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 1191-1111دور اليهود االقتصادي في ليبيا 
 

 نهاية دمحم صالح د.
 التاريخجامعة السػصل / كمية التخبية األساسية / قدع 

   

 (09/5/0241، قبل لمشذخ في  02/3/0241)قجم لمشذخ في 
 :ص البحثلخم

أدى الييػد في أقصار السغخب العخبي عامة ومشيا ليبيا دورًا واضحًا في مجاالت الحياة الدياسية واإلدارية واالقترادية سمبًا 
وإيجابًا، إذ عاش الييػد في ضل سياسة مخنة اتبعيا حكام األقصار اإلسالمية معيع عبخ العرػر التاريخية وىي الحخية التي كفميا الجيغ 

يع مغ "أىل الحمة"، حتى أصبح البعس مشيع مقخبيغ مغ الحكام السدمسيغ وكحلظ في عيج االحتالل األجشبي، فسشيع مغ اإلسالمي بػصف
عسل مدتذارآ لمجولة ومشيع صاغة وصيارفة، كسا عسل قدع مشيع بالتجارة والدراعة والرشاعة والسيغ الحخة، بل وكان أغمبيع مخابيغ 

 ترادي ويحتكخون األنذصة االقترادية والسيسا التجارة والرشاعة.أشجاء مسا جعميع يتستعػن بشفػذ اق

م 4954م وحتى عام 4944اليجف مغ البحث ىػ تدميط الزػء عمى الجور االقترادي الحي أداه الييػد في ليبيا مشح عام 
م، وبعج 4913يصالي حتى عام لالحتالل اإل 4944وىحِه الفتخة مغ أصعب وأخصخ الفتخات الدمشية في تاريخ ليبيا، إذ تعخضت في عام 

 م إذ حرمت ليبيا عمى استقالليا.4954ىحا العام خزعت ليبيا لإلدارة العدكخية البخيصانية والفخندية حتى نياية عام 

ونطخًا لسا كان يذكمو الييػد مغ ثقل اقترادي واحتكاكيع باالحتالليغ اإليصالي والبخيصاني فقج ارتأيشا تقديع دورىع االقترادي 
وحتى قيام الحخب العالسية الثانية ،اما السخحمة الثانية فقج تصخقشا 4944ى ثالث مخاحل مغ مخاحل االحتالل األجشبي األولى مشح عام إل

الى نذاط الييػد االقترادي أثشاء الحخب العالسية ،وركدت الثالثة عمى نذاشاتيع االقترادية والسيسا التجارة والرشاعة في ضل اإلدارة 
 .4954وحتى استقالل ليبيا عام 4918وعام 4915ية ودورىع في أحجاث عام البخيصان
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Abstract: 
The Jews in the AL- Maghreb countries in general and Libya In particular played an immense role 

in the economic, Political, and administrative  life positively or negatively. Jews knew flexible policy of 

Arab rulers through different  eras, a freedom guaranteed by Islamic religion that regarded Jews as 

thimis. some of them even became within the entourage of Arab rulers .Their well fare lasted in the 

occupation eras. There were state counselors , jewelers and bankers, some worked in commerce 

agriculture, industry and other crafts.  The Majority of them were hard  brokers which  gave them 

economical influence and hording  economical activities especially commerce and industry. 

The research aims at shedding light on the economical role of Jews in Libya from1911- 1951,on 

the most difficult and dangerous in Libya. Italian occupation began1911 until 1943. After that Libya 

gone under the English and French military  authority until the year 1951 when Libya got independence. 

Due to the economic importance of  Jews in Libya and their contact with British and Italian 

occupation  from 1911 until the Second World War. The second talk was about activities during the 

Second World War. The third focused on economical activities especially commerce and industry under 

authority of British administration their role in the events of 1945 until 1948 until the independence of 

Libya .                                                      
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 :1191-1111نشاط اليهود االقتصادي في ليبيا 

تستع الييػد في ليبيا في العرخ الحجيث بكل مطاىخ الحخية في مداولة نذاشاتيع االقترادية ومداىستيع في 
-4744الحياة العامة، وعطست مكانتيع لجى باشػات األسخة الحاكسة آنحاك والسيسا في عيج األسخة القخمانمية )

لدالشيغ العثسانييغ لألجانب السكيسيغ في الجولة كسا استفادوا مغ القػانيغ واالمتيازات التي مشحيا ا (4)(،4835
،وحرمػا عمى مكاسب اقترادية واجتساعية مغ جخاء ذلظ، كسا أصبح الييػد متداوييغ مع بكية رعايا الجولة 

(0)العثسانية قانػنيًا، وعسمػا كػسصاء لمجول األوربية في ليبيا لتشفيح مرالحيع.
 

ػن إلى فئتيغ فئة ييػد ليبيا وىع الحيغ عاشػا مع العخب واختمصػا يشتس 4944كان الييػد في ليبيا قبل عام 
بيع مشح قخون وتجشدػا بالجشدية اإليصالية فيسا بعج، أما الفئة الثانية فقج تسثمت بييػد أوربييغ يتبعػن مختمف جشديات 

عساليع التجارية في الجول األوربية مسا ساعج في اختيار بعزيع مغ قبل الحكػمات األوربية لتسثيل مرالحيع وأ 
 .(3)ليبيا

، وقج رحب الييػد اإليصاليػن واألوربيػن (1)4944أيمػل/ سبتسبخ  09شخعت إيصاليا بالحخب عمى ليبيا واحتالليا مشح 
(  Gustavo Arbibبيع بكل شبقاتيع مغ الفقخاء والسحتاجيغ وكبار رجال األعسال وفي مقجمتيع جػستافػ أربيب)

ومجيخ تحخيخ صحيفة )صػت شخابمذ( ، وذلظ لدببيغ ،األول الخػف مغ عػدة األتخاك لمحكع  رئيذ الصائفة الييػدية
والثاني الصسع في تحديغ أوضاعيع االقترادية بحرػليع عمى الكثيخ مغ االمتيازات الستعمقة بتشفيح السذاريع 

طختيع بالسحتميغ بعجىا شاىجوا االستيصانية مغ بشاء مجارس ومدتذفيات وتعبيج الصخق، إال إنيع سخعان ما غيخوا ن
الجشػد اإليصالييغ يدصػن عمى السشازل العخبية والييػدية ويشيبػن الثخوات ويدتحيػن الشداء، مسا ألحق األضخار 

، ولع تقترخ عسميات الدمب والشيب عمى اإليصالييغ فحدب، بل قام (5)بسرالحيع االقترادية والسيسا شبقة التجار
احتالل السجيشة بدمب ونيب مخاكد الذخشة والدخاي الحكػمية ومخازن الدالح والسؤن الييػد في شخابمذ بعج 

