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ذًطجلخ

ملن أدري ــال ف ــده، أما عباده وح تعالى ــراً هللا ــل أوالً وأخي الفض
أال إهدائي هذا، أبدأ ادري مبن العمل لكثرتهم، ولكنني هذا أهدي
وفضلك بلطفك ارحمهما فرب صغيراً، ربياني الذين والدي وهما
بالتوفيق ودعائهم لي اخبراني ــا عني كم رضاهم فلوال وكرمك،

إليه. إلى ما وصلت وصلت ما

ــبل وفرت س البنني، هدى، التي أم ــكر اش أن ــي يفوتن ال ــا كم
وملا وأبنائها، هي من وقتها كثيراً قد أخذ لزوج ــجيع الراحة والتش
قرابة قضمت ــة التي إلجناز املهم ومعاناة ــهر من س معي عانته

العمر. من سنوات العشر

وإمنا حتدثاً تفضل أو مٌن يراودهما والعرفان اللذين ال ــكر والش
محمد الدكتور ــل الفاض ــتاذ لألس االمتنان تعالى ثم اهللا بنعم
وراجعه هذا، بحثي على ــرف اش الذي ــيال الش الدين فريد جمال
األولى صورته في والعربية اإلجنليزية باللغة ــة بكلم كلمة معي
أدعو ولكن ــتحق مبا يس ــكره ش عن بعجزي واعترف ــى إجازته. حت
الدنيا في ــزاء اجل ــن وحس والغفران بالرحمة قلبي أعماق من ــه ل

كرمي. وخلق وجه وبشاشة وحفاوة صبر من يستحق مبا واآلخرة

عملي، في لها أثر كان التي اهولة أشكر اجلنود وال يفوتني أن
Westminster ــتر ويستمنس ــة جامع ــن م ــاعدني س من فكل
ومكتبة SOAS بلندن، واألفريقية ــرقية الش ــات الدراس ومعهد
البريطاني ــف املتح ومكتبة ــفورد باكس الليبية ــات دراس مركز
االمازيغية ــات ــة بالدراس املهتم ــة الثقافي ــت ــة تاوال ومؤسس

الليبية. للدراسات البريطانية واجلمعية

مكتبة من كل هودات وتقديري امتناني ــجل أس ان أود كما
وكذلك مركز ــي بنغازي ف الوطنية الكتب قاريونس ودار ــة جامع
لم الذين ــازي وبنغ طرابلس في بفرعيه ــني الليبي ــات جهاد دراس

منهم. كواحد كباحث ولكن فقط يعاملوني

أذكرهم ــم ل الذين ــاً، وألولئك جميع ــؤالء له عطرة ــة فتحي
والزمان. املكان لضيق لهم وأعتذر



67

إلـٍخؤجلٍؤٍخ�حن الخؤر

خلطجلألطط

في والدولة ــالم القبيلة واإلس هذه هو: ــتنا دراس إن موضوع
ذات حتليلية تاريخية ــة دراس هو البحث وهذا بليبيا، اآلن يعرف ما
ظل في وأطواره الليبي للمجتمع القبلية للجذور تفصيلي طابع
التي احلقبة القرمانلية ــد بع حتى ــالمى اإلس الفتح الدولة منذ

1835م. إلى 1711م من امتدت

نقاشات ارجتالية، هو هذا البحث خلف السبب الرئيسي لعل
املغالطات ــن م عليها الكثير ــب ترت علمي، منهج ــى عل تنب ــم ل
وساسة، مثقفني من واخلاصة العامة ــاط أوس في ــاعت ش التي
وبالتالي تعارضت املراجع، واختلفت النظر، وجهات فيها ــت وتباين
على بل ــا ــراً فقط على ليبي قاص ــذا يكن ه ــم ول ــتنتاجات االس
من التحقق دعواها ــوة حيث هناك صح كله، اإلفريقي ــمال الش

واألصول. اجلذور

العربي العالم املُسيسة في القبلية تأثير النقاشات حول تدور
النخب ــتوى مس على ــير، عس ــاض دميقراطي مبخ اآلن مير ــذي ال
القبيلة وجتنيب تهميش يرى فيه أن املفترض من - على األقل -

ــي، عن املعترك السياس ــوبيات ومحس عصبيات ــن م ــا وأخواته
احلياة في ــة القبيل بتعمق ــاً عمق ازدادت ــات النقاش هذه ــن بديلولك والقبلية مقالة بعنوان “القبيلة عراجني، مجلة - سليمان أمال د. راجع: 1

سنة 2006م. ،4 العدد املدني” اتمع

فاصبح وتصرفاتهم، الساسة عقول في وتغلغلها ــية، السياس
تأثيراً أكثر القبائل وأي ــي..؟ تنتم قبيلة أي ليبيا إلى في ــاش النق
والعباد البالد ــر ج مما ..؟  ونبالً أصالة أكثر ــم وأيه ــاحة..؟ الس في
منها يتكون التي الشرائح لتلك واجلذور العرق ــألة مس طرح إلى
تلك تناول كل إلى ــاقاً منس ــي نفس وجدت لذلك الليبي. اتمع

في ليبيا. القبلي اتمع تركيبة حول التساؤالت

القبيلة موضوع بحث في ــاً قدم املضي في زادني إصراراً ــا وم
اإلحصائيات بعض والدولة هو اإلسالم وبني بينها املتبادل والتأثير
إلى قبائل، بقوة ينتمون الليبيني من %96 إن تقول التي العلمية
بقبائلهم بأن صلتهم ــهم أنفس عبروا عن منهم %45 حني في
ــرد “مرتبطون”، مج بأنهم منهم %45 ــال وق جداً، وقوية ــة وثيق
بهكذا ــة مكترث غير أو ــل ــة بقبائ مرتبط ــر غي (%10) ــة والبقي

وشائج1.

