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الخمس، كلية اآلداب  جامعة المرقب /عن  تصدر  ة  سنوينصف  مجلة علمية ثق افية محكمة  ال
المعنية بالمشكالت والقضايا المجتمعية المعاصرة    ةوتنشر بها البحوث والدراسات األكاديمي

 في مختلف تخصصات العلوم االنسانية. 

فقط، وال تعكس  راء أصحابهاآتعبر عن وردت في هذا العدد التي والكتابات كافة اآلراء واألفكار  -
  بالضرورة رأي هيأة تحرير المجلة وال تتحمل المجلة أية مسؤولية.

 

 

 المراسالت إلى العنوان اآلتي:تُوّجه جميع 

 العلوم االنسانية  ة تحرير مجلة أهي

 مكتب المجلة بكلية اآلداب الخمس جامعة المرقب 

 الخمس /ليبيا

 ( 40770)ص.ب 

 د.على( 00218924120663)هاتف 

 د. انور(  00218926308360او ) -(د .احمد 00218926724967 ) 

  journal.alkhomes@gmail.com    البريد االلكتروني:

 journal.alkhomes@gmail.com: على الفيس بوك المجلة صفحة

 

 

 

 قواعد ومعايير النشر  

تهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث األصيلة التي تتسم بوضوح المنهجية ودقة التوثيق  -
سالمية والشعر نجليزية والدراسات اإلت المتخصصة في اللغة العربية واإلفي حقول الدراسا
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واألدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم االجتماع والتربية وعلم النفس وما يتصل بها من 
 حقول المعرفة.

ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقامة داخل الجامعة على  -
 أن ال يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة.

لنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة بالعلوم اإلنسانية نشر البحوث وا -
واالجتماعية ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية الهادفة إلى تقدم المعرفة العلمية 

 واإلنسانية.

ترحب المجلة بعروض الكتب على أال يتجاوز تاريخ إصدارها ثالثة أعوام وال يزيد حجم  -
مطبوعتين وأن يذكر الباحث في عرضه المعلومات التالية )اسم  العرض عن صفحتين

 -اسم الناشر-عدد صفحات الكتاب-مكان وتاريخ النشر -عنوان الكتاب -المؤلف كامالا 
 تكتب البيانات السالفة الذكر بلغة الكتاب(. -نبذة مختصرة عن مضمونه

 ضوابط عامة للمجلة

يه الهادف ويحتوى على مقومات ومعايير يجب أن يتسم البحث باألسلوب العلمي النز  -
 المنهجية العلمية في اعداد البحوث.

ُيشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرت أو قدمت للنشر  -
في مجلة أخرى أو أية جهة ناشرة اخرة. وأن  يتعهد الباحث بذلك خطيا عند تقديم البحث، 

بكافة الشروط والضوابط المقررة في المجلة، كما أنه ال يجوز يكون  وتقديم إقراراا بأنه سيلتزم
 دكتوراه( منشورة، أو كتاب منشور. –البحث فصال أو جزءاا من رسالة )ماجستير 

أو بأية لغة أخرى، بعد موافقة لغة المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثا باإلنجليزية  - 
 ة التحرير.أهي
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بحقها في عدم نشر أي بحث وُتعدُّ قراراتها نهائية، وتبلغ الباحث ة التحرير أتحتفظ هي -
ذا لم يتقرر نشر البحث، ويصبح البحث بعد قبوله حقا محفوظا للمجلة وال إباعتذارها فقط 

 يجوز النقل منه إال بإشارة إلى المجلة.

، كما ليةية أخرى بعد نشره في مجلة الكال يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علم -
 ال يحق له طلب استرجاعه سواء ُقبَل للنشر أم لم يقبل.

، بعرضها تخضع جميع الدراسات والبحوث والمقاالت الواردة إلى المجلة للفحص العلمي -
ة التحرير على نحو سري أعلى ُمحك ِّمين مختصين )محكم واحد لكل بحث( تختارهم هي

ة أخر وذلك حسب تقدير هيآلى محكم إ يرسلن ألتقدير مدى صالحية البحث للنشر، ويمكن 
 التحرير.

يبدي المقيم رأيه في مدى صالحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعماا بالمبررات على  -
أن ال تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تاريخ إرسال البحث إليه، ويرسل قرار المحكمين 

 النهائي للباحث ويكون القرار إما:

 ن تعديالت.قبول البحث دو *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

ة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذ كان المقال أو أتقوم هي-
البحث في حال يسمح بالتعديل والتصحيح، وفي حالة وجود تعديالت طلبها المقيم وبعد 

بحث للنشر قبوالا مشروطاا بإجراء التعديالت يطلب من الباحث ة على قبول الأموافقة الهي
األخذ بالتعديالت في فترة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ استالمه للبحث، ويقدم تقريراا يبين 

 فيه رده على المحكم، وكيفية األخذ بالمالحظات والتعديالت المطلوبة.

من حق المدقق اللغوي أن يرفض ترسل البحوث المقبولة للنشر إلى المدقق اللغوي و  -
 البحث الذي تتجاوز أخطاؤه اللغوية الحد المقبول.
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تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها إلى المجلة من المحكم، على أن تكون مستوفية  -
 الشروط السالفة الذكر.

الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة كما أن هيئة تحرير  -
 مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث. المجلة غير

مختصرة قدر اإلمكان تتضمن االسم الثالثي للباحث  ((cvترفق مع البحث السيرة علمية  -
لكتروني وقسمه، وأهم مؤلفاته، والبريد اإلخصصه الدقيق، وجامعته وكليته تودرجته العلمية و 

 والهاتف ليسهل االتصال به.

 ة التحرير.أفي المجلة لمعايير فنية تراها هييخضع ترتيب البحوث  -

 لى مكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، او ترسل إلى بريد المجلة اإللكتروني.إتقدم البحوث -

بالغ الباحث إو صندوق البريد يتم ألكتروني رسال البحث عن طريق البريد اإلإ ذا تمإ - 
 بوصول بحثه واستالمه.

و إبداء رغبته في عدم متابعة إجراءات أة سحبه لبحثه يترتب على الباحث، في حال -
 التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.

 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

عنوان البحث: يكتب العنوان باللغتين العربية واإلنجليزية. ويجب أن يكون العنوان  -
لمنهجية العلمية من حيث مختصرا قدر اإلمكان ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع ا

 اإلحاطة واالستقصاء وأسلوب البحث العلمي.

و المؤسسة أيذكر الباحث على الصفحة األولى من البحث اسمه ودرجته العلمية والجامعة  -
 األكاديمية التي يعمل بها. 

 أن يكون البحث مصوغاا بإحدى الطريقتين اآلتيتين:_-



7 
 

مة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته ومدى الحاجة البحوث الميدانية: يورد الباحث مقد :1
إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث الكلمات المفتاحية )مصطلحات 
البحث(، ثم يعرض طريقة البحث وأدواته، وكيفية تحليل بياناته، ثم يعرض نتائج البحث 

 ومناقشتها والتوصيات المنبثقة عنها، وأخيراا قائمة المراجع.

البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث مبيناا فيها أهميته  :2
وقيمته في اإلضافة إلى العلوم والمعارف وا غنائها بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك إلى 
أقسام على درجة من االستقالل فيما بينها، بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن 

موضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم الموضوع بخالصة شاملة إطار ال
 له، وأخيراا يثبت قائمة المراجع.

واحدة منها  (A4يقدم الباحث ثالث نسخ ورقية من البحث، وعلى وجه واحد من الورقة) -
يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية، والنسخ األخرى تقدم ويكتب عليها عنوان البحث 

 (.MS Word( باستخدام البرنامج الحاسوبي)Cdفقط، ونسخة الكترونية على)

صفحة بما في ذلك  30صفحة وال تزيد عن 20يجب أال تقل صفحات البحث عن  -
 وقائمة المراجع . صفحات الرسوم واألشكال والجداول

( كلمة لكل منهما، 150نجليزية( في حدود )لبحث ملخصان )باللغة العربية واإليرفق مع ا-
يتجاوز الصفحة  وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة عنوان البحث وال

 .الواحدة لكل ملخص

سم، المسافة  2.5سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش األخرى  3ُيترك هامش مقداره  -
 Times New Romanبين األسطر مسافة ونصف،  يكون نوع الخط المستخدم في المتن 

لألبحاث باللغة  Simplified Arabic 14للغة االنجليزية و مسافة و نصف بخط  12
 العربية.

أشكال وصور في البحث يكتب رقم وعنوان الجدول أو الشكل في حالة وجود جداول و  -
والصورة في األعلى بحيث يكون موجزاا للمحتوى وتكتب الحواشي في األسفل بشكل مختصر 
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كما يشترط لتنظيم الجداول اتباع نظام الجداول المعترف به في جهاز الحاسوب ويكون 
 .12الخط بحجم 

والصور واللوحات  الا بما في ذلك الجداول واألشكاليجب أن ترقم الصفحات ترقيماا متسلس -
 .وقائمة المراجع

 : طريقة التوثيق

ُيشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين إلى األعلى -
ن ثبوتها في أسفل صفحات البحث، وتكون أرقام التوثيق (، ويكو 3(، )2(، )1هكذا: )

متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة 
 (. 1( فإن الصفحة التالية ستبدأ بالرقم )6األولى مثالا قد انتهت عند الرقم )

 ويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو اآلتي:-

الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق، واسم  :والأ
إن تعددت  -المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشـر، وسنته، ورقم المجلد 

والصفحة. مثال: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان. تحقيق وشرح:  -المجلدات
. 40،ص3م،ج1965، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 2عبد السالم محمد هارون، ط

 ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو اآلتي: الجاحظ، الحيوان، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق، واسم  
ورقم اللوحة أو الصفحة. مثال:  المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق، ومكان المخطوط، ورقمه،

شافع بن علي الكناني، الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور. مخطوط مكتبة 
 .50(، ورقة 424البودليان باكسفورد، مجموعة مارش رقم )

"، واسم   ثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، عنوان المقالة موضوعاا بين عالمتي تنصيص "
وباا بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والسنة، ورقم الصفحة، مثال: جرار، الدورية مكت

مدخل"، مجلة جامعة القاهرة للبحوث  -صالح: "عناية السيوطي بالتراث األندلسي
 .179م، ص1995ه/ 1415والدراسات، المجلد العاشر، العدد الثاني، سنة 

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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اآليات القرآنية بين قوسين مزهرين بالخط  تكتب -رابعا: اآليات القرآنية واالحاديث النبوية:  
مع اإلشارة إلى السورة ورقم اآلية. وتثبت األحاديث النبوية بين قوسين   العثماني﴿ ﴾

 بعد تخريجها من مظانها.» « مزدوجين 

)اسم الباحث( في عددين متتالين  هة التحرير على تكرار االسم نفسأمالحظة: ال توافق هي
 لنشر.ل ة التدريسأعضاء هيأ م جميع ماأ وذلك لفتح المجال

