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عمر المختار أيقونة النضال 
وحارس الذاكرة الليبية
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هو صانع الهوية الليبية

 اإلعتذار اإليطالي 

لليبيا:  هل يندمل 

جرح اإلستعمار الغائر 

في ذاكرة الليبيين ؟

عن االستعمار و»دار العقيلة« ودفاتر التحرر الليبي..
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مجلة »المرصد« 

يعود الصحفي اإليطايل مانيلو دينوتشي على زيارة العقيد الليبي الراحل معمر القذايف إىل إيطاليا، 
عام  اإليطايل يف  الجيش  عليه  القبض  لحظة  المختار  عمر  الكبير  الليبي  المجاهد  بصورة  موشًحا 
1931. ويذهب مانيلو يف مقاله القديم المنشور بالفرنسية واإليطالية على موقع »شبكة فولتير« 
2009 إىل أّن »الجدل الدائر حول زيارة القذايف، التي أشعلتها أحزاب المعارضة، جعلنا  يف العام 

ننسى معنى هذه الصورة: نافذة مفتوحة على تاريخ االستعمار اإليطايل«.

عن الفاشية و»دار العقيلة« ودفاتر التحرر الليبي: االفتتاحية

عمر المختار أيقونة النضال 
وحارس الذاكرة الليبية
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القوة  وهي  إيطاليا،  قررت  العشرين،  القرن  بداية  »يف  أنّه  مانيلو  يقول 
من  جزء  وهي  ليبيا،  احتالل  الثانية،  الدرجة  من  المتبقية  االستعمارية 
التمويل،  مصالح  ذلك  وراء  وكانت  انهارت.  التي  العثمانية  اإلمبراطورية 
وخاصة تمويل الفاتيكان، الذي دخل بالفعل إىل ليبيا من خالل بنك بانكو دي 
روما، ومصالح الصناعة الثقيلة التي أرادت الحرب لزيادة اإلنفاق العسكري. 
مسبوقة   ،1911 كتوبر  أ  5 يف  طرابلس  يف  هبطت  إيطالية  وحدة  أول  وكانت 

بالقصف البحري«.
متأخراً  كان  )وإن  اإليطايل  كي  االشترا الحزب  عارضه  الذي  ليبيا،  احتالل 
وضعيفاً(، تم إعداده ورافقته دعاية قومية قوية. ويضيف الصحفي اإليطايل 
 Banco بـ  المرتبطة  الكاثوليكية  الصحف  الصحف )خاصة  »بينما يف  بالقول: 

di Roma(، كتب أنّه تم تأكيد حقنا يف هذه المستعمرة بالمدفع«.
بقوة  وطرابلس،  برقة  غزو 
 100 من  كثر  أ من  استكشافية 
أثار  جنراالت،   24 بقيادة  رجل،  ألف 
ففي  للسكان.  المباشرة  المقاومة 
كتوبر  أ  23 يف  اندلع  الذي  التمرد، 
من  وبالقرب  الشط  شارع  واحة  يف 
رجال  فيه  شارك  والذي  طرابلس، 
القمع  كان  وأطفال،  وشيوخ  ونساء 
التي  الكشافات  ضوء  يف  يرحم:  ال 
اجتاحت الساحل من السفن أطلقت 
حقيقية  مطاردة  اإليطالية  القوات 

ضد العرب، يقول مانيلو.
4500 شخص تم قتلهم بالرصاص 
النساء  مئات  ذلك  يف  بما  شنقا،  أو 
من  العديد  ترحيل  وتم  واألطفال. 
أوستيكا،  إىل  اآلخرين  األشخاص 

من  أكثر  من  استكشافية  بقوة  وطرابلس،  برقة  غزو 
المقاومة  أثار  جنراالت،   24 بقيادة  رجل،  ألف   100

 23 في  اندلع  الذي  التمرد،  ففي  للسكان.  المباشرة 
أكتوبر في واحة شارع الشط وبالقرب من طرابلس، 
كان  وأطفال،  وشيوخ  ونساء  رجال  فيه  شارك  والذي 
اجتاحت  التي  الكشافات  ضوء  في  يرحم:  ال  القمع 
اإليطالية  القوات  أطلقت  السفن  من  الساحل 

مطاردة حقيقية ضد العرب، يقول مانيلو.
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بونزا، جايتا، فافينانا حيث مات جميعهم تقريًبا بسبب الجوع أو المرض.
القاسي  القمع  تحدت  التي  الليبية،  للمقاومة  الطويل  التاريخ  بدأ  وهكذا 
وبناًء   ،1930 عام  يف  أنّه  مانيلو  وبضيف  الفاشية.  الفترة  يف  خاصة  المتزايد، 
100 ألف  على طلب موسوليني والجنراالت بادوغليو وجراتزياين، تم ترحيل 
وأي  الساحل.  على طول  االعتقال  واحُتجزوا يف معسكرات  برقة  شخص يف 

محاولة للهروب يعاقب عليها بالموت.
الخانقة  الغازات  أيًضا  استخدمت  بالبو،  وإيتالو  موسوليني  من  وبأمر 
والقنابل البيضاء، وهي محظورة بموجب بروتوكول جنيف األخير لعام 1925. 
إسبانيا  يف  غيرنيكا  كان  كما  اإليطايل،  الجو  لسالح  بالنسبة  ليبيا  كانت  فقد 
بالنسبة لسالح الجو التابع لهتلر: أرضا الختبار أخطر أسلحة وأساليب الحرب.

 ،1931 حارب الثوار الليبيون، بقيادة عمر المختار، حتى آخر رجل. ويف عام 
بنى  وعزلها،  اإلمدادات  قطع  وبغية 
الجنرال غراتزياين شبكة من األسالك 
كيلومتراً   270 بطول  الشائكة 
وعرضها عدة أمتار، على الحدود بين 
مانيلو  ويضيف  ومصر.  سيرينايكا 
أصيب  المختار  عمر  أن  دينوتشي 
طائرة.  بواسطة  كتشافه  ا بعد  وأُسر، 
غراتسياين  الستجواب  خضع  وقد 

نفسه، رفض تقديم أي معلومات.
بسبب  باإلعدام  عليه  حكم   وهكذا 
السالح  حمل  وهي  جريمة،  »أخطر 
الوطن  عن  المستعمرة  هذه  لفصل 
 16 األم«. وتم إعدام عمر المختار يف 
 73 يناهز  عمر  عن   ،1931 سبتمبر 

آخر  حتى  المختار،  عمر  بقيادة  الليبيون،  الثوار  حارب 
رجل. وفي عام 1931، وبغية قطع اإلمدادات وعزلها، 
الجنرال غراتزياني شبكة من األسالك الشائكة  بنى 
بطول 270 كيلومترًا وعرضها عدة أمتار، على الحدود 
أن  دينوتشي  مانيلو  ويضيف  ومصر.  سيرينايكا  بين 
بواسطة  اكتشافه  بعد  وأُسر،  أصيب  المختار  عمر 
طائرة. وقد خضع الستجواب غراتسياني نفسه، رفض 

تقديم أي معلومات.
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حضور  على  أجبروا  معتقل  ألف   20 أمام  سلوق،  اعتقال  معسكر  يف  عاًما، 
اإلعدام.

بسبب تدمير المحاصيل والترحيل واإلعدام الجماعي، انخفض عدد سكان 
برقة، بين عامي 1911 و 1931، من 198 ألف إىل 142 ألف كما يشير مانيلو 

دينوتشي.

** األدب يحفظ ذاكرة المعاناة ورفض الخضوع: 

بعنوان »عندما  الفرنسية  العمومية   France Info تقرير لموقع قناة  يعود 
أراد الفاشيين اإليطاليين السيطرة على ليبيا«، إىل ثالثينيات القرن الماضي، 
ليبيا«.  يف  استعمارية  إمبراطورية  خلق  الفاشية  إيطاليا  »حاولت  عندما 
ويتحّدث التقرير عن قصيدة »دار العقيلة«، التي ترجمها ونشرها بالفرنسية 

حميدة،  بن  كمال  الليبي  الكاتب 
والتي تمثل ، بحسب التقرير، شهادة 
يف  الحياة  على  نوعها  من  فريدة 
بترحيل  المحتل  قام  حيث  معسكر 

البدو.
الليبية  للثقافة  الكبير  العمل  وهذا 
رجب  أشعار  من  هو  الشعبية 
ماض  أحيا  الذي  المنفي،  بوحويش 

مجهول، بحسب التقرير.
عشر،  التاسع  القرن  نهاية  ففي 
بإمبراطورية  تحلم  إيطاليا  كانت 
عن  متأخر  وقت  ويف  استعمارية. 
أن  تحاول  األوروبيين،  منافسيها 
األفريقي.  لكن  القرن  بقدمها يف  تطأ 

في عام 1911، وضع رجب، الشاعر المولود في عام 
1879 والذي يدرس العلوم الدينية، نفسه في خدمة 
في  احتجازه  تم  الثالثينيات  في  المختار.  عمر  الشيخ 
معسكر العقيلة )الذي سيتم إغالقه في عام 1934( 
اسم المتخذ من هذه اسم المنطقة الصحراوية على 
خليج سرت، على بعد ثالثمائة كيلومتر غرب بنغازي، 
تكون  تكاد  الحياة  قيد  على  البقاء  »فرص  حيث 

صفرا« يقول كمال بن حميدة.
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تقليص طموحاتها  أجبرتها على  إثيوبيا  الالذعة يف معركة عدوة ضد  الهزيمة 
إىل جنوب البحر المتوسط، وهي منطقة تسيطر عليها اإلمبراطورية العثمانية 
ألف   100 من  استكشافية  قوة  روما  أرسلت   ،1911 كتوبر  أ ويف  المتدهورة. 
على  واالستيالء  المدينة  بقصف  اإليطاليون  وقام  طرابلس.  واحة  إىل  رجل 

الرئيسية. الموائن 
ال  شرسة،  مقاومة  تنظم  البدوية  القبائل  »لكن  بالقول:  التقير  ويضيف 
سيما يف شرق ليبيا اآلن. المقاومة بقيادة الشيخ عمر المختار، وهو اآلن بطل 

وطني«.
لكن القمع اإليطايل ال يرحم. فـ«يتم ترحيل اآلالف من الليبيين، رجااًل ونساًء 
والعطش.  الجوع  المهجورة حيث سيموتون من  اإليطالية  الجزر  إىل  وأطفااًل، 
180 ألف  300 ألف من سكان ليبيا يف ذلك الوقت، سوف يموت  فمن بين 

بين عامي 1911 و 1914، بحسب التقرير. 
وعزز وصول الفاشيين إىل السلطة 
االستعمارية  األهداف   1922 عام  يف 
يف روما. حيث يطمع أتباع موسوليني  
وأراضي  الماضي،  أمجاد  إحياء  يف 
األسطورية  الرومانية  اإلمبراطورية 
التي يعتبرونها األراضي الليبية جزًءا 
ال يتجزأ، كما يالحظ كمال بن حميدة 

يف مقدمة القصيدة.
عليهم  هناك،  إىل  للوصول  ولكن 
يضايق  الذي  المختار  عمر  هزيمة 
الجنرال  من  وبتكليف  قواتهم. 
سوف  غراتسياين،  رودولفو 
الخطيرة  الوسائل  بحزم  يستخدمون 

