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 السلالة السنوسية الحاكمة: العائلة التي صنعت  ليبيا

 

 الفصل األول
 الجيوسياسية، والملكية، والتاريخ

 
يُظهر الغزو الروسي لأ وكرانيا ا ن حقبة جديدة من الجيوسياسية بالمنطقة الأ ورو ا سيوية قد بدا ت. 

التي تميزت بنظام دولي مستقر نسبيًا وتحديات عسكرية  لقد انتقلنا من حقبة ما بين الحربين،
مباشرة محدودة ومناورات القوى العظمى، ا لى حقبة ما قبل الحرب، تتميز بمنافسة سياسية 

 1عسكرية مكشوفة وتزايد التنافس الأ يديولوجي وتشكيل تحالف واضح توقًعا لنزاع مستقبلي.

وتتمثل  2ما كانت منذ الحربين العالميتين على الأ قل.لأ تزال الجيوسياسية ا ورو ا سيوية بالكامل، ك
المصالح وراء المنافسة في السيطرة على ا كبر ا رض في العالم من حيث المساحة، والتي تضم 

 والموارد الطبيعية. 4 في المائة من ا جمالي الناتج المحلي العالمي 60وا كثر من   3ثلثي السكان،

ؤون الأ وروبية والأقتصاد الصيني الضخم وا صراره، فمن ومع ذلك، نظًرا للعسكرة المكثفة للش
المغري استبعاد الشرق الأ وسط الكبير، مع الأ خذ بعين الأعتبار المنطقة التي لها علاقة فقط 
بتدفقات الطاقة. وتضفي البتروكيماويات بطبيعة الحال على المنطقة طابع الأ همية، ولكن حتى 

وسياسي يوحي بغير ذلك. الشرق الأ وسط الكبير هو العمود الفهم التاريخي الأ ساسي للتنافس الجي
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الفقري بين ا وروبا وا سيا. حتى قبل ا ن ينشئ البريطانيون قناة السويس، كانت السواحل البحرية 
 5في الشرق الأ وسط هي القلب النابض بالفعل لأقتصاد نصف الكرة الأ رضية.

اص للمنافسة الأ ورو ا سيوية. ويشكل شرق في المقابل، يعتبر ساحل شمال ا فريقيا مناسبًا بشكل خ
الطريق البحري السريع المؤدي ا لى ا وروبا. وحتى فرص عدم ووسط البحر الأ بيض المتوسط 

على المصالح السياسية والأقتصادية  6 الأستقرار الضئيلة في هذه المنطقة لها تداعيات خطيرة
7  وية في جميع ا نحاء الأتحاد الأ وروبي.والأ منية الأ وروبية، لأ سيما بالنظر ا لى استمرار الشعب

وبالتالي، فا ن القوى العظمى التي لها مصلحة واضحة في السيطرة على السياسة الأ وروبية 
 ستسعى ا لى اختراق ساحل شمال ا فريقيا.

في حالة ضعف. لقد خرجت من حربين ا هليتين خلال  ىليبيا هي قلب شمال ا فريقيا. ورغم ذلك، فه
لاهما تميزتا بالعنف ضد المدنيين، والأنهيار الأجتماعي، ونمو الراديكالية عقد من الزمن، وك

سلامية  وكما هو الحال، لأ يمكن للمليشيات الليبية الداخلية الأتفاق 9  .، والتدخلات الخارجية8الأ 
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Hegemony: International Trade Rivalry and the Commercial 

Revolution”, The Journal of Economic History, 35:3 (September 

1975), 501-504. 

6 Krishnadev Calamur, “The Economic Impact of the European 

Refugee Crisis”, The Atlantic, 5 November 2015, accessed via: 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/economi

c-impact-european-refugee-crisis/414364/.  The European powers 

are clearly apprehensive about renewed refugee and migrant waves 

from North Africa and the Middle East that social breakdown 

would trigger.  Daniel Howden, Apostolis Fotiadis, and Zach 

Campbell, “Revealed: the great European refugee scandal”, The 

Guardian, 12 March 2020, accessed via: 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/revealed-the-

great-european-refugee-scandal. 

7 Martin A Schain, “Shifting Tides: Radical-Right Populism and 

Immigration Policy in Europe and the United States”.  Migration 

Policy Institute (August 2018), 14-17. 

8 Azeem Ibrahim, “Rise and Fall?  The Rise and Fall of ISIS in 

Libya”.  Strategic Studies Institute (August 2020), 45-48. 

9 Jalel Harchau, “The Pendulum: How Russia Sways its Way to more 

Influence in Libya”, War on the Rocks, 7 January 2021, accessed 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/economic-impact-european-refugee-crisis/414364/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/economic-impact-european-refugee-crisis/414364/
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/revealed-the-great-european-refugee-scandal
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/revealed-the-great-european-refugee-scandal


 السلالة السنوسية الحاكمة: العائلة التي صنعت  ليبيا

فكلما طالت مدة بقاء ليبيا 10   على ا طار سياسي دائم، ا و حتى جدول زمني مضبوط للانتخابات.
لتي تحركها القوي ركود سياسي، زاد احتمال ا ن تؤدي الجهات الفاعلة المحلية العنيفة، ا في حالة
لى النهاية الكارثية على الأ رجح، ا لى تا جيج التوترات وا شعال حرب ا هلية ا خرى. وبالنظر ا   الخارجية

 ا وفي ا فغانستان، يبدو ا نه لأ توجد رغبة في التفكير العقلاني الجاد  لوجود الغرب الأجنبي
عادة بنائها واستبعاد حرب ا هلية ا خرى قاسية.   المشاركة السياسية الدائمة داخل ليبيا لأ 

 يا وجود، حيث لم تكن لليبليبية يتطلب فهم موقفها التاريخي لليبيا وماضيها الملكيحل القضية ال
شر، ع بدون العائلة السنوسية، التي ا تت بالطريقة الصوفية التي غيرت ليبيا في القرن التاسع

يطالي، وا وجدت الدولة الليبية الأ ولى. استكمل العقيد  قاتلت من ا جل حرية الليبيين ضد الغزو الأ 
القذافي انقلابه بتدمير التاريخ الليبي وتهميش السنوسيين ومحاولة القضاء على دورهم في الوعي 

رجية ا و داخلية ا ن السياسي الليبي. بدون دراسة جادة لتاريخ ليبيا الملكي، لأ يمكن لأ ي جهة خا
. لقد لعبت العائلة السنوسية دوًرا ا ساسيًا في توحيد جدية ا لى ضمان نجاة البلادتطمح بصورة 

: لقد كانوا فاعلين ا ساسيين خلال فترة المنافسة للحظتهم التاريخية  ليبيا ويعزى ذلك ا ساسا
بدون اجتهادهم الأجتماعي الجيوسياسية الشديدة، وكان قيام ليبيا كدولة مستقلة ا مًرا مستحيلًا 

 وفطنتهم السياسية وروحهم العسكرية.

ستمضي هذه الدراسة قدما للتطرق لثلاثة محاور. ستصف ا ولأً ا صول وتطور السنوسية، وا براز 
دورهم الحاسم في ا نشاء وحدة مدنية ليبية متماسكة. ثم ستدرس التطورات الجيوسياسية 

منتصفه، مع التركيز على دور السنوسيين في المناورة والسياسية في ا وائل القرن العشرين حتى 
قليمية المتنافسة لضمان ظهور دولة ليبية. وا خيًرا، ستضع هذه الدراسة  بين القوى العظمى والأ 
انهيار النظام الملكي الليبي في سياق القومية العربية، مع ربط ما ساة انقلاب القذافي بالقوة 
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sways-its-way-to-more-influence-in-libya/. 

10 Omar Hammady, “What Went Wrong with Libya’s Failed 

Elections”, Foreign Policy, 18 February 2022, accessed via: 
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 .ومية العربيةرية الساحقة والمتمثلة في القالفك

ومع ذلك، قبل الأنتقال ا لى الجوانب التاريخية الواضحة للتطور الليبي والنظام الملكي الليبي، 
سلامي. الفكريمن الجدير وضع النظام الملكي الليبي داخل التراث   الأ 

 

 

 شرعية الفلسفة الأ سلامية: -التفكير العقلاني والنظام الملكي 

، كان ما بين 2020، دولة ا سلامية با غلبية ساحقة. اعتباًرا من عام تعد ليبيا، من الواضح بديهيًا
بالمائة من المسلمين  6ا لى  4.5بالمائة من الليبيين من المسلمين السنة، وما بين  95و 90

باضيين. سلام ا لى ليبيا في القرن السابع عندما غزا الخلفاء الراشدون ثم الأ مويون  11الأ  وصل الأ 
انطلاقا من هذه النقطة، ا صبحت ليبيا محطة شبه مستقلة للوحدات  12يقيا.مصر ثم بقية شمال ا فر

سلامية المختلفة، مع ممارسة السلطة من قبل عدد قليل من المدن الساحلية. كان  السياسية الأ 
الأستقرار الليبي مشروطًا بسلطة السلطة المركزية. وبمجرد انهيار الدولة العثمانية، تدهور الوضع 

رابلس، مركز القوة العثمانية في ليبيا، انقلابات متعددة، وتحولت المنطقة بسرعة: شهدت ط
 13الجغرافية ا لى فوضى في المهام الوظيفية.

سلامية الليبية ا لى ا ن الديمقراطية الليبرالية لأ يمكن ا ن تترسخ في البلاد.  لأ تشير الشخصية الأ 

                                                           
11  “2020 Report on International Religious Freedom: Libya”, Office of 

International Religious Freedom, US Department of State, 12 May 

2020, accessed via: https://www.state.gov/reports/2020-report-on-

international-religious-freedom/libya/. 

 
12    Michael Brett, “The Arab Conquest and the Rise of Islam in North 

Africa”.  In JD Fage (ed), The Cambridge History of Africa, 

Volume 2: from c. 500 BC to AD 1050 (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1978), 507-513. 
13  Lisa Anderson, “Nineteenth-Century Reform in Ottoman Libya”, 

International Journal of Middle East Studies, 16 (1984), 326-327. 
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الفكر الغربي قد يزودنا برؤى واضحة ومع ذلك، فهذا يعني ا ن تقليًدا فلسفيًا متميًزا من جدور 
حول تطور ليبيا وشخصيتها. علاوة على ذلك، ليس الأ مر ا ن الفكر السياسي الغربي قد فشل 
برمته في تزويد شمال ا فريقيا والشرق الأ وسط با طار فكري سياسي دائم. في الواقع، التقاء فريد 

ئل القرن التاسع عشر، والتقدمية من نوعه لكل من الليبرالية المتا ثرة بفلسفة كانط في ا وا
التكنوقراطية في ا وروبا الوسطى، والقومية المعادية للدين في ا وائل القرن العشرين، والعلمانية 

 في منتصف القرن العشرين ا نتج ا طر سياسية غير مناسبة تماًما للمنطقة.

بتجريدها من دلألأتها  ومع ذلك، لأ يمكن للتقاليد الفلسفية الغربية ا ن تكون مجدية ا لأ ا ذا قمنا
الليبرالية. على سبيل المثال، يدرك كل من ميكافيللي ومونتسكيو ا همية الثقافة والسياق والتاريخ 

لكن ظروف القرن التاسع عشر والقرن العشرين حولت الفكر  14في تشكيل النظام السياسي،
مبريالية الفكرية. ل لبدء في دراسة مفاهيم الأ وروبي الحديث المبكر ا لى مثال غريب وساخر للا 

سلامي بشكل عام، والسياق الليبي بشكل خاص،  الدولة ذات الأ صل الأ وروبي في السياق الأ 
سلامية من غنى ا ولأً، ونستخدمها لتعديل وجهة نظرنا.  يجب ا ن نلتفت لما تعرفه الفلسفة الأ 

سلامية كانت ذات طابع يوناني بشكل و يعتبر  15اضح. ومن المفارقات ا ن الفلسفة السياسية الأ 
سلاميون هم من حافظوا على مجموعات الأ فلاطونية والأ رسطية ا لى ا قصى حد.  المفكرون الأ 
سلامي، المتميز عن مفهوم الغرب، على نفس القدر  وكان المفهوم اللاهوتي السياسي للعالم الأ 
سلام، على عكس المسيحية، ومثل اليهودية، دين توحيد بحت. فهو  لأ من الأ همية. ويعد الأ 

يفصل السلطة الدينية عن السياسية، كما فعلت المسيحية، لأ سيما في الغرب اللاتيني، بقدر 

                                                           
14   Machiavelli, The Prince, Harvey Mansfield (trans), 2nd ed (London: 

University of Chicago Press, 1998), III, 9; Montesquieu, Complete 

Works, vol. 1 The Spirit of Laws (London: T. Evans, 1748), 

XVII:IV. 
15   Ralph Lerner and Muhsin Mahdi, “Introduction”.  In Lerner and 

Mahdi with Ernest L Fortin (eds), Medieval Political Philosophy: A 

Sourcebook (New York: The Free Press, 1963), 13. 
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سلامية، مثل  16الفوضى التي ربما كان عليها هذا الأنقسام. تستمد كل من الفلسفة اللاتينية والأ 
سلامي  ان لهما ك -واليهودي  -الفلسفة اليهودية، جذورها من الطرق اليونانية، لكن العالمين الأ 

 الأ خلاقوصول ا كبر ا لى الجوانب السياسية للمجموعة الأ رسطية: بينما اعتمد الأ كويني على 
ا فلاطون، وربما ا لى  جمهوريةوا لى  السياسة، تحول الفارابي وابن رشد ا لى الميتافيزيقاو

سلام 17.قوانينها  يا دى هذا ا لى خلق تقليد فلسفي فريد ومتميز متجذر في التاريخ السياسي الأ 
 والحياة الأجتماعية.

سلاميين. لقد تعرف عليه الغرب كمؤرخ  يحتل ابن خلدون مكانة فريدة من نوعها بين المفكرين الأ 
فة الفلسلكن موضوع ابن خلدون، تطور المجتمع البشري، يضعه ضمن تقاليد  18وفيلسوف للتاريخ،

 19، وا ن كان ذلك من خلال منظور فلسفة التاريخ.السياسية

ون نفسه بوعي ذاتي ضمن التقاليد الفلسفية اليونانية. ومن هذا المنطلق، يتخذ وضع ابن خلد
خطوة ا ولى بالغة الأ همية نحو تبديد الأ ساطير المتناقضة للفلسفة السياسية الحديثة. بدًءا من 

، ومبني ضد الحرية غير طبيعيهوبز وما بعده، يشير تقليد العقد الأجتماعي ا لى ا ن المجتمع 
نسان،الطبيعية لل سواء من ا جل الخير من وجهة نظر هوبز ا و لوك، ا و من ا جل الشر عند روسو.  20ا 

                                                           
16   See Uta-Renate Blumenthal, The Investiture Controversy: Church 

and Monarch from the Ninth to the Twelfth Century (University of 

Pennsylvania Press, 1988), 106-134. 
17   Ralph Lerner, “Introduction”.  In Lerner (trans), Averroes on Plato’s 

Republic (London: Cornell University Press, 1974), xiv. 
18   Muhsin Mahdi, Ibn Khaldun’s Philosophy of History: A Study in the 

Philosophic Foundation of the Science of Culture (London: 

Routledge, 1957 2015) 8. 
19 Ibid., 171-173. 

بالنظر إلى النصوص المعنية، فإن ذلك يعتبر خطأ: من الواضح أن هوبز يرى 20 

المجتمع على أنه، إن لم يكن طبيعيًا، على األقل ال مفر منه. ويؤمن لوك 

 يوروسو بنفس الفكرة. لقد تم تعديل تقليد العقد االجتماعي بأثر رجع

ليناسب تفضيالت الفكر السياسي في القرن التاسع عشر، وهو بدوره يصبح 

 افتراضيًا، "مبتكرًا" لتحديد أسئلة االندماج االجتماعي. أنظر

Thomas Hobbes, Leviathan: with Selected Variants from the Latin 

Edition of 1668, Edwin Curley (ed) (Cambridge: Hackett, 1994) 

Chapter 10, 55, Chapter 11, 77. 
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ويعارض ابن خلدون ذلك، مثل ا سلافه المسلمين واليونانيين. فهو يرى ا ن التنشئة الأجتماعية ا مر 
نسان والحيوان. في المقابل، فا ن ا حسن حياة  طبيعي، وهي سمة لأ يمكن محوها تفصل بين الأ 

العيش سياسيًا في مجتمع موحد من خلال هدف مشترك، في ظل قوانين مشتركة، ومع بشرية هي 
سلامية هو ا له المسلمين بالطبع، على الأ قل  له الشرعي الوحيد للتقاليد الأ  ا لهة مشتركة. ويبقى الأ 
سلامية، مثلما يعترف سقراط لأ فلاطون با نه قد يكون  علنًا، ويؤهل الفارابي وخلدون تا كيداتهم الأ 

 21.الجمهوريةاك ملك فيلسوف غير يوناني في هن

سلامي عن النظرة اليونانية للتا كيد القرا ني، بل  ومع ذلك، لأ يرجع الأنفصال النقدي للتقليد الأ 
يلة هو للتحول في موضع الفضيلة. بالنسبة لأ فلاطون وا رسطو، كان ا سمى تعبير عن الفض

كل جيد. وراء هذه الوحدة الصغيرة، كان الموحدة والمنظمة بش 22ة،البوليس، ا و الدولة المدين
اليونانيون متشككين فيما ا ذا كان المجتمع يمكن ا ن يكون متماسكًا. وينبع هذا جزئيًا من 
الشوفينية الثقافية الطبيعية.  لقد حاربت البيئة الأ ثينية التي انبثقت عنها الفلسفة السقراطية بلاد 

وبالرغم من ذلك، ينبع  23راطورية عالمية في التاريخ.فارس لعقود، وكانت بلاد فارس حًقا ا ول ا مب
د  هذا ا يًضا من الزمانية اليونانية: لم يستطع سقراط وا فلاطون وا رسطو ا ن يتخيلوا الدافع الموحِّ
براهيمي على الأ نظمة السياسية والأ مم ذات التجارب التاريخية المختلفة  يمان الأ  الذي سيبذله الأ 

                                                           

 ين. أنظراستمر هذا الخطأ التفسيري طوال القرن العشر

 CB MacPherson, The Political Theory of Possessive 

Individualism, Hobbes to Locke (Oxford: Oxford University Press, 

1962), 84; Michael P Greeson, “Hobbes, Locke and the State of 

Nature Theories: A Reassessment”, Episteme, 5 (May 1994), 4. 
21   Compare Fauzi M Najjar, “Al Farabi: The Political Regime", in 

Lerner and Mahdi, Medieval Political Philosophy, 41; Ibn 

Khaldun, The Muqaddimah, Franz Rosenthal (trans) 1:1; and Plato, 

Republic, Allan Bloom (trans) (Basic Books: New York, 1968 

1991), 499c-d. 
22   Aristotle, Politics, Carnes Lord (trans), 2nd ed (London: Unviersity 

of Chicago Press, 2013), 1252a-b.  Compare Plato, Republic, 473d-

e, which is nearly at the exact centre of the text. 
23   Donald Kagan, On the Origins of War and the Preservation of 

Peace (London: Doubleday 1995), 28-32. 
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 ا لى حد كبير.

براهيمي، ا ن النظام السياسي الشرعي يدرك التقليد  سلامي، الذي ظهر في بيئة ما بعد العصر الأ  الأ 
سلامية من البوليس  24يمكن ا ن يمتد ا لى ما وراء الدولة المدينة. في حين ا ن النسخة العربية الأ 

، الأ مةقد تكون ا صل المجتمع الصالح، ا لأ ا ن الوحدات الأ كبر قد تكون فاضلة، ا ي الدولة و
 25مؤمنين المسلمين.مجتمع ال

لقد قام  26ا ن ا عظم مساهمة فلسفية لأبن خلدون هي جمعه بين علم الغائية اليوناني والتجريبية التاريخية.
ع ، وهو الدافعصبيةبتطوير نظرية عالمية للتاريخ تعيد تعريف الأندماج الأجتماعي الطبيعي على ا نه 

من وجهة نظر ابن خلدون، يستمد المجتمع  27مقربين.الأجتماعي الذي يشعر به البشر تجاه ا فراد الأ سرة ال
جدوره من الأ سرة التي تتوسع تدريجياً ا لى مجموعات ا كبر للدفاع عن النفس، في البداية ضد الحيوانات، 

ا لى نسيج اجتماعي  العصبيةومع الوقت، ضد الوحدات الأجتماعية الأ خرى. تكمن الصعوبة في تحويل 
ر بديهي، ا لأ ا ن الأ مر لأ ينطبق على حب الأ خرين. في البداية، تتطور ويعتبر حب الأ قارب ا م 28متين.

الغيرونتوقراطية: بقدر طاعة الأ طفال لوالديهم، يطيع الصغار الكبار. ومع ذلك، تبقى الهياكل الهرمية على 
رية ئنحو متزايد غير بديهية وكذلك غياب علاقات القرابة الواضحة. الحل الأ ولي هو تطوير الأ سطورة العشا

ا و القبلية، ومن المحتمل ا ن يتبعها خلق ا لهة محلية. وبمرور الوقت، ينقسم العمل الأجتماعي بين 
مجموعات كهنوتية وسياسية واقتصادية، ا لأ ا ن هذه المؤسسة لأ تزال غير فعالة. تتنافس هذه المجموعات 

 ة غير مقسمة.الأجتماعية المختلفة على السلطة، ولأ يمكن لأ ي منها الأستحواذ على سلط

بالنسبة ا لى ابن خلدون، يقوم الملك بمعالجة هذه التناقضات. فهو يجلب التنظيم والتسلسل الهرمي 
والتماسك ا لى وحدة سياسية غير مستقرة، مما يضمن قدرتها على التنافس مع المجموعات السياسية 

يا سس الملك سلطته، مستبدلأً  ومن هذا المنطلق، يتم توطيد الوحدة السياسية، وبمرور الوقت، 29الأ خرى.

                                                           
24   “Al Farabi: The Political Regime”, 32. 
25   Ibid. 
26   Khaldun, Muqqadimah, 1:1; Mahdi, Khaldun’s Philosophy, 172. 
 
27 Ibid., 2:1-7. 
28 Ibid., 2:8. 
29 Ibid., 1:1, 2:10-12. 
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 بسلسلة متماسكة من الأ ساطير الأجتماعية التي تضمن الأستقرار على المدى الطويل. العصبية

سياق ابن خلدون يجعله وثيق الصلة بشكل فريد بالوضع الليبي، ليس فقط لأ نه كان مسلًما، بل لأ ن 
و والقبائل قبل تكوين مجتمع في ا سلوب موضوع بحثه الأ ساسي كان هو القبائل العربية البدوية والبد

يتتبع بحث ابن خلدون تطور المجتمع البدوي ا لى مجتمع ا مبراطوري منظم ومستقر. وتبًعا لذلك،  30حياتهم.
سلامي. لقد قام النبي المشّرع المسلم، في التقاليد -يناقش ابن خلدون ضمنيًا دور محمد في المجتمع الأ 

سلامية، با نزال الشريعة من ع ند الله، وتوزيعها على شعب غير منظم بشكل عام، ومن خلال موقعه الأ 
طاحة با مبراطورية كبرى، وغزو شمال ا فريقيا وا وروبا  العسكري والسياسي والديني، ا قام ا مة قادرة على الأ 

 تقريبًا.

قد لوكما سيرد ا دناه، كانت ليبيا ما قبل السنوسيين تشبه ا لى حد كبير الوضع الذي ناقشه ابن خلدون. 
سلامية في  كانت باختصار غير منظمة سياسياً، وهشة استراتيجياً، ومتخلفة دينياً، مع تدهور الممارسات الأ 
الوقت الذي انهارت فيه السلطة المركزية. باستخدام منهج ابن خلدون كا رشاد، قد نستكشف الأ ن الدور 

 المحدث للتحول الذي لعبه السنوسيون في التنمية السياسية الليبية.

  

                                                           
30 Mahdi, Khaldun’s Philosophy, 39-42. 



 هاري هالم

 الفصل الثاني
 ا صول وتطور السنوسية

 
يتطلب فهم دور السنوسيين في التاريخ الليبي ا ولأً فهم هذه العائلة. يجب في الحقيقة تفسير انتقال 
السنوسيين من النظام الديني المنتشر في جميع ا نحاء شمال ا فريقيا ا لى سلطة سياسية. لم تكن عائلة 

نهم لم يركزوا على السيطرة السياسية. لقد كانت لديهم بالأ حرى السنوسية عبارة عن ملوك غزاة، كما ا  
 مهمة اجتماعية، مدفوعة برؤية كونية دينية توفيقية.