 ة التحرير.أهي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 االفتتاحية

 نصيحة غالية

ادته في دنياه وسبيل سع ،ودليل فالحه ،عنوان الشخص -اإلخوة الكرام  أيها -األخالق 
 ،فالخلق واألدب أمٌر رفيعٌ  ،، وما اسُتدفعت الشرور بمثلهوأخراه، فما اسُتجلبت الخيرات بمثله

بينا صلى هللا ، وقد صح عن نإلى كل فضيلة ويسوقه إلى كل خير ومقاٌم عليٌّ يقود العبد
َم َمَكارَِّم اأْلَْخاَلقِّ( مبي ِّناا صلوات هللا وسالمه عليه وسلم أنه قال َُتم ِّ ْثُت ألِّ عليه مكانة : )إِّنََّما ُبعِّ

َم َمَكارَِّم اأْلَْخاَلقِّ( ليس المراد الخلق ومنزلته العلية َُتم ِّ ْثُت ألِّ ، وقوله في هذا الحديث )إِّنََّما ُبعِّ
فهومه العام المعنِّي بهذا بم به التعامل الذي يكون بين العباد !! فهذا جانب من الخلق

؛ فالخُلق الذي يكون بين العباد بحسن بد أن يكون واضحاا جلياا لنا، وهذا أمر الالحديث
ر هللا تبارك  ،وكف األذى ،وطيب المعاشرة وبذل الندى ،التعامل إلى غير ذلك بحسب ما ييس ِّ

. ولهذا قال ث العظيمعليه وسلم في هذا الحدي وتعالى هذا جانب مما عناه النبي صلى هللا
يٍم{  غير واحٍد من السلف منهم بعض الصحابة في قوله تعالى }َوا ِّنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعظِّ

أي على ديٍن عظيم وديٍن كامل عقيدةا وعبادةا وأدباا . وقوله صلى )الخُلق: الدين( [: 4]القلم:
َم َمَكارَِّم اأْلَخْ  َُتم ِّ ْثُت ألِّ  .: يتمم األدب بجميع أبوابهاَلقِّ( أي هللا عليه وسلم )إِّنََّما ُبعِّ

 وفقكم هللا وسدد خطاكم

 هيأة التحرير                                                         
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 دور أحمد الشريف السنوسي في حركة المقاومة الليبية ضد االيطاليين

 م 1911/1918خالل الفترة  

 سعاد محمد عمر البكوش أ.

 المقدمة : 

ظهور الحركة السنوسية على   م1843لقد شهد منتصف  القرن التاسع عشر تحديدا في عام     
، وبحكم المكانة الدينية والدنيوية التي لهاا سية في ليبيا متخذة من برقة مالذمسرح األحداث السيا

في أغلب  اواسع ذاو فترة طويلة من الزمن، وأن تمتلك نتمتعت بها بان جعلتها تستمر في حكم برقة ف
مناطق ليبيا، وكان لظهورها على مسرح األحداث السياسية أثناء تولى الزعامة أحمد الشريف 

 المنطقة الشرقية سجاال من الزمن ستطاع أن يقود حركة المقاومة المسلحة فياالسنوسي الذي 
وبما وتبرز شخصيته في اعتباره ممن فضل استمرار حركة المقاومة ضد االيطاليين حتى النصر، 

أن الدراسة ترتكز على التعريف بشخصية أحمد الشريف منذ نشأته حتى توليه للزعامة السنوسية 
في المنطقة الشرقية وخوضه لغمار الحرب المسلحة ضد االيطاليين، فقد الحظت أن الشريف كان 

 ة فقط .يطمح إلى الزعامة في برقة وأن أحد أسباب الجهاد ضد االيطاليين هو إبقاء الحكم للسنوسي
وهذا ما عبرت عنه أفعاله والتي سنتناول الحديث عنها في متن البحث عن الصالحيات التي 

عنه في حكم  يا ألحمد الشريف في توليته نائباأعطاها السلطان محمد رشاد الخامس سلطان ترك
 .  مالية حسب ما أوردته بعض المصادربرقة أو في إفريقيا الش

  :التساؤالت آلتية ندراسة إلى اإلجابة عأهمية الموضوع تهدف هده ال 

 ما موقف أحمد الشريف من تقدم قوات االحتالل االيطالي لليبيا ؟ـ  1

 ؟حمد الشريفألضباط العثمانيين  من ليبيا على ما تأثير خروج الجنود وا  ـ 2

الشريف في حمد ألعثمانية و حليفتها ألمانيا على ـ ما الطرق والوسائل التي ضغطت بها الدولة ا3
 ؟  ؟ وما موقف أحمد الشريف من ذلكرنجليز في مصجره لحرب اإل
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علي المجاهدين  ؟ وما تأثير هذه الهزيمةنجليزهزيمة أحمد الشريف في حربه ضد اإلـ ما أسباب  4
 ؟على األوضاع عامة في البالدو  ؟وعلى أحمد الشريف

هذا المنهج الذي تحاول  ،لسردي التحليليهذه األسئلة اتبعت الدراسة المنهج التاريخي ا نلإلجابة ع
 من خالله الدراسة تحليل األحداث التاريخية وفق جمع المادة العلمية. 

  لفروض التي قامت عليها الدراسة:ا

ستسلموا ادين عندما رأت أن العثمانيين قد ـ تفترض الدراسة أيضا"قيام السنوسية بمساعدة المجاه1
 وسلموا البالد للعدو فإنها خير فرصة إلثبات وجودها وتدعيم مركزها. 

في حصول السنوسية على نفوذ في  أغلب أنحاء  اـ تفترض الدراسة أن لسياسة أحمد الشريف دور 2
 .لطة الدينية والدنيوية والعسكريةليبيا حيث جمع بين الس

ها خروج الدولة العثمانية من ثتر السلبية التي أحدى معرفة اآلثا: تهدف الدراسة إلأهداف الدراسة 
الك معرفة الوسائل التي لجأت إليها إيطاليا إلنهاء ذمدى تأثيرها على حركة الجهاد. وكليبيا و 

تحقق من اآلثار السلبية المقاومة ضدها من جانب  المجاهدين بقيادة أحمد الشريف السنوسي  وال
أما فيما يخص  .نجليز في الحدود الغربية المصريةب ضد اإلها دخول أحمد الشريف الحر ثالتي أحد

نه وجد أن يبحث أإال  ن الباحث على الرغم من اختياره لموضوع ربما أثير سابقاإمصادر الدراسة ف
أن هناك عدة حقائق ربما كنا  في شخص أحمد الشريف ومحاولة دراسة هذه الشخصية خصوصا

 ن عن إخراجها للوجود.يأو تغاضى بعض الباحث ،الشخصيةن عليها فيما يتعلق بهذه غير مطلعي
ي لها عالقة بموضوع الدراسة كما اعتمد الباحث على مجموعة من الوثائق األجنبية المترجمة الت

عن الوثائق العربية والتي أمكن الحصول عليها من المركز الوطني للمحفوظات طرابلس  فضال
فيما يتعلق بالمراسالت  أولية أفادت الدراسة خصوصا)مركز جهاد الليبيين سابقا( وهى مصادر 

 التي تمت بين أحمد الشريف وزعماء المقاومة في ليبيا للتحريض على الجهاد وغيرها فضال عن
ككتاب برقة العربية أمس واليوم للمؤلف محمد الطيب األشهب  مجموعة من الكتب كمصادر أولية،
كذلك كتاب جهاد  ،يطالييندراسة المعنونة ضد اإلقيمة حول الالذي يتناول في متنه معلومات 

هائال من  حمد الزاوي حيث يعطي الكتاب كماأاألبطال في طرابلس الغرب للمؤلف الطاهر 
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يطالي وعن حتى فترة االستعمار اإللعثماني الثاني االمعلومات عن تاريخ طرابلس نهاية الحكم 
حمد الشريف أدية ومراحل جهادها مع السنوسي هاالمعارك الدائرة آنذاك والتعريف بالشخصيات الج

كذلك ما يخص فترة زعامة السنوسية في ليبيا وعن سياستها المتبعة آنذاك. ومن المراجع الثانوية 
نظرا لما يشكله الكتاب من أهمية في دراسة  ،كتاب السنوسية دين ودولة للمؤلف محمد فؤاد شكري

اسية وخوضها لمعارك ايا دينية حتى توليها للمكانة السيتاريخ السنوسية  في ليبيا مند نشأتها كزو 
كذلك  ،في الدراسة نه يعتبر مصدر هام ورئيسأليين رغم انحياز المؤلف لهم إال يطاالجهاد ضد اإل

هذا  م1969تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام  .كتاب للمؤلف نيكوالي بروشين
ليبيا  دراسة تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر في إلمامه ألوضاعفي من غيره الكتاب ال يقل أهمية 

الكتاب السنوسية من أوسع  وقد تناول هذا 1969يطالي حتى طرده فيفترة ما قبل االستعمار اإل
في مصر اتجاه استعمار ليبيا يطالي النشاط اإل . كذلك كتاب للمؤلف مفتاح بالعيد اغويطةأبوابه

يطاليين لما يحويه حمد الشريف باإلأادت منه الدراسة فيما يخص عالقة حيث استف م1882/1943
صادر والمراجع التي كانت خير وغيرها من الم قيمه خاصة بهذا الشق من الدراسة من معلومات

للمادة العلمية التي جمعت من المصادر والمراجع المختلفة ثم تقسيم الدراسة إلى  ، ووفقالها عون
ن كانت المقدمة قد اشتملت على المقدمة، والخاتمة باإلضافة إلى فصلين ، وقائمة المالحق وا 

، للنتائج التي خرجت بها الدراسة ن الخاتمة كانت عرضاإلخطوط التي سارت عليها الدراسة فا
مة السنوسية وموقفه من الفصل األول خصص بالتعريف عن نشأة أحمد الشريف وعن توليه للزعاف

ليبيا في الحرب العالمية  ثالثاني فقد خصص بالدراسة عن أحداصل يطالي.أما الفالوجود اإل
ثار آه الحرب من ذنجليز في مصر وما سببته هانسياق أحمد الشريف للحرب ضد اإل األولى وعن

 .   را الخاتمةسلبية على األوضاع في البالد وأخي
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 المبحث األول

 .   وموقفه  من الوجود اإليطالي بليبيا أحمد الشريف السنوسي

هو أحمد بن محمد الشريف بن محمد بن علي السنوسي ولد بواحة الجغبوب  أوال :ـ النشأة والمولد:
 .(1)1873-هـ1290ع والعشرين من شوال الموافق في الساب

يم واللغة أحمد الشريف في بيئة تعليمية حيث تعلم كافة العلوم الدينية من حفظ للقرآن الكر شب 
فيما  (2)العربية كما أنه تعلم أصول الطريقة السنوسية باحتكاكه بجده الفقيه عمران بن بركة الفيتوري

عاش حياته مرتحال مع عمه المهدي إلى منطقة السودان بغية نشر تعاليم الدين اإلسالمي هناك 
صار في مؤلفات وأبرزها كونه كان يدون كل أخبار رحالته إلى تلك األم ؛وقد كانت له مؤلفات عدة