يحكي الشاعر عن الدموع تنهمر على لحيته البيضاء 
يجب  حيث  متقدمة،  سن  في  كرامته  فقدان  وعن 
أسفه  عن  ويعرب   . »كامرأة«  سجانيه  يطيع  أن  عليه 
التعذيب  يدين  كما  أثمنهم.  الرجال  أفضل  الختفاء 
الذي تعرضت له الفتيات عاريات األجساد. قبل الختام 
عن وفاة عمر المختار. أما رجب، فقد توفي بين عامي 

1950 و 1952. 
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التي  المنطقة  شرق  »لتهدئة« 
التي  السنوسية  طائفة  فيها  تأسست 
سبق أن تحدت قوة العثمانيين. ويذكر 
له  مقال  يف  فافيير  أوليفييه  المؤرخ 
»تفجيرات  استخدم  غراتسياين  أن 
أثبتها  تقنية  وهي   -  1928 عام  الغاز 

الفرنسيون خالل حرب الريف«.
الضابط  سيفتتح  الوقت،  نفس  ويف 
»16 معسكر اعتقال يف  برقة كما يقول 
كل  سجن  يتم  حيث  فافيير.  أوليفييه 
المعسكرات.  هذه  يف  البدوية  القبائل 
وتشير التقديرات إىل أنه من بين ألف 

معتقل،40 ألًفا لم يعودوا. 
أّن  الفرنسية  القناة  تقرير  ويتابع 
الماشية  يقتلون  كان  اإليطاليين 
وقال  اآلبار.   من  المياه  ويسممون 
ليبيا  إىل  »بالنسبة  فافيير  أوليفييه 
بحوايل  الوفيات  عدد  يقدر  بأكملها، 

100 ألف«. 
على  القبض  تم   ،1931 عام  ويف 
عمر المختار. وقد شنقه اإليطاليون يف 
بدوي،  ألف   20 أمام  سلوق  معسكر 

التقرير.  بحسب 
الشاعر  رجب،  وضع   ،1911 عام  يف 
يدرس  والذي   1879 عام  يف  المولود 
خدمة  يف  نفسه  الدينية،  العلوم 
الثالثينيات  يف  المختار.  عمر  الشيخ 
تم احتجازه يف معسكر العقيلة )الذي 
اسم   )1934 عام  يف  إغالقه  سيتم 

خليج  على  الصحراوية  المنطقة  اسم  هذه  من  المتخذ 
حيث  بنغازي،  غرب  كيلومتر  ثالثمائة  بعد  على  سرت، 
يقول  صفرا«  تكون  تكاد  الحياة  قيد  على  البقاء  »فرص 

كمال بن حميدة:
يقص الشاعر ألمه ومعاناته على رفيق مثقف، إبراهيم 
»قصيدة  ستصبح  قصة  قصته.  يروي  الذي  الغماري، 

ذات أهمية عالمية«.
قصيدة  هو  حميدة  بن  كامل  قبل  من  المترجم  النص 
سجناء  لهم  تعرض  الذي  اإلذالل  تكثف  وجميلة  طويلة 
»دار العقيلة« حيث »المعدة الفارغة« ، »جلد يف األماكن 

العامة« وبالكاد يقدرون على الوقوف. 
البيضاء  لحيته  على  تنهمر  الدموع  عن  الشاعر  يحكي 
عليه  يجب  حيث  متقدمة،  سن  يف  كرامته  فقدان  وعن 
الختفاء  أسفه  عن  ويعرب   . »كامرأة«  سجانيه  يطيع  أن 
أفضل الرجال أثمنهم. كما يدين التعذيب الذي تعرضت 
عمر  وفاة  عن  الختام  قبل  األجساد.  عاريات  الفتيات  له 

المختار. أما رجب، فقد تويف بين عامي 1950 و 1952. 



8 الخميس  ١٩  سبتمبر  ٢٠١٩             العدد: ٨٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

عمر المختار..
»أيقونة«
النضال الليبي الخالدة 

عبدالباسط غبارة 

على مر العصور واألزمة ظهر أشخاص 
خلدهم التاريخ، منهم من ِقيل، ومازال 
حملوه  لِما  عظماء  أنَهم  عنهم  يقال 
قد  لشيٍء  أو  العالم،  هَزت  رسالٍة  من 
ترك  إلبداع  أو  اخترعوه،  أو  كتشفوه  ا
بعض  ويف  البشرِية،  حياة  على  بصمته 
لحرب  ُعظماء  أنهم  عنهم  يقال  األحيان 
قد فازوا بها، أو ألرٍض قد فتحوها،ومن 
المهم لكي يتقَدم اإلنسان يف حياته أن 
اَلذين  نظرًة على حياة األشخاص  يأخذ 
لوالهم ما كان سيكون لنا حاضر نعيشه، 
ونَعَتز به، والَّذين بفضل جهودهم جعلوا 
لكي  الطريق  لنا  وفتحوا  أسهل،  حياتنا 

نمشي على ُخطاهم.
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أسماءهم  سجلوا  الذين  العظماء  من  الكثير  االسالمي  العريب  تاريخنا  يف 
بحروف من الذهب،وسطروا بمواقفهم وبطوالتهم أروع المالحم التي كان لها 
أو«أسد  المجاهدين«،  »شيخ  وتطوره.ويعتبر  التاريخ  تغيير  يف  الكبير  األثر 
والذى  والعريب  الليبي  التاريخ  عظماء  أحد  المختار  عمر  المجاهد  الصحراء« 
ظل يناضل طوال حياته من أجل وطنه ليبيا ضد االحتالل اإليطاىل، وبات مثالً 

يحتذى به ىف القوة والتحمل والمقاومة من أجل الوطن والدين.

** نشأة وتربية عمر المختار

وقيل   ،1862 عام  األخضر  الجبل  يف  ببرقة  البطنان  يف  المختار  عمر  ُولد 
من  مستمدة  حميدة  إسالميَّة  تربية  بتربيته  وعني  أبوه  وكفله   ،1858 عام 
ُيعايش  ولم  النبويَّة.  والسنَّة  القرآن  على  القائمة  السنوسية  الحركة  تعاليم 

عمر المختار والده طوياًل، إذ حدث أن 
مدينة  إىل  طريقه  يف  وهو  والده  تويف 
وهو  فعهد  الحج،  فريضة  ألداء  مكَّة 
أحمد  رفيقه  إىل  المرض  حالة  يف 
الغرياين )شقيق شيخ زاوية جنزور( 
بأن ُيبّلغ شقيقه بأنَّه عهد إليه بتربية 

ولديه عمر ومحمد.
من  الغرياين  أحمد  عودة  وبعد   
الشيخ  شقيقه  إىل  فوراً  توجه  الحج، 
وبرغبة  حصل  بما  وأخبره  حسين 
مختار بن عمر أن يتوىّل شؤون ولديه، 
فوافق من غير تردد، وتوىلّ رعايتهما 

حصد عمر المختار انتباه شيوخه في صباه، فهو 
اليتيم اليافع، الذي شّجع القرآن الناس وحثهم 
عنهم  تُخفف  كي  أمثاله  على  العطف  على 
مما  واضًحا،  ذكاًء  أظهر  كما  العيش،  مرارة 
الجغبوب  معهد  في  به  يهتمون  شيوخه  جعل 

الذي كان منارة للعلم.
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محققاً رغبة والدهما، فأدخلهما مدرسة القرآن الكريم بالزاوية، ثم ألحق عمر 
المختار بالمعهد الجغبويب لينضم إىل طلبة العلم من أبناء اإلخوان والقبائل 

األخرى.
حصد عمر المختار انتباه شيوخه يف صباه، فهو اليتيم اليافع، الذي شّجع 
القرآن الناس وحثهم على العطف على أمثاله كي ُتخفف عنهم مرارة العيش، 
كما أظهر ذكاًء واضًحا، مما جعل شيوخه يهتمون به يف معهد الجغبوب الذي 
كانوا  الذين  والمربين،  واألدباء  والفقهاء  للعلماء  وملتقى  للعلم،  منارة  كان 
يشرفون على تربية وتعليم وإعداد المتفوقين من أبناء المسلمين ليعّدوهم 
والتلقي  العلم  من  عديدة  سنين  بعد  يرسلوهم  ثم  اإلسالم،  رسالة  لحمل 
على  وتربيتهم  الناس  لتعليم  وأفريقيا  ليبيا  يف  القبائل  مواطن  إىل  والتربية 

مبادئ اإلسالم وتعاليمه.
مكث عمر المختار يف معهد الجغبوب ثمانية أعوام ينهل من العلوم الشرعية 
على  تتلمذ  الذين  شيوخه  أشهر  ومن  والتفسير،  والحديث  كالفقه  المتنوعة 
أيديهم: السّيد الزروايل المغريب، والسّيد الجّواين، والعاّلمة فالح بن محمد بن 
العقل،  بالنباهة ورجاحة  له  المدين، وغيرهم كثير، وشهدوا  الظاهري  عبد هللا 

وكان  الدعوة،  وحب  الخلق،  ومتانة 
عمليَّة  واجبات  من  عليه  بما  يقوم 
أعمااًل  يؤدون  الذين  بزمالئه  أسوة 
جانب  إىل  معينة  ساعات  يف  مماثلة 
عمله  يف  مخلًصا  وكان  العلم،  طلب 
يعرف  ولم  عليه،  ما  أداء  يف  متفانًيا 
إىل  يومه  عمل  أجَّل  أنه  زمالؤه  عنه 

غده.

** التوجه الفكري

على  صغره  منذ  المختار  عمر  ترىب 

حصد عمر المختار انتباه شيوخه في صباه، فهو 
اليتيم اليافع، الذي شّجع القرآن الناس وحثهم 
عنهم  تُخفف  كي  أمثاله  على  العطف  على 
مما  واضًحا،  ذكاًء  أظهر  كما  العيش،  مرارة 
الجغبوب  معهد  في  به  يهتمون  شيوخه  جعل 

الذي كان منارة للعلم.
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السنوات  الجهادي،وخالل  العلمي  المنزع  ذات  السنوسية  الدعوة  مبادئ 
من  تمكَّن  دراسته،  يكمل  كان  حيث  الجغبوب  يف  المختار  عمر  قضاها  التي 
كتساب سمعٍة حسنٍة وقوية عند شيوخ الحركة السنوسية. وقد بلغت تلك  ا
السمعة من القوة أن قرَّر محمد المهدي السنوسي - ثاين زعماء السنوسية 
- أخذ عمر المختار معه سنة 1895 برحلته من الجغبوب إىل الكفرة يف جنوب 
من  رحلة  يف  أخرى  مرة  اصطحبه  الرحلة  هذه  وبعد  الليبية،  الصحراء  شرق 
الكفرة إىل منطقة قرو يف غرب السودان، فاصطحب معه عمر المختار، وعيَّنه 

هناك شيخاً لزاوية عين كلك.
لبلدة تسمى زاوية القصور  1897 شيخاً  نه المهدي السنوسي يف سنة  عيَّ
مدينة  من  قريباً  تقع  والتي  برقة،  شرق  شمال  األخضر  الجبل  بمنطقة  تقع 
المرج، وأحسن عمر المختار األداء يف هذا المنصب، رغم أن البلدة التي ُكلِّف 
وصعوبة  البأس  بشدة  اشتهرت  التي  العبيد  قبيلة  تقطنها  كانت  بإدارتها 
كتسابه لقب سيدي عمر  االنقياد. وقد أدَّت عالقته الوثيقة بالسنوسّيين إىل ا

الذي لم يكن يحظى به إال شيوخ السنوسية المعروفين.
يكن  لم  الذي  عمر،  »سيدي«  لقب  على  المختار  عمر  حصل  الفترة  تلك 
يحظى به إال شيوخ الحركة السنوسية الكبار )دعوة إسالمية أسسها الشيخ 
علي  بن  محمد  المجاهد  العالم 
ومكانته  لحكمته  وذلك  السنوسي(، 
عالقته  إىل  إضافة  كتسبها،  ا التي 
السنوسية.أيضا  العائلة  من  وقربه 
مكث عمر المختار يف دولة السودان 
المهدي  عن  نائبا  طويلة  سنوات 
بإعجاب  فيه  قال  الذي  السنوسي، 
قوله المعروف: »لو كان عندنا عشرة 
بهم«،  الكتفينا  المختار  عمر  مثل 
حكمة  من  الرجل  أبداه  لما  وذلك 

وفراسة«.