قبلية، ــة كمنظوم ــي، اتمع الليب ــول ح البحث ــور متح ــذا ل
ــرق واألصول الع حيث ــر من العناص ومتنوعة ــواص اخل ــرة متغاي
أهله، ــب أغل مذهب ــة ومالكي ــانه لس ــالميته وعروبة إس ــم رغ
حليوات ومسير كمحرك اإلسالم دور على ــة الدراس ركزت كذلك
ــية السياس بأبعاده الليبي الكيان بناء في أثر الذي بالقدر الناس
دور هو ما ــاً إحلاح مثيراً وأكثر ــذي كان ال ــؤال واالجتماعية، والس
لغرض في نفسها صياغة الدولة والسكان ــلطة في إعادة الس
هذه تتبع ــتلزم اس ــا مم ؟ ــل بالتكرغ ــت عرف التي ــة العملي ــي ف
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التي احلقبة القرمانلية حتى ــالم اإلس شمس بزوغ من التغيرات
النهائية التي صيغتها في الليبية القبلية البنية تشكلت فيها

املعاصر. الليبي اتمع بساط فنسجت نعرفها اآلن،

كماً ــة الدراس ــي هذه ف ــتخدمت التي اس املراجع ــت اختلف
للبحث مت ــا م كل على احلصول في ــداً جه بذلت فقد ــاً، ونوع
على املراجع ــة اعتمادي بالدرج ــكان ف أو بعيد، ــب قري من ــة بصل
كما ــية، الفرنس وأحياناً واإلجنليزية واإليطالية ــة الليبي ــة العربي
لم التي ــة األكادميي ــائل والرس اطوطات ــض بع ــت على اطلع
ــورة، كما املنش التاريخية الوثائق ببعض ــتعنت واس بعد، ــر تنش
لها التي املراسالت وبعض واملذكرات التراجم من كثيراً تفحصت
ومناطق البلدان بعض في ــاهداتي كانت مش كما بليبيا، عالقة
في وأثرت قرب، عن ــد أضفت معاينة ق البحث لغرض زرتها ــي الت
ومقارنة التحليل على ومقدرتي مداركي ووسعت كباحث خبرتي
من املوروث كثيراً لنا نقل الذي العامي والشعر ــعبية الش الرواية

دراستنا. مبوضوع املتعلق التاريخي

لم - علمي ــب وحس - املعايير بكل ــهالً س يكن املوضوع ــم ل
نتائج. أثمر من وما مادته تناولت التي بالطريقة إليه أحد يتطرق
ــه نفس الوقت وفي حقائق ــدة ع إلى توصلت ــد فأنني ق ــه وعلي
أجوبة تبحث عن التي مازالت ــئلة واألس التحديات من كثير برزت
في ــة والدراس من البحث مزيداً في األنفس والعقول تثير لعلها
اتمع كون ــن ع اجلوهري ــؤالي س ولكن غيره. أو املوضوع ــس نف
ــالم واإلس (القبيلة الثالثة بأبعاده متأثراً األصول متعدد ــي الليب
من مكنني استنتاج إلى مهدت بطريقة عنه أجبت قد والدولة)

نستطيع بها التي االجتماعية والظواهر التقلبات بعض تفسير
واقعنا. قراءة

احملطات بعض كانت لي املادة وجتميع البحثية رحلتي خالل في
الوطن ربوع تلك اجلوالت في ــا حياً، منه ــاها مادمت أنس لن التي
لهم كان الذين ــة واملعرف واخلبرة ــث البح أهل من ــاء األحبة ولق
مصطفى محمد الكبير املؤرخ مقدمتهم وفي دراستي األثر في
هذا ــف 1998م. مدى صي على ــته مبجالس ــرفني ش الذي بازامه
تناول مؤلفاً خمسني من أكثر العربية للمكتبة قدم العلم الذي
عميد القول بأنه تاريخ الوطن. أستطيع من ــتى ش جوانب فيها
أفادني لقد املنصرم. القرن من األخير العقد في املؤرخني الليبيني
التي التتريخية تيسر من خبرته ــركني في ما وأش - اهللا رحمه -

التاريخ في ــث البح تقنيات مع ــي في تعامل األثر ــغ بال ــا له كان
الليبي.

أجريت حيث ــة ممتع بعدة محطات ــي ــيرة بحث مس في مررت
ليبيا في الليبية القبائل ومشايخ وجهاء بعض مع مقابالت عدة
واألجانب ــرب املؤرخني الع أعالم ــن م عدداً ــا التقيت كم ــر، ومص
الليبي منهم التاريخ في للتوغل حياتهم من وقتاً الذين اقتطعوا
زيادة، نقوال البرفسور اللبناني املؤرخ احلصر: ال ــبيل املثال س على
الدجاني، ــي صدق أحمد الدكتور ــطيني الفلس واملؤرخ ــر واملفك
من كل ومن بريطانيا صفوة، فتحي جندة األستاذ العراقي واملؤرخ
والدكتور نوريس تيم ــور هاري والبرفس رايت1 جون الدكتور املؤرخ

مايكل برت.
لندن – العربي القدس في جريدة األعالم املقابالت مع هؤالء ــرت هذه - نش 1

2002م. أكتوبر 28 أيام من 20 إلى ثمانية مدى على –
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في القبلي اتمع فسيفساء في البحث طبيعة استوجبت
في واحدة طريقة على االقتصار وعدم واملناهج السبل تنوع ليبيا
فائدة وجدت فيه منهجاً املرونة من جعل وهذا املادة. مع التعامل
املادة تالئم التي املنهجية النوعية تناول في شرعت عندما جمة

املرجوة. اخلواتيم إلى للوصول الدراسة قيد هي التي العلمية

ــي التتريخ ــج املنه األول ــام املق ــي ف ــتخدمت اس ــذا وله
تتبع ــي ف ــي الكرونولوج ــدول أي اجل Chronological approach

أزمنتها إلى ــيم وذلك بتقس واجلغرافية، ــني العرقية الليبي جذور
ترتيبها ثم ومن ــداث املفصلية، األح ألهم دقيقة وتواريخ ــرات فت
الكلية، ــث البح خطة ــم يدع فيما ــي ــلها الزمن لتسلس ــاً وفق
القرمانلية. ــة احلقب نهاية مع ــة إليه القبيل آلت ــا م إلى ــوالً وص
وبيانات ــخ ــن معلومات وتواري م وضعه ميكن ما ــت ــك وضع وبذل
Analytical ــي التحليل للمنهج ــان العن وأطلقت ــرح، املش على
ظل في ينبغي كما ــق وحقق دق حتى فتئ ــذي ما ال approach

كما ــيرة يس تكن لم فاملهمة ــه. أمام ــت وضع التي ــات املعطي
املقارن ــج باملنه ــتعانة االس مني ــب تطل لذلك ــض للبع ــدو يب
اخلزف، من الدر وفرز اخلامات ــح لتنقي  Comparative approach

ولعل ــتطاع. املس بالقدر الصحيحني ــخ والتاري ــدمي املعلومة وتق
فاإلجابة املناهج !! هذه زحمة ملاذا ــه - نفس الذي يطرح السؤال

وجتلياته. محتواه في املتلون القبلي اتمع تركيبة في تكمن

باحث عنها ــتغني يس ال التي البارزة واملصادر املراجع ــني ب من
من ــيئاً ش ــطيني انريكو اغس في كتاب مجال كهذا، وجدت في
اجليش اإليطالي برتبة ــطيني ضابطاً في اغس كان ضالتي. لقد