م( مدتغميغ 452والقرػر والسحاكع عمى مخأى ومدسع مغ نقاط الحخاسة اإليصالية التي تبعج عغ السخاكد أكثخ مغ )
 .(6)4940اندحاب القػات العثسانية مغ السجيشة في عام 

ػد اإليصالييغ بتقجيع السداعجات لمقػات اإليصالية إبان الغدو بإرشادىع إلى وبالخغع مغ ذلظ فقج قام اليي
مػاشغ الزعف في أوضاع البالد مقابل مشافع مالية، فزاًل عغ استغالل الييػد فخصة غياب الحساليغ والعسال 
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ي شخابمذ مشح العخب عغ ميشاء شخابمذ إبان الغدو وحاجة السيشاء إلى حساليغ دفع بييػد عسخوس الستػاججيغ ف
القرف لحل محل العخب، كسا امتألت الفشادق بالدوار والتجار اإليصالييغ مسا دفع الييػد االيصاليػن إلى استغالل 
الػضع وتأجيخ مشازليع لإليصالييغ وتقجيع السداعجات لمقػات اإليصالية في عسميات القسع واالنتقام ضج السجاىجيغ 

 .(7)واألىالي العخب

ن ييػد ايصاليا مع القػات اإليصالية إلى الخوابط االقترادية وبذكل خاص التجارة التي كانػا ويخجع سبب تعاو 
يتبادلػنيا معيع إلى جانب شعػرىع الػششي لتأييج بالدىع، أما مػقف الييػد الميبييغ مغ االحتالل اإليصالي كان 

بل اقترخ دورىع عمى بيع السػاد الغحائية  واضحًا إذ لع يذتخكػا في أي مغ العسميات العدكخية ولع يداىسػا فييا،
واالستيالكية لمجشػد كشػع مغ االستفادة السادية، ويخجع ذلظ إلى عجم تأثخىع بالجعاية اإليصالية وارتباشيع القػي 

 .(8)بالعخب الميبييغ اجتساعيًا واقتراديًا إلى جانب خػفيع مغ عػدة األتخاك كسا ذكخنا ذلظ سابقاً 

يات العدكخية وندول القػات اإليصالية وانتذارىع في السجيشة)شخابمذ الغخب(، سارع الييػد ومع انتياء العسم
إلى فتح محالتيع لبيع السػاد الغحائية، في حيغ أخح أوالدىع يحسمػن إلى جشػد القػات اإليصالية البزائع مغ الكبخيت 

ختيب سػق صغيخ عمى الفػر حيثسا تجسع الجشػد والدجائخ والذػكػالتة ليبيعػىا ليع، فزاًل عغ ذلظ كانػا يقػمػن بت
 .(9)لبيع الفػاكو والخسخ والػرق وغيخ ذلظ مقابل مبالغ مالية

اتدست الدشػات األولى مغ االحتالل بتجىػر أوضاع ييػد ليبيا االقترادية واالجتساعية بدبب السقاومة 
قػة العالقات بيغ الصػائف السختمفة واإلضخار  العخبية السدمحة ضج القػات اإليصالية مغ جية والتي أدت إلى تزاؤل

، وكان مغ مطاىخ حالة التجىػر التي حمت بييػد ليبيا تدايج عجد الفقخاء بيشيع في (42)بسدتػى الحياة االقترادية
شخابمذ التي تجفقت عمييا أعجاد ضخسة مغ الالجئيغ الحيغ فخوا مغ السشاشق التي نذبت فييا معارك التحخيخ، مغ 

خى فقج ألحق االحتالل اإليصالي أضخارآ بسرالح الييػد االقترادية والسيسا شبقة التجار لسا أحجثو مغ كداد جية أخ
، فانحط نتيجة ذلظ مدتػى الحخفييغ الحيغ تجىػرت أعساليع ألن الدمصات (44)اقترادي بدبب تعصل خصػط التجارة

غ تعػدوا عمى حياة متخفة في السجن اإليصالية، اإليصالية جمبت معيا اآلالف مغ الجشػد والزباط والسػضفيغ مس
ناليظ عغ ندوح عسال فشييغ وميخة لعسل كل ما يشاسب أذواق اإليصالييغ، فانعكذ ذلظ عمى الحياة االقترادية 
لمحخفييغ وكان أكثخىع مغ الييػد مسغ كانػا يعسمػن في التجارة وسباكة السعادن، فأصبحػا محخوميغ مغ جسيع وسائل 
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وتفذت البصالة وانخفزت أرباح السخابيغ الييػد الحيغ سيصخوا عمى عسمية اإلقخاض في العيج العثساني، إذ  معيذتيع،
، إذ أن ىحِه الخدائخ الييػدية (40)% في القخوض الرغيخة96% بالرفقات السالية الكبيخة و63وصمت فػائجىع إلى 

شػسييغ واإليصالييغ، فكان ذلظ فخصة إلعادة خصػط في بخقة بيغ الد 4947تػقفت بعج تػقيع اتفاقية عكخمة في عام 
التجارة وتجفق التجار الييػد، فأخحوا في التشقل بيغ السشاشق الػاقعة تحت الحكع الدشػسي والسشاشق التي كانت تحت 

ثشاء سيصخة القػات اإليصالية، كسا قامػا بجور الػسيط التجاري بيغ ىحِه السشاشق وتعػيس الخدائخ التي عانػا مشيا أ
 .(43)السقاومة العخبية الميبية ضج القػات اإليصالية السحتمة

وألجل حساية الييػد الميبييغ لسرالحيع االقترادية حخصػا عمى إجخاء الرمح بيغ العخب واإليصالييغ، ففي 
ن قام أحج التجار الييػد السجعػ )خمف هللا ناحػم( بجور الػساشة في الرمح بيغ اإليصالييغ ورمزا 4948عام 

الدػيحمي أحج أعزاء )الجسيػرية الصخابمدية( مقابل إصجار عفػ عام عغ الصخابمدييغ، ومحاولة إقشاع السجاىجيغ 
 .(41)باإلفخاج عغ الدجشاء اإليصالييغ

ولحخص الييػد عمى مرالحيع وأنذصتيع االقترادية استغمػا مجة السفاوضات واليجوء بيغ الصخفيغ في زيادة 
شاشق الشائية واستخجام العخب السكيسيغ ىشاك في إنذاء الذخكات التجارية الكبخى لتحقيق نذاشيع التجاري في الس