 لهذا القسم ثلاثة ا هداف:

ً ا صول السنوسية. لقد كان السنوسيون يتفاعلون مع نفس الحقائق الأجتماعية والدينية  سيحدد ا ولأ
سلام صلاح الأ  مع الحركة  على نحو يتعارضية الأ خرى. ومع ذلك، ينبغي فهمها والسياسية مثل حركات الأ 

سلامية. لقد تفاعلت كل من السنوسية والوهابية مع تراجع  حياء الأ  الوهابية وما يرتبط بها من حركات الأ 
سلامية، والضعف التدريجي للسلطة السياسية العثمانية، والهيمنة البطيئة والمتسارعة  الممارسة الدينية الأ 

سلامي. ومع ذلك، اتخذت السنوسية طريًقا للقو ة العسكرية الغربية، والشعور العام بالقلق في العالم الأ 
مغايًرا عن الوهابية. لقد سعى نظائرهم المحافظون المتشددون ا لى العودة ا لى الظروف الأجتماعية 

سلامية المبكرة. على عكس ذلك، ا كدت السنوسية على المهمة الأجتماعية  والسياسية للخلافة الأ 
للتحسين الروحي واستعادة الممارسات الدينية المعترف بها قانونيًا. لم يكن للسنوسيين ا ي خطة لحكم 
دولة موحدة ا و ا ن يصبحوا زعماء قبليين، بل كان الهدف هو معالجة القلق الروحي والأجتماعي الواضح 

سلامي.  الذي ا ضعف العالم الأ 

ن لليبيا كمنطقة مناسبة بشكل خاص لمهمتهم الأجتماعية. سافر وسيوضح ثانيًا سبب تحديد السنوسيي
مؤسس الحركة السنوسية، محمد بن علي السنوسي، من موطنه الجزائر في جميع ا نحاء شمال ا فريقيا، ثم 
ا مضى بعض الوقت في الحجاز، مروراً ببيئة فكرية متنوعة. سمحت هذه التجربة لمحمد السنوسي بتحديد 

سلامي. ساهمت  المؤشرات السياسية والأجتماعية المذكورة ا علاه المسببة للقلق في جميع ا نحاء العالم الأ 
في جميع ا نحاء شمال ا فريقيا. ومع ذلك، تم تحديد ليبيا كموقع حاسم  الحركة السنوسية في تا سيس الزوايا

، وتحت تهديد منذ البداية. لقد كان رجال القبائل البدوية بعيدين عن السلطة العثمانية، وغير منظمين
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سلامية كانت غير منظمة، وكانت الهياكل الأجتماعية  الأستغلال الغربي. والأ هم من ذلك، ا ن الممارسة الأ 
ا مس الحاجة ا لى البدوية غير قادرة على دعم وحدة سياسية متماسكة ومستقرة. كان البدو الليبيون في 

 حدد السنوسيين ليبيا على ا نها مهد الحركة. الدعم، ومن هنا

وسيتطرق ثالثًا للدور السياسي النشط بشكل متزايد للسنوسيين في ليبيا، مع توضيح سياسة الحياد 
قليمي في سياق المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة. كان محمد المهدي السنوسي، خليفة محمد  الأ 

 سط. اشتدتالسنوسي، مدركًا تماًما للديناميكيات السياسية المتغيرة في منطقة البحر الأ بيض المتو
المنافسة الأ وروبية، وكانت تشكل ليبيا بشكل خاص هدفًا مغريًا، نظًرا لموقعها الساحلي وشبكة الطرق 
والأفتقار ا لى السلطة المركزية. لقد تم تنفيذ مهمة السنوسيين الأجتماعية مع التركيز على البقاء السياسي: 

مبريالية الغربية وحشية في ليبي ا، مما يعني ا ن الوحدة السياسية التي يمكن الدفاع من المرجح ا ن تكون الأ 
قليمية،  عنها كانت ضرورية. ومع ذلك، اختار محمد المهدي البقاء على الحياد في المنافسة السياسية الأ 
والأنخراط فقط بشكل محدود مع العثمانيين، والأمتناع عن التدخل في ثورة المهدي. وقد منح ذلك 

 يين، مما سمح لهم بتوسيع دعمهم في وسط ا فريقيا.المصداقية السياسية للسنوس

صول الحركة السنوسية  :ا 

يتطلب فهم السنوسيين، ا ولأً، استيعاب التطورات الجيوسياسية والأجتماعية في جميع ا نحاء العالم 
سلامي و، ثانيًا، حياة مؤسس الحركة السنوسية، محمد بن علي السنوسي.  31الأ 

خرج نم. زائر في العهد العثماني، في الواسطه بالقرب من ميناء مستغابالج 1787ولد محمد بن علي عام 
مبراطورية العثمانية. من القرن السادس عشر ا لى ا وائل  للوجود عندما بدا ت الفجوات بالظهور داخل الأ 
القرن الثامن عشر، كان العثمانيون قادرين على تحمل حروب مستمرة بشكل فعال على ثلاث جبهات، مما 

المواجهات بين  -وكان التركيز المعروف للصراع العثماني  32كيلات عسكرية مختلفة جذريًا.يتطلب تش

                                                           
 لقادةا إلى سأشير عليها، المتعارف األسماء واختالف االسم في التشابه أوجه إلى بالنظر31 

 وأحمد المهدي، ومحمد علي، بن محمد: التالي النحو على األوائل الثالثة السنوسيين

 أو إدريس الملك من بدالا  ،"إدريس" باسم بهتنصي قبل الليبي إدريس إلى وسيشار. شريف

 .االلتباس لتجنب السنوسي، إدريس
32   The Ottoman military grew commensurately.  Gabor Agoston, 

“Firearms and Military Adaptation: The Ottomans and the 

European Military Revolution, 1450-1800”, Journal of World 

History, 25:1 (March 2014), 112-116. 
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عبارة عن ميدان ا قل  –العثمانيين وهابسبورغ في البلقان من القرن الخامس عشر ا لى القرن الثامن عشر 
ن للسيطرة على كما حارب العثمانيون العديد من المنافسين الفارسيي 33ا همية من الناحية الأستراتيجية.

ومع ذلك، بدا ت العوامل الهيكلية في ا ضعاف  34بلاد الرافدين، والبرتغاليين للهيمنة على المحيط الهندي.
ظلت جزًءا مهًما من الأقتصاد العالمي، السلطة العثمانية. وعلى الرغم من ا ن تجارة البحر الأ بيض المتوسط 

 35ي تقويض حوض الشام والأ همية الأقتصادية للبحر الأ سود.ا لأ ا ن التوسع الأ وروبي في العالم الجديد بدا  ف
ا دى ذلك، ا لى جانب الضغوط الناجمة عن التضخم وا عادة التنظيم المحلي، ا لى ا فراغ الخزينة العثمانية 
مداد. بحلول منتصف القرن الثامن عشر، ا صبح من غير المستدام نشر الجيوش  وا ضعاف نظام النقل والأ 

وا دت المعارك البحرية الكبرى، وا عظمها معركة ليبانتو عام  36زمة لحملات البلقان.البرية الكبيرة اللا
 37، ا لى تقويض القوة البحرية العثمانية.1571

                                                           
33   A Wess Mitchell, The Grand Strategy of the Habsburg Empire 

(Princeton: Princeton University Press, 2018), 122-127. 
34   John F Guilmartin Jr, “Ideology and Conflict: The Wars of the 

Ottoman Empire, 1453-1606”, The Journal of Interdisciplinary 

History, 18:4 (Spring 1988), 737-738. 

 هذا ال يعني أن البحر األبيض المتوسط قد تم عزله بالكامل. أنظر35 
      Richard T Rapp, “The Unmaking of Mediterranean Trade 

Hegemony:   International Trade Rivalry and the Commercial 

Revolution”. The Journal of Economic History, 35:3 (September 

1975), 501-505; 521-525. 
 العدد السابقة المصادر قدرت بينما جندي، ألف 180 حوالي 1683 عام فيينا حملة عرفت36 

 أرض رلتوفي يكفي بما منتجة البلقان تكن لم عشر، الثامن القرن وبحلول. ألف 300 بـ

 لتقدم دمتزاي بشكل العثمانية الدولة كافحت بينما ضخمة،ال الجيوش تلك لمداهمة مناسبة

 أنظر. اإلمدادات لهم

      Alan Palmer, The Decline and Fall of the Ottoman Empire (New 

York: Barnes and Noble Books, 1994), 8-13. See also, on economic 

conditions in the Balkans, Traian Stoianovich, “Factors in the 

Decline of Ottoman Society in the Balkans”, Slavic Review, 21:4 

(December 1962), 627-628; and on the Ottoman economic crisis, 

Nilgun Serim, “The Causes of the Financial Crisis That Began in 

the 16th Century and Continued until the Tanzimat Era in the 

Ottoman Empire”, Yönetim Bilimleri Dergisi (Journal of 

Management Sciences), 10:12 (2012), 182-183ff. 

 
37   Frederic C Lane, Venice: A Maritime Republic (Baltimore: Johns 

Hopkins, 1973), 370-372. 
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، شهد العثمانيون معركتهم النهائية  ، ا ي قبل ا كثر من عقد بقليل من ولأدة محمد بن علي1774في عام 
مت روسيا بسلب قوة البحرية العثمانية واحتلت والأ كثر ا همية. على مدى حرب دامت لست سنوات، قا

وعلى الرغم من اعتراض القوى الأ وروبية على الضم الكامل والتقليل من  38مساحة كبيرة من الأ راضي.
المكاسب الروسية، ا لأ ا ن روسيا ضمت مواقع مهمة في ا وكرانيا الحديثة وكسبت ولأء خانات القرم، التي 

منح ذلك سيطرة روسيا على الشحن البحري في البحر الأ سود  8317.39ضمتها روسيا بعد ذلك في عام 
 وعّرض للخطر قدرة العثمانيين على السيطرة على توابع البلقان في غرب البحر الأ سود.

في الوقت الذي كانت تدور فيه المعارك العسكرية لجيش الباب العالي ضد ا ل هابسبورغ وروسيا، وعدم 
ستقرار الداخلي، تراجعت السيطرة العثمانية على شمال ا فريقيا. كانت قدرة العثمانيين على ضمان الأ

الجزائر العثمانية، جنبًا ا لى جنب مع جارتها طرابلس الغرب العثمانية، تحت سلطة السلطان شكليًا، لكن 
لقد تقلصت السلطة المركزية في كلا البلدين.  40كانتا في الواقع تتمتعان باستقلال ذاتي بشكل تدريجي.

طالما شكلت السواحل الجزائرية والليبية قواعد للا سطول العثماني والشركات التابعة له. ا رهب قراصنة ول
البربر المشهورين الشحن المسيحي لعدة قرون، واستعبدوا ا كثر من مليوني شخص بين ا واخر القرن السادس 

مشكلة ا ستراتيجية  41ت المتحدة،عشر وا واخر القرن الثامن عشر، وخلقوا للقوى الأ وروبية، ولأحًقا الولأيا
 .كبيرة. ومع تراجع السلطة المركزية، تولى الأ قوياء السلطة حيثما ا مكنهم ذلك

نكشارية المحلية وكذا القراصنة. باستثناء  42في الجزائر عند محمد بن علي، كانت تلك هي الوحدات الأ 

                                                           
38   MS Anderson, “Great Britain and the Russo-Turkish War of 1768-

74”, The English Historical Review, 69:120 (January 1954), 48. 
39   MS Anderson, “The Great Powers and the Russian Annexation of 

Crimea, 1783-4”, The Slavonic and East European Review, 37:88 

(December 1958), 17-19. 
40   Khaled Fatimy, “The Era of Muhammad ‘Ali Pasha, 1805-1848”.  

In MW Daly (ed), The Cambridge History of Egypt, Volume Two: 

Modern Egypt from 1517 to the End of the Twentieth Century 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 140-150. 
41   Spencer Tucker, Stephen Decatur: A Life Most Bold and Daring 

(Annapolis: Naval Institute Press, 2005), 25-38ff. 
42   Nehemia Levitzion, “North-West Africa: from the Mahgrib to the 

fringes of the forest”.  In Richard Gray (ed), The Cambridge 

History of Africa, Volume 4: from c 1600 to c 1790 (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1975), 145-150; Douglas Johnson, 

“The Mahgrib”.  In John E Flint (ed), The Cambridge History of 
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قليمين في ، قُتل ا و توفي ت1791حتى عام  1766محمد الخامس، الذي حكم من عام  قريبًا كل الحكام الأ 
غضون عامين ا لى خمسة ا عوام من تولي السلطة. ا سس محمد الخامس في الوقت ذاته استقلالًأ في المهام 

عندما  43الوظيفية، مع شن حرب مع ا سبانيا والدنمارك والولأيات المتحدة في تحالف ضمني مع طرابلس.
ف محمد الخامس، سيدي حسن. اغتيل خليفته، كان محمد بن علي في العاشرة من عمره، توفي خل

نكشاريين، مما ا ثار حلقة من عدم الأستقرار استمرت حتى انتخاب الداي  1805مصطفى، عام  على يد الأ 
ا خرى بسبب كحاكم. تا رجحت البلاد بين الفوضى والوحشية الأستبدادية، وعانت مرة  1818حسين عام 

بن علي في الحادية عشرة من عمره، دمر جيش نابليون الجيش  الأغتيالأت السياسية. وعندما كان محمد
لم  44رجل. 300رجل مع فقد ا قل من  10000المصري الذي كان يبدو قوياً، مما ا سفر عن مقتل ا و ا صابة 

سلامي ممزقًا وغير مستقر فحسب، بل كان ا يًضا مهدًدا من الدول الأ وروبية الديناميكية،  يكن العالم الأ 
 ا كانت تتمتع بقوة ا كبر بكثير.ومن الواضح ا نه

سلامي  وهكذا، اكتسب محمد بن علي وعيه السياسي والديني في زمن الأنحلال الروحي والسياسي الأ 
مبراطوري والتفكك المتسارع للسلطة العثمانية.  الذي حدده الأنقسام الأ 

سلامية الفكرية ا و السياسية الد ينية الوحيدة التي لم يكن محمد بن علي بطبيعة الحال الشخصية الأ 
حياء الديني. لقد ظهرت الحركة  استوعبت تداعيات التراجع العثماني ومحاولة معالجته من خلال الأ 
السنوسية في الواقع في نفس الظروف التي ظهرت فيها الوهابية، الشكل المحافظ للغاية من النهضة 

سلامية في شبه الجزيرة ا سلامية التي تهيمن على الممارسة الأ  ويكاد يكون  45لعربية حتى يومنا هذا.الأ 
من المؤكد ا ن محمد بن علي كان على علاقة با تباع محمد عبد الوهاب، وا ن لم يكن مع المفكر نفسه، 

. ومع ذلك، فا ن مراجعة التطور الفكري لمحمد بن علي وا سفاره توضح الفجوة 1793بالنظر لوفاته عام 
حياء الدين، الذي تركز على استعادة الممارسات الدينية التقليدية وا عادة بناء  بين الشكل السنوسي لأ 
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University Press, 1976), 99-101. 
43   Kola Folayan, “Tripoli and the War with the U.S.A., 1801-5”, The 
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 المجتمع المدني.

مبراطورية العثمانية بشكل شامل.  شهد محمد بن علي في حياته الأنقسامات السياسية في جميع ا نحاء الأ 
لقد سافر من موطنه الجزائر ا لى فاس بالمغرب، ثم عبر تونس وليبيا ا لى بلاد الشام والحجاز، وا مضى 

سلامية الكبرى.سن  وات في مراكز التعليم الأ 

سلام بالمغرب  ليس من المستغرب ا ن يكون للصوفية تا ثير كبير على ممارسة محمد بن علي الدينية. كان للا 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر انعكاس صوفي مميز، وكانت فاس هي الوجهة الأ ولى لسفر محمد 

لأ نعرف ا لأ القليل عن التعليم  46ي وفكري في شمال غرب ا فريقيا.بن علي، معتبراً مكانتها كمركز روح
الديني الرسمي لمحمد بن علي. وبالرغم من ذلك، يمكننا ا ن نستنتج حقيقتين مما نعرفه عن تفاعلاته 
الفكرية، والأتجاهات الفكرية في ذلك الوقت. ا ولهما هو ا نه بينما لم يدرس محمد بن علي تخصصات 

سلامية تتجاوز العلوم ال  فقد -كالفقه، ودراسة الحديث، ونقل القرا ن، وفي بعض الحالأت، التفسير  -أ 
تعرض لوجهات نظر متنوعة في جميع التخصصات الثلاثة. وعلى الرغم من ا ن الحكومة المغربية قد نظمت 

د تلقى المناهج الجامعية المغربية في ا واخر القرن الثامن عشر، ا ي بالتحديد عندما كان محمد بن علي ق
مهنة التدريس با طار ا و بدون ا طار  يمارسوني المرحلة الأبتدائية كانوا تعليمه، فا ننا نعلم ا ن معلميه ف

جامعي ا كثر تقييًدا. ثانيًا، ركز ا هم معلم لمحمد بن علي، العالم والفقيه الصوفي ا حمد بن ا دريس الفاسي، 
سلامية.والتحسين الشخصي، بدلأً من الأل الروحانية المستقلةعلى  لقد كان  47تزام الصارم بالشريعة الأ 

هدف ا حمد الفاسي هو خلق جيل من العلماء والقادة المسلمين الشباب الذين يمكن ا رسالهم ا لى العالم 
سلامية. لم يكن محمد بن علي التلميذ الوحيد للفاسي. لقد سافر في الواقع محمد  حياء الممارسة الأ  لأ 
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 الزوايا ، وا سس يذ ا خر من تلامذة ا حمد الفاسي، ا لى شمال شرق ا فريقياعثمان الميرغني الخاتم، وهو تلم
سلامية في  الصوفية, في جميع ا نحاء السودان وا ريتريا في العصر الحديث، وقام بتحسين الممارسة الأ 

سلام سوى تجارة الرقيق.  48المجتمعات التي لم يكن يجمع بينها وبين الأ 

د بن علي لأ داء فريضة الحج. استغرق الأ مر سنوات من السفر بعد ا ن تلقى تعليمه الأ ولي غادر محم
للوصول ا لى مكة، وعبَر محمد بن علي مناطق شديدة الخطورة، حيث مر بليبيا في ذروة الأضطراب 
قليمي، كما سيتم التفصيل فيه ا دناه. وبع ذلك سافر عبر مصر ا لى الحجاز، وا مضى ما يقرب من عقد  الأ 

 كبار المفكرين الدينيين في مكة، مختبراً بالفعل جواً فكرياً عالمياً. من الزمن يناقش ويدرس مع

وهنا يجب ا ن نميز بين ا تباع محمد عبد الوهاب والسنوسيين. هناك اختلافان مهمان للغاية: فهمهما المتميز 
سلامية. بالنسبة للتقاليد الوهابية، فا   سلام" وتباينهما في التركيز على الشريعة الأ  حياء الأ  حياء ن ا"لأ  لأ 

سلامي هو مشروع اجتماعي شامل ينبع من التقليد الحرفي لحياة وعادات محمد وا تباعه، الأ نصار  الأ 
والمهاجرون. ويعد ا ساس التحول اجتماعي وسياسي، حيث يسلم الفرد نفسه لوجهة نظر شمولية للممارسة 

ة من خلال التحسين الفردي، الدينية. على عكس ذلك، تؤكد وجهة النظر السنوسية على التقوى والممارس
. لقد سلطت السنوسية الضوء دائًما على الحاجة ا لى العمل غير الدينيوفي بعض الحالأت التحسين 

حياء،  سلامية هي هدف الأ  والمشاركة المجتمعية. وعلى نحو مماثل، بالنسبة للوهابية، فا ن الشريعة الأ 
سلامي. وتركز السنوسية، ب يمان الديني الأ  خلاف ذلك نظراً لما يميزهم من تراث صوفي، على كوسيلة للا 

سلامية والعلاقة الشخصية والروحية مع الله، على خلاف التقيد الصارم بالشريعة.  العقيدة الأ 

تتجلى هذه الأختلافات في انعزالية الوهابية واتسامها بالعنف، على عكس التسامح العام الذي توصي به 
يكون هذا مفاجئًا في ظل السياق. لقد كانت التجربة الأجتماعية السنوسية. ولأ ينبغي مرة ا خرى ا ن 

التكوينية لمحمد عبد الوهاب بوسط الجزيرة العربية، وتحديداً في نجد، في القرن الثامن عشر. ومن 
الصحابي محمد ا و النبي المفارقات ا ن المجتمع العربي في ذلك الوقت كان يمكن التعرف عليه من قبل 

اللذين عاشا قبل ا لف عام، والذي كافح لنشر رسالة دينية من شا نها تحويل القبائل العربية  ا بو بكر الصديق
المنفصلة ا لى ا مة متماسكة. ظل المجتمع العربي المركزي مع ذلك قائًما على العشيرة ويتسم بالعنف 

 في فاس، وغير منظم. ولد محمد بن علي في المقابل بالقرب من مدينة ساحلية رئيسية، وتلقى تعليمه
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وهي عاصمة عالمية سابقة لدولة ملكية وفرت ملاًذا قبل ثلاثة قرون لعشرات الأ لأف من اليهود الفارين 
سباني. لأ يشير التدين ا لى عدم التسامح ا و التعصب. ولأ تزال الأ حداث الطارئة تتبث  49من الأضطهاد الأ 

لهي في العالم، بغض النظر عن مدى رغبة العلماني ال حديث، ا و الثيوقراطي المناهض للحداثة الوجود الأ 
 في ا ي دين، في عدم حدوث ذلك.

بعد ا ن ا كمل واجبه الديني المتمثل في ا داء مناسك الحج، ورغبته الشخصية في توسيع معرفته الدينية 
وفهمه لبقية العالم، انتقل محمد بن علي بعد ذلك ا لى ا نجاز المهمة التي كلفه بها معلمه الفاسي: وهي 

م با حياء ا سلامي في المجتمعات المعرضة لخطر انحطاط حقيقي. تتمثل خطوتنا التالية ا ذن في توضيح القيا
 السبب الذي جعل ليبيا مهد الحركة السنوسية.
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 ليبيا قبل السنوسية:

ع للا سفار التي قام بها. ومنحته كذلك الفترة التي كان محمد بن علي على دراية بليبيا وذلك راج
قضاها في القاهرة، ومناقشاته التي جرت مع جميع ا نواع البشر، وفهمه الواضح للشؤون السياسية 
فهًما لأ همية ليبيا. وبالتالي، من الضروري فهم الأ حداث المحددة داخل طرابلس الغرب العثمانية 

 ، ووضع نشا ة السنوسية في تلك المنطقة ضمن هذا السياق.التي ساهمت في الأنهيار الأجتماعي

كما ورد ا علاه، ا صبحت السلطة المركزية العثمانية غير قادرة على السيطرة على طرابلس الغرب، 
مما ا دى ا لى انهيار السلطة المركزية الذي ساهم بدوره في تقوية ا مراء الحرب المحليين في ليبيا 

ليديين الذين سيطروا على الساحل. ربما يكون محمد بن علي قد والمتمثلين في القراصنة التق
عبر ليبيا خلال الحرب البربرية الأ ولى ا و الثانية، وربما مر عبر ا قليم برقة بعد سنوات فقط من 

 50معركة درنة.

ورغم ذلك فقد شهد عن كثب الأنهيار الأجتماعي الذي كان جاريًا في ليبيا. نجا الحكام المحليون، 
نكشاري الذي قام بانقلاب عام سلالة  وطالب بالأعتراف  1711القرمانلي الذي يرجع ا صلهم للا 

وكانت المنطقة مستقرة لنحو نصف قرن، على الرغم  51العثماني، خلال القسوة والوحشية المطلقة.
من استمرار الأقتتال بين الفصائل. ا صبح الساحل الليبي والجزائري في الحقيقة مرتًعا لأ عمال 

نة، مما جلب ثروة كبيرة وسمح لحكام المدن الكبرى، الذين يعتبرون من الناحية الوظيفية القرص
مجرد قطاع الطرق، بالبقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، بدا  النظام يتخلله الضعف بحلول ا واخر 

 القرن الثامن عشر.

 ب:تضافر اثنين من العوامل لتدمير النظام السياسي والأقتصادي في طرابلس الغر

                                                           
ا. تخمينيا الحال بطبيعة ذلك يظل50   حركاتهت نعرف ال فإننا علي، بن محمد سفر لطريقة نظرا

 نب محمد بالتأكيد عاشه الذي اإلقليمي السياسي الوضع إظهار هو المغزى وإنما بدقة،
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 تزامنت ذروة ا عمال القرصنة البربرية مع العصر الذهبي للقراصنة مكافحة القراصنة :
با كمله، واستمرت بعده لنحو عشرين عامًا. اتخذت القوى الأ وروبية رغم ذلك ا جراءات 

النظام  -صارمة ضد القراصنة، في حين ا ن استخدام تصريحات "تفويض رد الأعتداء"
 -من القراصنة في البداية ا نشطتهم في حياتهم المهنية الذي من خلاله شّرع العديد 

تراجع مع توسع الأ ساطيل الوطنية. وتراجعت تجارة الرقيق المربحة في البحر الأ بيض 
وهكذا، بحلول منتصف القرن الثامن عشر، لم تعد القرصنة  52المتوسط بشكل متزامن.

الذي وصل فيه محمد بن توفر الثروة الكافية لدعم الدول البربرية. وبحلول الوقت 
علي، كانت معظم المدن البربرية قد وقعت تحت سيطرة ا مراء حرب ا قليمين ا كثر قوة، 

 والذين كانوا يخشون الأنتقام والهجوم الأ وروبي.
 حاول القراصنة في طرابلس الغرب اللجوء ا لى تجارة الرقيق المشاعر المناهضة للعبودية :

ي رادات، وقد كان ذلك ناجًحا في البداية. ا دى مع ذلك داخل البلد للتعويض عن خسائر الأ 
ضافة ا لى حظر الولأيات المتحدة  الأرتفاع الحاد للمشاعر المناهضة للعبودية في ا وروبا، بالأ 
المستقلة حديثًا لأستيراد الرقيق منذ ا وائل القرن التاسع عشر، ا لى تقليل الأستمرارية 

 53الأقتصادية لهذا النهج.

