماھم وحرسھم

 فضلھ وعمیم ورضوانھ وتحیاتھ ومرضاتھ ومغفرتھ وبركاتھ تعالى اهللا ورحمة علیكم السالم
 باهللا محفوظین األحوال أیسر على جمیعًا تكونوا أن تعالى اهللا من فالمرجو وبعد، وإحسانھ،

 وفي الحرام اهللا بیت عند لكم الدعاء من األوقات من وقت عنكم نغفل لن وإننا بھ ومنصورین
 وخیر مسؤول، أكرم إنھ القبول، اهللا وعلى والسالم، الصالة علیھ اهللا رسول موالنا حضرة
 سیدي العام النائب حضرة استشھاد وھو الكدر، غایة وكدرنا أزعجنا ما بلغنا وقد ھذا مأمول
 عنا اهللا وجزاه ومحلھ، مسكنھ الفردوس جنة وجعل عنھ اهللا ورضي اهللا رحمھ المختار عمر
 للشھادة نیلھ على نتكدر لم وأننا ناصحًا، صادقًا عامًال كان فإنھ الجزاء، أحسن اإلسالم وعن
 سبیل في یقتل لمن والتقولوا {اهللا لقول حي إنھ بل مات، أنھ والنقول ذلك على اهللا نحمد بل
 یفعل الذي اهللا أمر ھذا ولكن عنكم، وغیابھ بینكم من فقدانھ كدرنا وإنما} أحیاء بل أمواتا، اهللا

 الصابرون، مایقول إال والنقول إلیھ، ورجوعنا هللا تسلیمنا إال یمكننا فال مایرید، ویحكم مایشاء
 والذكر الطیب العمل أبقى ولكنھ المختار عمر سیدي استشھد نعم راجعون، إلیھ وإنا هللا إنا

 والشھید شھید، أنھ الدنیا مادامت أبدًا، یموت ولن بمیت لیس فھذا القیامة یوم إلى الحسن
 ربھم عند أحیاء بل أمواتا اهللا سبیل في قتلوا الذین والتحسبن {تعالى لقولھ بمیت لیس

 وإیاكم التمسك في أوالدي یا فاهللا} اآلیة الخ ... فضلھ من اهللا أتاھم بما فرحین یرزقون
 واجعلوا كنتم، كما واجتھدوا فجدوا الفاسدة الناس وأقاویل إیاكم والقنوط، إیاكم والیأس
 الیفیده فعملھ اهللا لغیر قاتل ومن باقي، حي فاهللا اهللا، قاتل من ألن واللغیرنا لنا ألنھ هللا أعمالكم
 العاقبة أن واعلموا وصابروا فاصبروا أعمالكم، یتركم ولن معكم، اهللا أن واعلموا شیئًا،

 قریب عن زائل واهللا ثم واهللا فإنھ األھوال، من وماترونھ الكافرین، مخزي اهللا وأن للمتقین،
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 الذي والفتح والنصر العز اهللا بحول سترون الدنیا ففي وأخرى، دنیا مایسركم وسترون
 أحیاء الخیر في فأنتم المقیم، والنعیم ورسولھ اهللا رضاء اآلخرة وفي بال، على لكم الیخطر
 یوسف الشیخ ولدنا الصادق، الغیور المجاھد أخیكم حضرة علیكم عنا نوبنا نحن وھا وأمواتًا،
 بتقدیم إال ماقدمناه ونحن وأكثر، عمر السید مثل وقوتھ، اهللا بعون ستلقونھ فإنكم بورحیل،

 خالفھ ومن معینًا، عونًا لھ وكونوا كالمھ، واسمعوا أمره وامتثلوا حیاتھ، في لھ عمر سیدي
 یوسف الشیخ وولدنا وعلینا، منا الذي فھو أمره، وامتثل تبعھ ومن نفسھ، إال یلومن فال منكم

 أمركم، باهللا یتم وبذلك بھا، تروننا التي بالعین إّال تروه فال عمومًا، عنا النائب ھو المذكور
 تعالى اهللا قال والنزاع، والمخالفة إیاكم ثم وإیاكم عدوكم، وتقھرون كلمتكم وتجتمع