شخكة تزامشية أغمب السداىسيغ فييا مغ الييػد وىع كل مغ  4949شباط/ فبخايخ  3مكاسب أحادية، فأنذأوا في 
شدكي وآخخون، فقج كانت خمف هللا ناحػم وعثسان القيداني وشسعػن حجاج وعبج القادر السشترخ ورودولفػ كاجي

 .(45)ليبيًا مغ السكيسيغ داخل السشاشق الجاخمية 02ييػديًا و 402الذخكة تزع 

ومغ الججيخ بالحكخ أن الدمصات اإليصالية لع تزع أي قيػد عمى الصائفة الييػدية ومجارسيا مغ أجل ضسان 
دورات مدائية في شخابمذ لتجريذ المغة تأييجىع الحتالل ليبيا لحلظ عسمت عمى فتح السؤسدات التعميسية وإقامة 

العبخية، كسا قجمت الدمصات اإليصالية الجعع واإلغخاء لتذجيع الييػد وإلحاق أبشاءىع بالسجارس اإليصالية، فاستصاعت 
بيحِه الدياسة أن تجتحب إلييا أعجادا مغ أبشاء الييػد في السجارس الثانػية والتجارية، كسا عيشت الدمصات اإليصالية 

عس الحاخامات في السجارس اإليصالية لتعميع المغة العخبية وتعاليع الجيغ الييػدي ألبشاء الحيغ ال يمتحقػن بالسجارس ب
الييػدية مسا أسيع في زيادة عجد التالميح مغ الييػد الحيغ تمقػا تعميسًا أوربيًا إذ بمغ عجدىع عذية الحخب العالسية 
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تمسيح، وىحا ما يجل عمى مجى تأثيخ القػانيغ التي سشتيا الدمصات ( آالف 5( حػالي )4915-4939الثانية )
 .(46)االيصالية تجاه التعميع الييػدي وفدح السجال لمييػد دون العخب لاللتحاق بالسجارس اإليصالية

وفي ضػء ىحه التدييالت ، لع يقجم ييػد ليبيا أي مداعجة لمسجاىجيغ الميبييغ مشح بجء إعالن السقاومة ضج 
ات اإليصالية اعتقادًا مشيع أن استسخار الحخب سيؤدي إلى خدائخ مادية في أنذصتيع االقترادية نتيجة الدمص

العسميات العدكخية، لحلظ شمب الييػد مغ الدمصات اإليصالية فتح أسػاق شخابمذ وأسػاق السجن التي يديصخون عمييا 
دي دفع الييػد بزغط عمى الحاكع اإليصالي فػلبي لتشذيط حخكة التجارة وإنعاش االقتراد، بل أن العامل االقترا

(falbe مغ أجل إعادة احتالل ميشاء مرخاتة لفتحو أمام التجار وتػسيع نصاقو ليستج إلى السشاشق الجاخمية والشائية )
، كسا استسخ الييػد بسداولة أعساليع الحخفية مغ خياشة وصياغة، فزاًل عغ األعسال التجارية وتقجيع (47)في ليبيا

القخوض والتدييالت السالية فاستصاعػا بحلظ الديصخة عمى تجارة القػافل مع الدػدان والجول السجاورة واحتكار تجارة 
.وعميو يسكغ تقديع انذصتيع ودورىع االقترادي (48)حػمالحمفا التي كانت رائجة آنحاك، إذ احتكخت أغمبيا عائمة نا

 عمى الفقخات االتية:

 التجارة: -

تذيخ السرادر أن الييػد في العذخيشات مغ القخن العذخيغ سيصخوا عمى التجارة في ليبيا، ولمجاللة عمى 
، فقج سيصخ الييػد آنحاك (49)نفػذىع التجاري يقال في األمثمة الميبية: "األسػاق مغ غيخ ييػد كدشج مغ غيخ شيػد"

% مغ إجسالي السحالت التجارية في مجيشة شخابمذ التي كان أغمبيا مؤجخًا مغ دائخة األوقاف 12عمى ما يعادل 
% مغ ييػد ليبيا بالتجارة بكافة 82، كسا اشتغل نحػ (02)4908آنحاك حدب إحراء غخفة تجارة والية شخابمذ لعام 

بأنو لع تكغ في أوساط ييػد شخابمذ الغخب سػى ميشجس معساري  4936يَّ عام صػرىا، إذ يفيج اإلحراء الحي أجخ 
، فزاًل عغ ذلظ كان لييػد ليبيا وجػد قػي داخل الغخفة (04)واحج وشبيب وميشجس ومجرسيغ ومائة وعذخيغ مػضفاً 

ثة مقاعج لألجانب، التجارية الستسثمة بخسدة مقاعج مقابل عذخة لمسدتػششيغ اإليصالييغ وسبعة لمعخب الميبييغ وثال
استخجمػىا في الحرػل عمى تدييالت ليع في مجال االستيخاد والترجيخ واإلعفاءات الزخيبية وتػسيع عالقاتيع مع 
الخارج  ، ولعل أىع ما امتاز بو التجار الييػد في حخكتيع التجارية مػاكبتيع لمسػضات العالسية في السالبذ ومػاد 

ألشياء التي لع تكغ مألػفة عشج سكان شخابمذ لجرجة أن وجػدىع كان يعشي الثخوة الديشة والسشدلية وغيخىا مغ ا
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والكدب، فزاًل عغ أسمػب الساليشة في تعامميع مع زبائشيع إلى جانب بخاعتيع في المغات األوربية والسيسا أاليصالية، 
لػجيا اإليصالية وتصػر صشاعة كسا كانت العشاية بصخق السػاصالت وتػسيعيا ودخػل الدكظ الحجيجية بفعل التكشػ 

الذاحشات الزخسة دورًا في تدييل نقل البزائع السدتػردة مغ أوربا إلى ليبيا والستسثمة آنحاك بالدكخ والذاي والُبغ 
واألقسذة والدجاج والتبغ التي لقيت رواجًا في أسػاق شخابمذ ، مشيا ما يدتيمظ محميًا والفائس مشيا كان يرجر إلى 

، فزاًل عغ تذجيع الحكػمة اإليصالية لمتجار الييػد، مسا أسيع في تأسيذ مجسػعة (00)السغخب والسذخق  أوربا وبمجان
( وناحػم التي كانت Tayar( وشيار )Labiمغ الذخكات الييػدية بسا فييا مؤسدات التأميغ التابعة ألبشاء البي )

وأىع ىحِه الذخكات: شخكة مدعػد  تعسل عبخ جسيع خصػط السالحة التي ربصت شخابمذ بإيصاليا وانكمتخا
، وشخكة كاروتذيػ 4900كانػن األول/ ديدسبخ  08(  التي تأسدت في MessaudSerussiالدخوسي)