ي وصل فيه محمد بن علي ا لى ليبيا، كانت المنطقة تشبه الحالة التي اختارها ابن خلدون بحلول الوقت الذ
نتاجية الأقتصادية بشكل كبير. حكم صغار ا مراء الحرب المنطقة، وقد  كمنطلق لتحليله. انخفضت الأ 
ل شكلوا تحالفات مع من يشبههم من الطغاة الوحشيين الذين سيطروا على المدن الكبرى. كانت ا عما

والذي لأ  -اللصوصية منتشرة في كل مكان، كما ا ن الخط الساحلي المدر للدخل بشكل مربح في السابق 
قد ا صبح مهجوًرا. من الناحية الدينية، صادف محمد بن علي القبائل  -يزال يحدد الأقتصاد الليبي الحديث 

سلامية التقليدية. وقد تم استبعاد هذه القبائل ا لى حد كبير من  البدوية التي خرجت عن الممارسات الأ 
تنظيمات الدولة العثمانية، حيث يوجد فقط قّطاع الطرق والمجرمين المحليين، وقد عادوا ا لى الممارسات 
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 1835.54العشائرية التقليدية. بدا ا ن حربًا ا هلية على وشك الحدوث، واندلعت بالفعل في عام 

عدما شهد درجة الأنهيار الأجتماعي التي مر بها، ما كان لرجل ا قل شجاعة ا ن يعود ا لى طرابلس الغرب ب
لكن محمد بن علي، مثل جميع ا تباع الفاسي، انجذب ا لى مثل هذه المنطقة المدمَّرة سياسياً واجتماعياً. 
وكان هدفه، كما سنتطرق له الأ ن، ا عادة بناء المجتمع الليبي، ومنح الليبيين من خلال ذلك فرصة للقتال 

 لأفتراس الغربي الذي كان قادًما وعلى وشك الحدوث.من ا جل النجاة من ا

 :1911السنوسيين في السياسة الليبية حتى عام 

وصل محمد بن علي ا لى ليبيا في ا واخر عشرينيات القرن التاسع عشر. ا حضر معه مجموعة صغيرة من 
جئة، تزامن وصول الأ تباع الذين تم تجنيدهم في مكة والمدينة خلال سنوات دراسته الدينية. وبصورة مفا

السنوسي ا لى ليبيا مع بداية غزو فرنسا للجزائر التي تعتبر الموطن الأ صلي لمؤسس السنوسية. قبل حصار 
، تجنبت القوى الأ وروبية الأشتباك على نطاق واسع في جنوب البحر الأ بيض المتوسط. 1827فرنسا عام 

على طول ساحل شمال ا فريقيا من القرن الخامس احتفظت ا سبانيا والبرتغال وفرنسا وا نجلترا بنقاط معزولة 
على الرغم من ذلك، لم تكن هناك مؤشرات على رغبة ا ي دولة  55عشر ا لى القرن السادس عشر وما بعده.

ا وروبية في احتلال المنطقة واستعمارها. مثل البرتغاليين في الهند وبلاد فارس، بدا ا ن القوى الغربية كانت 
قليمية. رغم ذلك، شكلت الحملة الفرنسية في مصر وسوريا استثناًء واضحاً. راضية عن ا دارة التجارة  الأ 

كان البحر الأ بيض المتوسط بطبيعة الحال بمثابة منطقة منافَسة جيوسياسية شديدة، حيث اكتسبت بريطانيا 
 56السلطة العليا بعد حروب نابليون، بعد ا ن استولت على مالطا وسيطرت على جبل طارق.

                                                           
54   LJ Hume, “Preparations for Civil War in Tripoli in the 1820s: Ali 

Karamanli, Hassuna D’Ghies and Jeremy Bentham”, Journal of 

African History, 21:3 (1980), 318-322. 

 توسعاا. أنظر األكثر واإلسبانية البرتغالية المشاركة كانت55 
     Christopher R DeCorse, “Contact, Colonialism, and the Fragments 

of Empire: Portugal, Spain, and the Iberian Moment in West 

Africa”.  In Christine D Beaule andJohn G Douglass, The Global 

Spanish Empire: Five Hundred Years of Place Making and 

Pluralism (University of Arizona Press, 2020), 31-54. 
56   Henry Frendo, “Maltese Colonial Identity: Latin Mediterranean or 

British Empire?”.  In Victor Mallia-Milanes (ed), The British 

colonial experience, 1800-1964: The impact on Maltese society 

(Mireva Publications, 1988), 186. 



 هاري هالم

لك الظروف الجيوسياسية غير مستقرة. وكانت مصر، التي نالت استقلالها الفعلي عن كانت رغم ذ
مبراطورية العثمانية بعد انقلاب محمد علي باشا عام  ، حازمة بشكل متزايد ا قليمياً، وبدا ا نها 1805الأ 

ونان، تدخلت القوى الأ وروبية ضد العثمانيين في الي 57مستعدة لتحدي السلطة العثمانية بشكل مباشر.
وقامت بدعم الثوريين اليونانيين. وكانت مصر طرفًا فاعلًا ذا صلة في هذا الصراع، حيث تدخلت جنبًا ا لى 

 جنب مع العثمانيين، دفاًعا عن ا راضي شمال ا فريقيا الواقعة تحت السيادة العثمانية.

، كان من الواضح 1830 ، وغزو البلاد في عام1827وبالتالي، عندما تحرك الفرنسيون نحو الجزائر في عام 
لمحمد بن علي ا ن السلطان العثماني كان يمثل تهديًدا مرجح الحدوث؛ بعيًدا عن كونه حليًفا محتملاً. 
مارات الصغيرة في طرابلس الغرب ستقع تحت قبضة فرنسا  وبمجرد احتلال فرنسا للجزائر بالكامل، فا ن الأ 

لرغم من ثورة يوليو؛ وكذلك محمد علي باشا حاكم العدوانية، التي واصلت سياستها الأستعمارية على ا
سلام  مصر. زادت وحشية حرب الأستقلال اليونانية، التي تم تا ويلها في ا وروبا بطرق واضحة معادية للا 

ولم يكن السلطان العثماني قادًرا على  58ومؤيدة للغرب، من خطر اندلأع حرب للانتقام من طرف ا وروبا.
ليبيا عرضة للخطر. ومن ا جل النجاة، اضطر محمد بن علي لتولي الأ مور  الدفاع عن ا راضيه، مما جعل

 بنفسه.

جغبوب، وهي واحة نائية في شرق برقة بالقرب من الا سس محمد بن علي مركز الدعوة السنوسية في 
الحدود المصرية. سرعان ما انتشرت الزوايا السنوسية في المدن الكبرى بطرابلس الغرب وفي الريف. 

عادة تا كيد النفوذ العثماني في  1835، ا طلق السلطان العثماني محمود الثاني في عام ورغم ذلك حملة لأ 
 59ليبيا.

لقد كان لذلك دوافع جيوسياسية واضحة. عانى العثمانيون منذ فترة قصيرة من هزيمة مهينة على ا يدي 
مانيين الة في تركيا، وهزم العثالمصريين. كان الجيش المصري قد غزا تقريبًا كل سوريا العثمانية، وقاتل ببس
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مما ا دى ا لى تدخل القوى الأ وروبية نيابة عن الباب العالي. تحالفت  60في معركة قونية في وسط الأ ناضول،
روسيا في الأ ول، التي كانت تسعى للحصول على موقع في حوض الشام، مع العثمانيين وا رسلت قواتها 

قليمي، للدفاع عن القسطنطينية. ضغطت بريطانيا وفرن سا، اللتان رفضتا السماح لروسيا بتوسيع نفوذها الأ 
ومن المحتمل ا ن محمود الثاني، من خلال التدخل في ليبيا، كان يا مل في  61على مصر للالتماس السلام.

استعادة القليل من الهيبة العثمانية. وفي تسوية مع مصر، تنازل العثمانيون عن السيطرة على سوريا، 
ربة قوية للنفوذ العثماني. من خلال بسط السيطرة العثمانية على ليبيا كان محمود الشيء الذي شكل ض

الثاني يا مل كذلك في وضع محمد علي باشا في حصار، والأستفادة من هذا الموقع الجغرافي في حرب 
انية ما خرى متوقعة. قاوم السنوسي ا لى جانب الليبيين الأ صليين العدوان العثماني، وقد منعوا الدولة العث

بينما ظلت المنطقة تحت السيطرة العثمانية اسمياً، كان للباب  62من بسط سيطرتها بشكل ا كبر على ليبيا.
 العالي نفوذ سياسي محدود.

جراء، ا لى جانب علاقات السنوسي الحسنة مع السكان المحليين، لمحمد بن علي بتجميع  سمح هذا الأ 
ا السنوسية في جميع ا نحاء البلاد على الرغم من ا ن را س مال سياسي واجتماعي كبير. انتشرت الزواي

البعض ا صبحوا ملتزمين بالحركة. والأ هم من ذلك هو ا ن عامة السكان المحليين كانوا ينظرون ا لى 
 السنوسية على ا نها جزء ا ساسي من تجربتهم السياسية والأجتماعية.

أقتصادي. لم يحاول محمد بن علي في نبعت شعبية السنوسيين من تركيزهم على الأستقرار الأجتماعي وال
ا ي وقت الأستيلاء على السلطة السياسية، ا و حتى تنظيم ا طار سياسي مع نفسه ووضع السنوسية في 

مارة جديدة. على عكس ذلك، فقد عمل داخل الهياكل القبلية الالمحور، ا و جعل  جغبوب عاصمة لأ 
لمحليين وتفاعل معهم وفًقا لشروطهم. ا نشا  السنوسي التقليدية التي حددت المجتمع الليبي، واحترم القادة ا

بالفعل قوات عسكرية، ا لأ ا نه لم يتم استخدامها للغزو ا و تسوية الخلافات بين الفصائل. لقد تم توظيفها 
بدلأً من ذلك لتا مين طرق التجارة وحماية القوافل التي تسلك الطرق الساحلية الليبية. وقد استؤنفت التجارة 
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لقد ضمن دور السنوسيين في الوساطة في النزاعات والتفاعل الأجتماعي  63م.1860-1850لول العادية بح
والتيسير الأقتصادي الأبتعاد عن الخلافات بين الفصائل، وكانوا يتمتعون بشعبية واسعة بين السكان 

 الليبيين.

حركة في سن . بعد ذلك خلفه ابنه محمد المهدي السنوسي كقائد لل1859توفي محمد بن علي عام 
التاسعة عشر. تحت قيادته، وسع السنوسيون نفوذهم ا لى ا بعد من ذلك، حيث قاموا با نشاء الزوايا في 
جميع ا نحاء ليبيا العثمانية، باتجاه الخديوية المصرية وا قصى الجنوب حتى شاطئ بحيرة تشاد. لقد مكّنت 

وسيون وصول قوافل البضائع البريطانية العلاقات الجيدة مع البريطانيين من هذا التوسع: فقد ضمن السن
 64ا لى وسط ا فريقيا دون مضايقات.

على الرغم من عدم وجود هياكل رسمية للسلطة، ا لأ ا ن السنوسيين اكتسبوا نفوًذا ا قليميًا كافيًا لحكم هذه 
ة. يالمنطقة وظيفيًا من خلال نظام من التحالفات والتفاهمات غير الرسمية مع الشخصيات السياسية المحل

ومع ذلك، عارض السنوسيون كذلك الظلم المحلي. ا ثار تركيز الحركة على التعليم والتحسين الفردي 
 15000ا لى  5000غضب بعض الحكام التقليديين، حيث درس بحلول ا واخر القرن التاسع عشر حوالي 

يين لتجاوز هذا كان السنوسيون يتمتعون بشعبية كافية لدى السكان المحل 65طالب في الزوايا السنوسية.
بقيت فقط طرابلس وضواحيها خارج النفوذ السنوسي. كانت المنطقة تحت سيطرة  66الأ مر وترسيخ موقفهم.

 .الحكام العثمانيين من الناحية الشكلية، لكن السنوسيين مارسوا سلطة سياسية حقيقية

بين القوى العظمى  وضع ذلك محمد المهدي في موقف دبلوماسي غير عادي. لقد كان مثل والده عالًقا
الحازمة على نحو متزايد. على الرغم من ذلك، لم تظهر القوى الأ وروبية، باستثناء الفرنسيين، خلال حياة 
محمد بن علي ا ي رغبة في استعمار شمال ا فريقيا، ا و توسيع نفوذها ا لى ما وراء التفاهمات السياسية 

ر. منذ عشرينيات القرن التاسع عشر وما بعده، الضمنية. تغيرت الأ مور بعد ستينيات القرن التاسع عش
سيطرت المسا لة الشرقية بشكل متزايد على الدبلوماسية الأ وروبية. بدا باختصار ا ن الأنهيار العثماني قد 
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وقد ا كدت  67، مع استقلال اليونان وانتصار روسيا على الدولة العثمانية.1829وصل ا لى مرحلة نهائية عام 
رية الأ ولى ذلك. سعت روسيا ا لى الأنهيار العثماني: سيسمح سقوط الدولة العثمانية الحرب العثمانية المص

لروسيا بتكوين ا مبراطورية سلافية في البلقان، والسيطرة على البحر الأ سود، وا براز قوتها في حوض بلاد 
مداد بين المملكة المتحدة ومستعم راتها الشام، وبالتالي الضغط على التجارة الأ ساسية وطريق الأ 

مبراطورية العثمانية عام  68الهندية. حرب القرم، وقد ا دى  1853ا شعل التدخل الأ نجلو فرنسي نيابة عن الأ 
انتصار التحالف بين السلميين والمسيحيين على روسيا ا لى كبح التوسع الروسي في البحر الأ بيض المتوسط 

يديولو 69لبعض الوقت. جية المتزايدة لفرنسا، وكراهية لويس على الرغم من ذلك، ا دت روح المغامرة الأ 
مبراطورية الثانية. وكانت روسيا والمملكة المتحدة ا كثر استعداًدا للتخلي  70نابليون للنمسا، ا لى عزل الأ 

 .1870عن فرنسا في عام 

سعى النظام الفرنسي الجديد، الجمهوري من حيث المبدا  وغير المستقر في طبيعته، ا لى استعادة القليل 
ة على الرغم من محاولأت ا لمانيا الناجحة لعرقلة تحالفها مع روسيا. تحولت فرنسا ا لى ا فريقيا، من الهيب

 1882بحثًا عن محور من الغرب ا لى الشرق عبر قارة المستعمرات. انتبهت بريطانيا لذلك، وفي عام 
 لوظيفية تحتتدخلت في مصر. بينما ظلت الخديوية اسميًا تحت الحكم العثماني، ا صبحت من الناحية ا

 71الحماية بريطانية.

شغل السنوسي موقًعا جغرافيًا ذو ا همية كبيرة بالنسبة للقوى العظمى في صراعها على البحر الأ بيض 
المتوسط وا فريقيا. سعت بريطانيا وفرنسا في الحقيقة ا لى تكوين شراكة خاضعة لعدة شروط مع 

قليم مبريالية الأ وروبية ا يًضا السنوسيين، مع الأ خذ بعين الأعتبار الأحترام الأ  ي. ولجا  ا ولئك الذين قاوموا الأ 
، 1885، التي ا دت ا لى تا سيس الدولة المهدية عام 1881ا لى السنوسيين، وبالأ خص الثورة المهدية عام 
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 72حين ناشدوا السنوسيين في نضالهم ضد البريطانيين.

عدم الأنحياز هدفين. سمح  رفض محمد المهدي رغم ذلك عقد تحالف رسمي مع ا ي دولة. كان لسياسة
ا ولأً عدم الأنحياز من الناحية الداخلية للسنوسيين بالبقاء في حالة حياد وتجنب ردود فعل عكسية التي قد 
تسببها الشراكة مع قوة ا مبريالية. من خلال عدم الأنحياز، تجنب السنوسيون من الناحية الثانية الغضب 

لليبي ضعيًفا للغاية ليدعم حكومة مستقلة في ا واخر القرن التاسع الصريح لأ ي قوة ا وروبية. كان المجتمع ا
عشر. ومنح الوضع السياسي ا نذاك، مع ممارسة السنوسيين لأستقلال وظيفي في ظل السيادة العثمانية 
شكلياً، محمد المهدي الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي احتاجت له الحركة لمواصلة المهمة وضمان 

لليبي على المدى الطويل. ومهما كانت المكاسب قصيرة المدى التي قد جناها السنوسيون توحيد المجتمع ا
من ا برام تحالف ما، فا ن المخاطر على المدى البعيد تفوقها بشكل كبير. وهذا هو الموضوع التالي الذي 

 الذي اندلعت فيه الحرب في ليبيا. 1911سنتطرق له حتى عام 
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 الفصل الثالث
 1951-1911 :بيا المستقلةتأسيس دولة لي

 

بمجرد ظهور السنوسيين كقادة للشعب الليبي، كانت مهمتهم حينها هي الدفاع عن ليبيا ضد النهب 
الأستعماري. يوضح دور السنوسيين في هذا الجزء من التاريخ الليبي ا همية النظر ا لى المدى البعيد. كان 

أ نه ا درك ا ن الصراع ضد الهيمنة الأ جنبية سيستغرق ا دريس السنوسي، ملك ليبيا المستقبلي، ناجًحا فقط ل
 عقوًدا من الزمن، ولأ يمكن تحقيق ذلك ا لأ ا ذا ظل المجتمع الليبي سليًما نوعا ما.

سيتم تقسيم هذا الفصل ا لى ثلاثة ا جزاء: سيتم ا ولأً التطرق لنهاية الحرب العظمى والحرب مع ا يطاليا؛ 
يطالي؛ وث الثا، تحالف ا دريس مع القوى الغربية خلال الحرب العالمية ودوره ثانياً، النضال ضد الغزو الأ 

 السياسي في ا عادة توحيد ليبيا واستقلالها.

شارة لدور ليبيا في الحرب العظمى، على الرغم من كونه دوراً محدوداً. يجب في الحقيقة  ا ولأً، تجدر الأ 
حتى  1911تراتيجية، بدًءا من عام ا ن نفهم "الحملة السنوسية" والأ حداث اللاحقة كجزء من قضية اس

يطالي في عام  . نبعت المشاركة الليبية بشكل ا ساسي من الحقائق الجيوسياسية: كان 1931الأنتصار الأ 
يطاليون في احتلال ليبيا. ومع ذلك، فا ن استعداد  يطاليين، وكان يا مل الأ  البريطانيون متحالفين مع الأ 

ة كبيرة بمجرد ا ن ا صبح ا دريس زعيًما يدل على ا ن القضية السنوسيين للتفاوض مع البريطانيين بسرع
مبريالية البريطانية. يطالية، وليس الأ   المركزية كانت الهيمنة الأ 

يطالي مراجعة ا ضافية على الرغم من تقييمه بالفعل. يحقق هذا  ثانيًا، يستحق الصراع الطويل ضد الغزو الأ 
ساسي الذي لعبه السنوسيون في تنسيق المقاومة، لأ القسم الفرعي هدفين اثنين، حيث يوضح الدور الأ  

سيما من خلال ا براز العلاقة بين ا دريس وعمر المختار، والتداخل بين المقاومة الليبية ومجال السنوسيين. 
ضافة ا لى ذلك، يشير هذا القسم ا لى فهم السنوسيين للصلة بين الدبلوماسية والقوة، من خلال استعداد  بالأ 

يطاليين، ومن خلال هدفه المتمثل في ضمان بقاء التجمعات السكانية ا دريس المستمر  للتفاوض مع الأ 
الليبية. وسوف يسلط الضوء كذلك على الدور الحاسم الذي لعبه موسوليني في التاريخ الليبي، فبدون 

 صعوده ا لى السلطة، ربما كانت ستا خذ الأ حداث مساًرا مختلًفا تماًما.
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. وسيتم تسليط الضوء على الأختيارات 1951حتى عام  1931ر السنوسيين من عام ثالثًا، سيتم تلخيص تدابي
دريس، لأ سيما بالنظر ا لى مدى سوء وضعه بعد ا وائل ثلاثينيات القرن العشرين. سيتم مع ذلك  السياسية لأ 
 ا براز رؤية ا دريس على المدى البعيد: مثل ا سلافه، ومثلما فعل قبل عدة عقود قبل ذلك، فقد استغل
الظروف السياسية المتغيرة التي دفعتها الحرب العالمية، وانحاز ا لى القوى المنتصرة، واستغل ذلك لتوحيد 

 الدولة الليبية.

 1911الوضع الجيوسياسي عام 

ثانية عشرة من عمره في ال -ملك ليبيا المستقبلي  -. وكان ابنه ا دريس 1902توفي محمد المهدي عام 
المهدي القيادة ا لى ابن ا خيه، ا حمد شريف السنوسي، وهو ا يًضا حفيد محمد  ، منحفقط، ونظرا لصغر سنه

 بن علي، على الرغم من ا ن ا دريس هو الذي كان من المفترض ا ن يتولى السلطة في مرحلة ما.

عاًما، قد ا ثبت نفسه بالفعل سياسيًا. وّسعت فرنسا  29كان ا حمد شريف، الذي كان يبلغ من العمر ا نذاك 
نفوذها بشكل متزايد في حوض تشاد. وبحلول مطلع القرن العشرين، كانت فرنسا في  1887بداية عام 

قليمية على حدود الأ راضي السنوسية. وفي عام  ، اتجهت فرنسا 1899حالة حرب مع العديد من الممالك الأ 
سلامي. ن كا 73شمالًأ وضغطت على سلطنة وادي، الشريك التجاري التاريخي للسنوسيين، والحليف الأ 

الفرنسيون معروفين ببعثاتهم التبشيرية، ومن المرجح ا ن محمد المهدي كان يخشى تا ثير الحماس الديني 
ضافة ا لى ذلك مروًعا حًقا. ا سفرت الحرب الروسية  على الحرب القادمة. ا صبح الوضع العثماني بالأ 

ومن الواضح ا ن  74ني.عن ظهور ممالك البلقان المستقلة بدلأً من الحكم العثما 1878-1877العثمانية 
القوى الأ وروبية كانت تناور من ا جل الحصول على موقع جغرافي، على ا مل تا مين مصالحها في البحر 
مبراطورية في كل من البحر  ضافة ا لى ذلك ا لى تقويض الأ  الأ بيض المتوسط. ا دى التمرد والمضايقات بالأ 
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ذا لم يتم مقاومة فرنسا في تشاد، فقد وا   75ومحيط الخليج وحتى في شرق الأ ناضول.الأ بيض المتوسط 
تُطوق السنوسيين من الجانبين، مما يترك الشعب الليبي عرضة للخطر الفرنسي ا و البريطاني. وبالتالي 
تمثل رد السنوسيين في دعم سلطنة وادي، حيث تم ا خبار ا حمد شريف لتنسيق المقاومة السنوسية ضد 

 76الفرنسيين.

ودعموا ا دم ا سيل، ابن عم  1906.77قت لأ خر، تحرك الفرنسيون في عام بعد سنوات من المناوشات من و
حاكم وداي وحليف السنوسيين المعروف باسم دود مورا، على ا مل تنصيب حكومة دمية يمكنهم ضمها في 
فريقية. استغرق الفرنسيون ثلاث سنوات ليقاتلوا في طريقهم ا لى العاصمة الوادية ا بشي.  ا مبراطوريتهم الأ 

وسيين دور حاسم من الناحية الأستراتيجية في هذه الحملة، مما بشر بدورهم المستقبلي ضد كان للسن
يطاليين. اكتسب ا حمد شريف والسنوسيون خبرة قتالية كبيرة في الصحراء. كان محاربو وادي بارعين،  الأ 

الزوايا وكان دود مورا قائًدا على درجة عالية من الكفاءة بعد سنوات من الحرب مع تشاد. ا صبحت 
السنوسية في الوقت ذاته حصونًا صحراوية: نظًرا لتركّز الزوايا غير الحضرية عموًما في الواحات، كان 

 با مكانها الصمود في وجه المقاومة الفرنسية على الرغم من التكنولوجيا الرديئة.

ين، وخاض ، تراجع دود مورا ا لى ا راضي السنوسي1906بعد ا ن استولى الفرنسيون على ا بشي في عام 
قد يشك المرء في ا ن هذه الحرب  78بدعمهم حملة حرب عصابات ضد فرنسا لمدة خمس سنوات ا خرى.