مبادئ  على  صغره  منذ  المختار  عمر  تربى 
العلمي  المنزع  ذات  السنوسية  الدعوة 
عمر  قضاها  التي  السنوات  الجهادي،وخالل 
المختار في الجغبوب حيث كان يكمل دراسته، 
عند  وقوية  حسنٍة  سمعٍة  اكتساب  من  ن  تمكَّ

شيوخ الحركة السنوسية.
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)غرب  »قرو«  يف  المختار  وأقام 
عينه  ثم  الزمن،  من  مدة  السودان( 
»عين  لزاوية  شيخا  المهدي  السيد 
بالسودان  المختار  فاستمر  كلك«، 
وقتا طويال نائبا عن السيد السنوسي، 
المسلمين،  أبناء  بتعليم  يقوم  وكان 
النائية. البقاع  هذه  يف  اإلسالم  وينشر 
السنوسي،  المهدي  محمد  وفاة  بعد 
عام  السنوسية  الحركة  رجال  ثاين 
إىل  مجددا  المختار  عمر  عاد   ،1902
السنوسية،  القيادة  من  بطلب  برقة 
شيخا  الثانية  وللمرة  مجددا  ليعين 
أحسن  والذي  القصور،  زاوية  لبلدة 
)كانوا  العثمانيين  أن  لدرجة  إدارتها 
بإدارته  رحبوا  وقتها(  ليبيا  يحكمون 
الهدوء  لها  جلب  التي  للمنطقة 

واالستقرار.

** المسار الجهادي

كتائب  خاضتها  التي  المعارك  يف  بتشاد  وجوده  أثناء  المختار  عمر  شارك 
المنطقة،  احتلوا  الذين  الفرنسيين  ضد   1899-1902 السنوسية  الحركة 
ن اختيروا  وكانت ال تزال وقتذاك ضمن األراضي الليبية.وكان عمر المختار ممَّ
عوة يف  لقيادة كتائب الحركة ضدَّ الفرنسيين، كما وقد شارك خالل ذلك بالدَّ
تشاد. وخالل قتاله يف تشاد أصيبت إبل المقاتلين األربعة آالف بداء الجرب، 
وُوكِّل هو بعالجهم، فأمر بأخذهم إىل عين كلك ألن مائها جّيد، فتعافت اإلبل.

تويف محمد المهدي السنوسي يف عام 1902 الموافق 1321 هـ، واستدعته 
القيادة السنوسية على إثر ذلك للعودة إىل برقة، وقيل يف عام 1906. وهناك 
إدارتها حتى  وأحسن  القصور،  زاوية  لبلدة  الثانية شيخاً  وللمرة  ُعيِّن مجدداً 
أن  بعد  إليها  واالستقرار  الهدوء  تمكِّنه من جلب  على  هنَّؤوه  العثمانيين  أنَّ 
ة ثماين سنوات، حتى  أعياهم ذلك، وقد ظلَّ عمر المختار يف هذا المنصب مدَّ
عام 1911. وقد قاتل خالل هذه الفترة جيوش االنتداب البريطاين على الحدود 
معركة  خصوصاً  ومساعد،  والسلوم  البردية  مناطق  يف  الليبية،  المصرية 

السلوم يف عام 1908 التي انتهت بوقوع بلدة السلوم يف أيدي البريطانّيين.
 1911 سبتمبر/أيلول   29 ويف 
الدولة  على  الحرب  إيطاليا  أعلنت 
حينذاك  ليبيا  كانت  التي  العثمانية 
الحربية  السفن  وبدأت  منها،  جزءا 
الليبي.يومها  الساحل  مدن  تقصف 
إىل  بالعودة  المختار  عمر  سارع 
»زاوية القصور« لتنظيم حركة الجهاد 
يف  فشارك  اإليطاليين،  الغزاة  ضد 
1911.وتوىل  أواخر  السالوي  معركة 
للعمليات  األعلى«  »المجلس  قيادة 
المعارك  أعظم  أدار  الذى  الجهادية 
المحتلين  مع  الليبي  التاريخ  يف 
انسحاب  بعد  خاصة  اإليطاليين، 
بموجب   1912 البالد  من  األتراك 

حصل عمر المختار على لقب »سيدي« عمر، الذي 
لم يكن يحظى به إال شيوخ الحركة السنوسية 
الكبار وذلك لحكمته ومكانته التي اكتسبها، 
ومكث عمر المختار في دولة السودان سنوات 
قال  الذي  السنوسي،  المهدي  عن  نائبا  طويلة 
عندنا  كان  »لو  المعروف:  قوله  بإعجاب  فيه 
وذلك  بهم«،  الكتفينا  المختار  عمر  مثل  عشرة 

لما أبداه الرجل من حكمة وفراسة«.
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معاهدة لوزان التي تخلوا فيها إليطاليا عن ليبيا.
تركَّزت غارات  الطليان، وقد  الّصراع ضد  الفترة أعنف مراحل  شهدت هذه 
وهجمات عمر المختار فيها على منطقة درنة. ومن أمثلة هذه الغارات معركة 
هامة نشبت يف يوم الجمعة 16 مايو عام 1913 دامت لمّدة يومين، وانتهت 
كتوبر من  بمقتل 70 جندي إيطايل وإصابة نحو 400 آخرين. كما دارت يف 6 أ
العام نفسه معركة بو شمال يف منطقة عين مارة، ويف شهر فبراير عام 1914 
ل أثناء غاراته  معارك أم شخنب وشلظيمة والزويتينة. وكان عمر المختار يتنقَّ
أيدي  يف  وقوعهما  حتى  وتكنس  القصور  زاوية  منطقتي  بين  الطليان  على 
اإليطالّيين بشهر سبتمبر عام 1913، حيث انتقل إىل معسكرات جبل العبيد 

كما كان يتواصل كثيراً مع قبائل منطقة دفنا.
قائمة  الحرب  ظلت   ،1922 مصر  إىل  ليبيا  من  السنوسيون  انسحب  ولما 
بقيادته، وعندما حاصره المحتلون سنة 1926 يف الجبل األخضر واتَّبع أسلوب 
كل  يف  رجل   300 إىل   100 معه  يصطحب  فكان  العصابات،  وحرب  الغارات 
 1,000 غارٍة ويهجم ثم ينسحب بسرعة، ولم يزد أبداً مجموع رجاله عن نحو 
الطليان  ذلك  6,000.وأجبر  ى  يتعدَّ ال  عددها  خفيفٍة  ببنادق  مسلَّحين  رجل، 
على طلب مفاوضته سنة 1929، لكنه رفض مطالبهم بوقف القتال والخروج 

من البالد واستأنف قتالهم.
كبيرة  خبرة  المختار  عمر  كتسب  ا
الحروب  وتكتيكات  أساليب  يف 
الصحراويَّة أثناء قتاله الفرنسيين يف 
ة  بجغرافيَّ معرفته  مكنته  تشاد،كما 
وكل  ومسالكها  وبدروبها  الصحراء 
ة  ما يتعلَّق بها،ليحصل على األفضليَّ
دوًما عند مجابهته الجنود اإليطاليين 
وغير  الصحراء  بحروب  العارفين  غير 
وجفافها. قيظها  على  المعتادين 

حمالٍت  يف  رجاله  يقود  المختار  وأخذ 
العسكرية  الكتائب  على  سريعة 

أساليب  في  كبيرة  خبرة  المختار  عمر  اكتسب 
قتاله  أثناء  الصحراويَّة  الحروب  وتكتيكات 
معرفته  مكنته  تشاد،كما  في  الفرنسيين 
وكل  ومسالكها  وبدروبها  الصحراء  بجغرافيَّة 
عند  دوًما  األفضليَّة  على  بها،ليحصل  يتعلَّق  ما 

مجابهته الجنود اإليطاليين. 
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ة، فيضربوهم ضرباٍت موجعة ثمَّ ينسحبون بسرعة إىل قلب الصحراء. اإليطاليَّ
ضاق زعيم إيطاليا موسوليني بهجمات عمر المختار الناجحة ، والتي كانت 
يف  المختار  عمر  خيال  له  يتمثل  فكان   ، واهرب  اضرب   : قاعدة  على  تقوم 
قام  والذي   ، ويدعى غرتسياين  أخيرة  كورقة  أحد جنراالته  فأرسل   ، كوابيسه 
انه  جرائمه  المرابط.ومن  الليبي  الشعب  ضد  شنيعة  وجرائم  إبادة  بحرب 
وصول  لمنع  وذلك   ، المصرية  الليبية  الحدود  طول  على  شائكا  جدارا  بنى 

االمدادات المصرية للمجاهدين الليبيين. 

** المختار أسيرا

كتوبر سنة 1930 تمكن الطليان من االشتباك مع المجاهدين يف  يف شهر أ
معركة كبيرة عثروا عقب انتهائها على نّظارات عمر المختار، كما عثروا على 
زال  ما  المختار  أن  لهم  فثبت  المعركة؛  ميدان  يف  مجنداًل  المعروف  جواده 
على قيد الحياة، وأصدر غراتسياين منشوًرا ضمنه هذا الحادث حاول فيه أن 
أخذنا  وقال متوعًدا: »لقد  أبًدا«  اليقهر  الذي  المختار  يقضي على »أسطورة 

اليوم نظارات المختار وغًدا نأيت برأسه.
ويف سبتمبر11 من عام1931 توجه 
من  صغير  عدد  بصحبة  المختار  عمر 
رويفع  الصحايب  ضريح  لزيارة  رفاقه، 
أن  وكان  البيضاء.  ثابتبمدينة  بن 
إيطالية،  إستطالع  وحدة  شاهدتهم 
التي  السلنطة  قرية  حامية  وأبلغت 
بالالسلكي،  الجبل  قيادة  إىل  أبرقت 
الليبيين  من  فصائل  فحركت 
إشتباك  وإثر  لمطاردتهم.  واإلرتريين 
اللفو،  عين  قرب  الوديان  أحد  يف 
جرح حصان عمر المختار فسقط إىل 

هالة  علته  وقد  وجدته  عمر  إلى  نظرت  »عندما 
فأخذت   ، والداني  منه  القاصي  يراها  النور  من 
الخوف  هذا  سبب  أعلم  وال   ، ترتعشان  شفتاي 
الذي مأل قلبي ؟! فقلت في نفسي هذا قديس«.