، وشخكة تجار السدتعسخات لراحبيا الشسشي (03)4905كانػن األول/ ديدسبخ  1( في Caruccie Bassaniبراني)
لتجارة الدمع االستيالكية وبالخغع مغ سيصخة  4906يػ أيار/ ما 09( والتي تأسدت في Nemnie Cohenكػىيغ )

تجار الييػد عمى التجارة، إال إنيع واجيػا مشافدة شجيجة مغ التجار عمى مختمف جشدياتيع مغ أوربييغ وليبييغ 
شجعتيع الدمصات اإليصالية لكدخ احتكارىع لمدمع والحي ألحق أضخارًا باالقتراد اإليصالي والسيسا تجارة الحخيخ 
والفزة واألدوات السكتبية والحبػب والحشاء واألصػاف والسحافع الثسيشة، إال إنيع صسجوا وتغمبػا عمى مشافدييع 
بأسمػبيغ تسثال في التقميل مغ األرباح عشج البيع ورفع األسعار عشج الذخاء فاكتدبػا مغ وراء ذلظ شيخة عالسية بيغ 

تجارية اقترخت عمى التجار اإليصالييغ واألجانب والييػد ويحخم الدكان في شخابمذ، فزاًل عغ ذلظ كان ىشاك سمع 
 .(01)مشيا التجار الميبيػن ألنيا خاصة بالجير اإليصالي

ومغ أىع السحاصيل التي اشتجت السشافدة عمييا بيغ التجار كانت الحشاء لديادة الصمب عمييا في األسػاق 
شقجية وليا فائجة عطسى في التجارة والرشاعة، إلى جانب الجاخمية والخارجية، فزاًل عغ كػنيا مغ السحاصيل ال

الحشاء كانت ترجر محاصيل أخخى كالحمفا واألصػاف والجمػد واألسفشج والدخديغ، إذ كانت ىحِه الدمع ترجر عغ 
شخيق السػانئ في شخابمذ وبشغازي والخسذ وزليصغ وزوارة ومرخات وسخت ومخسى سػسة ودرنة إلى كل مغ 

خندا وألسانيا وبخيصانيا وبمجيكا وأمخيكا والريغ ورومانيا ويػغدالفيا واألرجشتيغ والبخازيل وفمدصيغ واليشج وف (05)إيصاليا
 .(06)والسغخب العخبي
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نتيجة التدييالت التي قجمتيا الحكػمة  4930-4934ونذصت حخكة االستيخاد بذكل كبيخ في عام 
بخ مغ ندبة االستيخاد لسختمف الدمع التي احتاجيا سػق شخابمذ اإليصالية لمتجار، إذ كان لمتجار الييػد الشريب األك

مغ بيشيا الدكخ والذاي واألقسذة والسشدػجات الرػفية والقصشية والحخيخية والعاج واألخذاب التي تع جمبيا مغ فخندا 
وإيصاليا وبخيصانيا والريغ عغ شخيق الػكالء التجارييغ الحيغ كان ليع تعامل مع مؤسدة فخندػه 

( لمسالبذ بجسيع أنػاعيا في Magazzin Nahum( بسجيشة صفاقذ ودار ناحػم)Francais Gomrasniخسيشي)قس
، في حيغ كان استيخاد الدكخ مغ إيصاليا وفخندا ممتدمة بو مجسػعة مغ التجار الييػد ومشيع يػسف (07)مجيشة شخابمذ

ة األغشام فقج تعيجت بيا شخكتان ييػديتان (، أما تجار Dabse( ودباش  )Nemni(والشسشي )Jeseph Bardaباردا  )
( كسا تعيجت ثالث شخكات ييػدية Effaim Halfon( وحدايع خمفػن)Baard and Gerbiىسا باردا والجخبي )

باستيخاد الحجيج السرشع مغ بخيصانيا وفخندا وإيصاليا، فزاًل عغ ذلظ كان ىشاك العجيج مغ الذخكات تقػم باستيخاد 
والسذخوبات الخوحية مغ إيصاليا وفخندا وبخيصانيا وألسانيا ألن السرانع السحمية لع تدج حاجة الفػاكو واألرز 

، إلى جانب ذلظ كانت ىشاك شخكات ووكاالت خاصة بتجارة القػافل في عجة مجن جشػب الرحخاء مثل (08)السدتعسخة
عس الذخكات التابعة مثل شخكة بشياميغ أربيب "كانػ" و"زنجر" لذخاء الدمع الدػدانية وإرساليا إلى بخيصانيا، إذ تػجج ب

( وقج اىتست ىحِه الذخكات بشطام تبادل الدمع الدػدانية Goerge Rodger, Bejamin Arbibوجػرج رودجخ)
 .(09)بالسشتػجات األوربية

 المصارف والقروض: -

ف دي روما امتج نذاط الييػد االقترادي إلى السداىسة في تأسيذ السرارف اإليصالية والسيسا مرخ 
(Deco di Roma)(32) واالشتخاك معو في مذخوعات استثسارية ضخسة في السياديغ الدراعية والرشاعية والتجارية ،

كصحغ الحبػب وتكخيخ الديػت وترجيخ الحمفا، فزاًل عغ استكسال مذاريع االستيصان مغ بشاء مجارس 
عمى اثشيغ مغ كبار رؤوس أمػال الييػد وىسا  ، و اعتسج مرخف دي روما في مخاحل تأسيدو األولى(34)ومدتذفيات

( وانزع إلييسا أرجيشػ أربيب لمسداىسة في السذاريع Ishacidida Nahumأرندتػ البي وإسحاق ديجيان ناحػم)
االستثسارية، ناليظ عغ تسكغ السرخف مغ امتالك مداحات واسعة مغ األراضي الدراعية عغ شخيق أحج سساسختو 

،كسا عسل السرخف في السجال البحخي عمى تديخ البػاخخ بيغ السجن الداحمية  (30)(Baldariالسجعػ بالجاري )
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( الف ليخة في عامي 022ومجيشة اإلسكشجرية ومالصة وساىست الحكػمة االيصالية في دعع ىحا السذخوع بسبمغ )
ذاط السرخف قمقا ، اذ كان أىجاف السرخف استغالل السػارد السعجنية في ليبيا . وخمقت ازدياد ن4942-4944