. من (3) كتابه الذي يحمل عنوان )السراج الوهاج في رحلة السيد المهدي من الجغبوب إلى التاج(
الواضح أن أحمد الشريف كان كثير التعلق بعمه المهدي فهو ال يفارقه في أسفاره وال في حروبه 

تمتع به أحمد الشريف من صفات هذا لما ( 4)فرنسيين السيما في السودان وتشادالتي خاضها ضد ال
، واعتبره عمه المهدي يده اليسرى ه تلك المنزلة المبنية على الثقةأخالقية أهلته ألن ينزل عند عم

 .التي يستند عليها في أسفاره وحروبه في أفريقيا

 مبايعة أحمد الشريف زعيما للسنوسية  

لمامه       كانت شخصية أحمد الشريف محط احترام عند عمه محمد المهدي نظراا ألخالقه وا 
بمختلف العلوم الدينية والفقهية ، وما اكتسبه من خبرات في معارك القتال أثناء أسفاره مع عمه إلى 

فحينما  أفريقيا إذ هيأته تلك القدرات ألن يحظى بثقة عمه في مواصلة مسيرة النضال ضد الفرنسيين
وذلك لما التمس فيه  ؛قيادة السنوسية ألحمد الشريفشعر عمه المهدي السنوسي بدنو أجله أعطى 

يونيو  19. تسلم أحمد الزعامة في يوم (5)تلك الصفات القيادية التي أهلته ألن يتولى ذلك المنصب

                                                           
  ..198، ص1، ط2012الصالبي: تاريخ الحركة السنوسية في ليبيا، دار المعرفة للنشر والتوزيع، القاهرة . علي محمد 1
 .21، ص2012، 2بغية المساعد في أحكام المجاهد، مجلة البحوث التاريخية، ع 1873. أحمد الشريف السنوسي 2
 .253، ص1947لهوا ري، . محمد الطيب األشهب: برقة العربيةـ أمس واليوم، القاهرة، مطبعة ا3
 .199 – 198. الصالبي، المرجع السابق، ص4
 .149.   المرحع نفسه ، ص5
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ستكمال ما بدأه ، ويذكر عنه أنه حينما تسلم تلك المسؤولية التي حملت على عاتقه أراد ام1902
ناطق داخل أفريقيا نطلق من الجنوب الليبي على مي ذيواصلة الجهاد ضد الفرنسيين الوهو م ،عمه

ر عاصمة السنوسية من الجغبوب إلى الكفرة وشرع هناك في تشكيل جبهة غيَّ  1903وفي عام 
والية طرابلس الغرب(  )حتالل اإليطالي على ليبيا.وحينما وقع اال(1)إسالمية لمقاتلة الفرنسيين

كان أحمد الشريف مقيماا في الجغبوب ومنشغالا بمهاجمة الفرنسيين الموجودين بحوض  م1911عام
تشاد وصد تقدمهم نحو األراضي الليبية، كما سعت الحكومة االيطالية إلى تكوين عالقات صداقة 

وضمان حياد  ،ى مقاومةمع أحمد الشريف محاولة بذلك تحقيق أطماعها في احتالل ليبيا دون أدن
 ؟  أحمد الشريف والحكومة االيطالية ذا ما نوعية العالقة التي قامت بين، إالسنوسية عند الغزو

 .ثانيا : عالقة إيطاليا بأحمد الشريف السنوسي

الستعماري الرامي إلخضاع  ايطاليا الستكمال مخططها إمن ضمن األساليب التي استعملتها       
اتجاهها نحو استخدام السنوسية لتسهيل هذه المهمة، وذلك من خالل استغالل المكانة ليبيا هو 

الدينية والروحية التي تحضي بها السنوسية في إقليم برقة وفزان، وذلك من خالل استجالبها 
كصديق لها و إظهار تعاطفها نحوها وكذلك احترامها للدين اإلسالمي ولمعتقداته منتهزة بذلك النفوذ 

اسع الذي تحضي به هذه الطريقة على القبائل الليبية ساعية من وراء ذلك محاولة إقناع تلك الو 
يطاليا حال غزوها لليبيا مبررة مجيئها لليبيا إوالء للسنوسية بضرورة الوقوف مع القبائل التي تدين بال

ا  للتأثير على أسلوبا ممنهج تتبعاكما  (2)ما هو إال  لتحريرها من حكم العثمانيين وليس كمحتلة
قامة  الطريقة بإتباع أسلوب التسييس معها لكسب ودهم من خالل اتصالها بزعمائها السياسيين وا 

يطاليا كانت تتابع إوتجدر اإلشارة أن  ،حاولة إغرائهم بالهدايا والعطايانوع من العالقات معهم، وم
صر فعن طريقها أجرت أول تحركات السنوسية عن طريق عمالئها وأجهزة استخباراتها الموجودة بم

دية التي تكنها حمد الشريف مرفقة ذلك بهدايا تعبيرا منها على حسن عالقاتها الو أاتصاالتها مع 
، وكانت الهدايا تصل للشريف عن طريق وكيل الشريف عبدا هلل الكحال الموجود للسنوسية الصوفية

                                                           
 .199المرجع السابق، ص . الصالبي :1
،المركز الوطني للمحفوظات 1943ـ 1882يطالي في مصر تجاه استعمار ليبيا  مفتاح بالعيد اغويطة :النشاط اإل . 2

   .157،ص2009،سات التاريخية /طرابلسوالدرا
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وأعرب  ،يطالية في القاهرة وغيرهممحمد علوي الذي يعمل بالمؤسسة اإلوعن طريق  في القاهرة،
 ةلفتاليطاليا عن شكره لهذه إورئيس وزراء خارجية  ،يطالياإشريف في مراسالت متبادلة مع ملك ال

يطاليا بمجموعة من األسلحة من بنادق مختلفة األحجام في حربه ضد إالكريمة متمنيا أن تزوده 
ة على يطاليين بأنهم ضمنوا بقاء السنوسيذا اإلوهذا ما عزز االعتقاد ل (1)القوات الفرنسية في تشاد

علومات عن وضع ليبيا وأرسلت لهذا الغرض جواسيس لجمع م ،(2)الحياد أثناء غزوهم  ليبيا
ايطاليا في الثالث وما هي إال بضعة أشهر حتى أعلنت  (3)لتقديمها للحكومة في روماوالسنوسية و 

بمقاتلة  الحمد الشريف منشغأبية. فيما كان تالل السواحل الليقصف واح م1911من أكتوبر سنة
حمد الشريف أيطاليا كانت تعول على حياد إي تشاد والنيجر. حقيقة األمر أن فالقوات الفرنسية 

ذلك العرض الكتشافه ما تخطط له  نه رفضأله بيد  فأرسلت له خطابا تعرض فيه تقديم مساعدات
نه حينما وصلت أحمد الشريف أويذكر عن  (4)يطاليا عن طريق عمالئه من الترك والمصريين.إ
يطاليين انزعج كثيرا وكاتب أنور بك يطالي حول تسليم ليبيا لإلسامعه أخبار االتفاق العثماني اإللم

      :نه قالأإذ ما شاع عن تسليم البالد للغزاة  بحكم مصاهرته للسلطان العثماني ليتأكد منه حول
، فقد بلغنا أن دولتنا أما بعد .نا الخليفة المعظم زاده مجدا ..حضرة ولدنا البطل الهمام صهر موال"

. إن دماء أبنائنا ى إعطاء طرابلس إلى القوم الطغاةالعلية أيدها هللا ستتفق بإشارة من الدول عل
وليكن في  ،ين فال نقبل صلحا بوجه من الوجوهمازالت تراق على أديم الصحراء فداء للدولة والد

نما أقول في الختام ن والصلح علىفنح ،علمك من اآلن : إن الصلح قد يسبب نفور طرفي نقيض وا 
جليا عند الشريف أن الجهاد حينها بات  (5)"...المسلمين في جميع األقطار من الدولة العثمانية 

يطالي كان الشريف أول نه حينما وقع االحتالل اإلأكما يذكر عنه  ،ن أمر مفروغ منهيطالييضد اإل
حيث  استشار من حوله في ذلك فكان منهم من أيد الجهاد ومنهم  ،للجهاد ضد الطليانمن دعا 

نه كان لخطابه الديني  أالقتال ولقلة العتاد والعدة إال من رفض معللين رفضهم لتشعب جبهات 
                                                           

اإلسالمي خالل الحرب الليبية  ورخان كولوغلو : الرأي العامأ.كذلك انظر  159ـ 158لسابق،  ص  . اغويطة :المرجع ا1
يين الليب مركز جهاد ،ترجمة عبد القادر مصطفى المحيشي، مراجعة محمد عبد الوهاب سيد احمد ،1912ـ  1911يطالية  اإل

 . 169ص، 2000للدراسات التاريخية / طرابلس،
 .   169. كولوغلو :،  المرجع نفسه ،ص2
 .  177ـ176. اغويطة :المرجع السابق ،ص3
 . 179. ا  كولوغلو ، المرجع السابق ، ص4
 . 278. األشهب: االمصدر  السابق ،ص5
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ال خيار لنا في ذلك الن الدين يأمرنا بالجهاد :"للمجاهدين األثر الكبير في الحث على الجهاد بقوله
       .(1)"دة والوطنفاعا عن العقيد

يطالية، بين الحكومة العثمانية واإل م1912أكتوبرسنة18معاهدة أوشي لوزان فيوحينما وقعت  
ن ألمعارك العسكرية حينها بات جليا يطالي العثماني بعد سلسلة من امعلنة انتهاء مرحلة النزاع اإل

ن كان هذا التخلي تحت طيرضِّ بعض الضباتخلي الدولة العثمانية عن ليبيا إليطاليا لم  ، وا 
الضغط  فقد أرسلت أحد قوادها الضباط لاللتحاق بحركة المقاومة في ليبيا وهو أنور باشا القائد 

، ويرجوه بأن يرسل للبالد من تركيا عبر مصر محاوال االتصال بأحمد الشريف العثماني الذي قدم 
فون خذوا يكت ِّ أيطاليين ن اإلأاليين خصوصا و اد ضد اإليطمنشوراا للمجاهدين بضرورة االلتحاق بالجه

حمد أد ما أشاع لمسامعهم احتمال وصول من عملياتهم العسكرية على المجاهدين السيما بع
وأعلن  (2)راغ الذي تركه انسحاب العثمانيينالشريف من الجغبوب لتولي قيادة حركة الجهاد، ولسد الف

ن بمعسكراتهم الحربية في بنغازي و لتحق المجاهدوبأن ي لقصوى،الشريف في منشوره حالة الطوارئ ا
 .  (3)ودرنة وطبرق وطرابلس

 م1913أحداث سنة 

لزحف إلى الجهات الشرقية حيث قامت ليطالية من عملياتها العسكرية كثفت القوات اإل        
وزعت على مختلف المحاور في المنطقة الشرقية سعياا منهم لتضييق الخناق  ،بإنزال كبير للجيوش

جبارهم على التسليم واالستسالم، وتابعوا تقدمهم نحو معسكر بنينة حتى سيطروا  على المجاهدين وا 
عليه واتجهوا نحو جردس العبيد، وفي هذه المنطقة التقى الجيش اإليطالي الثاني والرابع في طلميثة 