الجنرال جراتسياني:قائد القوات اإليطالية.
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األرض. وتعرف عليه يف الحال أحد الجنود المرتزقة الليبيين.
بونو  دي  المستعمرات  وزير  من  كل  إىل  النبأ  موريتي،  من  برقية  نقلت 
وحاكم ليبيا بادوليو والفريق أول غراتسياين، جاء فيها: »تم القبض على عمر 
مساء  وصل  وقد  البيضاء  جنوب  بوطاقة  بوادي  تطويق  عملية  يف  المختار.. 
هادئ  ووجده  عليه  تعرف  الذي  دودياتشي  الكومنداتور  سوسة  إىل  األمس 
البال ومطمئنا لمصيره، الخسائر التي تكبدها المتمردون هي 14 قتيال.«وتم 
الذي  دودياشي  األخضر  الجبل  متصرف  وهو  الطليان،  القادة  أحد  استدعاء 
التقطت  أن  وبعد  األسير.  هوية  من  للتثبت  المختار  عمر  فاوض  أن  سبق 
الصور مع األسير، نقل عمر المختار إىل مبنى بلدية سوسة، ومن هناك على 

ظهر طراد بحري إىل سجن بنغازي مكبال بالسالسل.
مجلة  أو  جريدة  مراسل  ألي  يسمح  لم  بنغازي  إىل  األسير  وصل  وعندما 
بنشر أخبار أو مقابالت، وكان على 
المشاهدين  من  مئات  الرصيف 
يتمكن  ولم  الميناء،  نزوله يف  عند 
مركزه  كان  مهما  شخص  أي 
المحاط  الموكب  من  يقترب  أن 
بالسالح،  المدججين  بالجنود 
ونقل فوق سيارة السجن تصحبه 
الرشاشة؛  بالمدافع  مسلحة  قوة 
صغيرة  زنزانة  يف  أودع  حيث 
السجناء  كافة  عن  منعزلة  خاصة 
حراسة  وتحت  السياسيين، 

شديدة.

** الفارس يترجل

مساًء  الخامسة  الساعة  يف 
جرت   1931 سبتمبر   15 يف 
أعد  التي  المختار  عمر  محاكمة 
برلمان  بناء  مكان  الطليان  لها 
محاكمة  وكانت  القديم،  برقة 
كان  إذ  وموضوًعا،  شكاًل  صورية 
المشنقة  أعدوا  قد  الطليان 
قبل  اإلعدام  ترتيبات  من  وانتهوا 
بدء المحاكمة وصدور الحكم على 
يف  ذلك  لتلمس  المختار،وإنك 
البطل وبين غراسياين؛ حيث قال له:«إين ألرجو  نهاية الحديث الذي دار بين 

أن تظل شجاعاً مهما حدث لك أو نزل بك.
من  عشر  للسادس  الموافق  األربعاء  أي  للمحاكمة،  التايل  اليوم  صباح  يف 
الحكم  لتنفيذ  سلوق  بمركز  الالزمة  التدابير  جميع  اُتخذت   ،1931 سبتمبر 
من  ألف   20 وأُحضر  والطيران،  والميليشيا  الجيش  أقسام  جميع  بإحضار 
األهايل وجميع الُمعتقلين السياسيين خصيًصا من أماكن مختلفة لمشاهدة 

تنفيذ الحكم يف قائدهم. 
وشجاعة  ثابتة  بقدم  المختار  عمر  صباًحا،سار  التاسعة  الساعة  تمام  ويف 
يردد  المختار  ظل  وقد  المشنقـة،  حبل  إىل  بالشهادتين  ينطق  وهو  نادرة 
كان  لقد  هللا.  رسول  محمداً  أن  وأشهد  هللا،  إال  إلـه  ال  أن  أشهد  الشهادتين: 
الشيخ الجليل يتهلل وجهه استبشاراً بالشهادة، وارتياحاً لقضاء هللا وقدره، 
فوق  الفضاء  يف  تحلق  الطائرات  أخذت  المشنقة  موقع  إىل  وصوله  وبمجرد 
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ساحة اإلعدام على انخفاض، وصوت مدوٍّ لمنع األهايل من االستماع إىل عمر 
المختار؛ إذ ربما يتحدث إليهم أو يقول كالماً يسمعونه، وصعد حبل المشنقة 

يف ثبات وهدوء.
المحتل  قتال  يف  قضاها  عاما   20 بعد  فرسه،  عن  الفارس  ترجل  وهكذا 
اإليطايل، ليكتب التاريخ العريب واإلسالمي اسم البطل الليبي بحروف من نور، 
ويصبح »شيخ الشهداء« أو »فارس الصحراء« مضرب األمثال يف المقاومة 
يف  محفورة  صورته  دربه.وظلت  على  ساروا  من  به  يهتدي  ونبراسا  والفداء، 

كرة األجيال المتعاقبة. ذا
احترام  كتسب  ا والرجل  ال  كيف 
الجنرال  أنصاره.فهاهو  قبل  أعدائه 
غراتسياين،يصف  ردولفو  اإليطايل 
لقاءه بالمختار يف كتابه »برقة الهادئة« 
أمامي  الذي يقف  أنَّ  قائال »ُيخيل يل 
له منظره وهيبته  رجل ليس كالرجال؛ 
هو  األَْسر.ها  بمرارة  يشعر  أنه  رغم 
ويجيب  نسأله  مكتبي  أمام  واقٌف 

بصوٍت هادئ وواضح«.
وصفه  عند  غراتسياين  ويضيف 
وقف  بالقول:«عندما  اللقاء  نهاية 
وضاًء  جبينه  كان  لالنصراف،  ليتهيأ 
فارتعش  به،  ُتحيط  نور  من  هالة  كأنَّ 
الذي  أنا  الموقف،  جاللة  من  قلبي 
العالمية،  والحروب  المعارك  خاض 
كانت  فقد  هذا  ورغم  والصحراوية، 
أن  أستطع  ولم  ترتعشان،  شفتاي 
أنبس بحرٍف واحد«. وقال فيه أيضاً إن 

»ذنبه الوحيد أنه كان يكرهنا كثيراً«.
مع  دائم  خالف  على  كان  المختار 
يف  دراسته  وزميل  طفولته  صديق 
الغرياين،  الشارف  الليبية  الجغبوب 
المستعمر  مع  بعالقاته  ُيتهم  الذي 
يزور  ليبي  آخر  كان  والذي  اإليطايل، 
حكم  تنفيذ  قبل  محبسه،  يف  المختار 
الغرياين  الشارف  ُسئل  بيوم.  اإلعدام 
ثياٌب  فقال:«عليه  للمختار  رؤيته  عن 

ُتقاس  لو  نفٌس  كثرا،وفيهّن  أ منهن  الفلُس  لكان  جميعها..بفلٍس  ُتقاس  لو 
كبرا«. ببعضها..نفوس الورى كانت أجلَّ وأ

للمقاومين  المعنويَّة  الروح  إضعاف  الُمختار  عمر  إعدام  من  الهدف  كان 
الليبيين والقضاء على الحركات المناهضة للحكم اإليطايل، لكن النتيجة جاءت 
القوات اإليطالية  بأن ُطردت  الثورات، وانتهى األمر  ة  ارتفعت حدَّ إذ  ة،  عكسيَّ
من البالد.من أبرز أقوال عمر المختار النضالية التي عرفت عنه عالميا وعربيا: 
»نحن ال نستسلم، ننتصر أو نموت«،والتي تمثل اصرار الشعوب على العيش 

بحرية مهما كان الثمن.
أسد  المجاهدين  شيخ  إعدام  على  عاًما   88 تمر   ،2019 سبتمبر   16 ويف 
الصحراء الليبية عمر المختار الذي سيظل رمًزا للمقاومة والصمود والكرامة.

المختار،  عمر  إعدام  ذكري  تأيت  ليبيا،  تشهدها  التي  المتوترة  األجواء  ووسط 
لتذكر الجميع بأن ليبيا كانت وال تظل رمًزا للوطنية، وأنها وإن طالت األزمة، 
فيها  وسيصدق  إرهاب،  من  بها  ما  وستلفظ  العريب،  »الحضن«  إىل  ستعود 
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اإلعتذار اإليطالي لليبيا:

يوم الثالثين من أغسطس 2008، إعتذرت الحكومة 
االيطالية عن فترة االحتالل االيطايل يف ليبيا ، ايذانا 
بفتح صفحة جديدة  بين الليبيين والطليان الذين 
قبلوا ذات يوم تحت ضغط من القذايف ، االعتذار 
عن حقبة سوداء من تاريخ بالدهم يف بالد عمر 
المختار. ورغم أن عديد الدول التي عاشت حقبة 
كثر من ليبيا سبقت يف مطالبة   إستعمارية أ
المستعمر القديم باالعتذار والتعويض وتصفية 
اإلرث االستعماري،  إال أن الجماهيرية الليبية 
نجحت ىف إجبار رئيس الحكومة اإليطالية 
األسبق سيلفيو برلسكوين،  على تقديم 
االعتذار والتعويض عن الجرائم التي 
ارتكبها االستعمار اإليطايل ضد الشعب 
الليبي أوائل القرن الماضي.

هل يندمل جرح 
اإلستعمار الغائر

في ذاكرة الليبيين ؟
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مطلب القذايف كان واضحا ىف السر والعلن،  وهو »االعتذار والتعويض«،  األمر 
الذي جعل إيطاليا تتعامل بجدية مع هذا الخطاب باعتباره حقيقة تاريخية ال 
عما  واالعتذار  الليبي  للشعب  التاريخية  الوثيقة  توقيع  وتقرر  تجاوزها  يمكن 

فعلته إيطاليا الملكية والفاشية من احتالل وتدمير وقتل وتشريد.
حيث كان المستعمر اإليطايل ىف بداية االحتالل )1911 - 1943( قد مارس 
ألوانا من حمالت اإلبادة ضد المدن واألحياء الليبية التى قاومته وقتل أهاليها،  
والجمال  والخيول  واألبقار  المواشى  وأعدم  النساء  ضد  االغتصاب  ومارس 

ودمر آبار مياه الشرب والشجر والزرع وأحرق البيوت.
ىف  أيام   3 خالل  ليبي   7000 سقوط  إىل  الليبية  الوثائق  بعض  وتشير 
»شارع  مجزرة  ىف  ليبى   4000 وسقوط  الغرب،   طرابلس  شرىق  »المنشية« 
الشط« ونفي آالف الليبيين إىل الجزر اإليطالية المعزولة واليزال مصير 5000 

مواطن مجهوال حتى اليوم.
معاهدة  على  التوقيع  حفل  ويف 
كان  قصر  يف  البلدين  بين  الصداقة 
بالحكومة  بارز  مسؤول  مقر  ما  يوما 
االستعماري  الحكم  أثناء  االيطالية 
قال  و1943،    1911 عامي  بين 
الباب  يفتح  االتفاق  إن  القذايف 
بين  كة  والشرا المستقبلي  للتعاون 

البلدين.
هذه  يف  تعتذر  إيطاليا  أن  وأضاف 
والدمار  القتل  عن  التاريخية  الوثيقة 
الحكم  أثناء  الليبيين  ضد  والظلم 

االستعماري.