ــبق س 1943م. إلى من 1911 ــتعمارها لليبيا اس فترة ــد في عقي
الطليان في ــتراتيجيون واالس ــة السياس صناع قرر ــك عندما ذل
ليبيا، فيها ــا مب املنطقة ــتعمار الس التخطيط 19م القرن ــر أواخ
لتركيبتها نظراً سائغة لقمة ستكون ليبيا بأن واهمني واعتقدوا
حل وأزالمهم، وما أهلها لسيادة العثمانيني البدوية وكره القبلية
وقع ولكن األتراك اجلورة. حكامهم سياسة نتيجة بؤس من بهم
ــاكر وعس ــة تصوره ساس اكبر بكثير مما كان والصدمة ــأة املفاج
ــديدة الش املعارضة ــي ف ــك ذل ــل متث ــتعماريون، ــان االس الطلي
ــد تخليصهم الترحاب بع كل ــم منه ــوا الذين توقع ــدو الب ــن م
التي 1915م) ــل أبري 28) القرضابية ــة ــد معرك األتراك. وبع ــن م
من ليبيا بدو ــد ي على ــوة الطليان اإلبادة ق ــى فيها تلق أن كادت
مما اإليطالي هزت الكيان النكراء الهزمية تلك الثالثة1. أقاليمها
القبلية تركيبته الليبي وفهم اتمع عن ــة دراس ألعداد دفعهم
البالد. في االستعمارية لسياساتهم عائقاً بدأت التي والنفسية
مدعوماً - مشروع رأس على اغسطيني دي انريكو العقيد فعني
اتمع وطبقات ثنايا لدراسة - ــها وجيش اإليطالية احلكومة من
انها فيها ــال يق اقل ما ألغراض وأريافه ــه وباديت بحضره ــي الليب

محضة. استعمارية

ــي جزءين، ف اجلبار العمل ــك ذل ــز ينج أن ــتطاع ــل اس وبالفع
Le طرابلس الغرب ــكان س بعنوان (1336هـ) 1917م ــنة س األول
برقة سكان جزء حلقه ثم ومن popolazioni della Tripolitania

. Le popolazioni della Cirenaica (1341هـ) 1922م سنة
.15-9 صـ التليسي)، خليفة (تعريب - ]طرابلس[ ليبيا سكان - اغسطيني 1 
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اإلشراف كان الدراسة هذه من اغسطيني نصيب أن واعتقد
الليبيون أجنزه فقط العمل أما األكادميي واملالي، ــقيه اإلداري بش
ــم وتقاليد ــون للغته والعارف ــابهم ألنس ــون احلافظ ــون اتص
ولكن ــماعيل كمالي. إس املؤرخ مقدمتهم وفي ــادات أهلهم وع
الناس حقوقها، نبخس ال متألقاً، حتى ــطيني اغس ــم اس يبقى
وجعل نثمنها ــي الت هيئته ــي ف إخراجه ــى عل ــهر س وحده ألنه
ليبيا. سكان أن يدرس من أراد ــياً لكل أساس مرجعاً ــروع املش من
العربية ــى إل ــة اإليطالية الترجم لرائد ــب ينس أيضاً ــل والفض
األمر ــه، بتعريب اعتنى ــذي ــي، ال خليفة التليس األديب ــتاذ األس
أبدى ــل مما العم هذا ــة والنقاد العرب دراس ــاب للكت ــر يس الذي
إضافات وكذلك الليبية. أثرت املكتبة التي املساهمات من مزيداً
العمل بعنوان نفس في القيمة مناع الرازق عبد ــتاذ محمد األس
قبيلة يخص فيما احلدود ليبيا) إلى ابعد في العربية ــاب (األنس
الذين أضافوا األكادمييني أولئك ومن بنغازي. مدينة وحضر اجلوازي
ببرقة، املعني ــق وخاصة الش ــطيني، اغس كتاب إلى ونوعاً كماً
برقة) ــكان (س الرائع عمله في أحمد املهدوي ــم إبراهي ــور الدكت

في القيمة. غاية وهوامش وتصويباً استدراكاً قدم فيه الذي

يجده على تقييد كل ما منهج ــته دراس في اغسطيني اتبع
ــهم عيش وطريقة أقامتها، ــدود وح وأماكن ــا، وجذوره ــل القبائ
احلكومات ــع م أو البعض ــم بعضه مع ــة التاريخي ــم وحتالفاته
احمللي واإلقليمي التراث على ذلك في معتمداً املتتالية العثمانية
غلبون ــدون وابن خل أبن كتاريخ أو املكتوب منه ــفوي الش ــواء س

وغيرهم1. والبرموني

الرغم على دراسة اغسطيني ونقص في ضعف مواطن ثمة
في تتنقل بالقبائل التي يتعلق فيما العمل خاصة ــامة من جس
ــبيل س على قبائل التبو عن قيل ــا م قلة عن ــك ناهي ــراء، الصح
التي الليبية ــل ــطيني القبائ اغس بحث ــمل يش كما لم املثال،
أبناء الذين لهم من ــاد وتش وتونس كمصر اجلوار دول إلى هاجرت
خاصة احلاجة، ــد عن أزرهم ــد ما ش والتواصل القبلي ــة العموم
لرقيها ويعمل ــطيني اغس كان ميثلها التي إيطاليا حاربوا عندما

أجدادنا. جماجم على ولو

ليبيا ــن ع ــي روس اتوري ــي ــؤرخ اإليطال ــه امل كتب ما ــك كذل
بعنوانه اإليطالي 1911م، ــى الفتح العربي حت ــذ من “طرابلس”

ــر الذي نش Storia di Tripoli dalla conquista Araba al 1911

والتواريخ إذ ــماء واألس باألحداث مرجعاً غنياً وكان ــام 1968م، ع
احتالل حتى عليها اإلسالم ــمس ش بزوغ من ــحاً مس ليبيا تناول
تاريخ مفاصل من ــة كثير دراس في أعانني لها، وحقاً جلدته بني
الدكتور وقدمه عميد الترجمة عربه ورجاالتها، وهذا الكتاب ليبيا
التي الكبرى املراجع أحد ــه بأن تقدميه في وجاء ــي، التليس خليفة
ــتاذ األس ــهادة وش احلديث، العصر ــي ف ــة الليبية املكتب ــت أغن
ميدانه. في الراسخ العالم واملرجع املؤرخ ألنه معتبرة ــي التليس
ــادر عربية من مص على اعتمد أنه ــي روس كتاب خصائص ــن وم
باملنهجية التزامه روسي عن عرف ومما مختلفة، ــالمية إس حقب
من أمثاله ــتغرباً مس لم يكن ما األكادميية وهو العلمية والدقة
العلمي والعملي، (1894-1955م) ــي روس تاريخ املرء تصفح فإذا
لألدب فهو برفسور إيطاليا، ــراق في االستش أعمدة من رجالً وجد
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ــرقية الش ــات معهد الدراس ترأس روما، وقد جامعة في ــي العرب
مختصاً ليكون أهله مما احلديث، مجلة الشرق حترير على ــرف وأش
أجادته أن ــا كم ــات عنها، الدراس من ــر الكثي ويؤلف ــا، ليبي ــي ف
من الكثير ــر وحتري ترجمة في ــاعده س بإتقان والتركية ــة للعربي
استناده هو روسي عمل ميز ما ولعل غلبون، ابن كتذكار األعمال
ــهداً مش القارئ معطياً واألوربية العربية ــادر املص من كثير ــى إل
أصول من من هم تطرق إلى عندما نوعه فكان فريداً من مفصالً