 أن أوالدي یا واعلموا} الصابرین مع اهللا إن واصبروا ریحكم وتذھب فتفشلوا والتنازعوا{
 ألنھ مناه، اهللا البلغھ القریبة، المدة ھذه في علیكم القضاء في جھده بكل ساعي اهللا خیبھ العدو
 فعند األخرى، والدول الفرنسیین، مع وھو عنكم یشغلھ عظیم حرب معھ یقوم قلیلة مدة بعد
 واصبروا عملكم، في فجدوا النشوب، قریب والحرب معكم، القتال دوام على الیقدر ذلك

 الكافرون القوم إال اهللا روح من الییأس انھ اهللا، روح من والتیأسوا والفتح بالنصر وأبشروا
 والنشك} اآلیة الخ ... نصرنا جاءھم كذبوا قد أنھم وظنوا الرسل استیأس إذا حتى {تعالى قال
 من مایمنعني واهللا ثم واهللا وإني المیعاد، الیخلف اهللا ألن وعده منجز اهللا أن أوالدي یا

 إلیكم وصولي في جھدي بكل مجتھدًا الزلت اهللا، بحول ولكن الطریق، عدم إال إلیكم الوصول
 والبارئ المجاھدین أوالدنا عموم على منا وسلموا ھذا وقوتھ، اهللا بحول ذلك یتم قریب وعن

  ( ). قریب عن بكم ویجمعنا وینصركم یحفظكم

  ھـ١٣٥٠ سنة الثاني جمادى ١٦        

  :المختار عمر مقتل بعد تستفید ان تحاول ایطالیا: عاشرًا

 المختار عمر على القبض خبر إن: الھادئة برقة كتابھ في المختار عمر عن غراسیاني یقول
 وبین لسلطاتنا والخاضعین األھالي بین المحلیة االوساط وفي مكان كل في سرى واعدامھ
. المغرب الى المشرق من البلدان كل وفي مصر في والمھاجرین طاعتنا عن الخارجین الثوار
 ھذا في الفرصة ھذه ننتھز ولكي المختار عمر واعدام الجلل، الحادث ھذا من تأثرت كلھا

 ان رأینا القیادة في المختار عمر خلفوا الذین القادة بین الفوضى أثارة أجل من الدقیق الظرف
 الفاشیستیة االیطالیة الحكومة ان فیھ لھم نعلن العصاة من البقیة او كافة الى بیانًا ننشر

 م١٩٣١ سبتمبر ١٧ وفي الحیاة لھم وتضمن السالح وتسلیم استسالمھم تقبل أن مستعدة
   :وھي توزیعھا أجل من اآلتیة التعلیمات نشرت

  .المحلیین للسكان وكذلك الفاشیستیة االیطالیة الدولة بسخاء االحساس للثوار نعطي أن -١

 فھي فیھا لبس ال تصرفاتنا وان دقة بكل االسالمي وغیر االسالمي العالم أمام الحالة افراد -٢
 فقد ولھذا برقة في أجریت التي الحربیة العملیات كل في مسؤولیاتنا من وكذلك اختصاصنا من

  :اآلتي البیان وبھا والقرى المدن وعلى الجبلیة المناطق على المنشورات بقذف طائرتنا قامت

  المختار عمر ادوار الى
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 الى فیھا یقودكم كان سنة عشرین منذ یحارب المختار عمر الثوار رئیس العظیم الرئیس إن
 وقد الفاشیستیة ایطالیا قوات المظفرة قواتنا علیھ قبضت واالنحطاط والتأخر والدمار الخراب
 بسببھ الذین المساكین اجل من اهللا من انتقام وھذا باالعدام الخاصة المحكمة علیھ حكمت
  ( ).رأسھم ومسقط اراضیھم تركوا