مطلب القذافي كان واضحا فى السر والعلن،  
جعل  الذي  األمر  والتعويض«،   »االعتذار  وهو 
إيطاليا تتعامل بجدية مع هذا الخطاب باعتباره 
توقيع  وتقرر  تجاوزها  يمكن  ال  تاريخية  حقيقة 
الوثيقة التاريخية للشعب الليبي واالعتذار عما 
احتالل  من  والفاشية  الملكية  إيطاليا  فعلته 

وتدمير وقتل وتشريد.
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من جهته،  قال برلسكوين إن االتفاق ينهي أربعين عاماً من »سوء التفاهم«،  
مضيفاً »إنه إقرار كامل وأخاليق باألضرار التي لحقت بليبيا على يد إيطاليا يف 

عهد االستعمار«.
برلسكوين  قال  اإلنترنت،   على  اإليطالية  الحكومة  موقع  نشره  نص  ووفق 
»أشعر بواجب االعتذار واإلعراب عن األلم لما حدث منذ سنوات عديدة مضت 

والذي أثر على الكثير من أسركم«.
يف  سنوياً  دوالر  مليون  مائتي  ستستثمر  إيطاليا  أن  برلسكوين  وأوضح 

الجماهيرية الليبية على مدى 25 عاماً.
وخالل توقيع المعاهدة التاريخية ىف روما نقلت شاشات الفضائيات،  كيف 
المختار  ابن الشهيد عمر  المختار  الحاج محمد عمر  يد  تقدم برلسكوىن مقبالً 
بمثابة  كان  الذى  األمر  وهو  تلك،   التاريخية  زيارته  ىف  القذاىف  رافق  الذى 

تعويض معنوي كبير ألبناء الشهداء والشعب الليبى كله.
بالخزي  يحس  الشباب  خاصة  اإليطايل  الشعب  »إن  محمد  الحاج  ويقول 
أمام ما فعلته إيطاليا بالشعب الليبي،  لكن القذايف أعاد الكرامة إىل الشعب 

الليبى وجعل من ليبيا بلدا يتبوأ مكانة مهمة على الصعيد الدويل«.
المرج  مدينة  العويلية شرق  بمنطقة   1921 المختار سنة  عمر  وولد محمد 
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بدأ  أظفاره  نعومة  ومنذ  الجيالين،   هللا  عبد  ونيسة  والدته  مع  وعاش  الليبية 
محمد عمر المختار سلسلة رحالت قبل استشهاد والده سنة 1931.

الخروبة )على بعد  رحل مع عائلته اىل منطقة زاوية القصور ثم اىل منطقة 
1927 هاجر مع العديد من األسر الليبية  60 كلم من بنغازي( ويف أواخر عام 

اىل مصر.
البداية  يف  فاستقر  مصر  داخل  أخرى  رحالت  سلسلة  محمد  الطفل  وبدأ 
نبأ  عائلته  اىل  أن وصل  اىل  فيها عدة سنوات  براين ومكث  يف منطقة سيدي 

استشهاد والده يف ليبيا.
10 سنوات فقط وقتها ولكن حادث استشهاد  وكان محمد يبلغ من العمر 
أثر فيها كثيرا،  ويذكر محمد،  وهو ما قاله يف حديث صحفي أن أهايل  والده 
النجع أسقطوا كل أوتاد البيوت حتى صارت البيوت العربية على االرض حزنا 
بواجب  قامت  الليبية  القبائل  معظم  أن  أيضا  يذكر  وهو  المختار  عمر  على 

العزاء.
بعد ذلك رحلت عائلة محمد اىل منطقة الحمام القريبة من االسكندرية حيث 

توفيت والدته الحقا.
ودخل محمد جيش التحرير عام 1935 وتزوج عام 1942 وانتقل اىل االقامة 
البحيرة ثم رجع مع عمه  يف محافظة 
اىل ليبيا )1943( وأقام يف البداية يف 
جردس  يف  ثم  القصور  زاوية  منطقة 
مجددا  نقله  وتم  الملكي(  العهد  )يف 
المرج  زلزال  حضر  )وفيها  المرج  اىل 
الشهير( وانتقل بعد ذلك اىل بنغازي 
منحه  شعبي  مسكن  يف  أقام  حيث 

إياه وزير االسكان )عام 1964(.
ولم يستقر محمد ويضع حدا لحياة 
الراحل  الزعيم  أمر  حين  إال  الترحال 
أرض  قطعة  بمنحه  القذايف  معمر 

في رحلته إلى إيطاليا جعل محمد عمر المختار 
نظارة  على  العثور  هو  خاصا  هدفا  لنفسه 
والده بعد أن أكدت التقارير ان القائد اإليطالي 
شيخ  ــدام  اع على  أشــرف  الــذي  غراتسياني 

الشهداء قد يكون احتفظ بنظارة الشهيد.
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كبيرة وبنى له قصرا.
القذايف  معه يف  راتبا محترما ورتبة عميد و قد صحبه  القذايف منحه أيضا   

رحلته التاريخية إىل ايطاليا واعاده اىل السفر والترحال.
ويف رحلته إىل إيطاليا جعل محمد عمر المختار لنفسه هدفا خاصا هو العثور 
الذي  غراتسياين  اإليطايل  القائد  ان  التقارير  كدت  أ أن  بعد  والده  نظارة  على 

أشرف على اعدام شيخ الشهداء قد يكون احتفظ بنظارة الشهيد.
فقد  سواء  حد  على  ولبلده  له  هامين  حدثين  ايطاليا  اىل  رحلته  وشهدت 
اعتذرت ايطاليا رسميا لليبيا وانحنى رئيس الوزراء االيطايل سيلفيو برلسكوين 

أمامه وقبل يده.
وغيب الموت يف 12 يوليو من السنة الماضية محمد نجل }شيخ المجاهدين{ 
97 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض،  ونعت ليبيا  الليبي عمر المختار عن 

الراحل على كل المستويات السياسية والشعبية.
عن  إيطاليا  اعتذار  أن  على  العريب  العام  الرأي  أجمع  متصل،  سياق  يف 
انتصارا  االستعمار،  مثل  ليبيا خالل فترة  اقترفتها ىف  التى  الهمجية  الجرائم 
معنوياً كبيراً للقائد معمر القذايف وللشعب الليبى،  أمام التعويضات المادية 

التى ال تتعدى 5 مليارات دوالر مبرمجة على 20 عاما.
كثر من مرة أن ال شيء يعوض الشعب الليبي المظلوم اآلمن  وكرر القذاىف أ
التى  المشينة  الصفحة  جبينها  على  من  محت  إيطاليا  أن  المهم  دياره،   ىف 

رسمها حكامها منذ 1911 حتى الحرب العالمية الثانية بالنسبة لليبيا.
كة  فضال عن البعد الرمزي لإلعتذار، يرى مراقبون أن معاهدة الصداقة والشرا
ـ االيطالية حققت مكاسب ثنائية للطرفين سواء تعلق األمر  والتعاون الليبية 
بالشأن االقتصادي أو السياسي، إال أن البعض يرى أن هذه المعاهدة لم تكن 
منسجمة مع سنوات االستعمار اإليطايل لليبيا،  وربما هذا يعود إىل أنه حتى 
بالنسبة للدول  التعويضات  اآلن ال توجد هيئة دولية قادرة على تحديد حجم 

االستعمارية سواء تعلق األمر بإيطاليا أو بفرنسا أو بريطانيا أو غيرها.

في سياق متصل، أجمع الرأي 
العام العربي على أن اعتذار 
إيطاليا عن الجرائم الهمجية 
التى اقترفتها فى ليبيا خالل 
فترة االستعمار،  مثل انتصارا 
معنويًا كبيرًا للقائد معمر 
القذافي وللشعب الليبى،  
أمام التعويضات المادية 
التى ال تتعدى 5 مليارات دوالر 
مبرمجة على 20 عاما.

كرر القذافى أكثر من مرة 

أن ال شءي يعوض الشعب 

الليبي المظلوم اآلمن فى دياره،  

المهم أن إيطاليا محت من

 على جبينها الصفحة المشينة 

التى رسمها حكامها منذ 1911 

حتى الحرب العالمية الثانية 

لليبيا. بالنسبة 
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شريف الزيتوين

نستسلم...  لن  »نحن  الشهير  المثل  عريب  مواطن  أي  يذكر  أن  يكفي 
بها  المرتبط  أو  صاحبها  أن  مباشرة  سامعه  ليعرف  نموت«  أو  ننتصر 
اإليطايل عمر  المسلحة ضد االستعمار  المقاومة  الليبي ورمز  البطل  هو 
المختار. ربّما لم يقلها الرجل بنفس العبارة يف الواقع، لكن الفيلم الشهير 
»أسد الصحراء« للمخرج العالمي مصطفى العقاد جعلها حقيقة ومسّلمة 

 راسخة يف ذهن الجيل العريب منذ ثمانينات القرن الماضي إىل اليوم.

السينما تنحت عمر المختار 
في الذاكرة الليبية

في فيلم »أسد الصحراء«..
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صّورت  الفيلم  يف  كثيرة  أحداث  بل  راسخة  لوحدها  المقولة  تلك  ليست 
أشكال  لكل  الرافضة  المقاومة  العربّية(  حتى  )وربما  الليبية  الشخصية 
رمزيتها  جمعت  الليبية  للمقاومة  أيقونة  المختار  عمر  من  جعلت  االستعمار، 
كل الليبيين مهما كثرت خالفاتهم، حيث مازالوا إىل اليوم ورغم سنوات الحرب 
الذي  بالفيلم  ومنبهرين  الشخصّية  تلك  على  مجمعين  فّرقتهم  التي  األخيرة 
أنجز حولها، باعتبارها تعيد لهم جزءا نيرا من ماضيهم الذي مازالت فيه الكثير 

من الرمزيات التي تنظر من يبحث فيها ويقّدمها للّناس.
الشخصيات  ككل  المختار.  عمر  الليبي  المقاوم  على  رويت  كثيرة  مرويّات 
باهتمام  الليبي  البطل  حظي  الّتاريخ،  يف  الكبرى 
الوحيد  ليس  أنه  بالتأكيد  المؤّرخين.  لدى  خاص 
الذي انتهج خيار المقاومة ضد االستعمار اإليطايل 
الحظ  حتى  وربّما  الرجل  شجاعة  لكن  ليبيا،  يف 
وجعال  الليبي،  »الجهاد«  جيل  رأس  على  جعاله 
على  يوافقون  العالم  يف  السينما  منتجي  كبر  أ
ذلك  يف  حظ  صاحب  وهو  باسمه،  فيلم  تصوير 
التاريخ  يسعفها  لم  كثيرة  ليبّية  شخصيات  ألن 
االستعمار  مواجهة  يف  دور  صاحبة  كانت  لكنها 