واستياء عشج الميبييغ و خالف بيغ ايصاليا والجولة العثسانية  ولكغ الييػد في الجاخل كانػا مؤيجيغ لشذاشات السرخف 
بيغ ايصاليا والجولة العثسانية  اقترخ نذاط السرخف  4940اذ كانت تخجم مرالحيع وبعج تػقيع معاىجة اوشي عام 

لظ ضاىخيا ورسسيا، لكغ دوره في دعع االستيصان االيصالي في ليبيا استسخ في عمى السجال السرخفي فقط وكان ذ
 .(33)ضل الدمصات االيصالية وبحسايتيا 

% 5تسكغ األثخياء الييػد إلى جانب ذلظ مغ خالل تقجيع القخوض والتدييالت السالية بفػائج وصمت إلى 
السيسا عشجما واجيت بمجية شخابمذ عام % لمسؤسدات السالية الحكػمية و 6لسرخف دي روما ومرخف ناحػل 

أزمة مالية، إذ تسكغ السرخف مغ استغالل الػضع واالستحػاذ عمى أكبخ قجر مغ أمالك البمجية، فزاًل عغ  4940
قياميع باالستحػاذ عمى العصاءات التي كانت تصخحيا سشػيًا وأىسيا كان عصاء شبع السعادن الثسيشة السرشعة محميًا 

، إذ تشافذ عمى ىحا العصاء خسدًا مغ أثخياء الييػد ورسى العصاء بالشياية 4907بة الحكػمية لعام والخاضعة لمخقا
 4907ليخة إيصالية عغ الفتخة السستجة مغ آب/ أغدصذ  452222(  بسبمغ David Giuliلمييػدي داود جػيمي)

، إذ تقجم لمعصاء عذخة 4930-4932، وكحلظ الحال بالشدبة لمعصاء عام (31)4908حتى كانػن األول/ ديدسبخ 
ليخة إيصالية، ناليظ عغ  711222( بسبمغ Nicola Tosconiتجار ييػد ورسى العصاء عمى شخكة نيقػال تدكػني)

تدابق الذخكات الييػدية عمى تغصية مشاقرات السؤسدات الحكػمية كذخكة السعجات الدراعية لراحبيا إلدشجرو 
صة بسػاد البشاء واإلنذاءات والسػاد السشدلية مثل شخكة لفيتػري وناحػم  ( وشخكات خاAlessandro Frigliفخجيمي )

(Vittairo Nahum( وإسحاق باردا)IshacBarda(وشخكة فيتػريػمغشاجي )Vittairo Moghnagie )
. وبحلظ تسكغ الييػد مغ االستحػاذ عمى األمالك الحكػمية عغ شخيق العصاءات والسشاقرات والسيسا (35)لمديارات

 .4940ا تعخضت بمجية شخابمذ ألزمة مالية في عام بعجم

 الحرف والصناعة: -

أضيخ الييػد في مجال الرشاعة نذاشًا ممحػضًا والسيسا في الرشاعات اليجوية فقج وصل عجد الحخفييغ 
الحي أجختو  4908( في مختمف األنذصة الرشاعية حدب إحراء عام 4271الييػد في مجيشة شخابمذ حػلي )
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، فزاًل عغ (36)ارة والرشاعة لسجيشة شخابمذ وكان لكل حخفة سػق خاص وأميغ يشطع عالقاتيا بالبمجيةغخفة التج
نقابة خاصة لكل حخفة يحجد عالقة أصحابيا بالحكػمة بسا يتعمق بالجفع الزخيبي أو التذخيعات التي تسذ صشاعتيع 

القدازيغ والحياكيغ والشجاريغ والحجاديغ محافطة عمى أصالتيا وثقافتيا، ليحا تكػنت سمدمة مغ الشقابات ضست 
، فعمى سبيل السثال (37)والعصاريغ والرباغيغ، وقج تخأس ىحِه الشقابات أمشاء كانػا يختارون مغ العشاصخ أكثخ كفاءة

نقابة الرياغ كانت أكثخ اترااًل ببمجية شخابمذ وذلظ لخزػعيا لقانػن األوزان والعيارات واألختام وقاية لسقتشييا مغ 
(، في حيغ تػلى خسػس Alberto Arbibالغر، فتػلى وضيفة أميغ صياغة الحىب ييػدي اسسو ألبختػ أربيب)

( ميشة مخاقبة معاييخ الحىب والفزة وفقًا لمذخوط الستفق عمييا بيغ الرياغ واألوزان Hummus Barnesبخانذ )
سيخ البيع والذخاء لمسعادن الثسيشة وإعجاد تقاريخ  والعيارات ببمجية شخابمذ. أما األوزان فكانت ميستو محجدة في متابعة

(، فزاًل عغ وضيفة السخاقب الخارجي التي تػالىا كل مغ مدعػد Fellah Huatoلمبمجية وقج تػالىا فالح خػاتػ )
(  لسخاقبة صحة العيار والػزن واألختام عمى Huani Leghciel( وحػاني العديل)Massud Arbibأربيب)
 .(38)السعادن

خ صياغة الحىب والفزة مغ أىع الحخف اليجوية التي امتيشيا الييػد وسيصخوا عمييا، فقج بخز مشيع تعتب
، وقج أدخل الييػد بعس (39)صّياغ ميخة مثل )إسحاق يػنا، ورافائيل معتػق، ومػش فزمػن، والدانتي بشياميغ(

الشجسة الدجاسية( والتي تعخف بيغ الشاس الشقػش الجالة عمى معتقجاتيع في صياغة الدالسل والخػاتع والخالخل مثل )
، فزاًل عغ رسػمات في شكل شيػر أو أوراق عمى سعف الشخيل التي كانت تشقر عمى (12))خاتع سميسان(ب 

األحدمة الفزية، كسا قام التجار الييػد ببيع السرػغات الفزية في الجشػب التػندي بدبب إقبال الشاس ىشاك عمى 
 .(14)األنػاعشخائو نطخًا لمتذابو بيغ 

وحخصًا مغ حكػمة شخابمذ عمى تصػيخ صياغة الحىب والفزة فقج كانت خاضعة لمخقابة محافطة مشيا 
عمى العيار ودفع الزخيبة إلى قدع التخاخيز ببمجية شخابمذ، فزاًل عغ ذلظ فقج أنذأت مجرسة فشية ألشغال الفزة 

ة الييػدية وذلظ مغ أجل دراسة نطع اإلنتاج والحىب وشكمت لجشة ليحا الغخض ضست أميخ الرشاع في الصائف
 .(10)والتدػيق
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وبعج أن أدخمت إيصاليا بعس التقشيات الحجيثة في الرشاعة لخجمة مرالحيا في ليبيا، قام بعس الييػد 
بإنذاء بعس الذخكات الرشاعية في مجاالت عجة مثل مرانع لمسذخوبات الخوحية والسياه الغازية مشيا مرشع 