بني الليبيني. من أوربية

أيفانز أيدوارد اإلجنليزي، األنثروبولوجيات عالم أيضاً ومما أفادني
خالل دراساته من مقربة على كان الذي (1902-1973م)، بريتشارد
Sanūsi of برقة في ــية السنوس عن وخاصة عمله الرائد القيمة
اإلدارة عمال من كان عندما 1949م ــنة س أجنزه الذي Cyrenaica

الثانية، ــة ــرب العاملي احل بعد برقة ــي ف ــة البريطاني ــكرية العس
إلى ــاع واألنثروبولوجي االجتم ــم ــي عل ف ــتاذاً ثم عمل أس ومن
ــفورد اكس بجامعة All Souls في كلية زميل برتبة كونه ــب جان
ــية السنوس ظاهرة ــة دراس على في برقة عكف فقد ــة، العريق
قيمتها اعرف ــم ول جداً، جيدة ــة وكانت دراس وقبائل، ــة كطريق
محمد العظيم، ــي املؤرخ السنوس بأعمال ــتعنت اس إال بعدما
زيادة، ــور نقوال البرفس كتبه - مبا حد ما وإلى - ــهب األش الطيب
والتي تناولت الدجاني صدقي أحمد الدكتور ــالة ماجستير وبرس

مختلفة. زوايا من عدة السنوسية جميعها

إثارًة ــد تقدمها فق البربر ــع م تعاملت التي ــادر املص عن ــا أم
محمد ــتاذ األس ــي التونس قدامى” ملؤلفه ــرب ع ــاب “البربر كت

إلى ــارءه ق يقود أن املتميز ــلوبه بأس أراد ــذي ال ــاوي العرب ــار مخت
وهذا العربي1، ــي القوم لها التيار يروج البربر التي ــة ــرة عروب فك
ــتاذ ملقدرة األس إبرازاً ــه ولكن مؤلفه، أو ــف املؤل في ــاً قدح ــس لي
أفكار في خدمة العالية البحثية إمكانيته في توظيف العرباوي
باحث لنا القول بأن أي ــى يبق “مؤدلج”. بعضها لعل ــات ومعلوم
من فيه العمل ملا هذا إلى أن يرجع عليه االمازيغية ــألة في املس
أن وأعترف والتمعن، للجدل مثيرة ــتنباطات قيمة واس معلومات
التي التحديات بعض لي كثيراً وشكل ــتوقفني اس الكتاب هذا
العرباوي ــتاذ كتاب األس وفي موازاة رغم جدليته، آفاقاً لي فتحت
كتاب: “سكان وخاصة بازامه األستاذ من كل كتابات اصطحبت
املؤرخ ملؤلفيه (البربر) the Berbers ــاب وكت التاريخ”2، في ــا ليبي
ــيدة األمريكية الس اآلثار وعاملة مايكل برت ــور الدكت البريطاني

فنتريس3. اليزابيث

ــر أث كان ــد ــاص فق خ ــذاق م ــني الليبي ــني للمؤرخ كان ــد لق
املؤرخ كتابات ولعل للطعام. كامللح ــة الدراس هذه في كتاباتهم
ــلوبه وأس (1890-1986م) ــزاوي ال أحمد ــيخ الطاهر املفتي الش
اقترنت ما إذا عظمى، فائدة ذو املعهودة بليبيته التراثي التقليدي

بازامه. محمد األستاذ ونظيره نده أطالعات وسعة بخبرة

العربية  للثقافة القومي الس ــورات منش - قدامى عرب البربر - العرباوي - 1 
.1993 املغرب - -

لبنان - األوروبي العربي الثقافي - دار احلوار التاريخ في ليبيا سكان - - بازامه 2
قاريونس جامعة ــورات منش ما قبل التاريخ - في عصور ليبيا تاريخ - ت .1994 -
مكتبة ــورات منش - التاريخية جذوره في ــم االس هذا ليبيا تـ-  .1973 - ليبيا -

.1965 - ليبيا - قاريونس
Elizabeth Fentress, the Berbers, Blackwell, Britain, 1996. Michael 
Brett 
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املؤرخني الطرابلسيني بشيخ الزاوي الشيخ وصفت أن ــبق س
وكمال جمال ــني ألنهما البرقاوي املؤرخني بعمدة بازامه ــتاذ واألس
ــيخ الش لقد كان الليبي. التاريخ مكتبة البعض وأثريا بعضهما
ــاء ردحاً اإلفت تولى ــا، ليبي في ــة املالكي ــاء علم من ــاً عامل ــزاوي ال
ــالمي مصادر التراث اإلس على ــه كتابات في واعتمد ــن، الزم من
األزهر قرب غربته في مرابطاً قضاها التي الفترة من ــتفيداً مس
عاشها التي الليبية الشفوية للرواية اعتماده كذلك ــريف، الش
احلظ القالئل ذوي ــن بازامه م ــتاذ األس كان ليبيا، بينما ربوع ــي ف
أثناء والغربية معاً العربية املصادر ــن م وافر بنصيب نهلوا الذين

ولبنان. وقبرص إيطاليا في غربته

في جميعها مؤلفاتهم ــة مناقش املرء ــتطيع يس ال ولألمانة
لفائدتها. ــقفاً س حتديد ــتطيع ال نس قيمة من لذلك ملا ــة عجال
ــيخ الش بأن كتب والترخص اإليجاز ــن ــيء م بش نقول ذلك ومع
(1985م) وأعالم ليبيا العربي في تاريخ الفتح مثل الطاهر الزاوي
البلدان ومعجم (1970م) ــرب الغ طرابلس ووالة (1970م) ــا ليبي
العربية ــة املكتب أثرى ــا مم أنها على ــرزت ب ــد ق (1968م)، ــة الليبي

والليبية.