 (4)وغيرها من المناطق هناك ،نحو الجنوب حتى مرسى سوسة واحتلوا األبيار، وتوكرهواتجها 
وشهدت هذه المناطق أعنف المواجهات بين الطرفين تراجع على إثرها المجاهدون إلى معسكر 

خل المعسكر عليهم دا اإلطباقوأرادت القوات اإليطالية  )سيدي عزيز العربي التركي( الموجود بدرنة
ستراتيجية الحربية التي يتبعها المجاهدون حيث وقعت معركة سيدي كريم الفشل نتيجة لبيد أنه 

                                                           
لس ـدار الكتب . مصطفى سعد الهاين :أثر العامل الديني في الجهاد الليبي ،مركز جهاد الليبيين ضد الغزو االيطالي ،/طراب1

 . .25،ص 1990ـطرابلس ،
 .278. األشهب: المصدر السابق ،ص2
 .196 – 195.   الشكري: المرجع  السابق، ص3
 .84، ص1950. نيقوال زيادة: برقة الدولة العربية، بيروت، جامعة بيروت األمريكية، 4
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ضابطاا  70حيث قتل فيها ما يقارب من م 16/5/1913ة يوم الجمعة الموافق القرباع أو معرك
فضالا عن األسلحة والمعدات التي أصبحت كغنيمة في يد ، إيطالي 400وقع في األسر أكثر من و 

بندقية إيطالية، كان لهذا االنتصار األثر في زيادة الروح  999التي تقدر بنحو (1)المجاهدين
وار أخرى في المنطقة الشرقية المعنوية للمجاهدين على مواصلة غمار الجهاد مؤسسين بذلك أد

بتشكيلها في منطقتي جردس العبيد األحرار في البيضاء وجردس العبيد األحرار في جنوب  أوافبد
سوني( بعد هذه الهزيمة وتحديداا في اتيما تراجع زحف القوات اإليطالية بقيادة الجنرال ). ف(2)بنغازي

أرادت إيطاليا أن تضغط على أحمد الشريف على إعالن السلم معها   م1913نوفمبر سنة  15
ها ومنطقة تكون تحت سيطرة نفوذه وبأن يترك الحرب ضدها متعهدة له بأن تكون له إمارة يحكم

ستلم من الحكومة اني الذي يط الناقل لهذه الشروط هو الخديوي عباس حلمي الثاوكان الوس
لمقاومة ضد الطليان وا عالن مقابل حث أحمد الشريف على إيقاف حمالت ا 25000االيطالية مبلغ

ي البداية ما لم تقبل ، وقد بعث بوفد لنقل هذه الشروط إال أن الشريف رفض مقابلتهم فالسلم
واحتفاظ العرب  ،لسنوسيةالمتمثلة في بقاء برقة تحت سيطرة اية شروطه و يطالالحكومة اإل
حيث أرسل الخديوي ( 3)يطاليون بالحفاظ على الزوايا السنوسية في أماكنهاوأن يلتزم اإل بأسلحتهم،

وهم السنوسي والمأمون ومصطفى وعبد  ،خر يتكون من أبناء السيد عبد المتعال اإلدريسيآ اوفد
إني ال أتفاوض مع إيطاليا ":لهوقابل أحمد الشريف الوفد واعتذر عن العرض بقو  الحميد بك شديد

والواضح من خالل هذه الرسالة  (4)"على تنازلي عن شبر واحد في األرضفي بالدي وال أتفق معها 
من األرض الليبية  االتي رد بها أحمد الشريف أنه ال يريد التفاوض مع إيطاليا على إعطائه جزء

وحسب ما هو واضح أن أحمد  نهعلى التمسك بتراب وطنه على طرد اإليطاليين م نه مصرأو 
الشريف أراد أن يزيح اإليطاليين عن ليبيا ويبقي حكم السنوسية على البالد باعتبارها آنذاك تمتلك 

رسائل من خالل  االجهادستمر الشريف في تحريض القبائل على افي أغلب مناطق ليبيا و  انفوذ
 أهالي الزاوية يحثهم على جمع الزكاة من المواشي والغالل و يحرضهم على مقاومة  بعث بها إلى

                                                           
 .134. بروشين: المرجع السابق، ص1
، مجموعة من 1943ـ1911الليبي  بحوث ودراسات في التاريخ ،عقب صلح لوزان يطالي. علي البوصيري علي :التوغل اإل2
 . 139،ص2،1998مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،ط ،ة والباحثين، طرابلسذساتاأل

 جليزية ،ملف أحمد الشريف السنوسي( ،شعبة الوثائق االن286وثيقة مصنفة رقم) ،ات /طرابلس. المركز الوطني للمحفوظ3
 27/ و15يطاليا للصلح مع أحمد الشريف رسالتي بتاريخ إرالى ادوارد جراي بشأن مساومات رسالة من الكونت كتشن

 (.1أنظر الملحق رقم ) 1913نوفمبر
 .. 206ـ 205. األشهب .المصدر السابق ،ص4
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  (1) الطليان
يبدو أنه لم يمر وقت طويل حتى تعكرت العالقات بين :  عكر العالقات السنوسية العثمانيةت    

 بقواين ذال ري وهو أحد الضباط العثمانيينقوات المجاهدين والقوات العثمانية بقيادة عزيز بك المص
عقب معاهدة أوشي لوزان لقيادة المجاهدين في برقة، وانضموا تحت  ،في ليبيا بأمر من أنور باشا

اإليطاليين ، فمع قيادة أحمد الشريف السنوسي عقب تسلمه الزعامة في برقة لمواصلة الجهاد ضد 
وأن سبب ذلك كان  كيعزيز بك القائد التر و  وترت العالقات بين أحمد الشريفتم 1913أواخر سنة 

ستراتيجية الحربية المتبعة ضد القوات اإليطالية. يبدو أن عزيز بك كانت له وجهة حول كيفية اال
حربية مغايرة ألحمد الشريف على مواجهة قوات العدو وبما أن زعامة القيادة كانت ألحمد الشريف 

ضيل الشريف في تقديم لعله كان ال يأخذ برأي عزيز أو هناك عوامل أخرى قد نجهلها مثل تف
لماذا القائد  :والسؤال الذي يطرح نفسه هو ،ثمانيين في مواجهة العدوالصفوف الليبيين على الع

عزيز المصري عندما قرر االنسحاب من ليبيا أخذ كل ما بحوزته وبحوزة جنوده العثمانيين من 
ته وجنوده من ليبيا أمر أعلن عزيز بأن قرار سحب أسلحو  ؟حة وأعدمها ولم يسلمها للمجاهدينأسل

صادر من الحكومة العثمانية حسب ما جاء في اتفاقية أوشي لوزان التي تمت بين الحكومة 
النسحاب قد يترك نزاعاا في االذي أثار غضب أحمد الشريف بأن  األمر ،العثمانية واإليطالية

من الجنود  عزيز ، وال سيما أن قواتلمنطقة الشرقية وتحديداا في برقةصفوف المجاهدين في ا
، كما آثار هذا العمل غضب بعض العربان (2)جندي إلى جانب العتاد 400العثمانيين بلغ عددها

الذين تأثروا بانشقاق وحدة الصف بين المجاهدين والسيما ما أعدمه عزيز من أسلحة حربية وعتاد 
أثناء توجهه إلى الحدود والجدير بالذكر أنه  ،وحوزة جنوده قبل رحيله عن ليبيا حربي كانت بحوزته

المصرية تصادم مع قبيلة المنفه التي طالبته باسترجاع األسلحة  كما أعلن الشريف حالة استنفار 
كما لم  ن ولتوحيد الصف،و ة لسد الفراغ الذي تركه العثمانيعام للمجاهدين في كافة األراضي الليبي

 د إلى زعماء القبائل وأعيانها وقد تهدأ محاوالت أحمد الشريف بإرسال رسائل تحريض على الجها

                                                           
،وثائق عربية )ملف أحمد ( ،شعبة الوثائق والمحفوظات 7. المركز الوطني للمحفوظات /طرابلس، وثيقة مصنفة رقم )1

مارس  ،ربيع أول 29بتاريخ  لغالل لدعم حركة الجهاد،االشريف (رسالة الشريف ألهالي الزاوية لجمع الزكاة  من المواشي و 
   .(2نظر الملحق رقم)ا ، 1913

 .   . 260. الزاوي: المصدر السابق ،ص2
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 (1).كانت إحدى تلك الرسائل موجهة ألبي بكر البوسيفي

 المبحث الثاني

  ليبيا في الحرب العالمية األولى     ثأحدا      

بين  1918، 1914في ظل الظروف الدولية المتمثلة في اندالع شرارة الحرب العالمية األولى     
والتي انضمت لهم تركيا  الف دول الوسط )ألمانيا، النمسا(دول الحلفاء )بريطانيا، فرنسا، روسيا وتح

لها من خالل ثر قيام قوات الحلفاء وعلى رأسهم بريطانيا من جعل مصر قاعدة أساسية إفيما بعد 
مد سيطرتها على قناة السويس محاولة من وراء هذا العمل بأن تجعل مصر منطقة خارجة عن 

كما أن موقف تركيا من ضياع مستعمراتها سواء التي في القوقاز أو التي في  .(2)السيطرة التركية
انب ألمانيا لذا رأت أن تدخل إلى ج ؛أفريقيا جعلها تعمل على استرجاعها متى سنحت لها الفرصة

في حربها ضد الحلفاء لعلها تسترجع ما ضاع منها من هيبة ومن الجدير بالذكر أن الدولة 
( خصوصا بعد ترا وفرنسا وروسيانجلإقه من انتصار ألمانيا على الحلفاء )ثالعثمانية كانت وا

عاون مع كما اتجهت بعد ذلك نحو وضع يدها بالت (3)للبلجيك وفرنسا مند بداية الحرب اكتساحها
السنوسية في حربها ضد اإليطاليين مؤكده على عمق الروابط التي تجمعها بأحمد الشريف وكان 
ذلك واضحاا من خالل الرسالة التي بعثها أنور باشا وحملها أخيه نوري بك إلى السيد أحمد يدعونه 

ي من السلطان فيها إلى التعاون المشترك في مواجهة عدو اإلسالم، كما تحمل الرسالة خطاب كتاب
العثماني محمد رشاد الخامس يبدي فيه تعيينه للسيد أحمد الشريف نائباا عنه في برقة،إضافة منحه 

ف نائبا حمد الشريأن السلطان محمد رشاد عين أأما طاهر الزاوي فيورد ( 4)إعطاء الرتب والنياشين
سيلة أرادت بها تركيا أن تضمن من الواضح أن هذه الرسالة ما هي إال و  (5)عنه في أفريقيا الشمالية

                                                           
وثائق عربية )ملف أحمد  ،شعبة الوثائق والمحفوظات ،(16ت /طرابلس ،وثيقة مصنفة رقم ). المركز الوطني للمحفوظا1