كانت ستستمر ا لى ا جل غير مسمى حتى يتم التوصل ا لى اتفاق وقف ا طلاق النار ا و غزو فرنسي من الجزائر، 
  ا لأ ا ن الأ حداث الطارئة تدخلت في الأ مر.
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الذين حاربوا الفرنسيين في تشاد إلى جانب  ينعمر المختار هو واحد من بين السنوسي   76 
أحمد شريف. سنتحدث عن هذا الشخص االستثنائي بتفصيل أكثر أدناه، عند التطرق 
للحرب اإليطالية. ومع ذلك، فإن وجوده في تشاد في ذلك الوقت، إلى جانب هذا االنتماء 

سيين، يوضح الصلة الوثيقة بين حياته ومهمته السياسية العام والخاص إلى السنو
والسنوسيين. أسد الصحراء، هي ملحمة حرب تدخل فيها القذافي حول قتال عمر المختار 
ا مع الحقائق  ضد اإليطاليين، وتُصور عالقة المختار بالسنوسيين بطريقة ال تتفق تماما

 التاريخية.
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 (1933-1902م الأ على للحركة السنوسية )ا حمد شريف السنوسي، الزعي
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عاًما حاسًما في التاريخ الليبي. لقد وقعت ليبيا في حسابات جيوسياسية لقوة عظمى،  1911لقد كان عام 
يطالي، وعلاقة ذلك النضال بالقوى  يطالي. من شا ن الكفاح ضد الأستعمار الأ  وكان ذلك هو بداية التدخل الأ 

شارة بالتالي العظمى، ا ن يحدد حركة ال أستقلال الليبية، وفي المقابل تدابير وا رث السنوسيين. وتجدر الأ 
يطالي في ليبيا بسياقه، وشرح الفصل الأفتتاحي للحرب والأحتلال  ا لى الوضع السياسي لربط التدخل الأ 

 عاًما. 34الوحشي الذي دام لمدة 

مي على الأئتلافات التي كان ا لى ا ضفاء الطابع الرس 1907ا دى تشكيل الوفاق الثلاثي في عام 
، بعد 1894تحالفت فرنسا وروسيا في عام  79من المقرر ا ن تحدد السياسة الأ وروبية للعقد القادم.

ا دى رحيل بسمارك من شارع  1882.80ا ن تحالفت ا لمانيا مع النمسا وا يطاليا في عام 
ا لمانيا فعليًا عن  فيلهلمشتراسيه ا لى تقليص مرونة السياسة الخارجية الأ لمانية، حيث تخلت

قامت  81محاولأتها لتحقيق التوازن بين روسيا والنمسا في البلقان، وا لزمتها ضمنيًا بحرب شرقية.
، وروسيا مع بريطانيا 1904فرنسا في المقابل بتسوية نزاعاتها الأستعمارية مع بريطانيا في عام 

نجليزي الأ لماني وقد ظهرت حينها ثلاث توترات ا وروبية واضحة: الع 1907.82في عام  داء الأ 
بشا ن التوسع البحري الأ لماني، والعداء الفرنسي الأ لماني لغزو الأ لزاس واللورين، والعداء 
النمساوي الروسي بشا ن البلقان. لقد كان من المحتمل حدوث حرب عالمية، وا ن لم تكن بشكل 

 83مضمون.

كانت ا يطاليا في الواقع في وضع غير عادي. بينما كانت ا يطاليا جزًءا رسميًا من هيكل التحالف الأ لماني، 
يطالية بدعم العثمانيين بما يتماشى مع السياسة الأ لمانية، يطالي،  84التزمت الحكومة الأ  لكن الشعب الأ 

الذي استولت عليه المشاعر الوطنية مثل بقية ا وروبا، طالب بالتوسع الأستعماري. وكانت ليبيا هدفا 
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يطاليو والعجيب ا ن ذلك كان معروفاً  –ن ا ن ليبيا كانت غنية بالموارد المعدنية واضحا. زعم القوميون الأ 
يطالي باعتباره تحرًرا من الحكم العثماني  -قبل خمسين عاًما  وا ن الشعب الليبي سيرحب بالغزو الأ 

 85القمعي.

، عارض رئيس الوزراء 1911تسيطر الأ حداث الطارئة على التاريخ السياسي. حتى منتصف صيف عام 
يطالي جيوفاني جيوليتي المطالب المتعلقة بالغزو. وا شعلت ا لمانيا فثيل المنافسة مع فرنسا في المغرب الأ  

لدق ا سفين بين باريس ولندن، وا ذا حققت ذلك، حرضت بريطانيا على التحرك معها في مواجهة الكتلة 
ن لهما عدة مصالح كان المغرب يتمتع باستقلال شكلي، لكن ا لمانيا وفرنسا كا 86الفرنسية الروسية.

وقامت ا لمانيا،  87فرنسا ا لى استخدام القوة العسكرية. 1911اقتصادية وسياسية في البلاد. دفع تمرد عام 
بحجة ا ن فرنسا ستضم المغرب وتدمر موقع برلين الأقتصادي في البلاد، با رسال زورق حربي بعد فشل 

م على فرنسا لتسببها في ا زمة دولية. وا ثار ا لقى الجدل السياسي البريطاني الداخلي باللو 88المفاوضات.
انتشار البحرية الأ لمانية احتمال وجود ميناء ا لماني في وسط المحيط الأ طلسي، وهو احتمال غير مقبول 
بالنسبة لبريطانيا، بالنظر ا لى التهديد الخطير الذي قد يشكله الأ سطول الأ لماني القوي. وقفت بريطانيا 

 89مت الوفاق الثلاثي وعزلت ا لمانيا.بقوة ا لى جانب فرنسا، ودع

يطالية من الوضع الجيوسياسي، وتوددت ا لى بريطانيا وفرنسا للموافقة على ا رسال  استفادت الحكومة الأ 
بعثة عسكرية لليبيا. مع تطويق ا لمانيا وتعرضها للخطر بشكل متزايد، نظرت ا يطاليا ا لى حلفائها الأ لمان 

على الأحتجاج على هجوٍم ضد ليبيا العثمانية. ا يدت بريطانيا وفرنسا والنمساويين على ا نهم غير قادرين 
في الواقع الغزو بشكل واضح، وحثت روسيا، التي تسعى ا لى تقليص القوة العثمانية، ا يطاليا على حسم 

قررت ا يطاليا شن الحرب في ا وائل سبتمبر، حين حاول حلفاؤها الأ لمان  90الأ مر والتصرف بسرعة.

                                                           
85    Francesco Caccamo, “Italy, Libya and the Balkans”.  In Dominik 

Geppert, William Mulligan, and Andreas Rose (eds), The Wars 

before the Great War: Conflict and International Politics before the 

Outbreak of the First World War (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2015), 22-24. 
86    Gregory D Miller, The Shadow of the Past: Reputation and 

Military Alliances before the First World War (Ithaca: Cornell 

University Press, 2012), 155-157. 
87    Ibid. 
88    Ibid. 
89    Ibid., 159. 
90    Caccamo, “Italy, Libya and the Balkans”, 26-29. 



 السلالة السنوسية الحاكمة: العائلة التي صنعت  ليبيا

يطالية العثمانية.والنمساويون بش يطالي، الذي  91دة ا صلاح العلاقات الأ  خشي النمساويون من ا ن النصر الأ 
قد يُظهر الضعف العثماني، من شا نه ا ن يؤجج الطموحات الوطنية في البلقان، مما يجعل النمسا والعثمانيين 

ظر الأ لمانية وروسيا ا قرب ا لى الأصطدام في جنوب شرق ا وروبا. وا دى استبعاد ا يطاليا لوجهات الن
 والنمساوية بشكل كلي ا لى قطيعة واضحة داخل الحلف الثلاثي.

يطاليون يتمتعون  3، وقصفت طرابلس في 1911سبتمبر  29ا علنت ا يطاليا الحرب في  ا كتوبر. كان الأ 
وا رسلت  92رجل بالأ راضي الليبية. 100000بالتفوق العددي وتكنولوجيا متفوقة، حيث قاموا بنشر حوالي 

طائرات ا لى مناطق الصراع، وا جرت ا ول عملية استطلاع جوي مسجلة بطائرات ذات ا جنحة ثابتة.  ا يطاليا
سيطرت ا يطاليا على البحر بالكامل، بينما رفض البريطانيون السماح للعثمانيين بتحريك القوات عبر مصر 

ضافة ا لى ذلك، نقل العثمانيون، الذين لم يتوقعوا غزًوا ا يطا 93لتعزيز ليبيا.  ليًا، غالبية جنودهم في ليبيابالأ 
جندي من  8000ا لى اليمن رًدا على تمرد محلي ا خر. وبالتالي، عندما بدا ت الحرب، لم يكن هناك سوى 

يطاليين. 12الجيش العثماني لمواجهة   94ضعف عدد الأ 

يطاليين. احتلت ا يطال رابلس يا طلذلك لعبت المقاومة الشعبية الليبية المنظمة دورا ا ساسياً في محاربة الأ 
في الأ سابيع الأ ولى من الحرب، وا علنت ا نها قد سيطرت على ليبيا في نوفمبر. احتشد رغم ذلك ما بين 

يطالي. 40000و 20000 ا رسل العثمانيون ضباطًا ا لى المنطقة، بمن فيهم الأ مير  95ليبي لمحاربة الغزو الأ 
ك باسم مصطفى كمال، والديكتاتور عثمان فؤاد، والرئيس التركي المستقبلي ا تاتورك، والمعروف ا نذا

في المقابل، نظم السنوسيون غالبية المقاومة المحلية بقيادة  96العثماني المستقبلي ا سماعيل ا نور باشا.
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 ا حمد شريف وعمر المختار.

يطاليين على طرابلس، ا لأ ا ن القوات الليبية العثمانية استفادت من حركتها الفائقة  على الرغم من سيطرة الأ 
يطالي.ومعرف يطالية، غير القادرة على مضاهاة  97تها لتضاريس المنطقة لعرقلة التقدم الأ  اتخذت القوات الأ 

مرونة كثائب المشاة والفرسان الليبيين، مواقع دفاعية حول المدن الساحلية المحتلة، واستقرت هناك في 
يطالية حرب استنزاف. انتهى الصراع رسميًا بعد ا كثر من عام بقليل، ويرجع ذلك ا سا ًسا ا لى العمليات الأ 

نظاًما هجينًا،  1912ا كتوبر  18خلفت معاهدة ا وشي التي تم التوقيع عليها في  98ضد جزر دوديكانيسيا.
يطاليين سيطروا على  والتي بموجبها قام العثمانيون بتعيين شخصيات دينية وحاكم بموجب القانون، لكن الأ 

لى ا رض الواقع، سيطرت ا يطاليا على المدن الساحلية، لكنها المنطقة، على الأ قل من الناحية النظرية. ع
لم تتمكن من اختراق الأ راضي الداخلية لليبيا، ويرجع ذلك بشكل حصري على الأ رجح ا لى مقاومة 

 السنوسيين.

يطالية.  بررت الأ حداث اللاحقة المعارضة الجيوسياسية النمساوية المجرية والأ لمانية للمغامرة الليبية الأ 
يطاليون، فقد استنزفت  1912-1911لرغم من ا ن حرب على ا كانت ا كثر تكلفة بكثير وا طول مما توقعه الأ 

ضغوطها المالية مدخرات ا يطاليا المدروسة بدقة، وهو ما ستؤكد عليه الحرب العظمى بشكل ا كبر، ا لأ ا ن 
يطالية ا ظهرت ضعف العثمانيين. في المقابل، استفادت دول البلقان من ال خففت القوى  99وضع.الحرب الأ 

العظمى من التوترات بين ممالك البلقان حديثة النشا ة في ا وائل القرن التاسع عشر. وا ظهر كل من ضم 
مبراطورية النمساوية المجرية للبوسنة وثورة تركيا الفتاة في عام  الضعف العثماني، وكذلك التمرد  1908الأ 

 الذي طال ا مده في مقدونيا الشمالية.

اليا ليبيا، شجعت روسيا البلقان على تحالف متمركز حول صربيا. على الرغم من ا ن عندما غزت ا يط
مبراطورية النمساوية المجرية كانت هي الهدف المنشود، ا لأ ا ن دول البلقان وروسيا ا دركت بسرعة على  الأ 

 ، بدعم منالضعف العثماني. ا علنت رابطة البلقان، المكونة من بلغاريا وصربيا واليونان والجبل الأ سود
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، ا ي قبل يوم واحد فقط من ا نهاء 1912ا كتوبر  17المتطوعين الأ لبان والروس والأ جانب؛ الحرب في 
يطالية العثمانية. قليمية العثمانية، واحتلت  100معاهدة ا وشي للحرب الأ  فككت رابطة البلقان بسرعة القوة الأ 

ين من رعاياها. انهارت رابطة البلقان غالبية الأ راضي العثمانية في ا وروبا، وخسرت حوالي ا ربعة ملاي
بالطبع بعد ا قل من عام، حيث وضعتها الطموحات البلغارية في مواجهة حلفائها السابقين من الصرب 

واستفادت رومانيا من الغفلة الأستراتيجية  1913.101واليونان والجبل الأ سود، التي هاجمتهم في يونيو 
ت تقريبًا للعاصمة البلغارية صوفيا. استعاد العثمانيون بعض البلغارية، حيث استمرت في الغزو حتى وصل

ومع  102الأ راضي المحتلة من خلال دعم التحالف المناهض للبلغاريين، وا برزه ا دريانوبل وتراقيا الشرقية.
 ذلك، بدا من الواضح ا ن الدولة العثمانية كانت عرضة للضغوط الخارجية.

تمياً، لكن الظروف كانت مهيا ة لذلك. وستلعب مرة ا خرى لم يكن نشوب حرب عالمية با وروبا ا مراً ح
 الظروف الجيوسياسية دوًرا حاسًما في تاريخ السنوسيين، وتدفع بالملك المستقبلي ا دريس ا لى السلطة.

  الحرب العظمى والجيوسياسية بالبحر الأ بيض المتوسط:

ية الليبية السنوسية. يمكننا مع ذلك ا ن بعيًدا عن السياسة الداخل 1914بدا الأنفجار في البلقان في يوليو 
، حيث تولى ا دريس السلطة كزعيم فعلي 1923ا لى  1914نرى تحولًأ بطيئًا في سياسة السنوسيين من 

شريف، وتهيئت الظروف لنضال السنوسيين الذي دام لعدة عقود ضد الأستعمار الللحركة عوض ا حمد 
بادة الجماعية. ومن المهم مرة ا خ يطالي والأ  رى وضع الأ حداث في سياقها الجيوسياسي. مهمة الملك الأ 

 الأ ساسية هي الدفاع عن الشعب، وكانت الحركة السنوسية تقوم بذلك في كل مناسبة.

يطاليين في عام  خروًجا عن موقفهم المتمثل في عدم الأنحياز. لقد  1911لم تكن مقاومة السنوسيين للا 
ولم تقصر طموحات ا يطاليا على فرض سيادتها على الساحل  كان بدلأ من ذلك اعترافا بالواقع السياسي.

الليبي. ا ذا كان الأ مر كذلك، فربما كانت ستجرى اتفاقية سلام طويلة الأ مد التي ستؤدي ا لى استقرار 
يطالية. كان هدف  الوضع، مما يمنح السنوسيين حرية التصرف داخليًا مع احترام المصالح الأقتصادية الأ 
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هو غزو ليبيا بالكامل. حارب السنوسيون ا لى جانب العثمانيين لنفس السبب  1911ل عام ا يطاليا في المقاب
الذي حاربوا من ا جله الفرنسيين في تشاد: كان الدفاع عن الشعب الليبي من الأفتراس الخارجي هو السبيل 

يطاليالوحيد لضمان نجاة المنطقة بعد انهيار العثمانيين. تشبث السنوسيون في الواقع طوال ال  غزو الأ 
بموقفهم تجاه الفرنسيين، وحافظوا على علاقة حسنة تجاه البريطانيين في مصر، بحيث لم يقوموا بمهاجمة 

 103الأ راضي المحتلة في مصر ولأ تصعيد الخطاب المعادي لبريطانيا.

اركة على الرغم من ا ن العثمانيين قد دخلوا الحرب العظمى بعد عدة ا شهر من بدئها رسميًا، ا لأ ا ن مش
كان ا نور باشا، الدكتاتور المشارك ووزير الحرب  104العثمانيين ا لى جانب قوى المركز كانت محتملة للغاية.

 105حينها، مؤيًدا لأ لمانيا على الرغم من رغبته في الحفاظ على الأستقلال العثماني وحرية اتخاذ القرار.
الأ لمان يا ملون في ا ن يؤدي التدخل استثمرت ا لمانيا موارد كبيرة في تحسين الجيش العثماني، وكان 

ا غلقت  106العثماني ا لى اندلأع ثورات ا سلامية ضد الحكم البريطاني والفرنسي في شمال ا فريقيا والهند.
تركيا المضائق في ا واخر سبتمبر، وسيطرت شكليًا على سفينتين حربيتين ا لمانيتين، ومن بينهم الطراد 

قصف سوشون، والذي ا صبح  107ميرال الأ لماني فيلهلم سوشون.الحربي ا س ا م ا س جوبان، تحت قيادة الأ د
ا كتوبر، وقد كان ذلك ربما با وامر من  29بعدها ضابطاً في البحرية العثمانية، ا وديسا وسيفاستوبول في 

 108ا نور باشا، مما ا دى ا لى دخول العثمانيين في الحرب.
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اني روايات شخصية هاناي بقلم جون بوشان، حيث أصبح األخضر، وهي ث

هاناي على دراية وثيقة بالمعارضة اإلسالمية للحكم البريطاني خالل الحرب 
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لاد الشام والأ ناضول، حيث تسببت حروب ا دت ا حداث العقدين الماضيين ا لى تقليص القوة العثمانية خارج ب
البلقان التي تم التطرق لها سابًقا في القضاء على ا راضي الدولة العثمانية في ا وروبا، كما ا دى الغزو 
يطالي لليبيا ا لى الحد من الوجود العثماني في شمال ا فريقيا. احتفظ العثمانيون مع ذلك بخبيئة ثقافية  الأ 

، لأ سيما في ساحل ليبيا حيث كان الباب العالي، بموجب اتفاقية السلام واجتماعية مهمة في المنطقة
يطالية العثمانية، يعين حكام ا قاليم وقضاة دينيين. وعلى الرغم من تراجع القتال الجاد بعد اتفاقية  109الأ 

يطاليين على ليبيا لم تتعدى المدن الساحلية، وكانوا يا ملون ف1912السلام عام  زو ي غ، ا لأ ا ن سيطرة الأ 
 110المزيد من الأ راضي الليبية، مما دفعهم ا لى مواجهة السنوسيين.

يطاليين، ليس لأ ن الدولة العثمانية كانت في حالة ضعف، بل اللم يثق ا حمد  شريف بالعثمانيين ولأ بالأ 
 من المحتمل ا ن يُنظر ا لى الباشوات الثلاثة، الذين 111ا كثر حزماً. 1913ا صبح العثمانيون بعد انقلاب عام 

كانوا عازمين على ا عادة بناء السلطة العثمانية، على ا نهم تهديد لأستقلال ليبيا على المدى البعيد. وبصورة 
ا عم، لم يكن لدى السنوسيين رغبة ا ولية في المشاركة في صراع ا وروبي. ا علن العثمانيون، بناًء على 

التابعة لأ نور باشا، وهي جهاز طلب ا لماني، الجهاد ضد دول الوفاق، بينما بدا ت "المنظمة الخاصة" 
استخبارات شبه عسكري مختلط، في نشر الدعاية المناهضة للوفاق في جميع ا نحاء شمال ا فريقيا والشرق 

 112الأ وسط.

شريف والسنوسيون المبادرات العثمانية لتكوين تحالف، حتى مع اقتراب ا يطاليا من اللقد قاوم ا حمد 
مبراطورية الن شريف على الأعتراف بالسلطان المساوية المجرية. وافق ا حمد التدخل ضد ا لمانيا والأ 
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العثماني كخليفة، لكنه رفض منح السلطة السياسية لهذه السلطة القائمة على الخلافة، وطالب العثمانيين 
 113بالأعتراف به والسنوسيين على ا نهم حكام ليبيا، وهو ما رفضه العثمانيون.

وهو ا يًضا محارب سابق في  -ير الشقيق، الكابتن نوري باشا لتحسين وضعهم، ا رسل ا نور باشا ا خاه غ
يطالية عام  شريف العثمانيين في البداية، وا عاق الا لى ليبيا لحشد الدعم. قاوم ا حمد  - 1911الحرب الأ 

حصل مع ذلك نوري  114وصولهم، ورفض الظهور علنًا مع الممثلين العثمانيين، ورفض مطالب تحالفهم.
مبراطورية النمساوية المجرية ا ضعف من ا ن باشا على تمويل جيد  وتلقى دعًما من الأ لمان. كانت بحرية الأ 

تنافس حصار الحلفاء على البحر الأ درياتيكي، حتى قبل ا ن تنضم ا يطاليا ا لى الحرب. عندما بدا  البريطانيون 
مبراطورية الأ لمانية الرد من خلال نشر الغواصات  والفرنسيون في الضغط على الدردنيل، قررت بحرية الأ 

. وكانت هذه الغواصات تنطلق من الموانئ العثمانية، 1915في البحر الأ بيض المتوسط في ا وائل عام 
وتتوقف على طول سواحل ا قليم طرابلس وبرقة لتوصيل الأ سلحة والموارد البشرية ا لى نوري باشا الذي 

 115سيوزعهم على ما تبقى من الموالين العثمانيين.

كذلك الأنقسامات داخل العائلة السنوسية. لقد تعاون مع هلال، الأ خ الأ صغر لأ حمد استغل نوري باشا 
شريف الذي را ى ا ن الزعيم السنوسي كان يهمشه سياسيًا، ربما لصالح ا دريس؛ ليساعده في تجنيد جيش ال

يكاد يكون من المؤكد ا ن نوري باشا لم يكن ينوي استخدام قوة  116خاص من ا جل غزو مخطط له لمصر.
لال بشكل مستقل لمهاجمة مصر، حيث بلغ عدد الجنود مائة جندي فقط، وهي قوة غير كافية على ه

طلاق ماعدا لشن غارة رمزية. سمحت رغم ذلك هذه الوحدة العسكرية المستقلة، التي تمكنت من  الأ 
 عثمانيونشريف. قِبل الالالحصول على المعدات والتمويل الأ لماني والعثماني؛ لنوري بالضغط على ا حمد 

شريف مبدئيا، وسموه وزيًرا عثمانيًا في شمال ا فريقيا، وا طلقوا على ا دريس، الذي الكذلك مطالب ا حمد 
عاًما، اسم الوزير العثماني في جنوب ليبيا، وجزء من وسط ا فريقيا، وعلى  25كان يبلغ من العمر ا نذاك 

شريف كان هو الزعيم السنوسي الا حمد ينبغي ا ن نشير ا لى ا نه على الرغم من ا ن  117حدود مصر والسودان.
في ذلك الوقت، ا لأ ا ن تعيين ا دريس في وقت واحد كوزير يوضح قوته داخل الحركة. را ى العثمانيون ا ن 
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ا دريس كان مناسباً بشكل كافي ليستحق الأعتراف بالأستقلال. على الرغم من ا نه اتضح ا ن ا دريس كان 
شريف السياسية على الحركة الحلة ما، ا لأ ا ن سيطرة ا حمد من المفترض ا ن يصبح زعيم السنوسيين في مر

استمرت لوقت ا طول. وبالتالي فا ن الأعتراف بالأستقلال هو دليل عن شعبية ا دريس وتا ثيره داخل الحركة 
 بغض النظر عن مكانته باعتباره نجل محمد المهدي.

مع العثمانيين. بعد مفاوضات  شريف للتحالفالسمح هذا النهج المشترك لنوري باشا بالضغط على ا حمد 
. لم تتجاوز القوة السنوسية 1915مطولة واستعداد عسكري، غزا السنوسيون غرب مصر في ا واخر عام 

محارب، لكنها كانت مجهزة بشكل جيد من قبل العثمانيين، وكانت لديها خبرة قتالية كبيرة ضد  10000
ليا. وّجه العثمانيون دعوة ا خرى للجهاد، على ا مل قوة عسكرية حديثة نظراً للقتال من حين لأ خر مع ا يطا

ثارة ثورة شاملة ا و السماح للعثمانيين بالهجوم من  ا ن يثور المسلمون في مصر ضد البريطانيين، ا ما لأ 
الشرق. وفي ا حسن الأ حوال، ستعرقل هذه الحملة السيطرة البريطانية على قناة السويس، وتؤدي ا لى 

 118والتجارة مع الهند وا ستراليا. تقويض خطوط الأتصال البحرية

فشل الهجوم في ا خر المطاف. لم يقم الشعب المصري با ي ثورة ضد البريطانيين، كما هو الحال في البلدان 
علان السلطان للجهاد تا ثير كبير. ا علنت ا يطاليا رسميًا الحرب على العثمانيين،  الأ خرى، بحيث لم يكن لأ 

 10000ا للخطر. هاجمت من حين لأ خر القوة المتنقلة المكونة من مما عّرض الأ راضي السنوسية في ليبي
شريف واحتلت عدة واحات. لقد قام السنوسيون عموما با داء واجبهم على ا كمل وجه الرجل بقيادة ا حمد 

فلات من المدرعات البريطانية، وحرموا البريطانيين  في القتال، واستفادوا من سلاح الفرسان الخاص بهم للا 
باك الثابت حيث كانت قوتهم النارية المتفوقة ستمنحهم الأ فضلية. ومع ذلك، بعد عدة ا شهر من من الأشت

رجل عدة  1000شريف وحوالي الالقتال، سحب السنوسيون الجزء الأ كبر من قواتهم، حيث احتل ا حمد 
نبة ، متج1917بعد عام ا خر من شن الغارات، فّرت هذه القوة في ا وائل عام  119واحات في غرب مصر.

 الطائرات والمركبات المدرعة البريطانية.