، فزاًل عغ 4947ومرشع "جالسػن حدان" عام  4940ومرشع "شالػم حقاني" عام  4922را" عام "بشحاس ابغ عد 
(  ، Luciana Arbrialباسع لػتذياناأبخيال     ) 4900إنذاء الذخكة اإليصالية لرشاعة الجبذ في نيدان/إبخيل 

 .(13)ألسساكوبعج ثالث سشػات تأسدت شخكة ناحػم لتعميب األسساك عخفت باسع تاجػراء لتعميب ا

وإلى جانب الرشاعات الدابقة، ضيخت صشاعة الػرق التي احتمت مكانة ميسة في استثسارات ييػد شخابمذ، 
( لمكيام بسدػحات أولية Torinoوصمت بعثة عمسية مػفجة مغ مرشع الػرق مغ مجيشة تػريشػ ) 4906ففي عام 

ػجػد في الذسال اإليصالي مغ أجل وضع حاًل لسشاشق الحمفا وذلظ الفتتاح مرشع لمػرق عمى غخار السرشع الس
نيائيًا لسذاكل الحمفا في مشصقة شخابمذ بسا فييا تكاليف الشقل الباىزة واالستفادة مغ رخز األيجي العاممة، إال إن 

بعج أن رفزت وزارة السدتعسخات وحكػمة شخابمذ مشح الذخكة تخخيرًا بجسع  4935السذخوع ضل معمقًا حتى عام 
، الحاكع العام اىتسامًا (15)(Italo Balboأبجى العقيج إتيالػ بالبػ ) 4935، ولكغ في عام (11)قامة مرشعالحمفا وإ

( عمى مػاصمة السدػحات التي سبق وأن أجختيا الذخكة الدابقة عام Pomilioبالسػضػع وحث جسعية بػميميػ)
عة الػرق التي شمبت مغ الحكػمة اإليصالية وكادت الجسعية أن تبجأ بأعساليا لػال تجخل الييئة الػششية لرشا 4907

التشحي عغ السذخوع ، فتكػنت الييئة الػششية لرشاعة الػرق باسع )شخكة تجسيع  4937كانػن الثاني/ يشايخ  32في 
 .(16)4937الحمفا( والتي بجأت بأعساليا في أيار/ مايػ 

 الزراعة: -

لع يكغ لمييػد  في الدراعة نذاط يحكخ سػى الجيػد التي بحلت مغ قبل الحاخام األكبخ لمييػد 
( لتذجيعيع في ىحا السجال والحي أكج عمى ضخورة تػجيو الذبان الييػد لمدراعة مغ خالل Aldolatesألجوالتذ)

ذخيغ عائمة ييػدية لدراعة وبسػجبو مشح عقػد امتياز لخسذ وع 4934، في عام (17)(Piedmontمذخوع بيجمػنت)
التبغ والديتػن وتخبية الساشية، إذ كان اليجف مغ السذخوع ىػ تأىيل الييػد لميجخة إلى فمدصيغ والقزاء عمى مذكمة 
البصالة التي جعمتيع يتعاشػن الخسػر والسخجرات واإلقبال عمى محالت القسار، وبالخغع مغ الجيػد التي بحلت لشجاح 
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ال إنو تخك لعجم وجػد رغبة عشج الييػد في االشتغال بالفالحة مسا اضصخت الصائفة الييػدية إلى السذخوع وتشسيتو، إ
 .(18)4936بيعيا لتدجيج عجدىا السالي عام 

يتزح مسا سبق اتداع نفػذ الييػد خالل عقج الثالثيشات مغ القخن العذخيغ سػاء في التجارة أو الخجمات 
الحكام اإليصاليػن يحجسػن عغ تصبيق القػانيغ العشرخية السزادة ليع، فقج سسح األخخى الحخفية والسيشية، مسا جعل 

، لبالبػ بعجم تصبيق اإلجخاءات ذاتيا عمى الييػد اإليصالييغ 1883-1945 (Bentio Mussoliniبشيتػمػسػليشي)
الييػدية وسمصات ، لكغ ذلظ لع يسشع في أحيان أخخى مغ تراعج التػتخ بيغ الصائفة (19)4939والميبييغ في عام 

االيصالية ،ومشيا عمى سبيل لسثال الأكثخ قزية احتخام قجاسة يػم الدبت فقج كانت  واحجة مغ القزايا التي تدببت 
 4934في الرجام بيغ الييػد والدمصات اإليصالية التي لع تتػقف عغ التجخل في شؤون الصائفة الييػدية، ففي عام 

( أمخًا بإلدام التالميح والصمبة الييػد بالحزػر إلى السجرسة يػم الدبت 4956-4874أصجر الحاكع اإليصالي بادوليػ )
فاعتخضت محكسة األحبار عمى ذلظ بل وصمت إلى حج تيجيج السحكسة لمييػد الحيغ يخسمػن أبشاءىع إلى السجرسة 

بعج أن أعمغ رئيذ األحبار يػم الدبت بالصخد مغ الجيانة الييػدية. واستسخت السذكمة في عيج بالبػ أيزًا، السيسا 
. وبعج عاميغ اكتدبت (52)"بأن شخابمذ سػف تكػن مثااًل إلخالص الييػد ليػم الدبت" 4933في شباط/ فبخايخ 

القزية بعجًا ججيجًا إذ أصجرت الدمصات اإليصالية مخسػميغ أجبخ أصحاب السحال التجارية السكيسيغ في الحي 
ػم الدبت مسا أثار غزب ييػد ليبيا وكافة الصػائف الييػدية في العالع، إال الييػدي بصخابمذ عمى افتتاح محاليع ي

أن ذلظ لع يثغ الدمصات اإليصالية عغ مػقفيا، بل عمى العكذ قامت بسرادرة تخاخيز التجار الييػد الحيغ أصخوا 
يخ السرادر أن سبب عمى عجم العسل يػم الدبت واعتقمت الدمصات اإليصالية بعس الحيغ رفزػا تصبيق القخار. وتذ

( 4915-4889اإليصالي الحي ساد آنحاك بيغ أدولف ىتمخ ) –صجور ىحيغ السخسػميغ ىػ التقارب األلساني 
.وفي (54)ومػسػليشي، ولكغ مغ السخجح الدبب الخئيدي يعػد الى الخغبة في تكثيف الشذاط االقترادي في شخابمذ