 م1914سنة 1332فبراير  13، رسالة من أحمد الشريف إلى أبي بكر البوسيفي يحرضه فيها على الجهاد، بتاريخ الشريف
                  .(3نظر الملحق رقم )ا
 .137. بروشين: المرجع السابق، ص2
 1915ـابريل 1914ثيرات األوضاع الدولية عليها أغسطس تأيطالي و ية ضد الغزو اإلل :المقاومة الليب. احمد عطية مدل3

 . 125ص 1989مركز حهاد الليبيين للدراسات التاريخية  /طرابلس ، مراجعة عقيل محمد البربار،
   263ـ 254ص  ، كذلك  انظر الزاوي المصدر السابق، 195مدلل : المرجع نفسه ،ص 4 

 . 247.  الزاوي المصدر السابق، ص1
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وقوف زعيم السنوسية معها في حربها التي خططت لها ضد اإلنجليز في مصر أي الخطة 
في أن يكون لها نقطة هجومية تنطلق من األراضي الليبية  تركة التي وضعتها تركيا وألمانياالمش

لمخطط األلماني التركي أن لضرب اإلنجليز من ناحية الحدود الغربية المصرية، ويبدو أنه وفقاا ل
الهجوم على مصر يتم من أربع محاور بأن تشارك ألمانيا  األتراك في إرسال حملة من بالد الشام 
في جهة الشمال والشرق في نفس الوقت أن يتم تأليب الرأي العام في مصر لالنتفاضة على 

الضابط األلماني  الكونت و  (1)اإلنجليز وذلك عن طريق مبعوث الدولة االعثمانية جعفر العسكري
ضهم على يمانسمان بأن يقدموا األموال الستقطاب أنصار لهم في الداخل المصري لتأجيجهم وتحر 

أما المحور الجنوبي فتكفل باالنطالق منه قوات سلطان دارفور علي بن ( 2)الثورة ضد اإلنجليز
بحيث يبقى المحور الغربي دينار حيث يشن هجوماا من ناحيته الجنوبية لمصر على اإلنجليز، 

و السؤال المطروح هو ما موقف أحمد  (3)الذي أسندت مهمة الضرب منه للسيد أحمد الشريف
 ؟شريف من إعالن الحرب ضد اإلنجليزال

يبدو أن السيد أحمد رفض الفكرة من أساسها معلالا ذلك بأن هدفه ليس ضرب اإلنجليز بل     
طنه وال يريد أن يركز جهوده خارج أرضه. إذاا كيف كانت موجه نحو طرد اإليطاليين من تراب و 

؟ قد بات صريحاا أن السيد أحمد الشريف قد أعلن رفضه قة أحمد الشريف باإلنجليز في مصرعال
حتى  يطاليينحمد الشريف أن يهادن اإلأن تركيا أرادت من ب ضد اإلنجليز ألللدخول في حر 

ما اليقبله الشريف على نفسه في مهادنة االيطاليين،  اذوه(4)نجليزيستطيع التفرغ للحملة ضد اإل
أيضا ما كان يربط بين السنوسية واإلنجليز من عالقات أساسها الحياد المشترك بين الطرفين، 
ولعل السلطات اإلنجليزية كانت تعلم منذ البداية بهذه المؤامرة ومدى الضغوطات التي تمارسها 

ي حرب ضدها والذي بات مؤكداا من خالل زيارة المندوب تركيا على السيد أحمد الشريف لجره ف
اإليطالي لمصر حينما أبلغ السلطات اإلنجليزية المصرية بتحركات بعض الضباط األتراك في ليبيا 
وعن وصول كميات من األسلحة والذخائر لطرابلس ويجب وضع حد للتدخل العثماني هناك، وهذا 

                                                           
جعفر العسكري . قائد عراقي بعث من قبل الدولة التركية للتفاوض مع أحمد الشريف لغزو الحدود الغربية المصرية، وتقديم  2

 . 247ـ246كافة التسهيالت العسكرية والمادية ،انظر الزاوي ،المصدر السابق ،ص
 .248الزاوي ، المصدر نفسه،ص  3
 139: المرجع السابق، صبروشين 4
 .  248. الزاوي ،المصدر السابق ، ص5
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لذا فإنها حرصت على  (1)اإلنجليزي بأن هناك مؤامرة تدبر األمر يشكل تخوفاا للطرفين اإليطالي و
أال تثير حفيظة السنوسية ضدها من خالل أن تبقي العالقات بين الطرفين جيدة والذي بات واضحاا 
من خالل المراسالت اإلنجليزية التي كانت تبعث للسيد أحمد الشريف من رسائل االحترام لشخصه 

كما واعدت بتقديم بعض الواحات في  ،في هذه الحرب وأال يجر إليها وتدعوه أن يلتزم سياسة الحياد
للسيد أحمد الشريف فضالا عن سماحها بمرور اإلمدادات الغذائية  (2)الصحراء الغربية المصرية

ناهيك على أن  ،راضيها لمواصلة حربهم ضد الطليانوالحربية واألموال إلى المجاهدين عبر أ
ألمانيا من ومن ثم لم تهدأ تركيا وحليفتها  (3)كانت تتم في مصرصناعة مالبس جيش السنوسي 

تجاه تشبث أحمد الشريف برأيه القاضي بعدم حرب اإلنجليز وذلك بأن  الوقوف مكتوفة األيدي
ن استعملت كافة األساليب والوسائل للضغط عليه  من خالل بعض الضباط المنطوين تحته بالتعاو 

حمد الشريف ألك التمسك من جانب أنور بك على الضغط على ذ مع الضباط األتراك ولكن لماذا
ن الدولة العثمانية رأت أن األمور بدأت تنفلت منها كقوة عظيمة أ؟ يبدو في االنجرار في الحرب

الهامة عند نفوس الليبيين  خد تلك المكانةأن السنوسية بدأت تأفوذ على ممتلكاتها في ليبيا و ذات ن
سقاطها لو تسنى ن النية المبيته إلذا ف ألنور بك في كراهيته للسنوسية هو توريطها في هده الحرب وا 

مودي كما مارس محمد سوف المح (4)حمد من السلطة وانتزاع فزان من السنوسيةألها ذلك وحرمان 
وهوالء  ،نجليز يساعدهم في ذلك سليمان البارونيحمد لحرب اإلأو يوسف بن شتوان الضغط على 

يتبنون  م1914وليعودوا إليها في سنةم 1913 في سنة لى تركياإغادرو البالد جميعهم  كانوا قد 
نجليز واستطاع سليمان الباروني بطلب من أنور باشا قيادة حركة فكرة هجوم الشريف على اإل

ومن إقامة عالقات وثيقة مع المجاهدين هناك إضافة لحضوره االجتماعات  ،الجهاد في طرابلس
حمد رد على إلحاح أن أ، بيد جعفر العسكري ونوري بك في السلوم التي عقدها الشريف مع

ن إقدام الشريف أستانة ويذكر ليغادر إلى اآل ؛قام بسجنه ثم ليعود ويطلق صراحة نأالباروني ب
                                                           

المركز الوطني للمحفوظات /طرابلس، وثيقة غير مصنفة ، شعبة الوثائق والمخطوطات ،الوثائق االنجليزية ، ملف أحمد  1
خ بتاري ،ليبيمن عودة تحركات األتراك في  الحكومتين االيطالية واالنجليزيةالشريف السنوسي ،بشأن تخوف كال من 

 .(4،انظر الملحق)1914،فبراير،13
 1911، بحوث ودراسات في التاريخ الليبي تأثيرات الحرب العالمية األولى على حركة الجهاد الليبيمصطفى علي هويدي: 2
 .192، ص1998،  مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية /طرابلس ،2، ط2مجموعة من األساتذة والباحثين، ج  1943 –
 .139بروشين: المرجع السابق، ص 3
 .287الزاوي :المصدر  السابق ، ص 4
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، ونتيجة للضغوطات العثمانية (1)منافسة الباروني  له على الزعامةعلى هذا الفعل هو تخوفه من 
لكن لماذا و ب ووافق على محاربة اإلنجليز. الشريف عند رغبة أطراف الحر األلمانية نزل أحمد 

تراجع أحمد الشريف عن موقفه وأعلن تعاونه مع األتراك واأللمان في حربهم ضد اإلنجليز؟ في 
واقع األمر لعل الواعز الديني هو من دفع بالسيد أحمد الشريف بالنزول عند رغبة أطراف الحرب 

أن يقدم المساعدة ألهالي مصر لتخليصهم من وطأة االستعمار اإلنجليزي،  حيث من الواجب عليه
وأن واجب الجهاد يحتم عليه تحرير المسلمين أينما كانوا فرغم الضغوطات التي فرضت على أحمد 
الشريف بضرورة إعالن انضمامه مع تركيا للدخول في حرب ضد اإلنجليز إال أنه بقي فترة من 

أشهر يراقب أحداث الحرب العالمية وخاصة فيما يتعلق بإيطاليا وخالل هذه الزمن ما يقارب تسعة 
ى مشايخ الفترة بدأ يشد على المقاومة من خالل اتصاالته بزعماء القبائل حيث بعث رسالة إل

مجاهدين وتجميع أعداد كثيرة نتان يفيدهم بوجوده بمركز السلوم لتنظيم أحوال الز وأعيان قضاء ال
اسطة الشيخ محمد ى الذهاب لطرابلس يحرض األهالي هناك على الجهاد وذلك بو ثم عمد إل ،منهم

. فيما بدأت السفن اليونانية والتركية بإنزال المواد الغذائية في السلوم تمهيدا (2)سوف بك المحمودي
. وكتف أحمد الشريف ضرباته على القوات اإليطالية الموجودة في بالده بشن حمالت (3)للغزو

منها ال لمجاهدين في منطقة الصحراء محاو ضدهم كما عمل على تجهيز معسكرات جديدة لمباغتة 
ضرب الفيالق اإليطالية الموجودة بالجنوب فكون معسكراا للمجاهدين في منطقة سرت والجفرة  

الذي سرعان ما شن أول حمالته على (4)ووضع على رأسها أخيه األصغر صفي الدين السنوسي
القاهرة( سبها في واستولي المجاهدون على قلعة) لموجودة في الحمادة الحمراء،الفرق اإليطالية ا

                                                           
مركز جهاد الليبين للدراسات التاريخية  ،عالمية االولى الدعوة واالستجابةخالد حمود السعدون :الجهاد خالل الحرب ال1

 . 130ص  1999/طرابلس ،
العربية، ملف أحمد الشريف  شعبة الوثائق والمخطوطات( 107وثيقة مصنفة رقم) ،المركز الوطني للمحفوظات /طرابلس: 2

 1914 12ـ6الموافق  ،ه1323ـ 1ـ19بتاريخ ن رسالة الشريف ألعيان الزنتان وطرابلس يحثهم على الجهاد أالسنوسي بش
 ( . 5،انظر الملحق )

رشيف جنبية  األااأل ( شعبة الوثائق والمخطوطات  37وثيقة مصنفة رقم ) .  المركز الوطني للمحفوظات /طرابلس،3
حمد الشريف في أذائية في السلوم لمعاونة مجاهدي نزال المواد الغإالسفن اليونانية والتركية تقوم بن وجودعدد من أاألجنبي بش