ُعمد الوافرة (1923-2000م) ــه بازام ــتاذ محمد األس كُتب أن
(1968م) التاريخ عبر وبنغازي (1994م) ــة برق تاريخ خاصة بذاتها
وليبيا (1994م) ــالمية اإلس األمة تاريخ في والقومية الدين ــر وأث

(1972م). الراشدين اخللفاء عهد في

مَن ــا مبا معه التعامل ــد بع ولكن ــات حتدي بعض ــي واجهتن
جزءاً لتصبح أكلها وآتت أينعت عنده من بفتح ــي عل تعالى اهللا

إلى قد أضافت تكون أن آمل التي ــادة اجل ــاهمة واملس من النتائج
اسميته ما ظاهرة دراسة املثال سبيل على التأريخي، أذكر اجلسد
هذا فيها ــتخدم يس التي األولى املرة هذه ولعلمي “التكرغل”، بـ
هذه فيها وناقشت شرحت حيث األكادميية الدوائر املصطلح في
مجتمعنا في ثقيل وزن ذات عزيزة ــريحة ش تناولت التي الظاهرة
ــب النس لعالقة ــن نفي م ــة عن هذه الدراس ــا نتج ــي، وم الليب
هديت التي ــدت القرائن أك بينما والكراغلة، بني الترك ــة املزعوم
بربرية/عروبية، كذلك جذور من ليبيون الكراغلة مجمل ــا أن إليه
والترهيب الترغيب بني التعريب باب في بسطتها التي ــاحة املس
العروبيني من املتخندقني ــض لبع القلق من ــيئاً أحدثت ش والتي

النقاش. ضفتي على ونظرائهم األمازيغ

حيث ــني، املرابط ــن م ــم وصنوه ــراف األش ــي عن ــب ــم يغ ل
والتاريخية، اللغوية جذورهم فيه ناقشت كامل بباب خصصتهم
ألداء االجتماعي وضعهم من طورت التي ــية الطقوس والظروف
خلفيتهم على استناداً ــي وسياس اقتصادي هو منها ما أغراض

الروحانية.

ــرح تش ــر خريطة عش بأربعة النقاش دعمت على ذلك عالوة
دول في الليبية ــل القبائ ألبناء وكذلك في ليبيا، ــي القبل التوزع
أن ــتطعت اس تعالى اهللا بفضل إنني ــاح ارتي بكل وأقول ــوار، اجل
والية كل أخذت حيث اخلرائط، ببعض الثالثة ليبيا ــص أقاليم أخ
ــت لوالية طرابلس جعل فمثالً ــا قبائلها، عليه ووزعت حدة ــى عل
ــراف، واألش للمرابطني ــرى وأخ والبربر ــرب للع ــدة واح ــني خريطت
لفزان نظراً بخارطة واحدة اكتفيت لبرقة، بينما والشيء نفسه
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الرملية. سيوفها بني سكانها وتناثر الصحراوية مساحتها لكبر

الغريغوري بالتقومي تعرف التي اإلفرجنية التواريخ بأغلب أردفت
ــة ــح الرؤي تتض ــى حت ــري الهج ــا تقومين Gregorian Calendar

واملسميات األسماء ولتفحص األحداث، لتسلسل للقارئ املتتبع
ملؤلفه البرفسور Islamic Dynasties بكتاب استعنت وتواريخها
حكام املسلمني سالالت وأسماء فيه ــرد الذي س كليفورد بوزورث
من وملزيد ــم. تاريخه ــم ومحطات التراج ألبرز ــز موج تقييم ــع م
الكتاب ــس لنف ــة املعرب ــخة النس إلى ــاً أيض ــتندت اس ــة الدق
واملعلومات ــماء األس لي ــدت أك التي اللبودى ــني حس ــتاذ لألس
ذلك وللحق كان ــا العربية، مصادرن في عليها املتعارف ــة املطلوب
M.E. مجلة وصفته بالثقة كما دوماً واجلدير احلاضر املرجع مبثابة

.Journal

حتى متغيرة بكثافتها ــبعة الس البحث أبواب طبيعة ظلت
أكبر من عدد في متناول لتكون وجهت الدراسة لذلك حلظة، آخر
مجرى أهداف في ــب يص ما وهو ــاربهم مش اختالف على القراء

البداية. منذ التي وضعت له العلمي البحث

في بعدها شرعت للبربر، العرقية باخللفية عنى األول فالباب
وصفاً األكادميية الدوائر في ترددت “البربر”كما لفظة ــتخدام اس
بني شيوعاً األكثر األمازيغ هي لفظة أن من الرغم على لألمازيغ،
اآلراء استعرضت منهم، كما السياسيني ــطاء والنش احلقوقيني
القول إلى بعضها ذهب التي العرقية البربر أصول في ــة املتضارب
من وغيرها ــني ــم هند-أوروبي بأنه قال ــض والبع عروبيني ــم بأنه

القطر في البربر قبائل أهم إلى بالنظر الفصل وختمت ــوال، األق
فصالً لتصفح ــت خصص كما التاريخية، ــم وخصائصه الليبي
واتصالها بالبربر أفريقيا ــمال لش ــالمية اإلس العربية الفتوحات
عن بفصل ــاب الب هذا ــت وأنهي ــلمة عليهم، األس ــة عملي ــر وأث
ذلك عن وما نتج ــليم وُس هالل وخاصة بني العرب هجرات قبائل

اخلصوص. وجه على كلي لليبيا وشبه جذري تغيير من

مرت التعريب التي قضية إلى تطرق فقد الباب الثاني ــا أم
وترهيب في من ترغيب ــا البارزين لقطبيه كان املنطقة، وما بها
اإليجابيات تفحصت ــل األول الفص حدة، ففي على كل ــني فصل
ــالم اإلس واحتل التعرب، تبني إلى األصليني ــكان الس رغبت التي
خاطر طيب عن التعريب عملية ــيير تس في ــة رئيس فيها مكانة
استكشاف على اآلخر الفصل في عكفت بينما دينية، العتبارات
اضطروا مكرهني التي مبوجبها على البربر وقعت التي الضغوط

التعرب. إلى

للشواطئ العثمانية فيه النجدة استعرضت الثالث والباب
تركي تأثير عثماني من ترتب عليه ليبيني وما وإحلاح بطلب الليبية
بنزوح البلد “عثمنة” تزامنت هذه األثناء وفي الليبي، اتمع ــي ف
للجوء اضطرهم بلدهم الذي في األكبر ومصابهم ــيني األندلس
عن ذلك من نتج وما الليبي، الساحل إلى ومنها ــالم إلى دار اإلس