واستشهدت دفاعا عن شرف الليبيين وأرضهم.
يروي فيلم عمر المختار أو أسد الصحراء وهي 
المقاومة  يف  الرجل  حياة  له،  األصلية  التسمية 
المسلحة ضد االستعمار اإليطايل تحديدا جيوش 
القرن  من  األول  الثلث  نهاية  يف  موسيليني 
العشرين. الفيلم كان من إخراج المخرج العالمي 
»مصطفي العّقاد« ومن بطولة الممثل األمريكي 
لليبيين  يصّور  أن  استطاع  الذي  كوين«  »أنطوين 
وكأنه  الرجل  منها.  جزء  وكأنه  بطلهم  شخصّية 

تمثل بطله إىل درجة االنصهار.
معّمر  الليبي  العقيد  من  كانت  الفيلم  فكرة 
الوقت  ذلك  يف  الشاب  الليبي  الزعيم  القّذايف. 
للتوجهات  والمقاوم  الثورة  بمقوالت  والمنبهر 
بجرائمهم  اإليطاليين  يذكّر  أن  أراد  االستعمارية، 
الثقافة  العالم وهي  التي يفهمها  بالطريقة  ولكن 
عن  احتجوا  اإليطاليين  أن  درجة  إىل  والسينما، 
لما   2009 العام  إىل  عرضه  ومنعوا  تصويره 
رفع  تم  أن  إىل  اإليطايل،  للجيش  تشويها  اعتبروه 
الحضر بعد المفاهمات التي تمت بين برلسكوين والقذايف خالل زيارة تاريخية 
لألخير إىل روما، والتي قد يكون من بينها منع ذلك الحضر ليكتشف الجمهور 

اإليطايل جزءا من تاريخ استعمارهم لليبيا وإيجاد مبرر لالعتذار.
الفضاء  وهي  ليبيا  شرق  مختلفة  مدن  يف   ،1979 العام  الفيلم  تصوير  بدأ 
الفعلي الذي حارب فيه المجاهد الليبي االستعمار اإليطايل، وتم البحث فيه 
السينما  تبالغ  ربّما  وطني.  بطل  أي  يف  تتوفر  أن  يمكن  التي  الخصائص  عن 
المختار  أن عمر  تؤكّد  كانت  التاريخية  المرويات  لكن  األبطال  ترميز  أحيانا يف 

كان استثناء يف تاريخ المقاومة الليبّية.
رمضان  عن  فيلم  إنتاج  يف  البداية  يف  فكّر  القذايف  أن  كثيرة  مصادر  تقول 
السويحلي، لكن لتضارب األخبار حوله جعل الخيار يكون لفائدة عمر المختار، 
المثل  الذي طلب إضافة  الليبي هو  العقيد  أن  إىل  أخرى تشير  أخبار  وهناك 
الشهير »نحن لن نستسلم ننتصر أو نموت«، كما أنه رفض اإلشارة إىل فرضية 
كفى الفيلم بتصوير  الخيانة التي يكون قد تعّرض لها من رفاق السالح، حيث ا

حظي  الّتاريخ،  في  الكبرى  الشخصيات  ككل 

المؤّرخين.  لدى  خاص  باهتمام  الليبي  البطل 

خيار  انتهج  الــذي  الوحيد  ليس  أنه  بالتأكيد 

ليبيا،  في  اإليطالي  االستعمار  ضد  المقاومة 

جعاله  الحظ  حتى  ورّبما  الرجل  شجاعة  لكن 

أكبر  وجعال  الليبي،  »الجهاد«  جيل  رأس  على 

على  يوافقون  العالم  فــي  السينما  منتجي 

تصوير فيلم باسمه.

يكفي أن يذكر أي مواطن عربي المثل الشهير 

ليعرف  نموت«  أو  ننتصر  نستسلم...  لن  »نحن 

سامعه مباشرة أن صاحبها أو المرتبط بها هو 

ضد  المسلحة  المقاومة  ورمز  الليبي  البطل 

الفيلم  في  المختار  عمر  اإليطالي  االستعمار 

الشهير »أسد الصحراء«.
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صورة الغراب بما فيه من رمزية لإلحباط وسوء الصنيع. المصادر تقول 
أيضا أن مشهد الطفل يف نهاية الفيلم كانت بدورها فكرة من القذايف يف 
إطار إضافة الدراما إىل الفيلم، وبالفعل كانت اللقطة استثناء وصورة راسخة 

بالفعل عن فكرة الصمود وحمل المشعل جيال بعد جيل.
الليبي، من خالل بساطته  وإن كان الفيلم صدى قريبا من حقيقة المجاهد 
بذلك  المقترنة  المقوالت  ظهور  حتى  قبل  التحرر  بقضّية  وإيمانه  وتواضعه 

فيها  لقي  التي  وبالدرجة  المفهوم، 
والعرب،  الليبيين  لدى  واسعا  إشعاعا 
النخوة  خاللها  من  استشعروا  الذين 
وبقيمة من يرفع السالح دفاعا عن وطنه، 
عربيا  شابا  اليوم  تجد  أن  يصعب  حيث 
لو  وحتى  المختار،  عمر  هو  من  يعرف  ال 
غاب عنه االسم يكفي تذكيره بالمقوالت 
ليتذكّر  الفيلم  يف  وردت  التي  الشهيرة 
من هو الرجل، فإن انتقادات كثيرة أيضا 
التي  التكلفة  مستوى  يف  سواء  لحقته 
اعتبر كثيرون أنها كبيرة تتجاوز ما يفترض 
األخطاء  إىل  باإلضافة  الفيلم،  إنتاج  يف 
المرتبطة ببعض األحداث سواء يف إغفال 
انتقده خبراء غربيون ألنه  جزء منها. كما 
الفيلم  أفقدت  واقعية  غير  أشياء  أورد 
لحظة  تصوير  مثل  مصداقيته،  من  جزءا 
اإليطاليين  الضباط  طريق  عن  اإلعدام 
أن  باعتبار  مصطنعة  أنها  يعتبرون  التي 
ليبيون،  متعاونون  هم  باإلعدام  القائم 
العسكرية  اآلليات  أن  إىل  باإلضافة 
تكن  لم  الطليان  حرب  يف  اعتمدت  التي 
وهذه  المختار،  عمر  زمن  يف  موجودة 
تحّمل  من  العقاد  حاول مخرجه  األخطاء 
الظروف  أن  المسؤولية فيها، مشيرا إىل 

فرضت ذلك.
إنتاجه، مازال  40 عاما على  رغم مرور 
فيلم عمر المختار يعرض يف المناسبات 
الوطنّية الليبية. بالتأكيد أن الرجل ليس 
اإليطايل،  االستعمار  قاوم  الذي  الوحيد 
سّلط  الفيلم  أن  ذلك  كل  يف  المهم  لكن 
الليبية  المقاومة  حركة  على  الضوء 
طرد  يف  األخير  يف  الفضل  لها  كان  التي 
يف  جديدة  لدولة  والتأسيس  المستعمر 
التحرر.  لقضايا  منتصر  عالمي  سياق 
بالسينما  ومهتمون  مثقفون  يقول 
المنتجات  أفضل  من  يبقى  الفيلم  أن 
األكبر  والمساهم  العربّية،  السينمائية 
العقاد  مصطفى  مخرجه  هو  إشعاعه  يف 
عالميا  ممثال  يجد  أن  استطاع  الذي 
على  وقادرا  العربّية  للثقافة  مستوعبا 
تمثل الشخصّية رغم أنه نشأ يف بيئة غير 

عربية مختلفة اختالفا كبيرا عن واقعها.

القّذافي.  معّمر  الليبي  العقيد  من  كانت  الفيلم  فكرة 

الزعيم الليبي الشاب في ذلك الوقت والمنبهر بمقوالت 

الثورة والمقاوم للتوجهات االستعمارية، أراد أن يذّكر 

يفهمها  التي  بالطريقة  ولكن  بجرائمهم  اإليطاليين 

العالم وهي الثقافة والسينما، إلى درجة أن اإليطاليين 

 2009 العام  إلى  عرضه  ومنعوا  تصويره  عن  احتجوا 

لما اعتبروه تشويها للجيش اإليطالي.

يبقى  الفيلم  أن  بالسينما  ومهتمون  مثقفون  يقول 

والمساهم  العربّية،  السينمائية  المنتجات  أفضل  من 

الذي  العقاد  مصطفى  مخرجه  هو  إشعاعه  في  األكبر 

للثقافة  مستوعبا  عالميا  ممثال  يجد  أن  استطاع 

العربّية وقادرا على تمثل الشخصّية رغم أنه نشأ في 

بيئة غير عربية مختلفة اختالفا كبيرا عن واقعها.
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عمر المختار والحركة 
السنوسية.. مع من اتفق

ومع من اختلف؟
حوار/همسة يونس

تلقى عمر المختار منذ بدايات حياته األوىل تربية دينية، تعلم فيها القرآن الكريم، 
وحفظه، ثم علمه، يف الزوايا الصوفية، والكتاتيب قبل أن يتحول من معلم إىل 
مقاتل ومجاهد شرس، يواجه الغازي يف أي من بالد »المسلمين«، حيث واجه 
الفرنسيس يف تشاد والنيجر وجنوب ليبيا، وقاوم اإليطاليين يف ليبيا حتى آخر 

لحظة من حياته.

خاصة  عالقة  المختار  لعمر  وكان 
أحمد  قاد  التي  السنوسية،  بالحركة 
حركة  قادتها،  وأبرز  أهم  أحد  الشريف 
والطليان  الفرنسيس  ضد  الجهاد 
عقب  نفيه  يتم  أن  قبل  واألنجليز، 
خسارته أمام األنجليز يف مصر، ويضطر 
عمه  ألبن  السنوسية  قيادة  لتسليم 

أدريس السنوسي.
المختار  عمر  عالقة  على  للوقوف 
اتفق  من  ومع  السنوسية،  بالحركة 
واختلف من زعمائها، أجرينا هذا اللقاء 
محمد  الدكتور  التاريخ  أستاذ  مع 
صفحات  فتح  الذي  القشاط،  سعيد 
منها  ننشر  الليبي،  التاريخ  من  عديدة 
ما تناول العالقة بين شيخ المجاهدين 

وبعض زعماء الحركة السنوسية.
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كحركة  السنوسية  الحركة  نشأت  كيف  بداية..   **
صوفية في ليبيا؟. 