 . 6نجليز انظر ملحق رقم )ب ضد اإلالحر 
 ( .7جنبية رقم )نظر ملحق الوثائق األا. للمزيد حول هذه الشخصية 4
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وكانت  (1)وسقطت على إثرها الحاميات الموجودة في أوباري وسبها وفزان م،1914نوفمبر 27/28
الت فيه نشوة االنتصارات فما و نوسية في الجنوب الليبي في وقت تهذه أعظم انتصارات سجلت للس

ن و تصارات الليبيين حيث كبد المجاهدكونها من أعظم ان م1915القرضابية في سنة ه موقعة تشهد
بندقية وعدد من الرشاشات  5000في هذه المعركة اإليطاليين خسائر فادحة حيث غنموا حوالي 

والمدافع. ومن ثم بدأت الهزائم  تنهال على الجيش اإليطالي وسقطت مناطق بني وليد، وترهونة، 
وبعد تلك االنتصارات اتجه أحمد  الحاميات العسكرية اإليطالية في السواحل.وانحصر تمركز 

الشريف إلى تثبيت سلطة السنوسية في ليبيا داخلياا فبموجب المرسوم السلطاني الممنوح له )السابق 
الذكر( اتجه أحمد إلى تقسيم برقة إداريا إلى مجموعة مناطق ووضع على كل واحدة منها فرد من 

سنوسية حيث سلم إدريس السنوسي إدارة الجبل األخضر، وسلم لمحمد عبيد فزان والجزء األسرة ال
 (2)الجنوبي من طرابلس، وأرسل صفي الدين لباقي طرابلس، بينما تبقى الجغبوب بيد أحمد الشريف

من خالل ما قام به أحمد الشريف في استغالل ما منحه له السلطان محمد رشاد الخامس فيما 
ن أالبالد إدارياا فإن أحمد الشريف بهذا العمل رغم احترامنا لشخصيته الوطنية إال يخص تقسيم 
سرة السنوسية ما يؤكد د األحمد الشريف إداريا بين أفراأقام به  ذيخالل تقسيم البالد الالمالحظ من 

 .امة لألسرة السنوسية في حكم برقةن يبقي الزعأن الشريف يحاول أ

 لشريف في الحرب ضد اإلنجليز .أوال :ـ  انسياق أحمد ا 

ت أحمد الشريف لالنخراط لم تهدأ المؤامرة التركية األلمانية للقيام بضرب اإلنجليز حتى جر         
معها في ذلك العمل عن طريق الحيلة حيث بدأت حيلة نوري بك ألحمد الشريف بأن اإلنجليز 

ن ين ألمانيتيبعد وصول غواصتلذا وجب الرد عليهم ؛ قومون بعمليات تجسسية على الحدودي
نجليزيتين بالقرب إ ا بضرب وا غراق باخرتين تجاريتين، وبدأتحمالن تعزيزات من الجند واألسلحةت

مما دعا  (3)من السلوم وأسر ما عليهما من بحارة، كذلك ضرب القوافل التي تحمل المؤن إلى السلوم

                                                           
 1989ز دار وشئون الصحراء ليبيا مرك ،1986ـ1854:جهاد الليبين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى  . محمد سعيد القشاط1

 .130ص
 .  148ـ142. بروشين ، المرجع السابق ،ص2
 . 150ـ148.المرجع نفسه،،ص3
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مساعد المنطقة اه قوات تمركزت عند نجليز بأن وجالشريف إلى أن يبدي استعداده لمحاربة اإل
 .الحدودية المتاخمة للحدود الشرقية لمصر رغم تحذيرات إنجلترا من مغبة إعالن الحرب ضدها

إال أن جهودها باءت بالفشل خصوصاا وأنها منذ البداية حرصت على أال تصاب عالقاتها مع 
على ود الشريف وعلى حصة  السيد أحمد بنوع من التعكر طمعاا منها في حصولها من وراء ذلك

من ليبيا من خالل سماحها بوصول المساعدات للمجاهدين الليبيين عبر أراضيها في مصر إلى 
 .الليبيين في حربهم ضد الطليان

وبات لنا واضحاا أن السيد أحمد الشريف كان ال يعِّ حجم المؤامرة التي  تدبر ضده من قبل األتراك 
لعسكري حيث تمت االتصاالت بين نوري بك وجعفر ا ،الحربأللمان من وراء جره في تلك وا

، وقاموا بتنظيم اشتباكات على الحدود فضالا عن تأليب الرأي العام وبمساعدة من خليل السنوسي
 في مصر ضد اإلنجليز. 

أما محمد صالح حرب قومنذان مرسي مطروح فأخذ يعمل على تأليب القبائل الواقعة على المناطق 
ثورة والتعاون مع المجاهدين الليبيين، ومن الجدير بالذكر أن القومنذان كان في السابق الحدودية بال

 .ممن تعاون مع اإلنجليز

بيد أن موقفه تغير فيما بعد حينما صرح لقواته موقفه من دخوله الحرب بجانب المجاهدين  
م عليه أن يخوض الجهاد ضد أعداء اإلسالم حتى تءوا لطرد اإلنجليز وأن الواجب يحباعتبارهم جا

 .يتم طردهم من البالد 

لى الحدود مع ليبيا وفعالا كان لموقفه هذا أن انضمت إليه الكثير من قبائل أوالد علي الواقعة ع
 .معلنة الجهاد

كما استطاع محمد صالح حرب بصحبة قواته من الضباط من االنضمام ألحمد الشريف وجعفر  
 .ونوري باشا في حربهم على الجبهة الجنوبيةالعسكري 
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أما على الجبهة الشمالية تمكن المجاهدون من  (1)حتى تمكنوا من احتالل بقيق وزاوية سيدي البراني 
قتل  انلتلشهيرتان هما أم الرخم وماجد ا احتالل مرسي مطروح ومطاردة اإلنجليز حتى وقعت معركتان

ن ثورة علي بن دينار انهزمت حيث استطاعت القوات إالجنوب ف ومن ناحية  (2)مجاهد 300ا نحو مفيه
بين قوات نوري ثم وقعت معركة العقاقير  (3)البريطانية من القضاء عليها وقتل السلطان علي واحتالل فاشر

نجليز شرقي سيدي براني والتي جرح فيها الضابط جعفر العسكري في فبراير سنة وجعفر العسكري واإل
ع التقدم أكثر نتيجة سيوة ولم تستطفيما تمكنت قوات محمد صالح حرب من التقدم نحو  (4) 1916

ن و لجوية على المجاهدين بعدها أعلن المجاهدلقصف الطائرات اإلنجليزية التي كثفت ضرباتها ا
توزيع قواهم على أكثر من محور سعياا وراء تشتيت صفوف أعدائهم اإلنجليز الذين أعادوا ترتيب 

. حيث قاموا بتوزيع قواتهم على ثالث محاور بالتعاون مع (5)واستجالب العديد من القواتصفوفهم 
يساندهم األمر الذي كان له تأثير على الروح المعنوية للمجاهدين الذين صدوا طيارهم الحربي الذي 

والية تمكن بشجاعة الضربات المتكررة عليهم من جانب القوات اإلنجليزية، ونتيجة لضراوة  الضربات المت
اإلنجليز من السيطرة على صحراء مصر الغربية بينما انسحبت قوات المجاهدين بقيادة أحمد الشريف 

حمد الشريف وقلة الماء والغذاء وانتشار أبعد أن أنهك التعب قوات  .(6)ومحمد صالح حرب نحو سيوه
يقتاتون وأنه سوف يبعث لهم ما  أحمد الشريف يشجع المجاهدين على الصبر والتحملن أإال األمراض، 

بيد أن خسارة  (7) هم قد سجلوا انتصارات على العدو في أوروبا وأن النصر لقريبءبه وأن حلفا
جيش الشريف كانت الخاتمة األليمة في هذه الحرب، وفيما يلي نستخلص أسباب هزيمة أحمد 

 هذه الحرب والتي حددت في اآلتي:في الشريف 

                                                           

، مركز جهاد 1982، 3مجلة الشهيد، ع مقاومة الليبيين لالستعمار العالمي فرنسا. إيطاليا. إنجلترا،أحمدعطية مدلل:  1
 .38الليبيين للدراسات التاريخية/طرابلس ، ص

 . 264، كذلك أنظر شكري ،المرجع السابق ،ص129.القشاط ،ص2
 . 153بروشين: المرجع السابق، ص 3
 .. 266. شكري :المرجع السابق ،ص4
 .39، المرجع السابق ص جلترامقاومة الليبيين لالستعمار العالمي فرنسا. إيطاليا. إنمدلل: ،  5
 .154بروشين: المرجع السابق، ص 6
 وثائق عربية )ملف أحمد الشريف، ،( ،شعبة الوثائق والمحفوظات150) . المركز الوطني للمحفوظات /طرابلس ،وثيقة رقم7

نظر ا، 1916وفمبر ن3بشأن رسالة الى المجاهدين في الجغبوب على أن يصمدوا ويصبروا على الجوع فالنصر قريب، بتاريخ 
 .(8الملحق رقم )
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م يكن مؤهالا لدخول حرب جديدة بعدما أنهكت قواهم حروبهم التي أن جيش أحمد الشريف ل .1
 خاضوها مع اإليطاليين قبل ذلك.

أن وعود تركيا بتزويده بأدوات حرب ومعدات على غرار القوات اإلنجليزية التي كانت تتمتع  .2
 .كانت حبراا على ورق بكفاءة القيادة والمقدرة القتالية

كما أن انقطاع مصادر الغذاء والماء وانتشار األمراض واستحكام الجوع كلها عوامل كان لها  .3
 األثر الكبير على إنزال الهزيمة بجيش المجاهدين السنوسي. 