الليبية. البوتقة في واجلهوية اخللفيات العرقية لهذه متازج

العثمانية بواجباتها تركيا التزام مدى ــة الدراس هذه تناولت
الرد على مبثابة كان ــذي ال األمر ــني الليبي الدين في اخوتها ــاه جت
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كذلك والتخلف، اجلهل مجاهل في البلد تركيا بإدخال اتهم ــن م
ــوا انهم نس حتى الليبيني بأخالق وتخلقوا ــوا تعرب ــراك الذين األت
التركية جذورهم عن ــهم بأنفس ينأون ليبيني واصبحوا جذورهم
األولى اللبنات ــي وضعت الت القرمانلية دولتهم في فعلوا ــا كم
الدولة عن كامل استقالل بشبه متتعت التي الفتية لدولة ليبيا

األم. العثمانية

ــذي تناول ــالف ال الس من الباب نزعاً ــزع انت والبـاب الرابع
في أدخل ــا مم ليبيا، ــي ف ــارية االنكش ــكر وعس العثمنة ــة قضي
ظاهرة فيه وشرحت الليبي، القبلي الداخل مجاهل ــاف استكش
حتول الكراغلة وكيف بحزب عرف ما تأسيس “التكرغل” ودرست
ــوس وبأبجديات التزمت بالقام ــة قبيل إلى ــي احلزب التجمع ــذا ه
ومن تصنع الدولة أن ــتطاعت اس وكيف الليبي، القبلي ــل العم
بعض مصاحلها من ــة ــا بالضرورة خلدم أوجدته قبيلة ــم ترعى ث
من مجملها في ــاحقة س وأغلبية األوربية ــة العثماني ــر العناص

والعرب. البربر البلد سكان

واملرابطني ــاط الرب ــم عال ــرح لش ــعى س اخلامس والبـاب
لغوياً ــني املرابط ــي أصول حققت ف حيث ــا، في ليبي ــراف واألش
في ــتعرضت اس كما ــراف، األش العلويني جذور كذلك ــاً، وتاريخي
ــعائرها، وش ــه، والصوفية وطرق ــوف التص ــاب ــذا الب ه ــول فص
ــيع ورواسبه بالتش التصوف وعالقة والدولة، اتمع في وتأثيرها

الليبيني. بني

ــرة وعالقة الهج ــببات مس ــي ف ــر نظ السـادس والبـاب
هاجر ــن م أحوال ــتطلع ليس ــث البح ــب ــا، وذه به ــية السنوس

وتونس مصر ــا منه أخص التي ــوار ــى دول اجل إل ليبيا قبائل ــن م
غرب بني أيضاً ــة الداخلي الهجرة ــى إل الباب هذا وتطرق ــاد، وتش
من الليبية القبائل بعض عانته ما ــتعرض واس ــرقها، وش البالد
مثل أوالد برقة ــل ــت بأقوى وأكبر قبائ كالنكبة التي حل ــاء إقص
عدداً في العرب ــل قبائ اكبر اآلن من ــالن متث اللتني واجلوازي ــي عل
بعض على الضوء من شيئاً الباب هذا سلط كما العربية، مصر
اجلوار كعائلة دول ــأن كبير في ش لها اصبح الليبية التي العوائل

احلديثة. تونس دولة املصراتي مؤسس بورقيبة احلبيب

من فكان لهذا الدراسة، ــك اخلتام مس كان السابع والباب
هذا يُفرد أن ــي الليب اتمع مكونات ــتعراض اس بعد ــي الطبيع
ليبيا في ــة ومفهوم القبلي ــات القبيلة خصوصي ليدرس ــاب الب
واملغرب العربي ــرق في املش ــن أخواتها ع ما ــيئاً ش التي تختلف
ليبيا، في ــارها وانتش العرب قبائل تدفق مع ــالمي، فتوقف اإلس
ــعادي الس قبائل بني والروحية املصيرية العالقات ــور تط ثم ومن
احلضر ــني ب والوطني ــي املعيش ــل التواص ــك ــني، وكذل واملرابط

والبدو.

وبالتالي استقلت ــتغنت اس التي القبيلة، القتصاد كان لقد
املهمة ــث اجلوانب البح فحص حيث ــارز، ب حضور الدولة، ــه عن ب
القرمانلية، وخاصة ــة، الدول انتباه الذي جلب االقتصاد ــذا ه من
في املتمثلة مالية ألغراض القبائل هذه على ــيطرة الس لضرورة
وأعراف دروب من ــم بينه ُعرف فيما وطريقة حتاكمهم ــات، اجلباي
قوانينها إلى واستندت السماء شريعة من روحها التي استمدت

الصحراء. شريعة



ؤرخ...

2223

إلـٍخؤجلٍؤٍخ�حن الخؤر
ــهمت أس قد ــة هذه الدراس أن تكون ــل األم ــي حدان ــاً ختام
االجتماعي ــا تاريخن ــرات في ثغ بعض ــد وس الهوة تضييق ــي ف
تقلبات ــن ع نتجت التي ــر الظواه ــض بع ــرت ــي، وفس السياس
ــالمي اإلس العربي الفتح تلت ــي الت عبر القرون ــي الليب ــع اتم
ما نوعا ــا التي بعده القرمانلية ــة الدول ــام قي حتى ــة للمنطق
حالته على القبلية تركيبته في ما حد إلى الليبي اتمع استقر

هذا. يومنا حتى

للنقاش ــدداً ــيرجع مج س املوضوع ــذا ه أن ــه في ــك ش ال مما
وإمنا ــب فحس الليبي ــى اتمع عل فقط ــس لي له أثر ــيكون وس
تكون أن أمتنى كما ــا، بليبي ــية السياس وعالقتها اجلوار دول على
أهل من اتصني لدى ــغفاً وش اهتماماً أثارت قد ــة الدراس هذه
توصلت إليه فوق ما يبنوا أن على احلقيقة وطالب واملعرفة العلم
أو فاتني ما وإضافة ــتدراك وتصويب واس مجال البحث ــيع بتوس

عنه. غفلت

إنسان ال يكتب رأيت إني األصفهانى: قاله ما أردد النهاية وفي
زيد ولو ــن، أحس لكان هذا غير لو غده: في قال في يومه، إال كتاباً
العمل هذا في كان ــا م وأقول؛ فاختم ــن ...  يستحس لكان ــذا ك
وما وحده، هللا تعالى يرجع فالفضل ــدة، صواب وفائ من املتواضع
على وأنا مسئول يدي، صنع فهو من نسيان أو من خطأ فيه وجد

املأل. ومن ثم تعالى، اهللا ذلك أمام

رب احلمد اهللا أن ــا دعوان وأخر ــد، القص ــن وراء م ــى تعال اهللا و
العاملني

وسلم. وصحبه وآله محمد على اهللا صلى و

حتيات خالص مع

العزيز جنم عبد فرج د.