 الذي من یاجنرال اهللا سبحان المنشور ھذا عن عامر بن ابراھیم الھادئة برقة كتاب مترجم قال
 تكن ألم المعتقالت في المواطنین من ألف ثمانین أفنى الذي ومن أراضیھم؟ من الناس شرد
 منذ المختار عمر بأن تعترف الصفحة نفس وفي وأموالھم؟ الناس على قضى الذي أنت

  ( ).الغاصبة إیطالیا قوات ویطرد یطردك أن أجل من ؟ من أجل من یحارب سنة عشرین

 القویة الفاشیستیة االیطالیة الحكومة إن الدور یاأھل: المنشور في غراسیاني واستمر
 كل عن تعفو بأن مستعدة أنھا المختار عمر واختفاء وفاة بعد إنھ اخرى مرة تحذركم والسخیة

 عمر على قضت كما فالحكومة ھذا غیر ومن اسلحتھم ویسلمون لحكمنا یخضعون الذین
 وسلموا كالمي اسمعوا. آجًال أو عاجًال أما العصیان یواصلون الذین كل على ستقضي المختار
 المنشورات الطائرات قذفت أن بعد الجیش قوات الى األوامر أصدرت الوقت نفس وفي أنفسكم

 العصاة أمام نجعل حتى تردد دون الجھد من أكثر بذل بل توقف دون القتال في باالستمرار
 بالطائرات البیان القاء وخالف شرط او قید دون االستسالم ھو الوحید الطریق) الثوار یعني(

 كل وفي بئر كل على الكشافة الدوریات من وزعت منھا وأكثر منشور ٣٥٫٠٠٠ عن مایزید
 المریشال (أما) المجاھدون یعني (العصاة بھا یمر التي االماكن ھذه وكل ومرعى حقل

  :التالیة البرقیة الجیش قوات الى وجھ جانبھ من) بادولیو

 عمل من بھ ماقاموا كل على تھنئتي وأحر الثناء أعظم ببرقة الشجاعة الجیش قوات الى أوجھ
 عمر نھایة أن نتمناھا كنا التي المرضیة والنتیجة الحروب ھذه في باھر وانتصار مجید

 أینما العصاة مطاردة وھي رسمناھا التي الطریق فوق السیر على التؤثر أن یجب المختار
 ولیكن منھم واحد آخر الى رحمة أو ھوادة ودون شدة بكل وضربھم أثرھم واقتفاء وجدوا
  .شعارنا

  ( ).نھائیًا العصاة على نقضي ولسوف متجرد حماس بكل الزحف واصلوا ارتخاء وال التوقف

 وماتخفي أفواھم من ظھر الذي والمكر والكید والبغض الحقد ھذا الى اخواني انظروا
 إن دینكم عن یردوكم حتى یقاتلونكم یزالون وال{: قال حیث اهللا وصدق أكبر صدورھم
  ).٢١٧آیة البقرة، سورة(} ....استطاعوا

  :الجھادیة للحركة قائد بورحیل یوسف تعیین: عشر الحادي

 على واجمعوا ولیلة یوم بین المجاھدون تجمع االسر يف اهللا رحمھ المختار عمر سقوط وبعد
 أثر وعلى للجھاد عامًا ووكیًال االسالمي للجھاد قائدًا) بورحیل یوسف (المجاھد الشیخ تنصیب

 على الناس بحث للقیام البالد شرق نحو بالرحیل العبار عبدالحمید الشیخ كلف التنصیب ھذا
 العقیدة سبیل في والجھاد الجیوش لمكافحة السالح وحمل المجاھدین جیش في االنخراط
  .والدین االسالمیة
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 أما للسیر ومواصلة االستمرار في بالعزیمة العظیم قائدھم استشھاد خبر المجاھدون واستقبل
  .الحاقدین النصارى على النصر أو الشھادة

 الحاسمة المرحلة تلك في وبرز االبطال أولئك ضد االنتقام حمالت االیطالیة الحكومة وواصلت
 اجدادنا الكرام والمیامین األبطال والقادة الفرسان الشیوخ الرجال وجود فیھا ندر والتي