يطاليين ا لى شن  لم يغير هجوم السنوسيين الوضع الأستراتيجي، باستثناء ا ثارة الغضب البريطاني ودفع الأ 
يطالية وا دى ا لى  هجوم ا عمق داخل ليبيا. دافع السنوسيون مرة ا خرى عن ا نفسهم، مما حد من المكاسب الأ 
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شريف. وبصرف النظر ال، تراجعت مع ذلك شعبية ا حمد 1917. في ا وائل عام تجنب الأشتباكات الثابتة
يطاليين  فا ن الليبيين بشكل عام، والسنوسيين بشكل خاص، لم يحملوا  -وا لى حد ما الفرنسيين  -عن الأ 

مع العثمانيين، عارض ا دريس باستمرار  1915ا ي مشاعر كره تجاه القوى الأ وروبية. خلال مفاوضات عام 
وقد كان ذلك عبارة عن  120صر، وحافظ طوال الهجوم على علاقات دبلوماسية مع البريطانيين.غزو م

يطاليين، رفضوا قطع المفاوضات. ولم يكن لدى  ممارسة سنوسية معتادة. طوال حروبهم مع الفرنسيين والأ 
ل الزوايا في شما السنوسيين عموماً ا ي طموحات ا قليمية خارج ا قليم طرابلس وبرقة والمناطق التابعة لها مع

تشاد والسودان. كانوا يفتقرون ا لى الرغبة ا و الموارد البشرية لغزو مناطق جديدة. ومن خلال الأستمرار في 
 المفاوضات، حاول السنوسيون باستمرار التفاوض بشا ن تسويات من شا نها ا ن تحد من ضرر الصراع.

الف السنوسيين مع العثمانيين بقيادة سمحت علاقات ا دريس الشخصية مع البريطانيين، ومعارضته لتح
كان البريطانيون راغبين في الحوار، لكنهم طالبوا السنوسيين بالتفاوض  1917.121المفاوضات في عام 

يطالية في  يطالية في ليبيا والمشاركة الأ  يطاليين في وقت واحد، بالنظر ا لى المصالح الأ  معهم ومع الأ 
يطاليون على الحرب البرية الأ وروبية. وّقع في الأ خي  Modus Vivendi ofر السنوسيون والبريطانيون والأ 

Acroma.قِبل ا دريس السيطرة  122، وهو اتفاق مؤقت كان من المفترض ا ن يشكل ا ساًسا لسلام دائم
البريطانية على غرب مصر، وا غلاق الزوايا السنوسية في الأ راضي المحتلة من طرف بريطانيا. اعترفت 

يطاليون والسنوسيون سراح ا سرى الحرب، بريطانيا في المقابل با لقيادة السنوسية في شرق ليبيا. وا طلق الأ 
يطالية والأ راضي السنوسية ومصر. انفصل حينها السنوسيون عن العثمانيين،  واستؤنفت التجارة بين ليبيا الأ 

رية حدود المصوتم رفض السيطرة العثمانية على ليبيا رسميًا، وُطرد الضباط العثمانيون، وتمت مراقبة ال
يطاليون مبدئياً بالدور السياسي للسنوسيين في  الليبية لمنع التسلل العثماني في المستقبل. اعترف الأ 
يطاليا،  ليبيا، بينما التزم ا دريس باتفاق مستقبلي من شا نه ا ضفاء الطابع الرسمي على الممتلكات التابعة لأ 

شريف من الناحية القانونية على المة. حافظ ا حمد على الرغم من عدم تقديم ا ي من الجانبين تعهدات ملز
قيادة السنوسيين، على الرغم من ا نه كان من الواضح ا ن ا دريس هو زعيم الحركة، وبالتالي حاكم برقة 

 123وا قوى جهة فاعلة داخلية في ليبيا.

مبراطورية النمساوية المجرية ثم ا لى ، وسافرعبر1918ليبيا في ا غسطس  شريفالغادر ا حمد  الأ 
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انتقل لأحًقا ا لى مكة، وتوفي عام  124القسطنطينية، حيث دعم جهاًرا قوى المركز لما تبقى من الحرب.
 ، ولم يكن له ا ي دور في السياسة السنوسية ا و الليبية بعد ذلك.1933

وبالتالي، من خلال سلسلة من الظروف الطارئة التي ا حدثتها الحرب العظمى، ارتقى ا دريس ا لى رتبة زعيم 
السنوسي، وبدا ا نه على ا عتاب الأستقلال الأ مني الليبي والأعتراف السياسي، لو لم يكن الأستقلال.  النظام

يطالي. ومن خلال مناورة ا دريس  لقد قاد السنوسيون ليبيا بين القوى الأ وروبية، وقاوموا العدوان الأ 
الزمن، كانت ليبيا في السياسية، تجنبوا الوقوع في الحرب العظمى بشكل مباشر. بالكاد قبل قرن من 

حالة فوضى من الناحية الوظيفية، يحكمها ا مراء الحرب من الحصون الساحلية للقراصنة. بحلول عام 
، كانت ليبيا مستقرة، وكان السنوسيون في وضع يسمح لهم بتقديم مطالب محدودة ولكن جوهرية 1917

 ضد القوى الأ وروبية.

فسها مرة ا خرى، حيث تم ترك المجال لفرص عابرة، مما ا دى كما سيا تي معنا، فرضت الأ حداث الطارئة ن
يطالي الكارثي.  للاحتلال الأ 

 الحرب الأ يطالية والسنوسيون:

حاول نظام القذافي في كل مناسبة محو دور السنوسيين في السياسة الليبية. والأ كثر من ذلك هو ا نه حاول 
يطالي، في البداية في عام ا خفاء الدور الذي لعبه السنوسيون في مقاومة الأستعمار  وا ثناء الحرب  1911الأ 

. وتشير مراجعة السجل الدبلوماسي والسياسي رغم ذلك ا لى ا ن 1932ا لى  1923التي امتدت من 
السنوسيين في عهد ا دريس كانوا الفاعلين الأ ساسيين في ليبيا. ولو لم يصل موسوليني ا لى السلطة، لظلت 

لت على الأ قل على الأستقلال في ثلاثينيات القرن الماضي، وا قامت ليبيا تتمتع بالحكم الذاتي، ا و حص
يطاليين والفرنسيين والبريطانيين، ا لأ ا ن الرجال العظماء يغيرون التاريخ، للخير ا و  125علاقات ودية مع الأ 

جماع الدبلوماسي المتنامي بين عامي  ، قد نوضح دور 1922و 1917الشر. وبالتالي، بعد مراجعة الأ 
يطالي الثاني.السنوسيي  ن في مقاومة الغزو الأ 

الخطوط العريضة لأتفاق السلام، دفع الضعف  Modus Vivendi of Acromaبينما قدمت اتفاقية 
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يطالي الجهات الفاعلة الليبية ا لى الأستفادة من الوضع. استمر القتال من حين لأ خر بين السنوسيين  الأ 
يطاليين والفصائل الليبية الأ خرى. وا صبحت النخب في ا قليم طرابلس على وجه الخصوص تؤمن  والأ 

تم اختراق غرب وشمال غرب ليبيا من قبل الزوايا السنوسية، وحافظ  126بالأستقلال على نحو متزايد.
ضافة ا لى ذلك، كان المفكرون البربر مثل سليمان  العثمانيون على فرض سيطرتهم حول طرابلس. بالأ 

كان الباروني على وجه الخصوص يحمل  127ى كمال من السنوسية.الباروني ا كثر ميلاً ا لى علمانية مصطف
عداوة شديدة تجاه السنوسيين. لقد عمل كوكيل ا لماني عثماني خلال الحرب العظمى، وهرب من ليبيا 

وبالتالي، عندما انتهت السيطرة  128على متن غواصة ا لمانية مباشرة قبل الغزو السنوسي العثماني لمصر.
، ا نشا  الليبيون بالغرب الجمهورية الطرابلسية، والتي دخلت 1918على ليبيا في عام العثمانية القانونية 

يطاليين والسنوسيين.  129بعد وقت قصير في خلاف مع الأ 

تصاعد القتال في الوقت الذي دخلت فيه ا يطاليا ا زمة داخلية حادة بعد الحرب. ا دى الأنكماش الأقتصادي 
بلاد بصورة ا عم على القليل من المكاسب على المستوى وحصلت ال 130ا لى ارتفاع معدلأت البطالة.

قليمي من الحرب العظمى، مما ا دى ا لى الشعور بعدم الرضا عند الطبقة العاملة. كانت ا عمال الشغب  الأ 
ضرابات والقتال شبه العسكري في كل مكان. وفي ظل هذا السياق، كانت ا يطاليا ا ضعف من ا ن تثبت  والأ 

 131، ومنحته الأستقلال السياسي.1920لي، اعترفت با دريس ا ميًرا على برقة في عام وجودها في ليبيا. وبالتا
يطاليين. وفي تلك الأ ثناء، انهارت الجمهورية الطرابلسية  حد في المقابل السنوسيون من العنف ضد الأ 

، بحيث ا دى وفاة الزعيم رمضان السويحلي، وهو حليف ا خر لأ لمانيا خلال الحرب 1920بحلول عام 
ظمى، ا لى خلل في التوازن بين الفصائل الداخلية، مما ا دى ا لى اندلأع حرب ا هلية. ا عاد السنوسيون الع

 132فرض النظام، وكسبوا تا ييد سكان ا قليم طرابلس والقادة السياسيين.
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 133، كانت السلطات السياسية في ا قليم طرابلس مستعدة لمنح ا دريس منصب الأ مير.1922بحلول عام 
يطاليون ك . وقد يفكر المرء في ا نه بدون صدمة 1921ذلك من التوغل الأستعماري بحلول عام خفف الأ 

سياسية شاملة، كانت ا يطاليا ستقبل حكم السنوسيين المستقل في ليبيا، وكانت ستحدث ما يشبه اتفاق 
يطاليين، دون الموافقة على استعادة الأ   اضي رتقاسم السلطة بين العرب الليبيين والبربر والمستعمرين الأ 

ا و التوسع الذي يستدعي العنف. كان من الممكن ا ن تستمر التوترات، ولكن مع مرور الوقت، كان من 
 الممكن ا ن تؤدي زيادة التجارة ا لى التخفيف من حدة هذه التوترات.

يطالية وبالتالي مستقبل ليبيا. ومن المفارقات التي يشهد عليها  غّير مع ذلك صعود موسوليني السياسة الأ 
، وكتب العديد من المقالأت المناهضة 1911اريخ ا ن الأشتراكي السابق قد عارض بشدة حرب عام الت

لقد غيرت  134للحرب تحت اسمه ينتقد فيها "الجنون البطولي الوهمي لرواد الحرب من خلال المهنة".
التدخل  الحرب العظمى وجهة نظره. نشا  موسوليني من اشتراكيته. لقد انفصل عن الأشتراكيين، داعًما

يطالي ا لى جانب الوفاق، وخلق فلسفة القومية الثورية، التي صنفت الصراع الطبقي تحت الصراع  الأ 
فقد اشتغل تسعة ا شهر في الخنادق قبل ا ن يصاب  -عّرضته خدمته في زمن الحرب للوحشية  135الوطني.

يعتقد موسوليني  136بشرية.لكنه ا ظهر ا يًضا ا مكانات سياسية  -بجروح بالغة من جراء قصف بقذائف الهاون 
مبراطورية  يطالية قادرة على تغيير نفسها لتصبح قوة عظمى عالمية وقادرة على ا حياء مجد الأ  ا ن الأ مة الأ 

 137الرومانية.

اجتاح موسوليني السلطة بتصوير نفسه على ا نه منقذ ا يطاليا، حيث قدم الأستقرار والنظام في مقابل جنون 
. فرضت المجموعات المسلحة الفاشية التابعة له، ا صحاب القمصان 1921و 1919الصراع الطبقي ما بين 

السوداء سيئو السمعة، النظام في الريف من خلال التحالف مع شخصيات سياسية محلية والأستفادة من 
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، 1921انتُخب موسوليني في البرلمان عام  138الدعم من الليبراليين والمحافظين في جميع ا نحاء ا يطاليا.
دلأع ا زمة سياسية من خلال التفاوض مع الأشتراكيين، مما ا دى بدوره ا لى مواجهة بين كتلة وعجل من ان

على الرغم من المعارضة الداخلية،  139موسوليني من الفاشيين المدينيين وخصومهم الفاشيين الزراعيين.
. ني الفاشيظل موسوليني زعيًما للحركة، والتي تم ا ضفاء الطابع المؤسسي عليها تحت اسم الحزب الوط

صرح موسوليني ا ن  140، ا علن الأشتراكيون ا ضرابًا عاًما لمواجهة تنامي القوة الفاشية.1922في ا غسطس 
حزبه سيتصرف للدفاع عن القانون والنظام ا ذا لم تفعل الحكومة ذلك. لم تحرك الحكومة ساكناً، وبالتالي 

دن، وطردوا القادة السياسيين الأشتراكيين تصاعد القتال في الشوارع، وسيطر الفاشيون على العديد من الم
ا ظهر تقاعس الحكومة ضعفها، وا درك موسوليني ا ن لديه فرصة  141وتخلصوا من الصحف الأشتراكية.

للقيام بانقلاب شعبي، على الرغم من العضوية الفعلية المحدودة للحزب الفاشي والمقاعد البرلمانية 
ممولين والجيش، قام بمسيرة في روما، واستولى على السلطة الهزيلة. بعد حصوله على دعم الصناعيين وال

 142ا كتوبر. 29دون ا طلاق رصاصة واحدة في 

سعى موسوليني على الفور ا لى تنظيم حملة خارجية لترسيخ سلطته، بما يتماشى مع هدفه المتمثل في 
يطالية. لقد كانت ليبيا هدفا واضحاً. كان جوزيبي ف بلس ولبي، حاكم ا قليم طراتنمية وتحرير طاقات الأ مة الأ 

يطالي ا نذاك، مشاركاً في السياسة الليبية لمدة عشر سنوات، بعد ا ن ساعد في التفاوض على هدنة عام  الأ 
. تحالف فولبي على الفور مع موسوليني، الذي احتفظ بفولبي كحاكم، وا مر بغزو شامل في عام 1912
 ا ُطلق عليه اسم "ا خماد الثورة الليبية ". 1923

يطالي عام مقار  1932-1923، والذي كان سيئ التنظيم ومحدود النطاق، كانت حرب 1911نة بالغزو الأ 
يطاليين، وتشريد السكان الليبيين وقتلهم ا و  نزاًعا شاملاً يهدف ا لى غزو ليبيا، واستعمارها من قبل الأ 

عن ذبح جنود ا خضاعهم. ا عاد موسوليني، مع الحرص على روح الأستعراض والدعاية، ا حياء تقارير 
يطاليين. دفع مزيج من الأنتقام والطموح الجيوسياسي  1911ا يطاليين خلال حرب عام  لتا جيج غضب الأ 
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يطالي.  143ا يطاليا ا لى الحرب، وهي حرب شعبية ا لى حد ما مدعومة من قبل غالبية الشعب الأ 

عدام الجماعية والتهجير القس يطالي ا ثناء الحرب في عمليات الأ  ري ومعسكرات الأعتقال تمثل السلوك الأ 
يطالي بما توفر  144واستخدام الأ سلحة الكيماوية والأستهداف المتعمد لغير المقاتلين. استعان الجيش الأ 

 – 90000من المحتمل ا ن يكون العدد ا قرب ا لى  -ليبي  56000من قوة نارية حديثة، وقتل ما لأ يقل عن 
يطالي.وقاموا با خلاء المناطق من سكانها لفسح المجال للاس ومع ذلك، لأ تسعى هذه الدراسة  145تعمار الأ 

في هذا الجزء ا لى مراجعة الجرائم المرتكبة من قبل ا يطاليا في ليبيا التي يشهد التاريخ على صحتها، 
يطالي، وشرح الدور الرئيسي  وا نما ا لى تحقيق هدفين اثنين: توضيح نفي ا دريس من ليبيا ا ثناء الغزو الأ 

يطالي.الذي لعبه السنوسيون ف  ي مقاومة الأستعمار الأ 

لأ ربعة ا سباب. ا ولأً، اجتاحت ا يطاليا البلاد،  1922غادر ا دريس ليبيا عندما غزت ا يطاليا البلاد عام 
وسيطرت على جميع الأ راضي الليبية تقريبًا باستثناء الأ راضي السنوسية الداخلية في شرق وجنوب ليبيا. 

مبريالية مسؤولية كان ا دريس هدفًا رئيسيًا، نظًرا لقيادت يطاليون المؤيدون للا  ه للنظام السنوسي، وقد حّمله الأ 
. لم يكن وجوده في ليبيا ضروريًا لأستمرار المقاومة، وقد زاد ذلك من 1912-1911مقاومة غزوهم في 

يطالية الوحشية ضد المدنيين الليبيين الأ برياء.  احتمالية شن المزيد من الحملات الأ 

على علاقات دبلوماسية قوية في مصر، نظًرا لحسن النية الذي ا قامها مع البريطانيين  ثانيًا، حافظ ا دريس
على مدار العقد الماضي. كان ا دريس يا مل في ا ن يتمكن، من خلال ترسيخ وجوده في مصر، من جذب 

أ جانب لالدعم البريطاني لخلق تمرد ليبي، ا و على الأ قل لخلق مسارات للتسلل ا لى ليبيا لنقل الأ سلحة من ا
 المتعاطفين.

. 1917-1915ثالثًا، ظل السنوسيون يتمتعون بشعبية في غرب مصر على الرغم من تدمير الزوايا بعد غزو 
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لقد كانوا يعرفون تضاريس المنطقة جيًدا، ويعرفون كيفية التنقل بين واحات غرب مصر المتناثرة على نطاق 
ا لى ا نشاء منطقة ا منة في مصر يمكن للمقاتلين واسع. نظًرا لعلاقاته مع البريطانيين، سعى ا دريس 

السنوسيين تنفيذ عمليات عسكرية من خلالها، مما يوفر للسنوسيين العمق الأستراتيجي الذي كانوا في 
ا مس الحاجة ا ليه. لم يا تي في النهاية الدعم البريطاني، على الرغم من قيام السنوسيين بعمليات عسكرية 

حتى ا واخر عشرينيات القرن الماضي، مع دعم التمرد السنوسي النشط لعمر من مصر بشكل متكرر نسبيًا 
 المختار في شرق ليبيا.

رابًعا، والأ هم من ذلك كله، ا درك ا دريس ا ن التوصل ا لى تسوية عن طريق التفاوض هي وحدها القادرة على 
ن جوهر القضية دينياً لقد كا 146ا نهاء الحرب. كان هناك بطبيعة الحال احتكاك بين ا دريس وعمر المختار.

ا يديولوجياً. كان عمر المختار ا كبر من ا دريس بثلاثة عقود، وكان قد بلغ سن الرشد تحت قيادة ا حمد  -
شريف الأ كثر صرامة للسياسة الشريف ومحمد المهدي للسنوسيين. ومن المحتمل ا ن يكون مفهوم ا حمد ال

سلامية، والذي نشا  من خلال علاقته بالعثمانيين، وا لذي تم التعبير عنه بعد مغادرته لليبيا، مناشًدا الأ 
المختار ا كثر من ا دريس، الذي كان يخفف باستمرار الميول الديني للسنوسيين بجرعة صحية من الواقعية 
السياسية. ا درك ا دريس ا ن ا يطاليا كانت متفوقة تقنيًا وماديًا واقتصاديًا على ليبيا، وا نه على الرغم من 

كان سيُهزم السنوسيون في نهاية المطاف. من خلال منح نفسه وصولًأ جغرافيًا ا كبر ا لى  المقاومة الجريئة،
وهي مفاوضات لم تكن مرتقبة،  -القوى العظمى، وضع ا دريس نفسه في وضع يسمح له بقيادة المفاوضات 

 ولكن كان هناك ا مل في خوضها.

ان عمر المختار هو نفسه زعيًما للزوايا لأ ينبغي ا ن يفصل ما ورد ا علاه عمر المختار عن السنوسيين. ك
شريف وا دريس. درس الالسنوسية، والقائد الرسمي لقواتهم العسكرية، ومقربًا بصفة شخصية من ا حمد 

عمر المختار في الجغبوب، المركز السياسي السنوسي في ليبيا، لمدة ثماني سنوات في جامعة السنوسي 
رضة السنوسيين للاستعمار الفرنسي في وسط ا فريقيا، وحارب التي دمرت حينها. وقد ساعد في قيادة معا

يطالي الأ ول. قبل القذافي، كان عمر المختار بطلا قوميا، لكن  تحت قيادة السنوسيين خلال الغزو الأ 
، وهو ا نجاز لأ يصدقه العقل، بالنظر ا لى ا ن عمر المختار كان مناهض للسنوسيينالقذافي حوله ا لى بطل 

 الحركة السنوسية.عضًوا في  حرفياً 

يطاليين بشكل مباشر. ومع ذلك، بينما   كانت لحملة حرب العصابات السنوسية فرصة ضئيلة لهزيمة الأ 
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مكان من ا جل  كان عمر المختار يقاتل، ا بقى ا دريس، وفًقا لتقليد الطريقة السنوسية، اليد ممدودة قدر الأ 
يطاليا على السكان الليبيين ومنع بعض التفاوض، على ا مل تخفيف بعض الضغط الوحشي الذي فرضته ا  

عمليات النزوح الجماعي التي كانت بالفعل سياسة ا يطالية معلنة. في الوقت نفسه، سمحت مهارة عمر 
ستراتيجية والمرونة التكتيكية والخبرة القتالية للمتمردين السنوسيين بالقتال لمدة سبع سنوات  المختار الأ 

يطاليون تقدًما  نظًرا للوتيرة البطيئة لـ "ا خماد الثورة الليبية"، ا رسل موسوليني  147كبيًرا.قبل ا ن يحرز الأ 
الفاشي المعلن رودولفو غراتساني ا لى ليبيا، الذي سّرع من وثيرة الأ عمال الوحشية، وشيد معسكرات 

رادة الليبية. والأ كثر من ذلك هو ا نه ا درك ا ن السنوسيين، على الرغم من  148الأعتقال، وسعى لكسر الأ 
دم رغبة البريطانيين في تقديم الدعم، قد استغلوا غرب مصر كقاعدة طوال الحرب، مما سمح با عادة ع

خفاقات التكتيكية. وبالتالي، قام ببناء سلك الحدود الليبي، وهو خط  تشكيل المتمردين على الرغم من الأ 
لم  149لليبية السودانية.كيلومتر للسيطرة على الحدود الليبية المصرية وا 300دفاعي يبلغ طوله حوالي 

يطاليون ا عادة ا مداد السنوسيين،  يظهر البريطانيون ا ي احتجاج. ومن خلال هذا النهج، سرعان ما ا وقف الأ 
، 1934بحلول عام  150وقاموا باعتقال وشنق عمر المختار في نهاية المطاف، وكسروا المقاومة السنوسية.

مبراطوري سقطت برقة التي تعد القاعدة التاريخية للسلطة ال سنوسية ومعقل المقاومة على يد الغزو الأ 
يطالي.  الأ 

 من المنفى ا لى الأستقلال:

ا مضى ا دريس بعد ذلك خمس سنوات طويلة في المنفى في مصر البريطانية دون ا مل واضح في استعادة 
ن م الأستقلال الليبي. ومع ذلك، فا ن الأ حداث الجيوسياسية ستوفر مرة ا خرى للسنوسيين فرصة للتخلص

يطالي، واستعادة الحكم الذاتي الليبي، والدفاع عن الشعب الليبي.  النير الأ 

، حيث دمرت ا يطاليا المقاومة السنوسية 1935و 1932كانت ا صعب السنوات في التاريخ الليبي بين 
ا يطالي ا لى ليبيا، وكانوا في  150000واحتلت ليبيا بالكامل. بحلول الحرب العالمية، انتقل ا كثر من 

يطاليون استثماراتهم في البلاد،  151لأ ساس مستعمرين زراعيين، والذين شكلوا ربع سكان البلاد.ا ضخ الأ 
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مبراطورية رومانية جديدة.  حيث جعلها موسوليني مشروعه الأستعماري المفضل، وجوهرة التاج المثالية لأ 
يطالية في الهيكل السياسي للبر الرئيسي، م1940وفي عام  ثلما فعل الفرنسيون في ، تم دمج ليبيا الأ 

يطالية.  152الجزائر، بينما ُحرم الليبيون الأ صليون من الجنسية الأ 

يطالي ذروته وفقاً لأتفاقية جبهة ستريسا، وهو اتفاق ثلاثي فرنسي-، بلغ التعاون البريطاني1935في عام  -الأ 
 153المتبع من طرف هتلر. ا يطالي يهدف ا لى الحفاظ على التوازن الأ وروبي القائم واحتواء التوسع-ا نجليزي

على الرغم من وحشيته الفظيعة في ليبيا، كان لأ يزال يُنظر ا لى موسوليني على ا نه رجل دولة ا وروبي 
يطالي هو ا حد ا فضل القوى في القارة. وعندما تم ا ضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية  عظيم، وا ن الجيش الأ 

في جعل ا يطاليا، مرة ا خرى، قوة ا وروبية عظمى ، بدا ا ن موسوليني قد نجح 1935ستريسا في ا بريل 
 154محترمة.