يناير, 2004م السبت, 24

لـنـدن.
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كٌططجل

ليبية هوية إليجاد ... الهوية الليبية وتبلور القبلية ــة التركيب
اآلراء وحدة عن وناجتة الوطنية، ــة املصلح أملتها هوية مقبولة،
الليبيون ــم انقس األصل، لتأصيل وحدة ــرر املب الديني ــعور والش
هذا ومت ــة، للدول ورجاالت ــدة، للعقي ــاة وحم ــراس للوطن، ح إلى
ــتطع يس لم قبلية في قوالب ــبه الكلي باالنصهار واالندماج ش

خارجها. العيش الليبيون

كان ما منها ــدة، ع اجتاهات إلى ــة النخبة الليبي ــد ذهبت لق
كان الطريق ولكن ــي نقيض، طرف على ما كان ومنها ــاً، متوافق
قد الليبية الهوية أن ــن م الرغم بالصعوبات، وعلى ــاقاً مليئاً ش
دولة أول القرمانلية، ــة الدول ــار حكم وانهي ــقوط س تبلورت بعد
لم باألحرى أو ــوا، يصل ــم ل الليبيون ــن ولك ــتقلة”، “مس ــة ليبي
املطامع كانت وحتديداً الثانية، العاملية بعد احلرب إال ذلك ــوا يدرك
1912م ــل إبري 7 في ــا ــر عنه عب ــي الت ــة اإليطالي ــتعمارية االس
ــي كارلو كانيفيا اإليطال ــكري العس احلاكم ــور منش (1330هـ)

ــات واملؤسس ــركات الش فيه ويدعو ــس طرابل في ــدره أص ــذي ال
الدولة مخطط بها ورسم التجاري، ــجل في الس تسجيلها إلى

العهد وليدة كانت وأن ــبق س نظرنا هي في التي الليبية احلديثة
وتقوى ــم تترعرع ل ولكنها (1123هـ)، 1711م ــنة س ــي القرمانل
احلكم ــد انهيار بع أي (1251هـ)، 1835م ــد بع ما ــنوات س في إال

القرمانلي.

في ــكلت تش أحد، ولهذا على حكراً لم تكن الليبية ــة الهوي
فيما أدت ــة، مهم تآلفية ــر عناص ثالثة كلها من ــا”  “ليبي ــوع رب
ومازالت القاعدة كانت الوطني. ــعور احلس والش تنامي إلى بعد
القبائل إليها ــتند تس التي القبلية هي الرابطة ــذا ه يومنا إلى
خلدون سماها ابن التي تلك وهي ومتاسكها، وحدتها في الليبية
الواحد بالنسب والشعور القرابة عن حلمة الناشئة (العصبية)،
عنها وتولدت سواهم، من يداً واحدة على القبيلة أفراد يجعل ما
إلى تطورت ثم ــب، ومن والنس الدم في القربى االعتزاز بذوي روح
االنتماء وإلى الدين، والسلطان للذود باسم الشوكة إلى احلاجة
االخوة مبد التاريخ تتمتع عبر كانت التي اجلوار دول عن إلى بلد مميز
األولى وللمرة ولكن بينها، الذي وحد والديني والعرقي ــي اجلغراف
يختلفون من بأنهم “الليبيون” ــعر ش ــي السياس الصعيد على
وبرعاية ــة قبلي ــي قوالب مت ف وهذا ــم، غيره عن ــة املواطن ــث حي
التفاعالت. هذه بني ومظلة توحيدية كشعار سياسي اإلسالم

البربر في املتمثل احمللي األصلي العنصر هو ... األول العنصر
بحيث وتصاهر ــح تالق ــتعرب في واملس العربي املمزوج بالعنصر

.15 صـ التاريخية في جذوره االسم هذا ليبيا: - - بازامه 1
ــوم املرس كانت قانون أو ــي ــوم ملك مرس ــا في ليبي ــم فيها اس ــرد ي ــرة وأول م
انتداب بخصوص ــطس 1912م، وكانت أغس أول بتاريخ (1133) رقم ــي اإليطال
اهللا رحمه بازامه نقل األستاذ كما ... ليبيا في اإليطاليني للعمل القضاء رجال

أعاله. املصدر في

ومسرح  كعاصمة طرابلس ومدينة بطرابلس الغرب - تعرف حينذاك كانت - 2 
عمليات.

أدبية إنسانية ومباحث وحضارة آفاق إسالمية واألندلس: املغرب - الشكعة - 3
.262-259 صـ



ؤرخ...

2627

إلـٍخؤجلٍؤٍخ�حن الخؤر
مع االخوة روابط لتقوية اإلسالمية، العربية الهوية اجلميع تبنى
على ال تقتصر ــة والعروب ــالم، واإلس العروبة حيث من ــوار اجل دول
لتأكيد بالعربية يقصد بها الناطقون ولكن ــباً عرب نس من هم
حتمت عليهم ــية سياس وظروف بيئة في ــالمية اإلس هويتهم

واملستوطن. الوافد بني االمتزاج واالنصهار

عليها الضرورة نصت جذرية تغيرات التمازج ـــمل هذا ش لقد
وثقافة ــميات ومس ــة ــة ولهج من لغ ــاة احلي ــل مفاص كل ــي ف
وأولويات ــون وفن وزي وطعام ــران وعم وتقاليد ــادات وع ــاد واقتص
استراتيجياً كان خياراً االندماج فهذا الخ، .. ــتقبلية مس وحتديات
التخوم على ــام ووئ بأمان معاً للعيش ــرورة والض احلاجة ــه فرضت

الدين. في من يخالفهم وبني بينهم تفصل التي السياسية

األول العنصر أفرزها تلك النخبة التي هو ... الثاني العنصر
تقوم ــية سياس كوادر ومؤهالت احلاجة الروحية ولتأهيل ــة لتلبي
هذه اإلسالم. وهو املشترك القاسم عن مصاحلهم والذود برعاية
مع التي أتت ــرب الع قبائل وهي املرابطني، ــل قبائ هي ــريحة الش
ــالمية اإلس الدولة ثغور على ورابطت البربر مع وامتزجت الفتح
في “املرابطون” وجتربة عن تاريخاً واختلفت باملرابطني، ــميت فس