ييػد مغ قبل الحاكع العام بالبػ بعج زيارة مػسػليشي لميبيا ألغيت العقػبات السفخوضة عمى التجار ال 4937عام 
وتأكيجه عمى احتخام الحكػمة الفاشية لتقاليج الييػد وىحا ما ساعج كبيخ الحاخامات ألجوالتذ عمى حل بعس 

 ،اال أن ىحا الترالح أو السرالحة لع تجم شػيال، فقج(50)السذكالت االجتساعية التي واجييا سكان الحي الييػدي
قخارًا يقزي بحخمان الييػد مغ اإلقامة في ليبيا وإيصاليا  4938تسػز/ يػليػ  45أصجر السجمذ األعمى اإليصالي في 
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وجخز بحخ إيجو، كسا صجرت تذخيعات وقػانيغ تححر مغ التعامل مع الييػد، لكشيا لع تصبق نتيجة تعاشف بالبػ 
 .(53)4912يغ والسخاسيع معصمة حتى وفاة بالبػ في عام معيع تقجيخًا لمخجمات التي يؤدونيا وضمت ىحِه القػان

 

 تطور نشاط اليهود االقتصادي في ليبيا أثناء الحرب العالمية الثانية : -

مغ سكان ليبيا البالغ عجدىع  32.222ب أصبح الييػد في ليبيا قبيل الحخب العالسية الثانية جالية كبيخة قجرت 
 8222ييػدي يدكشػن في مجيشة شخابمذ الغخب، وحػالي  00.222حػالي آنحاك قخابة السميػن، فقج كان ىشاك 

ييػدي في مجن شخابمذ الداحمية والجبمية واألقزية والشػاحي وأعجاد قميمة مشيع كانػا يدكشػن في بخقة، أما في فدان 
 .(51)فال تحكخ السرادر عغ وجػد الييػد فييا

ي احتميا الييػد في اقتراد السدتعسخة اإليصالية )ليبيا( لع ونطخًا لألىسية االقترادية والسكانة الخصيخة الت
، وىحا ما أكجه تقخيخ صادر 4914تصبق الدمصات اإليصالية تذخيعاتيا الدارية في إيصاليا عمى ييػد ليبيا حتى عام 

ويجعى أنجمػ  4912مغ الدكختيخ الفيجرالي لمحدب الفاشدتي في شخابمذ في تذخيغ األول/ أكتػبخ 
( الحي يحكخ فيو: "أن غالبية السدمسيغ تحت الديصخة، لكغ الييػد صعب التعامل Rognoini Angeloي)روجيشػن

( 422% مغ التجارة، ويػجج في شخابمذ وحجىا )72معيع ألنيع أقػياء مغ الشاحية االقترادية ويديصخون عمى 
ل مع الييػد بشفذ وجية الشطخ الدائجة في مميػنيخ ييػدي ... أنو ال تتػافخ لشا القجرة في شخابمذ بميبيا لكي نتعام

السعاممة بإيصاليا ألن لجييع شاقات وقجرات نحغ في حاجة إلييا في الػقت الحاضخ في ضخوف الحخب ويجب أن 
ندتغميا ومعطع الذخكات اإليصالية التي تقػم ببعس األعسال ليدت قادرة عمى استبجال الذبكة الييػدية الكبيخة 

جارة الجسمة والذخكات اإليصالية لجييا اعتسادات مرخفية قميمة مقارنة بالييػد ألن اإليصالييغ ليذ ويتحكع الييػد في ت
 .(55)لجييع إال القميل مغ األمالك، الزامغ الحكيقي لمسال في الػقت الخاىغ

ليبيا ومع انجالع الحخب العالسية الثانية ساء السػقف بالشدبة لدكان ليبيا عامة والييػد خاصة، إذ تعخضت 
والسيسا شخابمذ لمغارات الجػية مغ الصائخات البخيصانية والفخندية، مسا أدى إلى وقػع  4912حديخان/ يػنيػ  42في 

خدائخ فادحة بيغ الدكان األمخ الحي أدى إلى خخوج الييػد مغ حارتيع ولجػئيع إلى مشاشق خارج شخابمذ وخاصة 
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وآوتيع في بيػتيع فقجم الييػد مقابل ذلظ اإلمجادات الغحائية التي كانت إلى مجيشة الغخيان، فاستقبمتيع األسخ العخبية 
 .(56)عغ شخيق الدػق الدػداء

يسكغ القػل أن ضخوف الحخب التي مخ بيا الييػد والعخب معًا أدت إلى التزامغ الجساعي والتعاون بيغ 
 ييػد.الصخفيغ، كسا أضيخ العخب شعػرًا شيبًا وتعاشفًا كخيسًا تجاه مػاششييع ال

، إذ كان الييػد 4914وبالخغع مغ ذلظ فإن سياسة الدمصات اإليصالية تجاه الييػد لع تتتغيخ حتى عام 
مسيديغ ومفزميغ عمى العخب، فالييػد اإليصالييغ واألجانب كانػا مغ الجرجة األولى، أما العخب والييػد الميبييغ كانػا 

وكان  4910و  4914لدمصات اإليصالية تجاه الييػد في عامي مغ الجرجة الثانية ،ولكغ سخعان ما تغيخت سياسة ا
الييػد أنفديع الدبب الخئيذ في ىحا التغييخ إلى جانب عػامل سياسية واقترادية وعدكخية، إذ كان ليديسة القػات 

أثخ في انتذار العربية بيغ اإليصالييغ بدبب فذل جيذيع في غدو مرخ وتقيقخه  4914اإليصالية في بخقة عام 
 .(57)أمام القػات البخيصانية والميبية

إبعاد كل األجانب مغ ليبيا والسكيسيغ فييا والبالغ  4914وعمى أثخ ذلظ قخرت السدتعسخات في نياية عام 
( 872( مغ الييػد الفخندييغ واألشخاص الحيغ يتستعػن بالحساية األجشبية و)4622عجدىع سبعة آالف بسا فييع )

كسا أصجرت الدمصات اإليصالية تدعة قػانيغ قيجت فييا الييػد ونذاشاتيع، وتع إبعاد أكثخ مغ ، (58)ييػديًا بخيصانياً 
، ناليظ عغ ذلظ تع اعتقال أكثخ مغ (59)4949( ييػدي مسغ حرمػا عمى الجشدية اإليصالية مشح عام 0222)
لخسذ، كسا أجبخت ( ييػدي ووضعيع في معتقالت خاصة بيع في مجن تاجػراء وجادوا وغخيان ويفخن وا3222)