استغل موسوليني مع ذلك الخوف البريطاني والفرنسي من هتلر لتا مين مصالحه الأ وروبية استعداًدا لمغامرة 
استعمارية ا خرى. خططت ا يطاليا لغزو ا ثيوبيا لعدة ا شهر قبل مؤتمر ستريسا، وبدا ت في تحويل الجزء 

يطالية وا رض الصومال. الأ كبر من القوات يطالية ا لى ا ريتريا الأ  في المقابل، تضمن خطاب  155العسكرية الأ 
هتلر لعموم ا لمانيا بوضوح مخططات ضد النمسا، في حين ا ن الأنغماس النمساوي في الرايخ الأ لماني 

يطا 156الجديد كان سيجعل ا يطاليا عرضة للضغط على المستوى القاري. لية، سمحت الأتفاقية الفرنسية الأ 
يطاليا بردع ا ي تحرك ا لماني، من خلال شراكتها مع فرنسا وبريطانيا لكبح  وكذلك اتفاقية جبهة ستريسا، لأ 
جماح ا لمانيا. ويُقال ا ن موسوليني قد ا ثار ا هدافه الأستعمارية مع البريطانيين قبل المؤتمر، لأ نهم لم يعترضوا 

القليل من المقاومة لمغامرته. وكان يعتقد ا ن لندن علنًا خلال المفاوضات الثلاثية، لقد توقع موسوليني 
يطالي في ا فريقيا مقابل توازن ا وروبي مستقر.  157وباريس ستقبلان التوسع الأ 
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عارضت بريطانيا الغزو في نهاية المطاف: ا شار وزير الخارجية ا نطوني ا يدن ا لى استياء البريطانيين في 
ية الملكية غير قادرة على فرض حصار كبير، وقلل من اعتبر رغم ذلك موسوليني ا ن البحر 1935.158يونيو 

نجليزية الأ لمانية فرنسا، والتي قبل  احتمال التدخل البريطاني. في المقابل، ا غضبت اتفاقية البحرية الأ 
نجليزي الفرنسي  البريطانيون بموجبها ا عادة التسلح البحري الأ لماني، مما قلل من احتمالأت التعاون الأ 

التالي، بعد ما يقرب من عام من التعزيزات العسكرية، غزت ا يطاليا ا ثيوبيا في ا وائل وب 159ضد ا يطاليا.
 .1935ا كتوبر 

لقد كان موسوليني محًقا بشا ن ذلك: فلا فرنسا ولأ بريطانيا ولأ ا ي قوة ا وروبية ا بدت معارضة جادة 
جراءات دون الحرب"، ا لأ عن تشجيع  للحرب. لم تسفر السياسة الرسمية لحكومة بالدوين، "كل الأ 

نجليزية  موسوليني. تسببت مغامرات موسوليني في حدوث تصدع لأ يمكن ا صلاحه في العلاقات الأ 
يطالية. فرضت عصبة الأ مم عقوبات ذات تا ثير عملي ضئيل. ومنع رغم ذلك  يطالية والفرنسية الأ  الأ 

رور الوقت، من شا ن ذلك وبم 160انسحاب ا يطاليا من العصبة فيما بعد المصالحة بين روما وباريس ولندن.
حياء العلاقات السنوسية مع البريطانيين.  ا ن يمنح ا دريس المساحة السياسية الدبلوماسية اللازمة لأ 

ضمن  1940-1939حافظ ا دريس على علاقاته مع القادة السياسيين في ا قليم طرابلس وبرقة، وبحلول 
غط ا دريس في الوقت الذي بدا ت فيه مكانه كمحاور دبلوماسي ا ساسي مع القوى العظمى في ليبيا. ض

يطالي ببساطة ا ن يعزز سيطرة  -الحرب من ا جل تحالف سنوسي  ليبي مع البريطانيين. من شا ن الأنتصار الأ 
الفاشية على البلاد، ويؤدي ا لى مزيد من التدهور في ا وضاع الشعب الليبي. وكان ا مل ليبيا الوحيد هو 
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السنوسيين على راية ا دريس، وشكلوا وحدة متطوعة من خمس كتائب، افتقروا ا لى التدريب على استخدام 
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 وسيونالمركبات المدرعة الحديثة في قتال عالي السرعة على ا رض صحراوية مفتوحة. لقد استفاد السن
مداد خلال حملة شمال ا فريقيا.  من تجربتهم في الصحراء في تا مين المخازن اللوجستية الضرورية ومراكز الأ 

 ومع ذلك، باستثناء كتيبة واحدة التي قاتلت في طبرق، لم يشهدوا ا ي قتال فعلي.

ن ا يطاليا ، كان الوضع السياسي في ليبيا غير واضح. على الرغم من ا  1945عندما انتهت الحرب عام 
كانت تسيطر بشكل قانوني على البلاد، ا لأ ا ن الحلفاء الغربيين كانوا غير مستعدين للسماح لدولة ا يطالية 
ما بعد الفاشية باحتكار ليبيا. في البداية خططت بريطانيا وفرنسا وا يطاليا لتقسيم البلاد بموجب تفويض 

سا، لفرن -المحاذية ا نذاك للجزائر الفرنسية  –، وفزان من الأ مم المتحدة، من خلال التنازل عن برقة لبريطانيا
يطاليا. عارض الشعب الليبي رغم ذلك بشدة هذه الخطة، في حين رفضت الولأيات  162وا قليم طرابلس لأ 

المتحدة والأتحاد السوفيتي، لأ سباب ا يديولوجية واضحة، السماح باستمرار الوجود الأستعماري في البلاد. 
، كانت ليبيا بحاجة ا لى حاكم واحد في غياب الأنقسام والتفويض. في المقابل، ربما من المنظور الأ مريكي

 ا راد السوفييت اختيار الشخصيات السياسية الليبية وتوسيع نفوذهم في شمال ا فريقيا.

وكما شهدنا، من غير الصحيح تماًما ا ن الحكم الموحد كان غريبًا على ليبيا. لم يسيطر السنوسيون ا بًدا 
على البلاد بصفتهم حكاًما سياسيين رسميين، ولكن منذ منتصف القرن التاسع عشر، ا دار زعماء الحركة 

ن بين الأ نداد. واحتفظ المتعاقبون شؤونها كاتحاد كونفدرالي غير رسمي معتبرين ا نفسهم الأ وائل م
السنوسيون بالأحترام والشعبية بين الليبيين من جميع ا نحاء البلاد نظراً لدورهم المحوري في مقاومة 
يطالي. وبالنظر ا لى الوحشية التي مارستها ا يطاليا على البلاد، كان ا دريس ورفاقه  الأستعمار الفرنسي والأ 

اسي كاف واتصال كاف بالقوى الأ جنبية لقيادة ليبيا المستقلة السنوسيون هم فقط الذين امتلكوا را س مال سي
بعد الحرب. سيطر السنوسيون على خطط الأستقلال التي وضعها الليبيون، وعملوا كمحاورين دبلوماسيين 
للبلاد على مدى ست سنوات من المفاوضات. وا خيًرا، اعترفت الجمعية العامة للا مم المتحدة في عام 

 المستقبلية تحت حكم ا دريس. بمملكة ليبيا 1949

يمكننا الأ ن ا ن ننتقل للحديث عن تلك المملكة، ونتطرق ا ولأً لتا سيسها، ثم ظروفها الجيوسياسية، وا خيراً 
  سقوطها.
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 الفصل الرابع
 1969-1951 :اإلعصار القادم

 

سمية في بعد ما يقرب من قرن ونصف من التطور السياسي والأجتماعي، ا سس السنوسيون ا خيًرا دولة ر
ليبيا، وكانوا يا ملون ا ن تكون دولة قادرة على حماية الشعب الليبي من الهيمنة الأ جنبية ومنح الحرية جنبًا 
ا لى جنب مع الممارسة الدينية الأ صيلة. حرص الديكتاتور الليبي معمر القذافي طوال فترة حكمه على 

خدم ا هدافه الأستبدادية. سيصحح هذا تشويه سمعة السنوسيين وتعديل السجل التاريخي، وخلق رواية ت
والعوامل العرضية  1969القسم السجل، موضًحا القوة الأجتماعية بشكل عام التي ا دت ا لى انقلاب عام 

 التي ا دت ا لى اندلأعه.

؛ ثانيًا، وصف حادثة مثيرة للجدل 1951سيتضمن هذا القسم ثلاثة ا جزاء: ا ولأً، مناقشة مزايا دستور عام 
قليمية باعتبارها 1952ي الأنتخابات الليبية لعام بشكل خاص، وه ؛ وثالثاً، تحديد التيارات الخارجية الأ 

محركات الأنقلاب الليبي. في نهاية المطاف، نشا  نجاح الأنقلاب من التحولأت الأ يديولوجية والسياسية 
سلامي، بدلأً من القضايا الهيكلية في الأ ساس دا خل الدولة الليبية ا و المنظمة في جميع ا نحاء العالم الأ 

 سوء الحكم ا و الفساد.

وثيقة مناسبة للغاية لسياقها. يحتوي على مبدا  فصل السلط على النمط  1951ا ولأً، كان دستور عام 
سلامية التقليدية. والأ كثر لفتًا للنظر ا نه لم يتم تصميمه  الغربي جنبًا ا لى جنب مع الحفاظ على القيم الأ 

السنوسيون عائلة ملكية كما هو الحال بالسعودية ا و العراق ا و الأ ردن، ا و  لنظام ملكي مستمر. لم يكن
مارات. ويعكس الدستور ذلك، من خلال خلق حيز سياسي لتطوير  زعماء قبائل على غرار شيوخ الأ 

 المؤسسات الديمقراطية.

 عتبار قرار ا دريس بمنعا ن تحدد الثقافة السياسية الليبية، مع الأ خذ بعين الأ 1952ثانيًا، من شا ن انتخابات 
الأ حزاب السياسية. يشير التحليل الدقيق ا لى ا ن قراره رغم ا نه كان خاطئًا في نهاية المطاف، ا لأ ا نه كان 
ذكياً في ظل السياق، وينبع من الأعتراف الملموس بالتهديد الذي سيشكله الأنتماء الحزبي على الدولة 

 الليبية الوليدة.
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ر للاستقرار الليبي هو ا عصار القومية العربية الذي ظهر في منتصف الخمسينيات ثالثًا، كان التحدي الأ كب
من القرن الماضي. ا صبحت القومية العربية رائجة حرفيا بجوار ليبيا، حيث استولت على السلطة في مصر، 

سلامي. بحلول عام  ة ، بدت القومية العربي1960ثم انتشرت كفيروس في جميع ا نحاء العالم العربي الأ 
وكا نها موجة المستقبل. ا دى تصاعد الحركة القومية العربية ا لى تعريض كل ا نظمة الشرق الأ وسط تقريبًا 
سقاط النظام الملكي.  للخطر، ويبين ذلك القوة الأجتماعية التي منحت المتا مرين الليبيين المجال لأ 

مية. ناصر عبادة شخصية ا قليا صبحت قضية ا سرائيل مركزية بالنسبة للوعي السياسي العربي، وخلق عبد ال
وتُظهر مناورات القذافي السياسية بعد الأنقلاب الدور الذي لعبته القومية العربية في صعوده ا لى السلطة، 

 وتُظهر في الوقت نفسه، فراغ وعودها عند مقارنتها بالأستقرار الملكي والوظيفة السياسية.

 :1951دستور عام 

طاًرا سياسيًا للوضع الراهن. كان الدستور الليبي انعكاًسا لظروفه تطّلب تا سيس دولة ليبية مستقلة ا  
التاريخية. ومع ذلك، فهو يكيف العناصر الليبرالية التقدمية في سياق ا سلامي، وهو تطور غير مفاجئ 

 1951بالنظر ا لى التجربة التاريخية للسنوسيين. ويوضح هذا التلخيص الموجز والملخص لدستور عام 
عاًما من التطور  150لأ ينفصم بالنظام السنوسي الذي حكم ليبيا، ويبين ا نه نتيجة طبيعية لـ  ارتباطه الذي

سلامية.  الأجتماعي والسياسي، وليس ا لزاًما ا جنبيًا معاديًا للمجتمع والثقافة الأ 

بشكل متعمق، ا لأ ا ن هدفنا هنا هو تحديد الدور المحوري  1951لقد قام ا خرون بتحليل دستور عام 
 نوسيين داخل ذلك الدستور.للس

بطبيعة الحال، سيتم نعث السنوسيين في الدستور كنظام ملكي  163ديباجة الدستور هي المفتاح لفهمه.
السيادة هي السلطة  164وراثي. يميز الفكر السياسي الحديث المبكر بشكل واضح بين السيادة والحكومة.
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جراءا ت السياسية بهذه الصفة، فا نها تظل معتمدة بشكل السياسية العليا، بينما تقوم الحكومة بتنفيذ الأ 
 كلي على صاحب السيادة في سلطتها.

بدءاً بروسو، تبنى الفكر السياسي الأ وروبي فكرة ا ن الدول ذات السيادة يمكن ا ن "تمنح" نفسها لملوك 
سيما وقد شهدنا ذلك يحدث من خلال الحركات القومية طوال ا واخر القرن التاسع عشر، ولأ  165جاهزين.

انتخب البرلمان البلغاري ا لكسندر جوزيف، وهو من مواليد لومباردو البندقية  166في جنوب شرق ا وروبا.
واختارت النخبة السياسية الرومانية  167وفرد من عائلة باتنبرغ، كا ول ا مير للبلاد بعد استقلالها الفعلي.

على الرغم من ا ن الملك كارول  ،1866سيجمارينجين كرئيس للدولة في عام -الأ مير كارل من هوهنزولرن
الأ ول لم يكن ذو ا صل روماني، ولم يكن يتكلم اللغة الرومانية، وكان ينتمي ا لى ا حد فروع العائلة الحاكمة 

وانتخب البرلمان اليوناني  168البروسية، والذي يُقال ا نه لم يسمع برومانيا قط قبل ا ن يُعرض عليه التاج.
غ سونديربير -رسميًا "الأ مير ويليام من شليسفيغ هولشتاين  -عاًما  17لعمر ا ميًرا ذو ا صل دنماركي يبلغ من ا

لقد كانت بالطبع الأعتبارات السياسية الدولية مؤثرة. وكان  1863.169ملكًا له في عام  -جلوكسبورغ"  -
 :لأختيار ملك في القرن التاسع عشر صلة واضحة بتوازن القوى. ولأ تزال مع ذلك المشكلة نفسها قائمة

كثيًرا ما تختار الدول ملوكًا، يتمتعون ببعض القدرات السياسية الجوهرية، ولكن لأ علاقة لهم بتاريخهم 
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 القومي ا و ثقافتهم ا و لغتهم.

وفي المقابل، فا ن الحالة الليبية لأ تعّرف الأ مة الليبية بما بعد ا و بغياب السنوسيين. لقد ُوصف الشعب 
ا نه من "برقة، وا قليم طرابلس، وفزان"، وهي ا يًضا المناطق الجغرافية الليبي، في ديباجة الدستور، على 

وهم يوافقون على "الأتحاد"، ليس بشكل عام، ولكن على وجه الخصوص، في ظل  170الأ ساسية في ليبيا.
"ولي عهد الملك محمد ا دريس السنوسي". ورغم ا ن الأ مة هي التي "تمنحه العرش، من الناحية اللغوية، 

ا ن دستور الأ مة الليبية لأ يمكن فهمه في غياب الملك ا دريس، وبالتالي دور السنوسيين في فمن الواضح 
تنعكس هذه العلاقة المتبادلة بشكل حرفي من خلال اليمين الدستورية التي يؤديها  171التاريخ الليبي.

 172الملك، والتي يشهد عليها الشعب الليبي كما يتجسد في الهيئة التشريعية التمثيلية.

سلام كدين للدولة الحديثة. وتظل  ا لى جانبرس الدستور الحماية المدنية والدينية بشكل عام يك تكريس الأ 
هذه الجوانب خارج ا ي خلاف. كان ولأ يزال ا غلب سكان ليبيا مسلمين، لكن السنوسيين دائًما ما قبلوا 

سلامية المعنية لم تتحول ا لى ب دعة، ا ي طالما ا ن الممارسة بما هو غير تقليدي، طالما ا ن الممارسة الأ 
ضافة ا لى ذلك، كانت مهمة السنوسيين شخصية  سلامية لم تصبح مشوهة لدرجة عدم تمييزها. بالأ  الأ 
وجماعية في المقام الأ ول، وليست عقائدية. ولم يركز السنوسيون كذلك على تفسير محدد للشريعة 

سلامية. وبالتالي، ليس من المستغرب ا ن يتضمن الدستور ال ليبي، في ظل حكم الملك السنوسي، حماية الأ 
حق  1951ووسع دستور عام  173الحقوق الفردية بشكل صريح بغض النظر عن الدين ا و المذهب الطائفي.

التصويت ليشمل النساء، قبل نحو عقدين من منح المرا ة السويسرية الحق في التصويت تحت النظام 
 174الفيدرالي.

لدستور، من الناحية الهيكلية، هو ا ن القضاء الليبي لم يكن ا كبر انتقاد يمكن للمرء ا ن يوجهه ل
مستقلاً تماًما عن النظام الملكي. تم تعيين القضاة بمرسوم، ظاهريًا من قبل الملك، وقاموا با داء 
القسم للملك، وليس للدولة. ومع ذلك، نظًرا لطبيعة الثقافة السياسية الليبية غير المتطورة، فمن 

النظام الدستوري ا لى النظام الملكي لتعيين القضاة. وكما هو الحال في المنطقي ا ن يتحول 
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المجتمعات التقليدية، لعب الحاكم دوًرا قضائيًا واضًحا، من خلال تجاوز النزاعات بين الفئات 
 وا قامة العدل بكل نزاهة. بالنظر ا لى الظروف، كان من الصعب تصور حل مغاير.

في العالم العربي، ولأ يزال كذلك حتى يومنا هذا.  معروفًابشكل عام  1951لم يكن الدستور الليبي لعام 
وجوهر القضية ليس مجرد حماية قوية للحقوق الفردية وحرية الدين والضمير، وا نما يجب علينا تقييم 

 المسا لة هيكلياً.

هناك  خارج المملكة الليبية، تا سس ولأ يزال هناك نوعان من الأ نظمة في العالم العربي. من جهة،
مارات العربية المتحدة والكويت. وكل ا نظمة الحكم هاته  نظام المملكة العربية السعودية والأ 

يصبح  175القبلية على نطاق ا وسع. للعصبيةمستقرة نسبيًا، لكن كل نظام هو في الأ ساس تكرار 
عض بشيخ القبيلة هو الملك الحديث، لكنه يحكم النظام السياسي بطريقة مطابقة للقبيلة. وفي 

مارات العربية المتحدة هي ا وضح مثال على  الحالأت يكون هذا من الناحية الوظيفية. وتظل الأ 
مارات بمثابة اتحاد فيدرالي من سبع وحدات قبلية مستقلة سابًقا، ولكل  176ذلك. تعد دولة الأ 

 .. وينتخبون معا ملكًا لرئاسة المجموعةبالشيخمنها ا ميرها الخاص، الذي يسمي نفسه عن قصد 
ا نها بكل ما تحمل الكلمة من معنى اتحاد قبلي بزخارف ما بعد سيادة ويستفاليا. المملكة العربية 
السعودية ا كثر تهجينًا. احتل ا ل سعود شبه الجزيرة العربية، ومنذ ذلك الحين وهم يتا رجحون بين 

 سلطة الدولةا نماط الحكم التقليدية والحديثة، حيث شكلت ا جراءات محمد بن سلمان ا عادة توطيد 
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ومع ذلك، تعمل العائلة الملكية كعشيرة ا و قبيلة حاكمة كبيرة. حتى  177ضد الأ نظمة القبلية.
هي من بين النظم الملكية  –والأ كثر ليبرالية  -الأ ردن، التي يمكن القول ا نها الأ كثر استقراًرا 

السكان البدو، وقدرة العربية التي لأ تزال نظاًما عشائريًا هجينًا. يحكم الهاشميون بسبب دعم 
 178النظام الملكي على ا بعاد نفسه عن خيارات سياسية محددة.

وكانت نسخة عبد الناصر هي الأ ولى.  179والبديل الوحيد لتطور الحكم القبلي هو البديل العربي الفاشي،
يا، قام كما هو الحال في ا يطال 180لم يكن عبد الناصر بحاجة لقراءة النصوص الفاشية ليعيد نظاماً فاشياً.

النظام الثوري با ضفاء الطابع المؤسسي على سلطة الدولة خارج ا جهزة الدولة، سواء في الجيش ا و من 
خلال سلسلة من الأ حزاب السياسية الشخصية. وكما هو الحال في ا يطاليا كذلك، هيمن التوسع الخارجي 

ي ا يطاليا، قضت الشرطة السرية والمظلومية التاريخية الوطنية على اهتمامات السياسة. وكما هو الحال ف
على المعارضة بلا رحمة. ولأ تتعارض حقيقة ضم الناصرية لعناصر من الأشتراكية مع التصنيف الفاشي: 
فالفاشية نفسها، كما نوقش ا علاه، لها جذور اشتراكية ومرنة من الناحية الأ يديولوجية. وكان التيار البعثي 

، وا ن كان بشكل خاص في الحالة الأ خيرة ا كثر وحشية وتعطًشا السوري والعراقي بمثابة ا نظمة مماثلة
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 للدماء. ولأ توجد سوى هذه البدائل لتطور الحكم القبلي في الشرق الأ وسط العربي.

تناول على وجه التحديد احتمالأت فساد الدولة، بدلأً من ا ضفاء  1951ومع ذلك، فا ن دستور ليبيا لعام 
نتشر في جميع ا نحاء المنطقة. فقد تم منع الوزراء، على سبيل المثال، الشرعية على مثل هذا الفساد الم

من المشاركة في مجالس ا دارة الشركات ا و ا دارة الأ عمال ا ثناء الفترة التي يقومون فيها بمهامهم كوزراء. 
لكية ولأ يجوز لأ ي فرد من ا فراد العائلة الم 181ولأ يمكنهم توجيه الشركات نحو العروض التعاقدية المربحة.

 182الليبية ا ن يتولى مهام وزارية، مما يمنع تطوير ا نظمة السلطة شبه القبلية.

ضافة ا لى ذلك، في عام  بما ا ن  183.نظام تعاقب الحكم، ا عاد مرسوم ملكي تنظيم وتوضيح 1956بالأ 
. دا دريس لم يكن لديه ا طفال بيولوجيين، عند وصوله ا لى العرش، فقد اختار شقيقه محمد الرضا وليًا للعه

وبعد وفاة محمد الرضا، عين ا دريس الحسن وليًا للعهد. وينص المرسوم الملكي بوضوح على ا نه ا ذا لم 
دريس ورثة، فا ن سلالة العائلة الملكية في ليبيا ستنتقل بالتحديد ا لى ولي العهد الأ مير الحسن  يكن لأ 

ي، فا ن سلالة ولي العهد الأ مير وذريته. وبالنظر ا لى ا ن ا دريس، مرة ا خرى، قد مات دون وا ي وريث بيولوج
 حسن هي السلالة الوحيدة المقبولة بالنسبة للعرش الليبي.

تساعد طبيعة ليبيا المتفردة، كما يُعبَّر عنها من خلال دستورها والمراسيم والتعديلات ذات الصلة، في 
ور سنوسي. ا ضفى دستتفسير الكراهية الشديدة التي يحملها الكثيرون في المنطقة تجاه النظام الملكي ال

المملكة الليبية، كما هو موضح ا علاه، الطابع المؤسسي على الملك، ولكنه فصله ا يًضا عن المجتمع 
المدني، وجعل الملكية جوهر الدولة الليبية ولكن مع ثقافة تمثيلية قوية. لقد كان هذا ولأ يزال غير معروف 

 في جميع ا نحاء الشرق الأ وسط.

 :1952انتخابات عام 

كانت رغم ذلك التطورات الفورية داخل ليبيا بعد الأستقلال على نفس قدر ا همية الدستور، لأ سيما بعد و
السياسة الليبية، وا جبرت ا دريس على ا جراء حسابات سياسية  1952انتخاباتها الأ ولى. حددت ا حداث عام 

                                                           
181   Libya’s Constitution, 1951, Chapter VI, Article 90. 
182  Ibid., Chapter VI, Article 82. 
183 “Royal Decree – 25 November 1956”, accessed via: 

https://mohammedelsenussi.org/history/royal-decree/. 

https://mohammedelsenussi.org/history/royal-decree/
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من سنوات حكمه، حاول خلال الفترة المتبقية  184من المحتمل ا نها كانت، على المدى البعيد، خاطئة.
ا دريس تعديل الوضع الذي خلقه من خلال حظر الأ حزاب السياسية. ومع ذلك، في ظل هذه الظروف، حال 

 اختياره للقيام بذلك دون ا راقة الدماء.

، قبل عدة ا شهر من ا علان استقلال 1951مارس  29عين ا دريس محمود المنتصر كا ول رئيس للوزراء في 
ك، لم يتم ا نذاك ا جراء ا ي انتخابات. وكانت لأ تزال الأتفاقات القبلية التقليدية ليبيا الرسمي. ومع ذل

والأ نظمة الأنتخابية المحلية تحدد السياسة الليبية. ولم تكن هذه الأتفاقات والأ نظمة مناسبة لدولة منظمة 
ن شهرين بعد ، ا ي ا قل م1952فبراير  19على المدى البعيد. وبالتالي، ا جرت ليبيا ا ول انتخابات في 

 .185ا علان الأستقلال

تنافست كتلتان فقط في الأنتخابات، حزب المؤتمر الذي عارض رئاسة المنتصر، والأستقلاليون الذين 
ا يدوه. استمد حزب المؤتمر دعمه بشكل متوقع من ا قليم طرابلس، وهي المنطقة الأ قل ارتباطًا بالسنوسيين 

عروفة بمعاداة السامية في ليبيا قبل ا ن تكتسح ثقافة العروبة ويجب ا ن نتذكر ا نها المنطقة الوحيدة الم -
 186المنطقة.