ــراف األش وخصوصاً - ليبيا ــي و”املرابطني” ف ــى. األقص ــرب املغ
العلويني البيت أهل لساللة وسبباً نسباً انتسبوا من أي - منهم
ليبيا فقط في ليس بأدوار كبيرة قاموا ومن ثم حتديداً، احلسنيني 
به عرفوا نتيجة ملا ــالمي اإلس العالم من ــتى ش بقاع ــن في ولك
ــالمية، وتأكيد العروبة اإلس القضايا ــرة لنص وإيثار ــن تضحية م
االنتماء أراد ــن م ــالمي مفتوحة لكل إس منطلق من ــة كقومي
بني الهوة جسر في دوراً كبيراً املرابطة لعبت القبائل حيث إليها،

اتلفة. الليبية األقاليم شرائح جميع

جلهم في وهم ــي، الكرغل العنصر هو ... الثالـث العنصر
من العثمانيني اجلند أبناء إلى األصليني باإلضافة البلد أبناء ــن م
الليبيني من جيل نتج منه احملليات، بالنساء تزوجوا مختلفة أعراق
تنظيماً الليبية والقبلية لغة والعربية ديناً اإلسالم إال يعرفون ال
البعد الوطني وهو ثالثاً، بعداً األولني ــن العنصري أضفى على ما
البعد ــم دعائ ــى أرس الذي ــي العروب ــو وه األول ــر للعنص ــاً دعم
الثاني) (العنصر ــراف واألش املرابطني ــريحة ش وناصر ــي، القوم
الكراغلة لذا كان اإلسالمي. الوعاء على احلارس متثل كانت التي
ذات الليبية ــة الهوي ــدت أك التي البارزة ــة ــريحة الليبي الش هم
الدين، وليبية ــالمية وإس واالنتماء، اللغة عروبة ــة: الثالث األبعاد
في تنظيمية كأداة ــة بالقبيل اعترفت ــك وكذل والهوية، ــن الوط
ومؤسسة سياسية احلكومة،  في اآلالت املهمة من وآلة اتمع

لإلمام ــيع تش ملن بترخص ــتخدم يس جامع مصطلح (العلويني) العلويون - 4
الدينية وشعاراتهم اتهم لتظاهر انتمى ملن أو لساللتهم وانتسب وأوالده، علي
انبثقت ــالمي. اإلس التاريخ ــر بالغ في تأثي ولهم بارزاً دوراً ــوا لعب ــية، والسياس
(اإلمامية)، مثل االثنا عشرية ــالم اإلس دائرة هم في من منها عدة فرق عنهم
بفروعها كالقرامطة اإلسماعيلية  مثل املسلمني خالف ومنها من ؛ والزيدية
باسم قامت وقد هذا البهائية. وكذلك والنصيرية، والدروز والبهرة ــني واحلشاش
ــة واالدارس والفاطمية، أمرها، بادئ في ــية العباس ــهرها اش عدة دول العلويني
بنت فاطمة الزهراء من طالب أبي بن علي بن احلسن إلى اإلمام نسبة احلسنية

والسالم. الصالة افضل عليه الرسول

من  وهم سنة. 124 ملدة ليبيا حكمت التي القرمانلية 5 -من الكراغلة األسرة
واالنتماء املولد والنشأة وليبييو واللغة، اخلؤولة وعروبة ــلمة، مس تركية أصول

واملوطن.
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إلـٍخؤجلٍؤٍخ�حن الخؤر
الصبغة ــا عليه أضفى ــا م ــا، معه ــن التعامل ميك ــة اجتماعي
ــات مؤسس ــتوى مس على بها معترفاً يكن لم ــي الت ــرعية الش
بل الداخلية، ــة الدول ــؤون ش ــيير في تس فعال ــو كعض ــة الدول
الدول مع ــل التعام في اخلارجية ــا عالقاته ــتوى مس على أحياناً
ال تتصادم ــية لكي هامش ولو بصورة نفوذاً لها وجعلت ــرى، األخ
ــنفرد لكل س وعموماً أرض الواقع،  فعالة على قوة لكونها معها
حدة على كل للبحث ــة كافي ــاحة مس العناصر الثالثة هذه من
في ونفوذ اعتبارات من لها وما االجتماعية تركيبتها إلى للتعرف

واخلارجية. الداخلية وانعكاساتها الليبي، الفضاء

الليبي اتمع في الهامش على كانا ثانويان ــران عنص وهناك
درجة أو التاريخ ــي ف ــاويني متس غير وهما اليهود والزنوج، ــا وهم
يرجع فاليهود الليبي. اتمع ــي ف انصهارهما مدى أو ــا تفاعلهم
الفتوحات وبعد ــدم في ليبيا، الق في ضاربة عصور إلى ــم وجوده
األهالي، مع وامتزج منهم عدد أسلم وقد ليبيا، وتعرب اإلسالمية
في ليبيا حتى غادرت في عزلة على حالها الباقية بقيت والبقية
لم حال، فاليهود أي وعلى فلسطني، ــة في النكس بعد 1967 أي

عن عزلة في ــوا عاش دائماً الوطن بل أبناء من ــهم يعتبروا أنفس
أو ــية ــهامات سياس إس أية لهم تكن ولم الليبية، احلياة مجاري
ما يعود اخليرات ــن م عليهم تدر كانت ــارة التي التج ــوى أدبية س
عن ذلك تأخذه منهم احلكومات، ولم يكن ما إال ــم وحدهم عليه
االبتزاز دائماً، ــة جباية الضرائب وسياس حال هو كما خاطر طيب
في إلدماجهم مؤيدة تكن لم عامة بصفة اتمع نظرة وكذلك

اجلانبني. بني وتبادل الثقة لعدم توفر الشعبية احلياة

التاريخ عبر املظلومون املكافحون الزنوج هم اآلخر والعنصر
جتارة الرقيق ليبيا إلى ــرتهم، جاءت بهم بش لسواد ــيء إال ال لش
فاصبحوا اإلنسانية، الصفات من ــاوية املتجردة ــية املأس الوحش
في آثاره ــه الذي ل هذا اجلزء ــي، الليب ــيج ال يتجزأ من النس ــزءاً ج
هذا في ــعني ال يس ــة. خاص ــة بصف واألدب ــة ــون والرياض الفن
أبناء من ــلمة املس الفئة هذه ومحنة نكبة عن التحدث ــث البح
من به حتلت مما قليــالً لتوفى ــتقالً مس بحثاً ــتحق تس ألنها ليبيا
اجلبني له يندى ــيء ش ما حدث لهم ألن وصفح، ــماحة وس ــر صب
استغالل في ــاني إنس ــع جش ولكنه ليبيا حكراً على ليس وهذا
التعاليم عن رغماً عرف باجلشع في عالم اإلنسان ألخيه اإلنسان
والصدر بقية العمر في كان وإذا املتسامحة، السمحة السماوية
اهللا بإذن ــر آخ وزمان مكان في ــتفاضة باس ــأتطرق له س ــاس أنف

تعالى.
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