جاء  جزائري  وهو  السنوسي،  علي  بن  محمد  هو  السنوسية  الحركة  مؤسس 
إىل ليبيا ومر على عدد من المدن منها طرابلس ومصراتة والجبل األخضر، وحين 
قيامه برحلته ألداء مناسك الحج، بدء دراسته يف زاوية بعسير يف منطقة الجزيرة 
اإلدريسي  حمد  كلفهما  حين  إىل  السناري،  عبدهللا  مع  هناك  والتقى  العربية، 
بالذهاب إىل شمال إفريقيا، ثم جاء محمد بن علي السنوسي إىل الجبل األخضر 
بهذا  البيضاء”-وسميت  “الزاوية  ليبياوهي  يف  للسنوسية  زاوية  أول  وأسس 
اإلسم ألنها كانت بيضاء ويف وسط الغابة- ثم سميت المدينة على اسم الزاوية، 
وعبدهللا السناري الذي تم تسميته بعد ذلك بعبد هللا السني، ذهب لبناء زاوية 

يف مزدة ومجموعة زوايا أخرى يف جهة الغرب، من بينها مسالته ويفرن. 
وبعدها شرع محمد بن علي السنوسي، ببناء عدد من الزوايا بالجبل األخضر، 
للدراسة  الزاوية  لهذه  يأتون  الطالب  وأصبح  لزاويته،  مركز  الجغبوب  من  واتخذ 

حيث تحولت الزاوية إىل مركز للسنوسيين.
ثم تويف محمد بن علي السونسي، وتوىل بعده ولده المهدي السنوسي، الذي 
تعرض للمضايقة على يد األتراك وحين استشعر الخطر رحل إىل الكفرة وأسس 

زاويته بمنطقة التاج وبقي بها عدة سنوات.
لتأسيس مجموعة  تشاد  السني-إىل  السني-ولد عبدهللا  إرسال محمد  تم  ثم 
من  عدد  وأسس  النيجر،  غرب  إىل  وصل  حتى  بذلك  القيام  يف  فبدأ  الزوايا،  من 
ألف و66 شخص من  المهدي إىل تشاد وكان معه  1900 رحل  الزاويا، ويف عام 

حفظة القرآن وكان من ضمنهم عمر المختار.
عندما ذهب والد عمر المختار إىل الحج توىف باألراضي المقدسة، فانتقل عمر 
المختار إىل بيت الشارف الغرياين، ثم درس بالجغبوب وحفظ القرآن الكريم وتدرج 
السنوسي  المهدي  رفقة  انتقل  كما  السنوسية،  الحركة  علماء  أصبح من  أن  إىل 

إىل دولة تشاد لبدء النضال الوطني ضد االستعمار الفرنسي هناك. 

قبل  والسنوسيون  المختار  عمر  لعبه  الذي  الدور  ما   **
الطليان؟. محاربة 

ويف  بالليبيين،  واصطدمت  الجنوب  من  والنيجر  تشاد  على  الفرنسيون  زحف 
لدعم  ليبيا  وجنوب  وسط  من  ليبية  قبائل  عدة  من  حملة  انطلقت   1824 سنة 
فضل  رابح  وقبلهم  بهم  اصطدم  الذين  االنجليز  دخول  حين  إىل  الكانمي،  محمد 

هللا.
شيخها  التي  قورو  منطقة  يف  استقر  تشاد  إىل  وصوله  بعد  المهدي  ومحمد 
االحيان  الفرنسيين، ويف هذه  المعارك يف تشاد ضد  أدار  السني وهو من  محمد 
على  وتويف  يقال،  كما  البطن  يف  قرحة  كانت  ومرضته  السنوسي  المهدي  مرض 
أثرها، وحمل على بعير لمدة شهرين إىل حين وصلوا إىل واحة التاج بجانب الكفرة 

ودفن بها .
قورو  استولوا على   1913 الشمال ويف سنة  إىل  الزحف  الفرنسيون  واستطاع 
المهدي  بعد  الجهاد  قيادة  وتويل  الكفرة،  إىل  واتجهوا  تشاد،  الليبيون من  وخرج 
استولوا على  الطليان  آنذاك  كان  الطليان حيث  الشريف، ضد  أحمد  السنوسي 
الساحل ، وقتها كان عمر المختار لم يشارك يف الجهاد، وهو الذي جرح قبلها يف 

تشاد ضد الفرنسيس.
ومعهم  واإليطاليين  األنجليز  بين  النزاع  كان  األوىل  العالمية  الحرب  بداية  مع 
األلمان، حيث كان جمال باشا يحكم الشام، والذي قرر محاربة االنجليز يف مصر 
بالزحف عليهم من الشرق، وطلب من أحمد الشريف، مواجهتهم من الغرب، إال 
الشريف كان له رأي مختلف إذ كان يصنف الحرب تصنيفين، حرب دفاع عندما 

بعدها اتفق االنجليز مع إدريس 
السنوسي، حينها كان شاب 
صغير على أن يتولى الدعوة 
السنوسية بدال عن أحمد 
الشريف، وذلك في 1916 
فيما عرف بمعاهدة الزويتينة، 
وطلبوا من أحمد الشرف 
أن يخرج من الجغبوب وإال 
يقصفوه بالطيران
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يأيت العدو ويصل إىل أرضك، وأخرى هجوم وه عندما تقرر أنت الخروج لمواجهته 
محاربتهم  اعتبر  فقد  ليبيا  يف  يتواجدون  كانوا  الطليان  وألن  أخرى،  أماكن  يف 
من  رفاقه  من  عدد  إلحاح  تحت  أنه  إال  االنجليز،  مواجهة  يف  المشاركة  من  أوىل 
مناطق  عدة  على  السيطرة  من  وتمكن  شرقا  وتحرك  بالمهمة  قبل  المجاهدين 
يف مصر الحالية، منها سيوة والواحات الصحراوية، وتقدم بقواته بمساندة أحمد 

الباسل، حتى وصل إىل منطقة الحمام بالقرب من مدينة االسكندرية.
أتاح  ما  الشرق،  جهة  من  الكماشة  إلغالق  الوصول  يف  باشا  جمال  تأخر  فيما 
الفرصة لألنجليز لتجميع قواتهم وترتيب هجوم كبير على قوات الشريف فخسروا 

المعركة ومن نجا منهم عاد إىل واحة الجغبوب.
على  صغير  شاب  كان  حينها  السنوسي،  إدريس  مع  االنجليز  اتفق  وبعدها 
1916 فيما عرف  الشريف، وذلك يف  أحمد  بدال عن  السنوسية  الدعوة  يتوىل  أن 
بمعاهدة الزويتينة، وطلبوا من أحمد الشرف أن يخرج من الجغبوب وإال يقصفوه 

بالطيران
الطريق  يف  المجاهدين  من  مجموعة  ومات  الجفرة،  إىل  الجغبوب  من  فرحل 
نتيجة الجوع والعطش، فيما انفرد االنجليز بادريس السنوسي، الذي منح صفة 
أمير، وقد بعث اه أحمد الشريف رسالة عقب وصوله منطقة سلطان شريق مدينة 
كد له فيها التنازل عن السنوسية، على أن يخلفه  سرت، على غالف المصحف، أ
ثم  الشام  إىل  منها  انتقل  التي  تركيا  يف  منفاه  إىل  الشريف  ونقل  العابد،  أبنه 

الحالية.  السعودية 

في  وجوده  أثناء  الشريف  أحمد  لعبه  الذي  الدور  وما   **
تركيا؟ وما دوره في قيادة عمر المختار للمجاهدين؟.

من  وتمكن  اليونان،  المقاومة ضد  قاد  الذي  اتاتورك  كمال  استقبله مصطفى 
ردعهم بعد أن تلقى دعم من أحمد الشريف، الذي كان له دور كبير حيث تمكن 
من إقناع األكراد بأن يتوقفوا عن الثورة ضد اتاتورك باعتباره يقاتل يف عدو خارجي 

وهو ما كان.
أحمد  قلده  أن  بعد  فقط،  أيام  ثالثة  خالل  اليونانيين  طرد  من  أتاتورك  وتمكن 
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الشريف بسيف وبرنوص ومصحف، كرمزية لتويل قيادة الجهاد.
أحمد  وبين  بينه  اختالف  ولد  ما  عبدالحميد،  السلطان  عزل  أتاتورك  ولكن 
الشريف، الذي غادر تركيا إىل سوريا ومنها إىل األراضي المقدسة، حيث انضم إىل 
الملك عبدالعزيز آل سعود الذي بقي معه كمستشار، ويف سنة 1923 راسل عمر 
المختار الذي كان يقاوم الغزو اإليطايل، حيث تم االتفاق عليه كشخصية توافقية 

ليقود ما كان يعرف بأدوار الجهاد، يف منطقة الجبل األخضر.
)ليبي  الباسل  أحمد  وخاصة  بالمصريين  عالقته  من  المختار  عمر  واستفاد 
تفطنوا  الطليان  ولكن  للمجاهدين،  ودعم  مساعدات  قدم  الذي  مصر(  يف  مقيم 
لهذا الدعم وقرروا قطع الطريق بين ليبيا ومصر باالسالك الشائكة واأللغام حتى 

يحولوا بين الطرفين.
وبعث أحمد الشريف، برسالة لعمر المختار عن طريق شخص نمساوي أسلم 
وكان اسمه أحمد أسد، الذي تمكن من الوصول إىل الجبل األخضر واأللتقاء بعمر 

المختار فعال.
ويقول إنه لم يصل إىل المختار إال بصعوبة حيث كان رفاق المختار يتعاملون 
عمر  التقى  إنه  الرحلة  هذه  عن  ألفه  كتاب  يف  أسد  ويقول  غريب،  كل  مع  بحذر 
الختار ورفاقه ووجدهم يعانون من قلة التموين وليس لديهم مؤن وال تجهيزات 
مناسبة، فاستغرب الوضع فقال لهم كيف ال يقدم لكم األمير أدريس السنوسي، 
يعطه  لم  »أن هللا  المختار  عليه  فرد  يعيش يف وضع جيد،  وجده  الذي  يف مصر 
جنان كي يثبت به«، ألن المجاهدين اجتمعوا سنة 1920 يف غريان وقرروا توحيد 
قيادة  يف  المختار  عمر  يكن  لم  وقتها  والشرقية،  الغربية  المنطقتين  يف  الجهاد 
وفد  مع  التقى  حيث  اجدابيا  إىل  ثم  سرت،  إىل  السعداوي  بشير  فجاء  الجهاد، 
برقة  ممثلي  ولكن  الجهاد،  توحيد  منهم  وطلب  الشرقية،  المنطقة  مجاهدي  من 
إىل  السعداوي  فرجع  أمير،  السنوسي  ادريس  مبايعة  الجهاد  لتوحيد  اشترطوا 
على  االتفاق  وتم  ادريس،  مبايعة  على  االتفاق  تم  وبالفعل  لالستشارة  غريان 

توحيد الجهاد، على ان يتم تقديم الدعم حسب هجوم الطليان.
الطليان على مصراتة، فعاد  ادريس، هجم  مبايعة  السعداوي من  رجوع  وعند 
إىل ادريس وبلغه بما حدث وطلب منه تقديم الدعم إال أن ادريس لم يفي بالوعد 
وهاجر إىل مصر، وبقي يف مصر حتى عاد مع األنجليز يف الحرب العالمية الثانية.

يف حين التحق عمر المختار بالجهاد وقاد المجاهدين يف منطقة الجبل األخضر، 
الذي استمر حتى استشهاده يف مثل هذه اليام من شهر سبتمبر 1931 بعد أن 
تعرضوا لصعوبات كبيرة خاصة بعد أن قام اإليطاليون بتفريغ المنطقة من األهايل 

الذين وضعوا يف معتقالت مثل معتقل العقيلة وغيرها.