حتى قبل الأنتخابات، واجه حزب المؤتمر الحكومة، مطالبًا بحضور مرشحيه في مناطق الأقتراع بالمدن 
الكبرى، وهي ممارسة غير منصوص عليها في القانون الليبي. عندما ُرفضت مطالبهم، بدا ت ا عمال 

نهاية المطاف، فاز حزب المؤتمر بثمانية مقاعد فقط، جميعها في ا قليم طرابلس. واتهموا  الشغب. وفي
 الحكومة بالتلاعب كما كان متوقعا.

، 125000حوالي  1952ومع ذلك، تعد النتائج من ناحية الأ رقام منطقية. كان عدد سكان طرابلس في عام 

                                                           
184 Vandewalle, A History of Modern Libya, 47-48. 

 يبيا،ل جارة مصر، أجرت. ملحوظ بشكل االنتخابي الزمني الجدول في تسريع هناك كان لقد185 

 ألمرا استغرق المعاصرة، السياقات ظل وفي. المملكة تأسيس من عامين بعد االنتخابات

 الدالب ونقل االنتخابات تنظيم إلى مؤقت نظام من لالنتقال عام من يقرب ما العراق من

 إدريس كان ربما. سنوات ثالث من يقرب ما أفغانستان واستغرقت. االنتقالية دارةاإل نحو

 رغم رءالم يشك. األقل على أشهر لعدة االنتخابات بتأجيل قام لو الليبية الدولة سيعزز

 وبية،األور الملكية لألنظمة المستمرة كراهيتها إلى بالنظر المتحدة، الواليات أن في ذلك

 .لتأخيرا على ستعترض كانت
186   Renzo De Felice, Jews in an Arab Land: Libya, 1835-1970, Judith 

Roumani (trans) (Austin: University of Texas Press, 1985), 53-57ff. 
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ابلس كان هو المنطقة الأ كثر اكتظاظًا بالسكان ويرجح ا ن ا قليم طر 187مليون نسمة. 1.089وليبيا حوالي 
في ليبيا. ومع ذلك، باستثناء طرابلس، كانت مدن ا قليم طرابلس الأ خرى صغيرة نسبيًا، ولأ تزال ا صغر 

مدينتين  1964بكثير من طرابلس. على سبيل المثال، يدرج الكتاب الّسنوي الديمغرافي للا مم المتحدة لعام 
وبالنظر ا لى تعداد عام  188نسمة. 100000لس، حيث يبلغ عدد سكانهما ا كثر من فقط، وهما بنغازي وطراب

نسمة، وهي نسبة  100000من سكان ليبيا في المناطق التي يزيد عدد سكانها عن  ٪ 11.9، كان 1954
 189فقط. ٪ 15ا لى  1959زادت بحلول عام 

الثمانينيات. ومع ذلك،  يصعب الوصول ا لى سجلات الأحصاء السكاني الدقيقة وقوائم التصويت قبل
قليم طرابلس الحديث اختلافًا جذريًا عن السابق: حتى ا وائل عام  ، كانت 2010يختلف التوزيع السكاني لأ 

 190طرابلس ا كبر بستة ا لى عشرة ا ضعاف من مصراتة، وينطبق ذلك نسبيا على مدن ا قليم طرابلس الأ خرى.

ضافة ا لى ذلك، كانت ليبيا قبل اكتشاف النفط في فقيرة وعبارة عن قرى بشكل عام، مما  1959عام  بالأ 
ومع ذلك، عند  191ا دى ا لى انخفاض عدد سكان الحضر في ا قليم طرابلس، وبالتالي تعديل توزيع الناخبين.

حساب مجوع عدد السكان التقديري بالمناطق الحضرية في ا قليم طرابلس، ومقارنة العدد بسكان ليبيا 
ة سنجد ا ن القاعدة الحضري -في كل منطقة يعكسون تقريبًا عدد سكانها  بافتراض ا ن الناخبين -بشكل عام 

ـ  ٪14.2لحزب المؤتمر في ا قليم طرابلس قد شكلت حوالي   ٪14.5من الليبيين، بينما فاز حزب المؤتمر ب

                                                           
187   Data from United Nations – World Populations Report, via “Libya 

Population 1950-2022”, MacroTrends, accessed via: 

https://www.macrotrends.net/countries/LBY/libya/population. 
188  1964 Demographic Yearbook (Statistical Office of the United 

Nations, 1965), 164. 
189  1960 Demographic Yearbook (Statistical Office of the United 

Nations, 1961), 350. 
190   Data from United Nations – World Populations Report, via 

“Tripoli, Libya Metro Area Population 1950-2022”, MacroTrends 

and “Misratah, Libya Metro Area Population 1950-2022”, accessed 

via: https://www.macrotrends.net/cities/21782/tripoli/population; 

https://www.macrotrends.net/cities/21781/misratah/population. 

 القرن من الخمسينيات أوائل في ليبيا في اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب كان191 

 لمستوى مماثل مستوى وهو ،(USD 2022) دوالر 500و دوالر 400 بين الماضي

 .اليوم الديمقراطية الكونغو وجمهورية سيراليون
      Ragaei El Mallakh, “The Economics of Rapid Growth: Libya”, 

Middle East Journal, 23:3 (Summer 1969), 308. 

https://www.macrotrends.net/countries/LBY/libya/population
https://www.macrotrends.net/cities/21782/tripoli/population
https://www.macrotrends.net/cities/21781/misratah/population
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 من المقاعد في البرلمان.

ى ، ويرجع ذلك مرة ا خرى ا لينبغي لنا بطبيعة الحال ا ن نتقبل حقيقة ا نه لأ يوجد دليل قاطع لتبرئة الحكومة
، ا و بالأ حرى ما قبل الثمانينيات. ومع ذلك، لأ ينبغي لنا ببساطة 1959ندرة السجلات عن ليبيا ما قبل عام 

قبول اتهامات التلاعب بالنتائج ضد السنوسيين والملك ا دريس والحكومة الجديدة لمجرد التحيز ضد 
ا لى جانب القليل من المنطق، التلاعب بشكل عام ا مًرا  الملكية. تجعل الأ دلة المحدودة التي نمتلكها،

 غير محتمل.

قرار با نه بعد انقلاب سبتمبر  ، سعى القذافي ا لى اتهام من كانوا في السلطة في ظل 1969كما ينبغي الأ 
 ىالنظام القديم بتزوير الأنتخابات. وقد وّلد هذا القرار مفارقة تاريخية عميقة. لقد وصل القذافي ورفاقه ا ل

السلطة دون انتخابات، فكيف يمكن ا ن يتهموا ا دريس والسنوسيين بتزوير الأنتخابات؟ لقد كان جواب 
العقيد، والذي تم التعبير عنه على ا فضل وجه في نقاش مع طلاب جامعيين في بنغازي، ا ن "الثورة" 

جراءات التي اتخذها ال رادة الشعبية. وبالتالي، كانت كل الأ  رورة نظام الثوري تتفق بالضشكلت تعبيراً عن الأ 
مع النوايا الديمقراطية وليس الأنتخابات ا و التصويت. يشك المرء في ا ن نشر القذافي في وقت مبكر 

 لتهمة التزوير الأنتخابي ساعد في نشر الفرضية، التي اكتسبت الأ ن مكانة الحكمة التقليدية.

رى داخل ا قليم طرابلس. ومع ا دراك ا ن بدا ت رغم ذلك ا عمال الشغب في طرابلس والمدن الكبرى الأ خ
النظام الجديد قد يواجه ا زمة شرعية، وبالنظر ا لى العداء التاريخي بين ا عضاء النخبة با قليم طرابلس 
والسنوسيين، تحرك الملك ا دريس ومحمود المنتصر بسرعة. قاموا بقمع ا عمال الشغب وا عمال عنف 

حددوا المحرضين وقادة حزب المؤتمر واعتبروهم تهديًدا محدودة، حيث قُتل خمسة فقط وُجرح خمسون. ثم 
للدولة، ثم بعد ذلك قاموا بنفيهم من ليبيا. وكان النفي بمثابة ميزة تظهر رحمة ا دريس والسنوسيين. ومع 

داوي، وضع عذلك، من خلال ترحيل غالبية قادة حزب المؤتمر ا لى مصر، بما في ذلك زعيمه بشير بك الس
 ا كثر معارضة علنية له في حضن جمال عبد الناصر.ا دريس عن غير قصد 

تمكن ا دريس من ضمان الأستقرار من خلال قمع ا عمال الشغب. ولم يقم ا دريس بحل البرلمان، ولم يتدخل 
بشكل خاص في الشؤون العامة، وفّضل بدلأً من ذلك السماح لرئيس الوزراء بالحكم. ومنذ الفترة التي 

ان ا دريس يقضي بشكل روتيني ا شهر الصيف في ا حد مساكنه الريفية، بعيًدا بدا ت فيها الحكومة الأ ولى، ك
مكان. وعندما ُسئل الملك عن سبب تجنبه للانخراط في السياسة لفترة طويلة،  عن البرلمان الليبي قدر الأ 
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فالملك الذي يحوم فوق مسؤول منتخب من  192.مساحة للحكما جاب با نه يرغب في منح رئيس الوزراء 
دريس بشكل كبير على شا نه ببس اطة ا ن يخنق التنمية السياسية. وفي الحقيقة، فا ن التحفظ المفترض لأ 

الأنخراط في السياسة ينبع من فهمه للحكومة التمثيلية، وليس من عالم ا خر مدفوعاً بمساعيه الدينية. 
ا لى  1917ن عام نظًرا لقيادة ا دريس لعدة عقود للنظام السنوسي، ودوره المستمر كمحاور دولي لليبيا م

 ، سيكون من المستغرب ا ن ينسحب ا دريس من الحياة السياسية بعد ا ن ا صبح ملكًا.1951عام 

، وهو قرار يستحق 1952اتخذ مع ذلك ا دريس قراًرا استقطابيًا وتحويليًا ا ثناء تصديه لأ عمال الشغب عام 
سياسية المنظمة الوحيدة في التحليل بشكل مستفيض. كما ذكر ا علاه، كان حزب المؤتمر هو الحركة ال

البلاد ا نذاك. وكان جميع المرشحين الأ خرين ورئيس الوزراء مستقلين، وا ن كانوا مرتبطين ببعضهم البعض 
من خلال دعمهم للنظام الملكي والحكومة القائمة. وكان كذلك النظام السياسي الليبي الأ ولي فيدراليًا، 

الأ مر الذي من شا نه ا ن يشعل معارك الميزانية بين الحكومة حيث تم تفويض السلطة ا لى حكام الأ قاليم، 
المركزية والأ قاليم. وفي هذا السياق، اعتبر ا دريس ا نه من الخطير جًدا السماح بتنظيم الأ حزاب السياسية. 
وبما ا ن ا قليم طرابلس وحده الذي سينظم حزباً سياسياً، فا نه سيصبح وسيلة لعدم الأستقرار. ومع ذلك، فا ن 

ا دريس المتمثل في الأمتناع عن ا نشاء حزب ملكي يدل على نواياه المتحفظة: لقد تمنى ببساطة  قرار
 تجنب الأضطرابات الداخلية الحادة في الوقت الذي ا رست فيه ليبيا نفسها كدولة مستقلة.

فعل يستحق هذا القرار تفسيراً ا عمق. ونجد مرة ا خرى ا ن هناك سجلات محدودة للتعرف على َمن اتخذ بال
قرار استبعاد الأ حزاب السياسية ا نذاك. ومع ذلك، تُظهر الأ دلة الشفوية ا ن ا دريس، بالتشاور مع ا قرب 

جماع. –خاصة ا ولئك العاملين في الأ جهزة الأ منية  -مستشاريه   193قد اتخذ قرار الحظر بالأ 

 1951دستور عام قبل المضي قدًما، يجب ا ن نحدد بدقة الطبيعة القانونية لهذا الأ مر الزجري. يكرس 
 الحق في المنظمات السياسية، لكن النص الدستوري واضح:

للا فراد الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقعة 
با سمائهم، ا ما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون ا لأ للهيئات النظامية ا و الأ شخاص 

                                                           
192   Interview with Faiz Gebril, 6 February 2022, conducted by Harry 

Halem. 
193   Interview with Faiz Gebril, 24 May 2022, conducted by Harry 

Halem. 
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 194المعنوية.

ظر الأ حزاب السياسية ليشمل المنظمات السياسية. لليبيين الحق، كما هو منصوص عليه لم يمتد قرار ح
 ، في تشكيل منظمات سياسية. ورغم ذلك، اعتبرت الأ حزاب بمثابة خط ا حمر.27في المادة 

. 1952يتطلب تفسير هذا القرار كذلك من الناحية المنطقية استيعاب الحقائق الأجتماعية الليبية في عام 
رادة الشعبية، على النحو الذي ا راد الليبيون، مثل جميع الشعوب،  كانت الدولة الليبية الحديثة تعبيرا عن الأ 

. ظلت الأنقسامات العميقة رغم ذلك كعرب ومسلمينيرغبون في ا ن يكونوا ا حرارا وا ن يحكموا ا نفسهم 
فترة حكم القذافي وا ثناء قائمة بين ا جزاء من الدولة الليبية، وهي انقسامات ظلت قائمة كذلك طوال 

الحروب الأ هلية. وقامت الأ نظمة القبلية كذلك بجعل الشعب الليبي يتا قلم مع الحكم الذاتي المحلي، لكن 
طار الدستوري،  دارية للدولة الحديثة. كان هدف ا دريس، من خلال الأ  ذلك لم يمنحهم ا ي خبرة في المهام الأ 

ثيلي، وهو شرط لأ غنى عنه للحكم الديمقراطي الحديث. كان هو ا ن يتا قلم الشعب الليبي مع الحكم التم
لأبد من تبني الديمقراطية كعملية وليس كمرحلة نهائية. وقد ساهم ذلك في تطوير شخصية البلد الحديث 

بلد تم ا نشاؤه بموجب دستور، وليس من قبل فرد ا و قبيلة ا و حزب سياسي، على عكس  -بشكل ا ساسي 
 لعربي في ذلك الوقت ومنذ ذلك الحين.ا ي دولة ا خرى بالعالم ا

يطالي الوحشي الذي دام لعدة عقود. وكانت  1952وفي عام  كانت ليبيا في حالة دمار بسبب الأحتلال الأ 
ليبيا دولة فقيرة. وكان السكان ا ُميين ا لى حد كبير، بحيث تم ا غلاق الجامعات السنوسية التي ساهمت في 

يطالي.تعليم الأ لأف من الليبيين في ا واخ  195ر القرن التاسع عشر وا وائل القرن العشرين خلال الأحتلال الأ 
واجتاح المرض عدداً كبيراً من سكان الريف. وا ذا ا رادت الدولة الحديثة ا ن تدعم نظامًا تمثيليًا، فعليها 

 اداتمعالجة هذه القضايا ا ولأً. بمرور الوقت، وبشكل مثالي عبر عدة عقود من التنمية، يمكن ا ن تغرس الع
اللازمة للحكومة التمثيلية في جميع الطبقات الأجتماعية، مما يؤدي في النهاية ا لى ا نشاء ا مة تستحق 

 الأستقلال والحكم الذاتي.

                                                           
194   1951 Libyan Constitution, Section II, Article 27. 

ا195   ونيعرف العاشرة سن فوق الليبيين من فقط بالمائة 20 حوالي كان االستقالل، من اعتبارا

 .والكتابة القراءة

      Helen Chapin Metz, ed. Libya: A Country Study (Washington: GPO 

for the Library of Congress, 1987), accessed via: 

http://countrystudies.us/libya/56.htm. 
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نتاجي. لقد كان التحيز  1952لم تكن الأ حزاب السياسية مع ذلك في عام  ا حزابًا بالمعنى الأجتماعي الأ 
قليمي والفئوية سبباً في ذلك: ا كدت ا   قليم الأ  حزاب "المعارضة" الأ كثر تماسكًا على المصالح المحدودة لأ 

رادة  طرابلس مقابل مصالح المجتمع السياسي ككل. ويظل الأ هم من ذلك هو ا ن هذه الأ حزاب لم تمثل الأ 
الشعبية، حتى في المناطق التي يُزعم الدفاع عنها. لقد كانوا يمثلون الأ فراد ا و المجموعات الصغيرة 

محدودة. كان حزب المؤتمر في الواقع تحالًفا فضفاًضا من تسعة ا حزاب في ا قليم طرابلس، ومصالحهم ال
 كل منها مدين بالفضل لزعيم ا و مجموعة معينة.

تجعل البيئة الحزبية المنقسمة والسعي وراء المصالح الشخصية احتمالية الأختراق الأ جنبي عالية للغاية. 
سيسها من نفس المشكل طوال القرن التاسع عشر. لقد كان لليونان لقد عانت الممالك الغربية التي تم تا  

التي حصلت على الأستقلال حديثًا ثلاثة ا حزاب متحالفة بشكل صريح مع المصالح البريطانية ا و الروسية 
ا و الفرنسية. شجع الوضع الجيوسياسي ا نذاك التدخل الأ جنبي، حيث سعى الأتحاد السوفيتي ا لى توسيع 

رق الأ دنى وشمال ا فريقيا. وا وصى السوفييت قبل الأستقلال بتقسيم البلاد ا لى ثلاثة ا قاليم نفوذه في الش
 وتخصيص ا قليم طرابلس وبرقة للمملكة المتحدة وفزان لفرنسا.

لم تكن رغم ذلك القوى العظمى المنتصرة هي الدول الوحيدة التي لها مصالح في ليبيا. جعلتها هدنة 
يطالي المشارك في القتال ا يطاليا مع الحلفاء الغرب يين شريكًا في الحرب ضد دول المحور. شمل الجيش الأ 

يطاليون ربع قوات الحلفاء في  -جندي  200000ا كثر من  حسب بعض التقديرات، شكل الجنود الأ 
يطاليين ا نفسهم كقادة لأ مة مهزومة. كانت ا يطاليا 1945وفي عام  196ا يطاليا. ، لم يعتبر رجال السياسية الأ 

حرى عضًوا في التحالف المنتصر، ولها الحق في غنائم الحرب. ولأ يمكنها بطبيعة الحال المطالبة بالأ  
بنفس المزايا مثل فرنسا ا و المملكة المتحدة ا و الولأيات المتحدة ا و السوفييت. وبالرغم من ذلك، كان 

يطالية التي انتزعها تحالف موسوليني   الطائش مع هتلر من قبضةبا مكانها ا ن تسعى لأستعادة الأ راضي الأ 
ا يطاليا. كانت ا ثيوبيا بعيدة للغاية من الناحية الجغرافية بحيث لأ يمكن استعادتها، لكن ليبيا لم تكن 

 كذلك.

اقترحت فرنسا في الواقع، نظًرا لتعقيد المفاوضات حول ليبيا، ا عادة ليبيا ا لى ا يطاليا لتطوي صفحاتها 
يطاليا كمسا لة دولية. كان لأ يزال هناك عشر يطاليين الذين استقروا في ليبيا، مما يتيح لأ  ات الأ لأف من الأ 

                                                           
196   Philip Jowett and Stephen Andrew, The Italian Army 1940-45, 

Volume 3: Italy, 1943-45 (Oxford: Osprey, 2001), 24-40.  
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ولربما تم ا غراء النخب في ا قليم طرابلس، الذين قاوموا السنوسيين سابًقا  197الوصول ا لى الدولة الحديثة.
يطالي لتعزيز مصالحهم المحدودة. وقد تم تحديث سمعة ا يطاليا بالكا ل مكما نوقش ا علاه، لقبول الدعم الأ 

وطالما ا نها تحترم  198، حيت كانت ا يطاليا ما بعد الفاشية عضًوا مؤسًسا في حلف الناتو.1952بحلول عام 
المصالح العسكرية الأ مريكية والبريطانية في ليبيا، يمكن للمرء ا ن يتوقع من واشنطن ولندن الأمتناع عن 

لأ حزاب السياسية ينبع من خوف النظام مقاومة محاولة اختراق الدولة الحديثة. وبالتالي، فا ن قرار حظر ا
 الملكي من عدم الأستقرار الداخلي، بقدر ما ينبع من الأحتمال الكبير للاختراق الأ جنبي.

على الرغم من كونه منطقياً، ا لأ ا ن قرار استبعاد الأ حزاب كان على الأ رجح غير صائب. يتطلب ا نشاء 
وفرت الطبيعة القبلية  199ويات متعددة من الوساطة.الهياكل السياسية التمثيلية تا قلم السكان مع مست

لليبيا، على خلاف را ي الغرب النمطي، لمواطنيها شعورا بالمسؤولية عن الحكم الذاتي. وكان كذلك 
لعلاقات السنوسيين التاريخية صدى لدى الليبيين من جميع ا نحاء البلاد وفي معظم القبائل، بالنظر ا لى 

عاًما الماضية. ورغم ذلك، فبدون وجود ا حزاب سياسية، سيجد الشعب  150دورهم في ليبيا على مدى 
وبمجرد ا ن تجتاح القومية العربية  200.بالنظام الملكيالليبي صعوبة في الأرتباط بالأ مة، ا كثر من الأكتفاء 

الشرق الأ وسط، سيثبت ذلك وجود خطر قاتل بالنسبة للنظام السياسي الليبي، وسيسمح للقذافي بالأنتقال 
 لى السلطة على موجة من الوعود الكاذبة والأزدواجية.ا  
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 اأيضا  انظر توكفيل،ألكسيس دو  بعد األمريكي التاريخي السياق في الحجة هذه لوضع
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 .ديثةالح ليبيا فيبعين االعتبار  المحللين أفضل حتى ال يأخذها التي النقطة هي هذهو200 

 أنظر
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 :1969-1952القومية العربية والثروة النفطية 

كحاكم مستقل، تم تكليف ا دريس بالدفاع عن الدولة الليبية الحديثة، وهي مهمة اعتاد عليها السنوسيون 
هي التي تحدد وتبين  في الواقع الظروف الجيوسياسيةعاًما، ولكن في ظروف مختلفة. كانت  150منذ 

طبيعة ا جراءات ا دريس، تماًما مثل الأ نشطة السياسية التي قام بها ا سلافه. يجب ا ن نضع ليبيا في سياقها، 
وبالتالي في سياق الشرق الأ وسط بشكل عام، وا ن نعترف بالقوتين اللتين ا دتا ا لى زعزعة استقرارها 

 لأحتياطيات النفط.وتفككها: القومية العربية والأكتشاف غير المتوقع 

انبثقت القومية العربية في ا وائل العقد الأ ول من القرن الماضي من بين مجموعة صغيرة من المثقفين 
كانت الحكومة البريطانية مسؤولة بشكل كبير عن  201بالشرق الأ وسط، وبالدرجة الأ ولى من بلاد الشام.

وانجذابها للقيادة الدينية العربية، والأعتقاد با ن تسريع انتشارها، نظًرا لمعاداتها للعثمانية بشكل متنامي، 
وقد حفزت  202الهيمنة الأ يديولوجية والدينية العربية قد تؤدي ا لى تطور علماني وطني في الشرق الأ وسط.

نفس هذه الدوافع البريطانيين للانخراط مع الشريف الكبير، حسين الهاشمي، مما ا دى ا لى تناقضات اتفاقية 
 هدات المتناقضة التي قدمها البريطانيون للقيادة العربية واليهودية.سايكس بيكو والتع

كانت ليبيا ا خر مملكة دعمها البريطانيون في الشرق الأ وسط. لقد تم ا نشاء العراق بشكل شرعي من دون 
بعد الفشل في قيادة مملكة عربية ا لى بر الأ مان، فرض البريطانيون نفس الأستراتيجية على  –ا ساس 

كان الدعم البريطاني للنظام الملكي المصري ا قل تدبيراً. حكمت  203لموصل وبغداد والبصرة.ولأيات ا
سلالة محمد علي مصر منذ ا وائل القرن التاسع عشر، عندما ا صبح سلفهم، وهو جنرال عثماني ذو ا صل 

انيا اغته بريطا لباني، ديكتاتوًرا عسكريًا بحكم القانون. على الرغم من "ا علان الأستقلال" المصري الذي ص
، ظلت البلاد فعليًا تحت السيطرة البريطانية، وا ن كان ذلك بدرجة ا كبر من الحكم الذاتي 1922في عام 
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وتلقى ا ل سعود دعًما بريطانيًا في الحجاز، مما ا دى في النهاية ا لى تحويل الشبكة القبلية ا لى  204المحلي.
لنظام السياسي ا ما ضعيًفا وهًشا ا و غير متطور وفي كل هذه الحالأت، كان ا 1932.205دولة رسمية في عام 

 بشكل جذري، ما يشبه لحد كبير كونفدرالية قبلية يحكمها زعيم قبلي تقليدي عوض نظام حكم مؤسسي.

مبراطورية العثمانية وا نشاء هذه الوحدات السياسية الجديدة، ظهرت فجوة بين الهوية المحلية  مع انهيار الأ 
مبرياليين بوضع العديد من الأنتماءات المتناقضة في الأعتبار: والوطنية. سمح الحكم العث ماني للرعايا الأ 

كان من الممكن ا ن يكون المرء مسلًما وعثمانيًا وسوريًا ودمشقيًا في نفس الوقت. ا دى نظام الدولة 
 للشعوبالأ وروبية المفروض ا لى قلب التوازن. واستغل القوميون العرب ذلك. لقد باعوا تاريخاً ا سطورياً 
طوال  206العربية، بحجة ا نهم يشكلون ا مة واحدة، مقسمة بشكل مصطنع بواسطة الحكم الأستعماري.