كما أن فشل ثورة علي بن دينار سلطان دارفور ووصول نبأ فشل حملة جمال باشا على قناة  .4
     .يات للمجاهدين في الصمود أمام اإلنجليزالسويس كلها عوامل لها تأثير على معنو 

 على حركة الجهاد ثانيا:  تأثير هزيمة حملة أحمد الشريف   

سلبية على تردي الوضع االقتصادي  اعلى المستوى االقتصادي أثارت هذه الحرب آثار       
ن هذه الحرب قطعت مصدر من مصادر التمويل للمجاهدين في الجهة الشرقية إلليبيين، حيث ل

كما زاد في استحكام تلك الضائقة هو ما حل بالبالد من  ،أغلق هذا الباب نتيجة لتلك الحربحيث 
ونتيجة لقسوة تلك  دةسنوات الجفاف والقحط وانتشار األمراض التي أخذت تحصد األرواح بال هوا

. كما وصل الحال ببعض المجاهدين ألن (1)هأي به ضمو من أخاه بحثاا عما ير لمؤ األوضاع أكل ا
أما تأثير  ،األسواق المصرية أمام المجاهدين كما قفلت(2)يسلموا أسلحتهم للعدو مقابل ما يقتاتون به

ن خوضهم هذه الحرب ضيع عليهم فرصة مواصلة القتال إ لحملة المعنوي علي المجاهدين حيثا
 . حيث أهدرت إمكانياتهم العسكرية لفترة طويلة ضد اإليطاليين

استقر أحمد الشريف بسيوه بمن بقي معه  هجرة أحمد الشريف إلى تركيا وتخليه عن الزعامة.    
أميال والتي  10على مسيرة من جيش مع بعض رفاقه، ثم غادرها نحو الواحات إلى شياطه الواقعة 

.حيث احتمى أحمد (3)بها كثيرا" فسرعان ما لحقت به قوات اإلنجليز فوجدتها خالية  لم يبق
لكنه سرعان ما غادرها بعد ما أبلغه ابن عمه رغبة إنجلترا في رحيله عن  ،بالجغبوب حيث قبر جده

                                                           

 .283 -282.  شكري: المرجع السابق، ص1
 .284.المرجع نفسه، ص 2
(وحدة الوتائق العربية ،وهى عبارةعن مقال نشر بمجلة الهالل يصف 119المركز الوطني للمحفوظات /طرابلس ،وثيقة رقم) 3

 ( .9ه،أنظر الملحق رقم )14/6/1343بتاريخ المعركة التي وقعت بين السنوسية والقوات البريطانية بسيوة 
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 إن بقي السيد أحمد في الجغبوب فإنهم:"ل كتابها المرسل إلدريس نص علىهذه المنطقة من خال
، حيث غادرها الشريف إلى الصحراء الكبرى عبر واحاتها (1)"ن الجغبوب ويستولون عليهايهاجمو 

. ويذكر أنه وصل إلى العقيلة، وأينما حل قوبل بضيافة (2)المتناثرة مع من بقى معه من جنود
من قبل تلك القبائل التي  حط بها. وكانت رغبة أحمد الشريف في أن يعاود تأسيس قواته  ءوسخا
من نوري باشا  اف الجهاد ضد اإليطاليين حيث استقر بسوكنة ومنها بعث يطلب مساعدةالستئن

وتكمن تلك المساعدة في تزويده بكميات من المال والعتاد والذخيرة ولم  ،الذي حل في مصراته
يتأخر نوري فبعث بقافلة محملة بما يحتاجه الشريف عن طريق محمد صالح حرب مرافق أحمد 

ل أحمد الشريف رمضان السويحلي وطلب منه المساعدة للوقوف معه لتفادي هذه الشريف، كما راس
المحنة، رغم أن ما يذكر عن رمضان ما يكنه من عداء للسنوسية منذ أن امتد نفوذ األخيرة إلى 

.كما خشي رمضان من (3)، ولم يجاهر بعدائهلذلك اغتاظ رمضان من ذلك التوسع أغلب أنحاء ليبيا
الشريف من جديد حيث دبر مكيدة سرقة القافلة وقتل من يرافقها ويذكر عن هذه عودة نفوذ أحمد 

الحادثة التي دبرها السويحلي بأنها قد نفدت عن طريق قائدي شرطته )محمد العيساوي، محمد 
الشريف أن يلملم نفسه  وبعد تدهور األوضاع أراد أحمد (4)الجطالوي( اللذان جهزا قوة لتنفيذ المهمة

ستانة لعله يحصل من هناك على ما يحتاجه ليجمع قواه من جديد ويؤمن كل ما يحتاج بالسفر لآل
إليه ليخوض غمار الحرب حينما يرجع لليبيا، وفعالا سافر أحمد الشريف على ظهر أحد الغواصات 

 . (5)ستانةإلى اآل 1918لمانية في أغسطس سنة األ

 الخـــاتمة 

في ليبيا بفترة تولي السيد أحمد الشريف السنوسي قيادة حركة رتبط تاريخ جهاد الحركة السنوسية ا  
بعدما كانت مقاومته موجهة ضد الفرنسيين في تشاد متخذا"من الكفرة  الجهاد ضد االيطاليين،

                                                           

 266.  الزاوي ،المصدر السابق ،ص1
 . 918األشهب ،المصدر السابق ،ص  2
 .333شكري: المرجع السابق، ص 3
، مركز جهاد الليبيين  1988أكتوبر  15، 9، مجلة الشهيد، ع رحيل أحمد الشريف إلى تركيا. .مصطفى علي هويدي:: 4

 .125، طرابلس، صللدراسات التاريخية
 . 171رذبشون ،المصدر السابق ،ص -5 
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تى تحول إلى منطقة ، وما أن وصلته أنباء االحتالل االيطالي لليبيا حلتلك الهجمات منطلقا
توصلت إليها  ويمكن إجمال ما الجهاد المسلح ضد االيطاليين.  عالنإلالجغبوب معلنا منها تأهبه 

 الدراسة في األتي:

أن الفراغ السياسي الذي تركه الحكم العثماني في دواخل البالد قد منح الفرصة للسنوسية  :أوال
 .برقةإلحكام سيطرتها على 

السنوسية آنذاك  نظرا لما  يطاليا تطمح  في إقامة نوع من العالقات مع زعماء الطريقةإكانت  :انيثا
 .للبالد فيما بعد تتمتع به من مكانة في ليبيا و طمعا في حيادها أثناء احتاللها

 ةقب معاهدة أوشي لوزان فرصة مواتيكان للفراغ الذي تركه انسحاب العثمانيين من ليبيا ع: ثالثا
نوسي ولي أحمد الشريف السللسنوسية لتكوين مناطق نفوذ لها في أغلب أنحاء البالد السيما فترة ت

 .ةالزعامة في المنطقة الشرقي

ا الدور في كما أوضحت الدراسة أن القيادة الموحدة للمجاهدين في المنطقة الشرقية كان له :رابعا 
يطالية تسارع وفي تسجيل االنتصارات علي العدو، مما جعل الحكومة اإل ،زيادة الروح المعنوية لهم

 .حمد الشريفأن بطلب الصلح و المهادنة م

خامسا: كما بينت الدراسة أن مطامع أحمد الشريف في إبقاء حكم السنوسية ظهرت عقب توليه 
 فراد أسرته من السنوسية  ارية ألمنصب نائب الخليفة العثماني في ليبيا وذلك بتسليمه للمناصب اإلد

نجليز باعتبارهم تكن في نيته الدخول في حرب مع اإلأن أحمد الشريف لم  تضح أيضا: اسادسا
اء جر أحمد ها تطمح من ور ؤ اخارج بالده إال بضغط األتراك واأللمان حيث كانت تركيا وحلف

 لى مستعمراتها في شمال أفريقيا.نجليز في مصر إلى إرجاع سيطرتها عالشريف في حربه ضد اإل

البالد وعلي نفسه نجليز عواقب وخيمة علي ن لدخول أحمد الشريف الحرب ضد اإلأيضا كا: اسابع
لي تنازل ا  و  ،إلي انكسار عزيمتهم حيث تسببت الهزيمة التي لحقت بقوات الليبيين ،وعلي المجاهدين

 .   دريس ومغادرته البالد إلي تركياأحمد الشريف عن الحكم إل

 تناقصت المكانة اإلستراتيجية والسياسية ألحمد الشريف نتيجة للهزائم التي لحقت به أمام  :ثامنا
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 ، والتي أدت إلى تولي محمد إدريس الزعامة للسنوسية. القوات البريطانية

 قائمة المصادر والمراجع 

 : المصادر أوال

 أ : وثائق المركز الوطني  للدراسات التاريخية .

  ملف الوثائق العربية .ملف أحمد الشريف.-1
الي الزاوية بتاريخ الجهاد أله ( بشأن جمع الزكاة من المواشي والغالل لدعم عملية7ـ وثيقة رقم) 1

 .م1913مارس  29

لى الجهاد ي بكر البوسيفى يحرضه فيها عأبن أحمد الشريف إلي ( رسالة م16ـ وثيقة رقم ) 2 
 .م1914فبراير  13بتاريخ 

 12. 6يحثهم علي الجهاد بتاريخ  نتانز شان رسالة أحمد الشريف ألعيان ال( ب107ـ وثيقة رقم ) 3 
  م.1914

صبر ( بشأن رسالة أحمد الشريف إلى المجاهدين في  الجغبوب يحثهم على ال50يقة رقم )ـ  وث4
 .م1916والصمود بتاريخ 

( عبارة عن مقالة نشرة بمجلة الهالل تصف المعركة التي وقعت بين السنوسية 119ـ وثيقة رقم ) 5
    1925. 6. 14والقوات البريطانية بتاريخ

 نجليزية .ملف أحمد الشريف ب ـ ملف الوثائق األجنبية اال

يطالي إلى السيد جينهام في القاهرة يخبره فيها بوجود ( عبارة برقية من السفير اإل37م )ـ وثيقة رق7 
رب ضد للح عدد من السفن التركية واليونانية تقوم بإنزال المواد الغذائية للمجاهدين في السلوم تأهبا

  م.1914سبتمبر 22االنجليز بتاريخ 

به القنصلية البريطانية عن طريق المالزم  ثتبع ( عبارة عن تقرير243810قة رقم )ـ  وثي8
خوانه في ليبيا  في أكتوبرالكولونيل ساني في ليبيا عن مؤسسات السن  .م1917وسي وا 



33 
 

( وهي عبارة عن رسالتي من كتشنر إلى إدوارد جراي  بشأن مساومات إيطاليا 286ـ وثيقة رقم ) 9
 .1913.نوفمبر  27و15يف بتاريخ للصلح مع أحمد الشر 

نجليزية من عودة يطالية واإلإلحكومتين امن ال قة رقم غير مصنفة  بشان تخوف كالـ وثي10
 م.1914فبراير 13كاتهم في ليبيا  بتاريخاألتراك وتحر 

 الكتب ثانيا:  

مراجعة حبيب  ،مذكرات أنور باشا في طرابلس، ترجمة عبد المولى صالح الحرير ،أنور :ـ باشا 1
 .1970منشورات مركز جهاد الليبيين ،طرابلس /ليبيا ، ،وداعة الحسناوي

 ترجمة عماد حاتم  ،1969ن القرن التاسع عشر حتى عام تاريخ ليبيا م ،نيكوالي :بروشيين. 2
 .1988ليبيا طرابلس/ ،جهاد لليبيين ضد الغزو االيطالي منشورات مركز ،مراجعة ميالد المقر حي

مراجعة صالح المخزوم   المسالة الليبية في تسوية السالم، ترجمة علي ضوي، ،ـ بيشون:جاك3 
 .1991طرابلس، ،هاد الليبيين للدراسات التاريخيةمنشورات مركز ج

 .1998السنوسية دين ودولة، دار الفكر العربي،  ،ـ  شكري :أحمد فؤاد 4

/القاهرة دار المعرفة للنشر والتوزيع ،ليبيا تاريخ الحركة السنوسية في ـ الصالبي علي محمد، 5
  1ط ، 2012

 .1973، 3دار الفتح ،ط ،طال في طرابلس الغربجهاد اإلب ،: الطاهر أحمدـ الزاوي 6

 م.1950،جامعة بيروت األمريكية ،بيروت ،برقة الدولة العربية ،نيقوال ،ـ زيادة 7

ـ  السعدون : خالد محمود، الجهاد خالل الحرب العالمية االولى الدعوة  واالستجابة ،منشورات 9 
 .1999االيطالي ،طرابلس / ليبيا ، مركز جهاد لليبيين ضد الغزو