** ما دور الحركة السنوسية عقب إعالن استقالل ليبيا؟.
بالحكم  ادريس  واهتم  االستقالل  بعد  السنوسية  الحركة  دور  وتالشى 
الجيش  تأسس  أن  بعد  الحكم  إىل  به  أتوا  من  هم  باعتبارهم  انجليزية،  برعاية 
المجاهدين  بعض  وطالب  الطليان،  ضد  المعارك  يف  وشارك  مصر  يف  الليبي 
الذين انضموا للجيش ادريس بأن يشترط على االنجليز منح ليبيا االستقالل نظير 
مشاركتهم يف طرد الطليان، إال أن ادريس قال لهم بأن يشاركوا مع االنجليز ويتم 
الطليان  االنجليز وطردوا  الليبيون مع  قاتل  وبالفعل  المعركة،  بعد  االتفاق الحقا 

من ليبيا.
واستعان الملك ادريس فيما بعد بعدد من الشخصيات المقربين من الطليان 
واالنجليز، وحتى فكرة الشعار الذي رفعه »حتحات على ما فات« جاء لعدم فتح 
يتبقى  ولم  كذلك.  بهم  استعان  الذين  ومعظم  مطلين  باعتباره  الماضي  صفحة 
للحركة السنوسية تأثير حقيقي، إال يف بعض المناطق بالشرق الليبي، ولعل ابرز 
آثارها هي الجامعة الدينية يف مدينة البيضاء التي اتخذت اسمها يف األساس من 

الزاوية البيضاء التي كانت بها، والتي تعود لشيوخ الحركة السنوسية.

استفاد عمر المختار من 
عالقته بالمصريين وخاصة 
أحمد الباسل )ليبي مقيم 
في مصر( الذي قدم 
مساعدات ودعم للمجاهدين، 
ولكن الطليان تفطنوا لهذا 
الدعم وقرروا قطع الطريق 
بين ليبيا ومصر باالسالك 
الشائكة واأللغام حتى 
يحولوا بين الطرفين.
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عالم الفالح: عمر المختار 
هو صانع الهوية الليبية

حوار: سوزان الغيطاين

تحل علينا الذكرى 88 
الستشهاد عمر المختار 
أسد الصحراء شيخ 
الشهداء.. المجاهد الذي 
قال لالحتالل االيطايل إن 
عمري سيكون أطول من 
عمري شانقي... وقد صدق 
فسيرة المختار العطرة 
مفخرة لليبيين والعرب 
والمناضلين.. للحديث 
عن عمر المختار المجاهد 
والرمز التقينا الدكتور عالم 
الفالح  رئيس قسم التاريخ 
بجامعة بنغازي.

عند الغزو الفرنسي لتشاد 

شارك في الجهاد إلى جانب 

التشاديين ضد االستعمار 

الفرنسي ثم طلب منه 

االنسحاب إلى واحة الجغبوب.



30 الخميس  ١٩  سبتمبر  ٢٠١٩             العدد: ٨٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

** حدثنا عن نشأة المجاهد عمر المختار؟
تويف  وقد  طبرق  مدينة  قرب   1862 عام  ولد  ليبيا  أبناء  أحد  هو  المختار  عمر 
زاوية  السنوسية  الطرق  مدارس  تتملذ يف  وقد  اىل مكة  للحج  رحلته  اثناء  والده 
جنزور   »الزوايا والكتاتيب« وقد ارسل بعد حفظه القراءان  كأحد المعلمين يف 
إىل جانب  الجهاد  لتشاد شارك يف  الفرنسي  الغزو  وعند  تشاد  زاوية »كلى« يف 
التشاديين ضد االستعمار الفرنسي ثم طلب منه االنسحاب إىل واحة الجغبوب 
وبدء يعلم طالب العلم يف زاوية جغبوب وبعدها تم تعيينه شيخا بزاوية القصور 
عام  وقعت  التي  المعارك  يف  المختار  عمر  شارك  وقد  االخضر  الجبل  بمنطقه 
1908 بين السنوسيين و البريطانيين حول مرتفعات السلوم والتي أسفرت عن 

ضمها إىل مصر تحت ضغط البريطانيين على الدولة العثمانية . 
1911 كان عمر المختار وقتها يف  وعندما اندلعت الحرب الليبية االيطالية عام 
واحه جالو فانطلق مسرعا نحو زاوية القصور بمنطقه جردس لقبيلة العبيد وجمع 
االيطاليين وهي  أول معاركهم ضد  وانطلقت يف  المجاهدين  كبير من  حوله عدد 

معركه السالوى ببنغازي

** حدثنا عن فترة جهاد المجاهد عمر المختار؟.
قبيلة  أو  إقليم  أو  لمنطقة  وليس  ليبيا  لكل  وطنيا  مجاهدا  كان  المختار  عمر 
كثر من 380 معركه ضد الغزاة االيطاليين وعندما حاول االحتالل  وقد شارك يف ا
يف  واالستقالل  للوطن  بالحرية  يطالب  كان  معه  مفاوضات  يف  الدخول  اإليطايل 
أنفي نفيا قاطعا ما يروج عن أن عمر  البندقية وهنا أود أن  ايقاف صوت  مقابل 
المختار كان مجاهدا يف الجبل األخضر فقط ودليل ذلك كثير الشواهد التاريخية 
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حيث نجده خالل مفاوضات سيدي ارحومة مع اإليطاليين طالب حضور مندوبين 
عن تونس التي تحد ليبيا من الغرب ومصر التي تحدها من الشرق أي أنه كان 
مجاهدا لكل ليبيا التي حددها من تونس غربا اىل مصر شرقاوالتي كانت تعرف 
او  قبيلة  ألي  وليس  المختار  عمر  بكلمة  خطاباته  يختم  وكان  بطرابلس  وقتها 

منطقه كما كان دائما يقول نحن ال نستسلم ننتصر أو نموت.

** وماذا عن حركة الجهاد التي تزعمها؟
حركة الجهاد كانت من خالل كل الليبيين يف الشرق والغرب والجنوب وعندما 
اللغة يف ليبيا تصدى المجاهدين لذلك وصنعوا راية  كان االستعمار يريد طلينة 
أنها ليست حركة جهاد مدينة وال قبيلة  كسبها صبغة وطنية شاملة أي  لهم ما أ
وحتى  االستعمار  لمحاربة  دعمهم  يف  الليبية  والمدن  القبائل  على  تستند  لكنها 
بعد تضييق الخناق عليهم وحبس القبائل داخل معتقالت أرسل المختار أسرته 
وقبل  ومحاكمته وشنقه  الجبل  أسره يف  تم  أن  إىل  الجهاد  واستمر يف  إىل مصر 
تنفيذ حكم اإلعدام بحقه قال له جرستياين القائد العسكري اإليطايل يف ليبيا آن 

ذاك لماذا تحارب فرد عليه المختار بالقول »من أجل وطني و ديني “.

** هل جهاد عمر المختار ذائع الصيت عربيا ودوليا؟.
عدة  يف  تماثيل  وله  الدول  مختلف  من  ومفكرين  مؤرخين  عنه  كتب  فقد  نعم 
دول كفنزويال وكوبا كما جرى تسمية ميادين وشوارع باسمه يف القاهرة والعراق 
عمر  فيها  شارك  معركة  إىل  نسبة  باريس  و  والجزائر  وباكستان  وسوريا  وتركيا 
المختار كما توجد مكتبة باسمه يف السعودية ومدرسة وأحياء باسم عمر المختار 
يف األردن والجزائر و تونس وأقسام بمكتبات عالمية تحوي موضوعات ودراسات 

حول عمر المختار .

الليبية  الثقافة  في  المختار  عمر  رمزية  عن  حدثنا   **
واجتماعيا؟. سياسيا 

الليبيين  موقفه  حول  ينقسم  وال  الليبية  الهوية  صانع  هو  ليبيا  يف  لنا  بالنسبة 
فليبيا بها هويات فرعية تدور كلها يف هوية ليبية جامعة وعمر المختار فخر لكل 
الليبيين بإرثه التاريخي رغم أن استشهاده ذكرى مأساوية لكنها مفخرة يحتفل 

به الليبيين والعرب .

العام ذكرى استشهاد  الليبية جعلت هذا  ** السلطات 
عمر المختار يوما للشهيد فكيف تابعتم ذلك؟.

أنا أرفض أن يكون يوم الشهيد هو يوم االحتفاء باستشهاد عمر المختار ففي 
السابق كان هذا اليوم يسمى يوم استشهاد الشيخ عمر المختار لكن منذ اعوام 
حولها  اختلف  حرب  أتون  يف  المختار  عمر  بتاريخ  زج  وهذا  الشهيد  بيوم  سمي 
الجمع  ليبيا فال يمكن  الناتو يف  2011 بتدخل  الليبيين وانقسموا بدأت منذ عام 

بين عمر المختار الحركة النضالية الوطنية و حرب انقسم حولها الليبيين.

** هل ترى أن ليبيا احتفت بعمر المختار كما ينبغي؟.
و  مكتبة  يحوي  المختار  عمر  بقيمة  يليق  تذكاري  نصب  عمل  يجب  أنه  أعتقد 

وثائق وأرشيف يخلد نضاله.

** كيف تنظر إلى حضور عمر المختار في المناهج الدراسية؟.
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2012 أصدر تيار اإلخوان كتبا دراسية تحوي مغالطات تاريخية يف مراحل  عام 
التعليم  لكننا نجحنا يف تجميد هذه الموضوعات بالمناهج ونحن اآلن بصدد إعداد 

كتب بديلة اتوقع أن تكون جاهزة العام القادم.

في  دورا  القذافي  معمر  الراحل  للزعيم  كان  هل   **
تخليد ذكرى شيخ الشهداء؟

مركز  يف  للمجاهدين  أرشيف  تجميع  يف  سبتمبر  نظام  فضل  نكران  يمكن  ال 
األرشيف  بجمع  وخبراء  باحثين  قام  حيث  التاريخية  والدراسات  المحفوظات 
أعطت  الفاتح  فثورة  الجهاد  حركة  لتوثيق  الليبية  المدن  مختلف  من  والوثائق 
به  كان  وإن  لجهاده  يوثق  شريط  انتاج  بعد  خاصة  ومكانته  حقه  المختار  لعمر 

بعض األخطاء التي يفترض تصويبها

** برأيك هل خدمت أحداث فبراير وما أعقبها صورة عمر 
المختار؟

فبراير  أحداث  وبعد  االيطايل  االحتالل  لـ20 سنة  قاتل  المختار  فعمر  بالعكس، 
عاد االيطاليين إىل ليبيا وجرى استقبالهم يف بعض المدن كمصراتة لدرجة أنهم 
قاموا بعمل قاعدة عسكرية لهم وهو ما ال يرضاه أي ليبي يفتخر بتاريخ أجداده 

النضايل ويورثه ألوالده .

** ماذا بقي من رمزية عمر المختار؟
وجدانهم  يف  يحملون  الليبيين  وكل  والشيوخ  والشباب  واالدباء  المثقفين  كل 
على  الليبيين  يحفز  وهذا  بالده  على  وغيرته  لوطنه  وحبه  المختار  عمر  نضال 
انتهاك  أشكال  وكل  واالرهاب  الخارجي  والتدخل  الغزاة  ضد  الكفاح  مواصلة 

كثر من اي وقت مضى . السيادة الليبية اليوم ا
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