 قواتھا ایطالیا وحشدت الشامي وعصمان بورحیل ویوسف العبار عبدالحمید من كل البواسل
 قرب المصریة الحدود عند عنیف قتال وبعد. النظیر منقطعة بشراسة حمالتھا شن وواصلت
 عالیة وفروسیة النظیر منقطعة ببطولة المجاھدین بعض االسالك فاجتاز الشائكة االسالك
 احد هللا بوخیرا حمد فقتل یقاومون األربعة الزعماء وبقي اسر من واسر قتل من وقتل القیاس
 المغوار الفارس وأما أسیرًا فأخذ الشامي عصمان وجرح بورحیل یوسف وقتل الزعماء

 االیطالیة القوات مطاردة رغم بجواده الشائكة االسالك یجتاز ان فاستطاع العبار عبدالحمید
  ( ).لھ

 حركة واخمدت خطواتھم وتعثرت المجاھدین شوكة انكسرت الحزینة المؤلمة النھایة وبھذه
 والدین العقیدة اجل من رائعًا جھادیًا كفاحیًا بطولیًا تاریخًا خلفھم تاركین االجداد وذھب الجھاد

 ورفع عاملون اهللا دین اعزاز اجل ومن سائرون نحن االسالم طریق فعلى والكرامة والشرف
 من الكرام واالبطال لالجداد والرضوان والرحمة المغفرة اهللا ونسأل مجاھدون التوحید رایة
 السنوسي الشریف واحمد بوعمر والفضیل الباروني وسلیمان السویحلي رمضان أمثال

 وغیرھم العبار وعبدالحمید وسعدون النصر سیف واحمد الفیل وابراھیم االطیوش وصالح
  .كثیر

 الرابعة اتجاوز لم طفل وأنا عدیدة مرات شاھدتھ وقد عمره في اهللا امد قد العبار عبدالحمید إن
 بمدینة فیھ أسكن كنت الذي الحي في بیتھ امام الفجر صالة بعد یوم كل أراه وكنت عشر

 السنوسي الشریف احمد بالقاسم السید مسجد بقرب الحدائق مدینة یسمى والذي بنغازي
 في مؤثرًا السن بھ تقدمت وقد اهللا كتاب یتلو وھو منظره وكان األنصار بمسجد المعروف

 تالوة على یحافظ من اطفاًال ونحن نرى وماكنا الفساد عّمھا الفترة تلك في وبالدنا نفسي
 الكریم القرآن بتالوتھ قلبي اسر الذي ذلك عن لديوا وأخبرت المذكورة بالكیفیة الكریم القرآن
 قبائل من وھي جدتي وبدأت المجاھدین كبار من العبار عبدالحمید الشیخ ذاك یابني لي فقال
 عن عجیبة أمورًا لي تسرد المقرون بمعتقل المعتقلین ضمن كانت وقد الدرسة قبیلة من برقة

 وعندما ھذه كتابتي وقت الى ذھني في صورتھ والزالت ونجدتھ وشجاعتھ وفروسیتھ جھاده
 وغربھا البالد شرق من غفیرة جموع وحضرت مشھود مأتم لوفاتھ كانت اهللا رحمھ توفى

  .األبطال أولئك على اهللا فرحمة عدیدة ایامًا المأتم واستمر

  :الشعب اضطھاد: عشر الثاني

 وھجرة جرحھ بعد الشامي عصمان واسر بورحیل ویوسف المختار عمر وباستشھاد
 وجود ومع الفعلیة الجھاد حركة إنتھت المجاھدین من كثیر وقتل مصر الى العبار عبدالحمید

 باالسالك المحاطة الحصون من البلد االیطالیون حكم االعتقال معسكرات في السكان معظم
 والطائرات الكاشفة واالنوار والرشاشات المسلحة والسیارات والمصفحات والدرویات الشائكة