محمد سعيد القشاط  1947، برقة العربية أمس واليوم ،مطبعة الهواري ، ـ األشهب :محمد الطيب 8
،مركز دراسات وشئون الصحراء  1986ـ1854نسا في الصحراء الكبرى  : جهاد الليبيين ضد فر 

 ـ القشاط : محمد سعيد ،جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى 1309، ص  1989/ليبيا: 
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 . 1989،مركز دراسات وشئون الصحراء /ليبيا 1986ـ 1854

، 1912ـ 1911ة االيطالية ، الرأي العام اإلسالمي خالل الحرب الليبيـ  كولوغلو :اورخان10
ترجمة عبدالقادر مصطفى المحيشي ،مراجعة ،محمد عبد الوهاب سيد أحمد ، منشورات مركز 

 .2000االيطالي ،طرابلس / ليبيا ، جهاد لليبيين ضد الغزو

ية عليها ، المقاومة الليبية ضد الغزو االيطالي وتأثيرات األوضاع الدولأحمد عطية ،ـ مدلل11 
جهاد لليبيين ضد  مراجعة عقيل محمد البربار، منشورات مركز ،1915ـابريل  1914أغسطس 

 .   م1989طرابلس / ليبيا ، ،الغزو االيطالي

ت مركز جهاد لليبيين ضد ، منشوراالعامل الديني في الجهاد الليبي أثر ـ الهاين :مصطفى سعد،13
 .م1980طرابلس/ ليبيا، ،يطاليالغزو اإل

 الدوريات ثالثا: 

بحوث ودراسات في التاريخ  ،أثار صلح لوزان على حركة الجهاد ،.إبراهيم :عبد هللا علي 13 
طرابلس ، ين، منشورات مركز جهاد الليبيينثة والباحذساتمجموعة من األ ،1943ـ 1911، الليبي

 .م1998، 2/ليبيا،ط

 بحوث ودراسات في التاريخ الليبي  ،يطالي عقب صلح لوزانـ البوصيري: علي علي، التوغل اإل 14
 2ليبيا،ططرابلس / ،ين، منشورات مركز جهاد الليبيينثة والباحذسات،مجموعة من األم1943ـ 1911

 .م1998،

مجلة البحوث  ،بغية المساعد في إحكام المجاهد ،1933ـ 1873أحمد الشريف ،: ـ السنوسي 15
 .   م 2012، 2التاريخية ،ع

، مجلة نجلتراإ ،طاليايإ ،فرنسا ،اومة الليبيين لالستعمار العالميمق ،ـ مدلل: أحمد عطية 16
  ./ ليبياطرابلس ،ليبيين ضد الغزو االيطالي، مركز جهاد لم1982س ، 3، عالشهيد

 ، األولى على حركة الجهاد الليبيـ هويدي :علي مصطفى ،"تأثيرات الحرب العالمية   17
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ين، منشورات ثة والباحذساتاألمجموعة من  ،1943ـ 1911بحوث ودراسات في التاريخ الليبي، 
 . 1998، 2طرابلس /ليبيا،ط ،مركز جهاد الليبيين

 المالحق

 (1ملحق رقم )

 //هناك إفادة تقول أن الخديوي قد أعد خالل شهر باالتفاق مع الحكومة 1913نوفمبر  15القاهرة _

. ولكن لم إعالن السلم مع إيطاليانوسي على يطالية إرسال مندوبين عن المسلمين تحث الساإل
ناديب آخرين بواسطة . تم أرسل ممن مهمتهي إنجاز أيستقبل السنوسي الوفد وعاد الوفد دون 

ستلم  اخر اإلخبار تفيد كما هو وارد في التقرير المرفق. ويقال أن الخديوي قد آالخديوي وأن 
جنيه أخرى  7500باإلضافة إلى مبلغ . ذلك يطالية نظير هذه الخدمةجنيه من الحكومة اإل 2500

لك ليكون إجمالي المبلغ تدفع له إذا نجحت مساعيه في استتباب األمن والوصول إلى صلح وذ
          .جنيه .إال أن هذا كله اليجزم في كونه إشاعة اليمكن الوثوق فيها 1 0000المدفوع 

  .مخلصكم //التوقيع كتشنر إلى المحترم السير ادوارد جراى 

 .لكونت كتشنر إلى السير إدوارد جرايالرد على الكتاب من قبل  من ا

 27هذا المستند من ممتلكات الحكومة البريطانية استلم في 1913/ 11/ 27ديسمبر بتاريخ   16 
  .1913نوفمبر 

ن أنقل إليكم أن الموفدين الذين أرسلهم الخديوي إلى السنوسي قد عادوا إلى أسيدي. يشرفني 
الجاري ويبدو أنهم وجدوا صعوبات في لقاء السنوسي الذي كان قد رفض  21ية في يوم اإلسكندر 

يطالية وضات معهم ما لم تقبل الحكومة اإلفي األول مقابلتهم وأنه ال يمكن أن يدخل في مفا
 لما سبق أنقابل موفد الخديوي وتتركز شروطه في األتي: وأنه وفقا .شروطه

 .(barka.رة السنوسي)أن تظل )برقة (تحت سيط_ يجب 1

 ._يجب أن يحتفظ العرب بأسلحتهم 2
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( raffeحالية وااللتزام ببناء زاوية )(في مواقعها العلى )الزوايايطاليون بالحفاظ _أن يلتزم اإل 3
 .يطاليون قد حطموهاوالتي كان اإل

مقابلتهم  سنوسي علىيطاليين أنه بعد العديد من المراجعات وافق اللما جاء في صحف اإل أنه وفقا
( وقد حضر المقابلة العديد من الزعماء وأعيان الزاوية وقد تم االتفاق على بعض )بعثة لخديوي

ستحوذ ابناء وتسليح أتباعه حيث كان قد  علىي هذه األثناء كان الخديوي مركزا القضايا الصغيرة ف
اومة العربية لمركز الرئيسي للمق( حيث اmsusدافع  كان ينوي أن يتجه بها نحو)على ثالث م

 ويبدو أنه ينوي تجميع قواته في إجدابيا قبل عودته منها نهائياإلى الكفرة والجغبوب .

 1 00. 00لغ ستلم من الحكومة االيطالية  مبار //ملحوظة:لقد علمت أن الخديوي خصكم .كتشنلم
 . لسنوسي على إيقاف حمالت المقاومةبفضله في حث ا عترافاا ليرة نظير مساعدته و 

 الوثائق االنجليزية الشريف/طرابلس.ملف  أحمد لمركز الوطني للدراسات التاريخيةا الوثيقة رمصد
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 ( 4ملحق رقم ) 

 .م1914فبراير  13بتاريخ 

يطالية تفيد بأنهم استلموا ي أنه استلم برقية من الحكومة اإليطالي وذكر لي السفير اإلبتصل القد 
وهناك مجموعة جديدة من  ،والذخائر مازالت ترسل إلى طرابلستقارير حديثه توضح أن األسلحة 

ية يطالن الحكومة اإلفإفي ظل هذه التقارير  ،لى هناكا  و  الضباط األتراك عددها ستة أرسلت حديثا
صرية نجليزية الممع السلطات اإل هملى السلوم للتفاوب إيطالي إدتبدي قلقها وأنه يجب إرسال من
وقد أفاد سيادته أنه يمكن االتصال باللورد كتشنر برقيا ويأمل  .اكلوضع حد للتدخل التركي هن

 يطالية جاللة لالستجابة لطلب الحكومة اإلسيادته أن تمكن معاليه من االتصال بحكومة صاحب ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملف  أحمد الشريف   ـ الوثائق الوثيقة  المركز الوطني للدراسات التاريخية /طرابلس. رمصد
 .نجليزيةاإل 
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 ( 6ملحق رقم ) 

  م1914/ سبتمبر /  24   52521/37رقم الختم والتاريخ بية   لوثائق األجناشعبة   

 .الرقم االشاري  1914سبتمبر  22القاهرة في  برقية إلى السيد جينهام ـ

و التركية تعمل بجد في إنزال المواد الغذائية في  ةيطالي بان السفن اليونانيلقد أخطرني السفير اإل
 السلوم وأن ممثلي أحمد الشريف قد وضعوا كميا ت كبيرة من الشعير هناك .

 ـ الوثائق االنجليزيةيخية /طرابلس.ملف  أحمد الشريف مصد الوثيقة  المركز الوطني للدراسات التار 

 ( 7ملحق رقم ) 

 1917ديسمبر  27(بتاريخ  243810وثيقة رقم ) 

 1917القنصلية العامة البريطانية طرابلس                    شمال إفريقيا في نوفمبر 

يشرفني أن أنقل إليكم بأني استلمت صورة من مطبوعة رسمية من المالزم الكونيل  سيدي إلى روما
خو  :لجاري خاصة بحكومة والية طرابلس// وتحمل عنوانا 16في يوم  انه في مؤسسات السنوسي وا 

.من بين إخوة .. 1917)مطبعة حكومة طرابلس في مايو 1917عام  10الية طرابلس في شهر و 
( أنه من مواليد افي الذي يقول عنه الكونيل )سانيخريين هناك السيد أحمد صأحمد الشريف اآل

وفي صيف ذلك  .الشئون السياسية في  والية برقة كان له دور فاعل في 1914ومنذ عام  1894
ن قواته شكلت إالية  طرابلس ووالية برقة حيث ام كان يرأس قوات السنوسي على الحدود بين و الع

إلى سرت  قوة صلبة من رجال القبائل في شرق النوفلية وكان من مهامه منع مرور القوافل المتجهة
أنظر الرسالة المرسلة من القنصلية  العامة )1915بوهادي في مايو وسوكنه  وبعد معركة قصر

قام بالتوغل في والية طرابلس ووضع قوته في طليعة حركة الثوار   1915مايو  4(بتاريخ  3قم )ر 
في الدين تبت لسيادة السنوسي الذي يمثله صوكان يبدو ألول مرة  كأنما جميع والية طرابلس قد است

وجة ضد بدأت األشياء تتكشف في  شرق والية طرابلس  حيث ظهرت م 1915ولكن في نوفمبر 
واألخير انهزم في  في الدينان الشتيوي  وصالمعروف رمض ةالسنوسي في شخص رجل مصرات

خر ضرباته في  والية آتلقت قوة السنوسي  .ضطر  بعده الهروب  ناحية الشرقابني وليد مما 



42 
 

طرابلس وذلك بعد إلقاء القبض على أحمد التواتي مالزم صافي الدين والمعلم السابق تم شنق 
القبض عليه وذلك بموجب قرار من أخ السنوسي والذي تم  اءالتواتي بعد شهر من إلقدام أحمد وا ع

طمأن صافي الدين إلى األوضاع ذهب امن قبل صافي الدين نفسه وبعد أن تعينه قائمقام  لزليطن 
تحرك إلى إجدابيا للعمل على تنظيم  1917إلى الكفرة حيث بقي هناك لبضعة شهور وفي عام 

     .لجديدةقوات القبائل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر الوثيقة  المركز الوطني للدراسات التاريخية /طرابلس.ملف  أحمد الشريف   ـ الوثائق 
 االنجليزية
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