الحرب العالمية، انحاز القوميون العرب الأ كثر عنًفا ا لى دول المحور، وعبروا عن كراهيتهم للبريطانيين 
 207والفرنسيين، لأ سيما بالنظر ا لى تا ييد الأ خير لدولة يهودية.

، ا ي بعد ا ربعة ا شهر فقط من الأنتخابات الليبية الأ ولى. 1952ذلك مرحلة القومية العربية عام حلت رغم 
قامت حركة الضباط الأ حرار، وهي مجموعة من القوميين العرب في الجيش المصري المستاءين من اعتماد 

بعد ذلك بعامين،  208مصر على البريطانيين والفرنسيين؛ بانقلاب ا طاح بسلالة محمد علي وا قام جمهورية.
، با ول رئيس لمصر من خلال ادعاء دعمه 1952ا طاح جمال عبد الناصر، المقدم الرئيسي في انقلاب عام 

خوان المسلمين.  209لحزب الأ 
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ا صبح عبد الناصر على الفور نجماً في العالم العربي. وكرجل استعراض بارع على طريقة موسوليني، قام 
، وحقق هزيمة سياسية عسكرية من خلال نصر دعائي 1956عام  عبد الناصر بتا ميم قناة السويس في

في الواقع،  210مدوي، بدعم كبير من الولأيات المتحدة غير العقلاني استراتيجياً وحساب الأتحاد السوفيتي.
وما بعدها، ا صبحت القومية العربية والناصرية مرتبطين ارتباطًا وثيًقا، في  1956منذ ا زمة السويس عام 

كل من الحركة العامة ونسختها المحددة الخطاب الأشتراكي، مما ا دى ا لى خلق ا يديولوجية حين تبنت 
سلاميين والقوميين. وبعد ذلك بعامين، ا طاحت حركة الضباط الأ حرار  211هجينة معادية للاستعمار والأ 

تحت اسم  الأ خرى في العراق بالنظام الملكي وقتلت العائلة الملكية العراقية. انضمت مصر وسوريا مًعا
الجمهورية العربية المتحدة، وا نشا تا اتحاًدا كونفدراليًا مع اليَمن الشمالي بعد فترة وجيزة. بدا ا ن هيمنة 

 212عبد الناصر لأ يمكن وقفها بعد ثورة العراق والتوسع الدبلوماسي لسيطرته.

الشهور الأ ولى  ا صبحت ليبيا هدفا واضحا للافتراس القومي العربي. وا صبح من الواضح على الفور في
ا ن مصر ستستهدف ليبيا من ا جل استيعاب الوضع الأقتصادي والسياسي، وربما بسبب  1953من عام 

ا عداء السنوسيين الذين ما زالوا يعيشون داخل البلاد. ا صبحت ليبيا كذلك دولة مركزية في الحرب الباردة 
وصول ا لى محيطات العالم، وهو ما لم المتنامية نظراً لموقعها الجيوسياسي. سعى الأتحاد السوفيتي لل

يسمح به موقعه الجغرافي. وفي المقابل، كانت السيطرة على المشاعات البحرية الدولية ا كبر ميزة بالنسبة 
للولأيات المتحدة وحلف شمال الأ طلسي وحلفاء الولأيات المتحدة من غير الأ وروبيين ضد الكتلة 

ً  213الشرقية. حلقة وصل حيوية ا عالميًا، وكان وسط البحر الأ بيض المتوسط ظلت قناة السويس مركًزا تجاري
بين المحيط الهندي والتجارة الأ وروبية الأ طلسية. وبالتالي، احتفظت الولأيات المتحدة والمملكة المتحدة 

وقد  214بقواعد عسكرية في ليبيا بعد ا علان استقلالها، وقدمت الدعم للملكية السنوسية والدولة الليبية.
، 1953التحالف بالطبع كلا الجانبين. وا برمت ليبيا تحالًفا لمدة عشرين عاًما مع البريطانيين في عام خدم 
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خوفًا من النهب المصري في المستقبل. وبينما قدمت الولأيات المتحدة الأ مريكية والمملكة المتحدة دعًما 
نين سياسيين ودبلوماسيين. دعمت اقتصاديًا وعسكريًا لليبيا، كان دورهما الأ كثر ا همية هو العمل كضام

الولأيات المتحدة، على وجه الخصوص، ليبيا دوليًا، وكانت الممول الرئيسي لها من بين القوى العظمى 
سمح انتماء ليبيا ا لى الولأيات  215خلال مناقشات الأ مم المتحدة في ا واخر الأ ربعينيات من القرن الماضي.

لوصول ا لى الدول الأ وروبية بشكل ا وسع، بما في ذلك ا عضاء المتحدة الأ مريكية والمملكة المتحدة با
الناتو كفرنسا واليونان وا يطاليا وتركيا. ومع ذلك، لأ يمكن اعتبار ليبيا وكيلًا ا و دمية ا مريكية ا و بريطانية: 
لم تتلقى ليبيا سوى دعم اقتصادي واهتمام محدود من الولأيات المتحدة وا وروبا، لأ سيما بالمقارنة مع 

 لأهتمام الذي حظيت به ا سرائيل ومصر بمرور الوقت.ا

رغم ذلك ا لى تنامي القضايا الداخلية بدلأً من الحد منها. اكتشفت شركة  1959ا دى اكتشاف النفط عام 
. وا صبحت البلاد 1959ا سو ا ويل، وهي فرع من ستاندرد ا ويل، احتياطيات نفطية كبيرة في ليبيا في عام 

يًا للنفط بحكم العامل الجغرافي والجودة. ا صبحت فرنسا وا يطاليا شركاء التصدير على الفور ُمصّدًرا رئيس
ضافة ا لى ذلك، كان النفط الليبي ولأ يزال عالي الجودة بشكل ملحوظ، ولأ يتطلب  الأ ساسيين لليبيا. بالأ 

 217صدم الدولة الليبية. 216سوى عملية تكرير محدودة. لقد تسبب النفط في تحول اقتصادي

الحكومة من عائدات النفط واستغلتها لتمويل مشاريع البناء المحلية وتحسين مستويات استفادت 
المعيشة. ومع ذلك، دخلت الأ قاليم والحكومة المركزية في نزاع مستمر على الأ موال التي لم تكن متوقعة. 

حلوا محل القادة ، وتم تعيين الحكام مركزيا لي1963ونتيجة لذلك، تم تحويل ليبيا ا لى دولة موحدة في عام 
 المحليين.

حّد ا لغاء الملك ا دريس للا حزاب السياسية من قدرة الشعب الليبي على ممارسة السياسة الفعلية، وتحولت 
نتاج الزراعي، مما ا دى ا لى ا ثار اقتصادية واجتماعية  المظالم السياسية ا لى مظالم وطنية. كما انخفض الأ 

نفسه، نما فقط النفوذ السياسي والأجتماعي للناصرية. وتشير سلبية في جميع ا نحاء البلاد. وفي الوقت 
الأ دلة القصصية ا لى ا ن الأ طفال الليبيين درسوا من الكتب المدرسية المصرية التي تمجد عبد الناصر 

 وتعتنق الفكر القومي العربي.
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ا نه بحلول منتصف  ا درك ا دريس القوة المتنامية للقومية العربية وحاول النجاة منها. وينبغي ا ن نشير ا لى
الستينيات من القرن الماضي، تقاسم ا دريس السلطة مع وريثه وابن ا خيه، ولي العهد الأ مير حسن السنوسي، 

. ا عادت حكومة ا دريس التفاوض بشا ن شروط 1969الذي حكم البلاد فعليًا بدلأً من عمه في انقلاب عام 
مما ا جبرهم على المغادرة في وقت ا بكر مما كان اتفاقيات ا نشاء القواعد مع البريطانيين والأ مريكيين، 

، بينما احتفظ الأ مريكيون بتواجد محدود فقط 1966غادر البريطانيون البلاد فعليًا بحلول عام  -متوقًعا 
 .1970حتى عام 

رفض ا دريس رغم ذلك الأنخراط في اللاعقلانية السياسية والتحالف مع القوميين العرب، لأ سيما في 
تدمير دولة ا سرائيل. لم تُقم ليبيا ا ي علاقات دبلوماسية مع ا سرائيل، وقد وقعت مثلة في المتمهمتهم 

ا حداث معادية للسامية في طرابلس، لكن الحكومة الليبية لم تنتهج سياسة معادية للسامية بشكل مستمر، 
ارثة بتجنب ك وبشكل عام لم تجعل القضية الفلسطينية مركزية في سياستها الخارجية. وقد سمح لها ذلك

. وفي مفارقة تاريخية عميقة، كان لكل ذلك نتائج عكسية. تم تصوير ا دريس بشكل متزايد 1967عام 
مبريالية الغربية بدون وكالة محلية.  على ا نه ا داة للا 

تحول الأقتصاد النفطي بدوره ا لى خطر سياسي، وهو موضوع مشترك مع البلدان الأ خرى التي اكتشفت في 
واجتذب رجالًأ مثل القذافي الذين حاولوا الأستفادة من الطفرة  218تياطيات الموارد النفطية.الوقت ذاته اح

عن الجشع ا كثر مما نبع من الحماس  1969الأقتصادية الجديدة في ليبيا، وبالتالي نشا  انقلاب عام 
 219القومي.

شارة ا لى ا ن كانت ا جراءات القذافي بعد ذلك موثقة بشكل دقيق. ومع ذلك، ونظراً لأ هدافنا،  تجدر الأ 
تطلب تطهيًرا شاملاً للهياكل السياسية والعسكرية الليبية.  1969سبتمبر  1"الأنقلاب غير الدموي" في 

 220ا قال القذافي ورفاقه كل ا داري لم يمتثل، وفصلوا كل ضابط عسكري فوق رتبة رائد.

ل، ثم ثبت ا نه كان خطا ً فادحاً في من وجهة نظرنا الحالية، فا ن قرار حظر الأ حزاب السياسية قد حدث بالفع

                                                           
218   Michael Ross, “The Natural Resource Curse: How Wealth Can 

Make You Poor”.  In Ian Bannon and Paul Collier (eds), Natural 

Resources and Violent Conflict (Washington, DC: World Bank, 

2003), 21. 
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عهد ا دريس. ربما لو كانت ليبيا تتمتع بثقافة تشاركية وطنية ا كثر قوة، لكانت هناك معارضة صريحة 
للانقلاب، ا و حتى قبل الأنقلاب، ولكان هناك حوار وطني ومحلي ا كثر فاعلية حول الثروة النفطية المكتشفة 

المفاجئ تماًما ظهور حركة قومية عربية في ليبيا. لقد كانت ليبيا  حديثًا في البلاد. ومع ذلك، فمن غير
 جارة مصر وواحدة من الأ نظمة الملكية القليلة المتبقية المؤيدة للغرب في الشرق الأ وسط ا نذاك.

في بناء  -وا دريس  -لأ ينبغي لخطا  ا دريس رغم ذلك ا ن يستبعد الدور الملحوظ الذي لعبه السنوسيون 
. يدين القذافي بفكرة ليبيا ذاتها للسنوسيين، على الرغم من رفضه التام للمفهوم واستخفافه ليبيا الحديثة

 به.

يطاليين في حرب  قد ا ضر  1934-1922يمكننا بشكل عام قبول ا ن عدم قدرة السنوسيين على هزيمة الأ 
نبغي الحكم على بمصداقيتهم. من خلال التحول من مهمة دينية اجتماعية ا لى مهمة سياسية دينية، كان ي

السنوسيين وفًقا لمعيار القوة. لقد ا ظهر الفشل ضعفهم، مما ا عطى الجهات الفاعلة الأ خرى المساحة 
السياسية لكسب الدعم في ليبيا، لأ سيما في ا قليم طرابلس، والتي ظلت قضية مستمرة بالنسبة للسنوسيين 

يطاليون بغزو البلاد. ومع ذلك، فا ن طوال فترة حكمهم في ليبيا، والتي كان من الممكن حلها لو ل م يقم الأ 
هذا لأ ينفي الصيت الحسن للسنوسيين في بقية ليبيا، ودورهم التاريخي الأ ساسي في تا سيس دستور الدولة 

 الليبية.
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 الملك محمد ا دريس بن محمد المهدي السنوسي، ملك المملكة المتحدة الليبية
 (1951-1969) 
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 الفصل الخامس
 عادة النظام الملكيآفاق است

 

حسن، في انقلاب القذافي عام العلى الرغم من الأطاحة بالملك ا دريس وابن ا خيه، ولي العهد الأ مير 
، ا لأ ا ن السلالة الملكية الليبية استمرت. ومن الجدير كذلك التعرف على التجربة السنوسية بعد 1969

ثبات جدو1969انقلاب عام  ى مشاركة السنوسيين في ا عادة البناء السياسي ، وا ن كان ذلك لفترة وجيزة، لأ 
 الليبي.

نفذ القذافي انقلابه بينما كان الملك ا دريس خارج البلاد لتلقي العلاج الطبي في تركيا. امتلك حسن السلطة 
بشكل متزايد، ومارس مهامه الملكية على ا كمل وجه، لكن ا دريس ظل شخصية سياسية مهمة. كان الملك 

 79كان عمره  -وي التنازل عن العرش في المستقبل القريب بسبب تقدمه في السن ا دريس رغم ذلك ين
عاًما. وبالتالي، كان توقيت الأنقلاب  41، بينما كان ولي العهد حسن يبلغ من العمر 1969عاًما في عام 

حسن ا لى السلطة، ويستبق ملكًا ا صغر المخططاً له بشكل مدروس. تمكن القذافي من ا ن يمنع صعود 
حسن وا دريس بالفعل، مما سمح له النًا وا كثر نشاطاً با مكانه ا ن يحفز الشعب الليبي. لقد قام بفصل س

. نظم 1969بممارسة الضغط على الأ ول بشكل مباشر. ولم يتمكن ا دريس من العودة ا لى ليبيا بعد سبتمبر 
مختلفة وحكم عليه ، وا ُدين الملك ا دريس بارتكاب جرائم اكمة شكلية في محكمة الشعب القذافي مح
عدام   .1983. استقر ا دريس في نهاية المطاف في القاهرة وتوفي عام غيابيابالأ 

قامة الجبرية مع ا سرته. وقام القذافي بتعديل كتب التاريخ المدرسية،  تم وضع حسن في الوقت ذاته قيد الأ 
استمرار. ومع ذلك، لم وشوه سمعة اسم السنوسي، وتمت مضايقة السنوسيين الذين حوصروا داخل ليبيا ب

يستطع ببساطة ا عدام ولي العهد وا طفاله. في دواخله، ا درك القذافي القوة التي لأ يزال با مكان السنوسيين 
 حسن شهيدا.الا ن يمارسوها في ليبيا، ولم تكن له رغبة في ا ن يجعل من 

سنوات فقط من عرض  ، بعد ثلاث1984تم طرد ولي العهد الأ مير حسن وعائلته من مقر ا قامتهم في عام 
سد الصحراءالفيلم الدعائي المناهض للسنوسيين،  ساءة والترهيب. بعدما تم ا  ، وبعد عقد ونصف من الأ 

ا ضرام النار في منزلهم، تم وضعهم في كوخ على الشاطئ العام في طرابلس. وقد كان ذلك بمثابة عبرة 



 السلالة السنوسية الحاكمة: العائلة التي صنعت  ليبيا

 لأ ي فرد ا و جماعة تفكر في معارضة نظام القذافي.

ا ن الضغط والترهيب المستمر في عهد القذافي الذي دام لعقدين من الزمن قد حّطم ا خيًرا ولي  من المفهوم
. وبعد عامين من التعذيب، سمح القذافي 1988يب بجلطة دماغية خطيرة في عام حسن. ا صالالعهد الأ مير 

يقهم وقاموا بشق طرلحسن بالسفر ا لى المملكة المتحدة لتلقي العلاج الطبي. استغلت عائلته هذه الفرصة، 
للخروج من ليبيا واحًدا تلو الأ خر، معتمدين على لطف وا حسان ا ولئك الذين تعرفوا على العائلة الملكية 

في منتصف الستينيات من عمره. بالمقارنة مع  1992حسن عام ال. توفي 1969الليبية قبل انقلاب عام 
 98شريف التي ظلت على قيد الحياة لمدة عاما، وزوجة عمه الملكة فاطمة ال 93عمه الذي عاش لمدة 

 عاماً، نستنتج ا ن حياته كانت قصيرة وصعبة بشكل واضح.

ابنه محمد السنوسي خلًفا له،  -العائلة الملكية الليبية رئيس  –الحسن عين رغم ذلك ولي العهد الأ مير 
ما تبعها من المضايقات و 1969. عاش الأ مير محمد خلال ا حداث انقلاب عام القانون الليبي كما جاء في 

التي تعرضت لها ا سرته. ومثل والده الراحل، لأ يزال ناشطًا في السياسة الليبية ويقيم في لندن. ويوجد 
دعم كبير على وسائل التواصل الأجتماعي لمشاركته في السياسة الليبية، وتدافع حركة متنامية بشكل 

حركة بالتحديد دعمها من ا قليم طرابلس ا و برقة، وا نما علني عن استعادة النظام الملكي. ولأ تستمد هذه ال
تستمد الدعم من جميع ا نحاء ليبيا متخطية الخلافات بين الفصائل. ا لقى الأ مير محمد مؤخًرا خطابًا عاًما 

، تزامنًا مع الذكرى السبعين لأستقلال ليبيا. ويبقى لنا فقط ا ن نرى كيف 2021ديسمبر  24ومهماً، في 
لسنوسي الذي وصل الأ ن ا لى مرحلة منتصف العمر في السياسة الليبية في السنوات سيتصرف محمد ا

 المقبلة. ويعتبر الأ مير محمد السنوسي بشكل واضح طرفاً سياسياً يمتلك مقومات البقاء.

حسن، الذي كان من حقه القانوني تعيين اللقد ولد الأ مير محمد في ليبيا، وهو نجل ولي العهد الأ مير 
حسن، الأ مير محمد هو سليل مباشر لمحمد ال. من خلال ولي العهد الأ مير لملكية العائلة اوريثه في 

المهدي، الزعيم السنوسي الثاني، وابن محمد بن علي، مؤسس الحركة السنوسية. وفيما يتعلق بالنسب، 
 فا ن نظام تعاقب الحكم بالنسبة له واضح.

الشرعي الوحيد للملك ا دريس وولي العهد الأ مير  لأ يمكن ا ن يكون هناك نقاش حول الموضوع: الوريث
 حسن، والقائد الحالي للنظام السنوسي، هو الأ مير محمد السنوسي.

تعد هذه الشرعية وثيقة الصلة بقضية استعادة النظام الملكي، ا و المشاركة الملكية في السياسة الليبية 
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ولي العهد وزعيم السنوسيين، الأعتماد بشكل عام. يمكن للفرد الذي يتمتع بمكانة فعلية، وهو منصب 
على الدور الأ ساسي الذي لعبه السنوسيون في جعل ليبيا دولة ديمقراطية ووضع المصالح المحدودة جانبا 

 لحكمها لما فيه خير للوطن.
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 الأ مير محمد الرضا السنوسي، ولي عهد ليبيا الأ ول

(1952-1955) 
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 ليبيا الثاني حسن الرضا المهدي السنوسي، ولي عهد

 (1969ـ1956) 
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 الفصل السادس
 الدور السنوسي في إعادة اإلعمار

 

لقد تعرفنا الأ ن على الدور المهم الذي لعبه السنوسيون في التشكيل، والتوحيد، والأستقلال، ودور 
ا مً الجغرافيا السياسة في ا جراءات السنوسيين منذ ا وائل القرن التاسع عشر. وبالتالي، من المناسب تما

التفكير في كيف يمكنهم ا ن يلعبوا دوًرا في السياسة الليبية للمضي قُدماً. وبالتالي، يجب علينا ا ن نستوعب 
 ثلاث حقائق.

ولأً، لعب السنوسيون دورًا لأ يقدر بثمن في التاريخ الليبي والدستور الليبي كما هو مفهوم اليوم ولأ . لا 
سنوسية ا لى ليبيا في فترة تميزت بعدم الأستقرار، حيث السنوسيون لما وجدت ليبيا. وصلت الحركة ال

كانت البلاد على ا عتاب الفوضى، واتضح في تلك الفترة ا ن السلطة العثمانية قد بدا ت في التراجع. فرض 
السنوسيون النظام الأجتماعي، وا عادوا تنشيط الأقتصاد، واكتسبوا استقلالًأ فعلياً في بيئة مشحونة بين 

ضافة ا لى ذلك على هذا الأستقلال حتى تدخلت الأ حداث التاريخية القوى العظمى.  حافظ السنوسيون بالأ 
يطالية المجددة،  الطارئة وقلبت الموازين. لو لم يحدث انقلاب موسوليني ورغبته في ا ظهار الرجولة الأ 

ستمرار يفسر ا لقاد السنوسيون ليبيا كدولة كونفدرالية. ومع ذلك، فا ن دورهم الأ ساسي في التنمية الليبية
 شعبية السنوسيين والملك ا دريس، على الرغم من قمع القذافي وتلاعبه بالتاريخ.

ن يخلق استقراراً  ن ذلك ا  سيس النظام الملكي مع التركيز على العوامل الأجتماعية، فمن شا  ثانيًا، ا ذا تم تا 
زعماء قبائل ا و ملوكًا مدعومين  . تمكن السنوسيون من حكم ليبيا بنجاح لأ نهم لم يكونواقويًا لأ يقدر بثمن

من الخارج. لقد كانوا حركة خارجية تكيفت مع الظروف الليبية، وفهمت احتياجات السكان، ومن خلال 
ذلك قادت التنمية الأجتماعية الليبية. لقد لعبوا دوًرا مطابًقا تقريبًا للدور الذي يوضحه ابن خلدون، حيث 

تماعي، وحددوا ترتيبات السلطة. بحلول العشرينيات من القرن ا سسوا النظام، وضمنوا الأنتظام الأج
الماضي، كانت مناورات السنوسيين السياسية الدولية ناجحة بما يكفي لتشكيل الدولة، لكن العمل الأ ولي 
كان اجتماعيًا واقتصاديًا بطبيعته. ونشر السنوسيون كذلك رسالة يمكن ا ن يفهمها الليبيون، مع ضمان 

 اقهم الثقافي والأجتماعي المحدد.التقدم في سي
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و  حداث تاريخية طارئة، وليس فشلًا جوهريًا للنظام الملكي ا  ثالثًا، نشا  انهيار النظام الملكي الليبي من ا 
نه قابل للتطبيق في عصر جديد1951دستور عام  . لقد ارتكب ا دريس ا خطاء ا ثناء الحكم، ، مما يدل على ا 

على الرغم من ا ن هذا كان، في ضوء السياق، خياًرا عقلانيًا، ا لأ  -اسية وتحديداً عند ا لغاء الأ حزاب السي
ا نه ا ضعف الثقافة السياسية الليبية على المدى البعيد. ومع ذلك، فا ن الضغوط التي واجهتها الملكية 
يديولوجية السامة بالشرق الأ وسط ليبيا  الليبية كانت فريدة من نوعها. لقد وضع مزيج من التيارات الأ 

الفعل في موقف سياسي معاد. لقد حكم عليها اكتشاف النفط بنفس الطريقة التي حكم بها على العديد ب
عصار  من الأ نظمة الأ خرى. ويظل ذلك بمثابة دليل على قدرة السنوسيين على صمود لأ نهم نجوا من هذا الأ 

يرانيبعد فترة طويلة من بدايته. والأ نظمة التي كان من المتوقع ا ن تبقى على قيد ا ، لحياة، مثل النظام الأ 
انهارت ببساطة، على الرغم من تلقي الدعم العسكري من الغرب. ويظل النموذج الملكي من الناحية 

 المنطقية قابلاً للتطبيق.

لقد بالغ التفكير الغربي في ليبيا في التا كيد على تا ثير الدور الأستعماري والقبلية والتعصب الديني. لقد 
ر التاريخ الليبي، والوعي التاريخي، والقوى السياسية والفكرية التي شكلت الشرق قلل من ا همية دو

الأ وسط طوال القرن العشرين. تشير هذه الحقيقة ا لى ا مكانية استعادة الملكية، وعلى الأ قل ضرورة 
 استحضار السنوسيين عند ا ي تفكير بشا ن ا عادة ا عمار ليبيا.
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 القصر الملكي، طرابلس

  



 هاري هالم

 

لانية في مصراتة، ليبيا تدعو ا لى استعادة النظام الملكي وصاحب السمو الملكي الأ مير لوحة ا ع
 محمد الحسن الرضا السنوسي

  



 السلالة السنوسية الحاكمة: العائلة التي صنعت  ليبيا

 نبذة عن الكاتب
هاري هالم حاصل على ماجستير في الفلسفة والعلاقات الدولية وماجستير في النظرية 

الأستراتيجية  االقضايو السياسية من كلية لندن للاقتصاد. وهو باحث في قضايا الدفاع
ودراسات وتقارير بحثية  را ي والفكرية والتاريخية. وعمل مع معهد هدسون وقام بنشر مقالأت

ستراتيجية البحرية وتكنولوجيا الدفاع والتاريخ الأستراتيجي وتاريخ الفكر السياسي  حول الأ 
 .الغربي والشرق الأ دنى. ويقيم الكاتب في لندن

 