 كلیة انتھت قد الثورة أن االیطالي العسكري لیبیا حاكم بادولیو أعلن م١٩٣٢ ینایر وفي
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 الطبل ذلك موسلیني وأعلن. إلیطالیا الرابع الشاطئ لیبیا جعل على ایطالیا واصرت وتمامًا
 لبحرنا، الرابع الشاطئ على ایطالیا ماتخلقھا ھي الحقیقیة الحضارة بأن م١٩٣٤ سنة االجوف
 الرأسمالیون وأخذ) خاصة بصفة الفاشیستیة والحضارة عامة، بصفة الغربیة الحضارة

 االیطالیة االسر ویرّحلون البعض بعضھم على المسلم الشعب ممتلكات یقسمون االیطالیون
 االیطالیة للعائالت وخدام مستأجرین عمال اللیبیون وأصبح المسلمة لیبیا في الكامل الستیطان

 تخدم التي القوانین وسنت وأصدرت لالیطالیین وسلمت ایدیھم من نزعت التي مزارعھم في
 بمبالغ المواطنین من ونزعھا علیھا واالستیالء االمالك مصادرة في االیطالیة الحكومة مصالح
 ایطالیة قطعة جعلھا اجل من بالغًا اھتمامًا بلیبیا ایطالیا واھتمت العامة المصلحة باسم زھیدة

 ھجرة ایطالیا وشجعت طارق وجبل ومالطا الجزائر نحو مستعمراتھا توسیع في دورھا لھا
 لیبیا في باالستیطان الراغبین في توفرھا من البد شروط ضمن االیطالیة العائالت من االلوف
 وایضًا ، سبعة من اكثر تكون بحیث االسرة افراد عدد كثرة: الشروط ھذه ومن المسلمة
 ذات او الفشیستي، الحزب اعضاء من االسرة ھذه تكون وان والكتابة والقراءة الصحة،
 من وخرجوا ایطالیا شمال في الفقیرة المناطق من ھم القادمین معظم وكان السیاسي، الوعي
 في ونقلوا االبطال استقبال وبنغازي طرابلس في واستقبلوا. عالمیة دعایة وسط ایطالیا

 القرى حتى نابولي من یرافقھم بالبو وكان لھم جاھزة كانت التي القرى الى الجیش سیارات
 للعمل جاھزة ومزرعة منزًال اسرة كل وأعطیت المسكین المسلم الشعب من اغتصبوھا التي

 وعلف وحبوب وادوات ، وبغل بقرة یوجد كان اسطبل كل وفي زرعت قد الحقول وكانت
 الكبریت حتى ،( )السبوع یكفي طعام ھناك كان بیت كل وفي للوقود وخشب عربات وكذلك

 النصارى واستعبد النصارى لخدمة المسلم اللیبي الشعب وسخر جاھزًا موجودًا كان والشمع
 دعایة لجعلھا وشحات وصبراتھ ولبده بطرابلس واھتموا للیبیا حربھم في المسلمین الحاقدون
 مستوى على المتوسط البحر حوض في والدعارة للخمور انحاللیة ودعوة االیطالیة للحكومة

 تغییرًا (موسلیني االجوف الطبل تعبیر حسب الفاشیستیة االمبراطوریة اھداف وكانت يعالم
 من المسلمین إنسالخ على وعمل) ایضًا واخالقیًا روحیًا تغییرًا بل فحسب تجاریًا حربیًا اقلیمیًا

 مرة بالبو أعلن وقد. التعبدیة الشعائر في المسلمین دین یحصر بأن ورضوا ودینھم اخالقھم
 كاثولیك، ایطالیون فیھا سیكون ذلك من وبدًال ومحكومون، حكام لیبیا في یكون لن (إنھ

 لالمبراطوریة جبار تنظیم في بناءة كعناصر مشتركة جماعة من متحدین مسلمون، وایطالیون
 التعلم في فرصة فال الطبیعیة حقوقھ كل من المسلم اللیبي الشعب وحرموا) الفاشیستیة

 العزیزة بالدنا في لوجودھم نھایة یرون الفاشیستیون یكن ولم والتثقیف والثقافة والتعلیم
 معارضة كل أخمدت وقد. لھا الصوت او ، المنفى في اما الصغیرة المثقفة الطبقة وكانت
 والفاشیستیون القبائل من عدد لكل زعیم بتعیین التقلیدي القبلي البناء وأضعف بالغة بقسوة
 علیھ ربى الذي الكافي التعلیل وكان تعلیل او سؤال بدون ینفذ المستضعف والشعب یأمرون
 االیطالیة التعلیمیة السیاسة وكانت) وكذا كذا تفعل أن علیك یجب ألنھ علیك یجب (الشعب
 ویخلصون االیطالیة یتكلمون الذین اللیبیین التالمیذ من كبیر عدد تخریج اجل من رسمت
  ( ).إلیطالیا الوالء

 ، االطفال بین المدارس في الكثلكة روح وبث االسالمیة االخالق على القضاء على وعملوا
 الوطنیة العلم ودور الكتاتیب واغلقوا الدیني والتعلیم البالد اھل مصارف على والقضاء
 للدین امتھانھم وازداد الحج فریضة اداء من اللیبیین ومنعوا الفحش دور إقامة من وأكثروا
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 بالمصحف االیطالي طبرق قائد القى إن فعالھم، اسوء من فكان شنیعة بدرجة االسالمي
 إنكم (المسلمین من جماعة من مشھد على بقدمھ علیھ یطأ اخذ ثم االرض، الى الشریف
  ).ایدیكم بین الكتاب ھذا مادام بشرًا تصیروا أن الیمكن المسلمین معشر

 المبشرون ونشط والقرى والمزارع والقالع الطرق بناء في واستعبدوھم المسلمین وسخروا
 والزواج التنصیر على النساء وارغمت تشجیعھم الى الحكومة وعمدت دعوتھم، في الطلیان

  .الطلیان من

 من الناس ومنعوا كاملة سیطرة علیھا وسیطروا والتجارة الصناعة في البالد أھالي وزاحموا
 والمجالت الصحف قراءة ومن بعضًا، بعضھم محادثة من فمنعوھم حریاتھم، وقیدوا ، التظلم

 من محرومین بالدھم داخل سجن في صاروا حتى الخارج، في اقاربھم مراسلة ومن والكتب،
  .واالسالمي العربي بالعالم تربطھم صلة كل

 البلدان امتالك لذلك فقرروا الغابرة الرومانیة االمبراطوریة اعادة الفاشیست احالم من كان لقد
 وافنائھم البالد ھذه أھل ابادة ثم المتوسط، االبیض البحر شواطئ على القائمة االسالمیة
 شعوب ابادة على شعب یعمل ان النظیر منقطعة لوقاحة وانھا ، التینیة رقعة الى وتحویلھا

 ألزموا أنھم استھتارھم، وبلغ الحاقدین الصلیبیین منطق ھو ھذا ولكن بالقوة محلھا لیحل
 المسلمون امتنع وعندئذ الثالث، نویل عم ایطالیا، كلمل المنابر على بالدعاء الجمعة خطباء

 تكذیبًا األئمة استكتبوا الفعل، ھذا على االسالمي العام الرأي ھاج فلما الجمعة صالة عن
 من تدخل غیر ومن ، أنفسھم تلقاء ومن ارادتھم، بمحض كان الدعاء ان فیھ جاء بتوقیعاتھم،

  !!الفاشیستیة الحكومة جانب

   ھذه؟ من ابلغ وقاحة رأیت فھل

 حتى سبیلھم، في العراقیل ویضعون الحج اداء من الناس یمنعون صاروا بادولیو عھد وفي
  .تركھ على یجبروا

 المنقوش بالبالط قصره في) الصالة (ترصف بأن امر إنھ بادولیو المارشال مافعل اقبح كان
 برنامج من الثاني الشطر نفذ علمنا كما المسلحة الحرب مرحلة انتھاء وبعد  ) محمد (علیھ
 وإعطائھا والمزارع االراضي من الطلیان أغتصبھ ما ذلك ونعني وإفنائھم، اللیبیین إبادة

 جوعًا یتضورون البالد وابناء الحقیقین االرض اصحاب وترك بالقوة، الفاشیستیة للعائالت
  ( ).وعبیدًا كخدمًا الحاقدین ھؤالء ویخدمون

 ال التي النافذة وحكمتھ وعزتھ وجبروتھ بقدرتھ الطلیان من للمجاھدین ینتقم ان اهللا واراد
 العالمیة الحرب جاءت لیبیا في الكاثولیك النصارى اطمأن أن وبعد عباده من كثیر یعلمھا
 بعضًا الظالمین بعض نولى وكذلك {ظالم على ظالم من اهللا من وتسلیطًا اهللا من قدرًا الثانیة

  ).١٢٩آیة االنعام، سورة(} یكسبون كانوا بما

 اقصاھا من اللیبیة االقطار لھا ودانت سلطانھا، الى االیطالیة االمبراطوریة اطمأنت أن وبعد
  .م١٩٤٢ عام حتى م١٩٣١ عام المختار استشھاد بعد من أقصاھا الى
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 اللیبیین والعقد الحل أھل االمل، من بشيء الیبشر الذي المطلق الیأس من عامًا عشر احد
  .البالد عن بعیدین

 مستضعفة الباقیة البقیة وعدوانًا ظلمًا دیارھم من اخرجوا او اھلكوا، یزید او الشعب نصف
  .بھا قوة وال حول ال بالدھا في

  ( ).شاء حیث ویسرة یمنة المسلمین ارض على ویختال اوداجھ، ینفخ غراسیاني

 الى االراضي ویسلم اللیبي الشعب ابادة قصة لیتم العجوز الماریشال بادولیو ورائھ من جاء ثم
  .الطلیان رعاع

 زائفة وعزة المسلمین اصابت وذلة مریر ویأس مخیم وظلم دامس وظالم ھناك ولیل ھنا لیل
  أن ینبغي جدًا غریبة بالدنا من الطلیان خروج قصة وكانت الحاقدین النصارى على سیطرت

 ھزیمة قصة وكانت حین بعد ولو الجبار المنتقم اهللا عدل الى ولیطمئنوا الناس لیعلم فیھا یتدبر
 عدم على االمر أول ایطالیا وحرصت سبتمبر في الثانیة الحرب في بدأت لیبیا في ایطالیا
 ایطالیا أعلنت علیھا الخاطف االلماني الزحف أثر على تنھار فرنسا رأت اذا حتى دخولھا
 عنق حول یضیق االخضر الجبل وبدأ م١٩٤٠ یولیو ١٠ في وفرنسا انكلترا على الحرب

 االجوف الطبل موسولیني زعیمھا بقیادة الحرب ایطالیا ودخلت العرجاء الجوفاء االمبراطوریة
 وافضى ظنھا اهللا فأخلف ألمانیا لحلیفتھا دانت قد االرض ان توقن وكانت ، الغنائم في طمعًا
 باندحار ایطالیا واندحرت مستعمرات صاحبة كامبراطوریة الوجود من نھائیًا زوالھا الى االمر
 جیوش كانت حتى م١٩٤٣ عام ابریل ٧ یوم شمس تغرب ولم افریقیا، شمال في المانیا
  .بأجمعھ الطرابلسي القطر اخلت قد المنھزمة رومل بقیادة وایطالیا المانیا

 اهللا احمد إني: (بقولھ السابق الملك عنھا وعبر الناس قلوب عمت شاملة عظیمة فرحة وكانت
 التي بالدھم الى اللیبیون وتدفق) بالدنا من الظالمین الطلیان ھؤالء خروج أشھد جعلني الذي
 على االنكلیز اهللا وسلط الزمان استدار وھكذا وزورًا ظلمًا منھا وُأخرجوا فیھا عواترعر

  ( ) .بھم العار ونزل الطلیان

 غرسیاني واراد لیبیا في المسلمون وبقي ھم فبادوا لیبیا في المسلمین إبادة إیطالیا ارادت لقد
  المسلمین ألجیال وقدوة علمًا المختار وبقي فھلك المختار إعدام

  

 انتھي