الدمصات اإليصالية الييػد في السعتقالت عمى الكيام بأعسال الدخخة لسجة ست ساعات يػميًا لذق الصخق وإنذاء 
، وأدت الطخوف القاسية التي عانى مشيا السحتجدون (62)خصػط الدكظ الحجيجية السؤدية إلى السعدكخات اإليصالية

التيفػس في معدكخات االعتقال، بيشسا تحكخ الباحثة آمال الدبكي بأن  إلى مػت ربع عجدىع بدبب السجاعة وانتذار
( ييػديًا األمخ الحي دفع الدمصات اإليصالية إلى 512عجد الييػد الحيغ لقػا حتفيع في معدكخ جادوا أكثخ مغ )

 .(64)إشالق سخاح الكثيخ مغ ىؤالء الييػد

ػد االقترادي في ليبيا، السيسا بعج قياميع بتحػيل تابعت الدمصات اإليصالية إجخاءاتيا لمحج مغ نذاط اليي
جسيع مجخخاتيع إلى نقج عغ شخيق أفخع شخكاتيع السػجػدة في مرخ وتػنذ، ثع قياميع بدحب ودائعيع مغ البشػك 
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أيار/  32اإليصالية في ليبيا وتيخيب أمػاليع إلى تػنذ، لحلظ أصجرت الدمصات اإليصالية سمدمة مغ اإلجخاءات في 
وكخد فعل انتقامي مغ الييػد في  -عمى حج قػليا –بيجف حساية االقتراد الميبي مغ السزاربة والذمل  4910مايػ 
، أتخجت ىحِه اإلجخاءات ومشيا مشع الييػد مغ بيع وشخاء أو تأجيخ السستمكات والسدارع مغ اإليصالييغ (60)ليبيا

ة الدمصات اإليصالية، كسا مشعت السؤسدات الييػدية والسدمسيغ عجا السؤسدات الخيخية واليبات الخاصة إال بسػافق
 .(63)مغ الكيام بترجيخ واستيخاد البزائع مغ وإلى إيصاليا إال بسػافقة الحاكع العام

وعمى الخغع مغ اإلجخاءات والقػانيغ التي أصجرتيا الدمصات اإليصالية تجاه الييػد، إال إنيا لع تشفحىا بدبب 
، وبعج ىديسة إيصاليا عام (61)4910تذخيغ األول/ أكتػبخ  03ي معخكة العمسيغ في اليديسة التي لحقت بجيػشيا ف

، سارع الييػد إلى التخحيب بقػات الحمفاء التي ندلت عمى (65)وسيصخة قػات الحمفاء عمى األراضي الميبية 4913
صيغ رافعة األعالم وتشذج الذػاشئ الميبية والسيسا القػات البخيصانية التي كانت تزع كتيبة ييػدية قادمة مغ فمد

األناشيج الرييػنية التي كانت مغ بيغ األسباب التي أثارت مذاعخ العخب الميبييغ ضجىع وكانت بجاية لسرادمات 
 .(66)متعجدة ومتتالية بيغ الصخفيغ

ومغ الججيخ بالحكخ أن ييػد ليبيا ومرخ الحيغ التحقػا بالكتيبة كان ليع دور ميع في إقامة عالقات وثيقة 
بيغ قادة االستيصان الييػدي بفمدصيغ وييػد البمجيغ، فقج استغل ىؤالء الجشػد السػضع أثشاء اندحاب القػات 

، ثع عادت (67)( ييػديًا مغ بشغازي ودرنة إلى فمدصيغ052البخيصانية في مػاجية جير الجشخال رومل في نقل )
اليا في معخكة العمسيغ، إذ قام جشػد الكتيبة الييػدية بعج ىديسة إيص 4910الكتيبة الييػدية إلى ليبيا في نياية عام 

( 62وبسػافقة الدمصات البخيصانية بتجريذ أشفال الييػد ومداعجتيع في حل مذاكميع، فزاًل عغ نقل ما يقخب مغ )
يبيا يتيسًا ييػديًا إلى فمدصيغ، كسا أرسل قادة الحخكة الرييػنية في فمدصيغ معمسيغ ومسخضيغ ومبعػثيغ إلى ييػد ل

إلصالح مؤسداتيع وإحياء الخوابط الرييػنية التي عسمت في بشغازي وشخابمذ عذية الحخب، كسا أسذ ىؤالء 
 .(68)السبعػثػن حخكة "الخائج" التي عسمت عمى تذجيع الذبان الييػد عمى اليجخة إلى فمدصيغ

رة ضج الييػد في واليتي بخقة و قامت سمصات اإلدارة العدكخية البخيصانية بإلغاء القػانيغ اإليصالية الراد
، وإزالت األسالك الذائكة التي وضعتيا القػات اإليصالية حػل الحي الييػد، وإشالق سخاح السحتجديغ (69)وشخابمذ

، كسا حطي الييػد بخعاية واىتسام مغ جانب الدمصات البخيصانية، فقج استعانت بعجد كبيخ مشيع في (72)في السعتقالت
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يسا جياز الذخشة واألمغ، األمخ الحي أثار حفيطة الميبييغ بعس الذيء، كسا سسحت الػضائف الحكػمية الس
الدمصات البخيصانية لييػدي يجعى ناحػم بتجسيع السخمفات العدكخية لمحخب العالسية الثانية وبيعيا لحدابو الخاص 

يازات تداعجىع لمتقجم في جسيع ، وفي الػقت ذاتو لع يحّع الميبيػن بأي امت(74)إلى العرابات الرييػنية في فمدصيغ
السجاالت كالسيغ وإدارة بالدىع، إذ لع يػجج في ليبيا أثشاء االحتالل اإليصالي مغ بيغ العخب شبيب واحج أو قانػني 

 وبيحا لع يختمف االحتالل البخيصاني بذيء عغ االحتالل اإليصالي. -كسا ذكخنا سابقاً  –أو ميشجس 

بجاية عيج سيصخة اإلدارتيغ البخيصانية والفخندية عمى ليبيا  4913عام كانت نياية االحتالل اإليصالي 
وقدست البالد إلى ثالثة مشاشق عدكخية تحت ذريعة الزخورات الحخبية، وتع فرل بخقة عغ شخابمذ، وقامت في 

 .(70)كال اإلقميسيغ إدارة مدتقمة ، و في أقميع فدان قامت إدارة عدكخية فخندية

 هود في ظل اإلدارة البريطانية حتى االستقالل:الوضع االقتصادي للي -

تستع الييػد بكل مطاىخ الحخية في عيج اإلدارة العدكخية البخيصانية في مداولة الشذاط التجاري ومداىستيع 
. وفي الػقت ذاتو كانت (73)في الحياة العامة سػاء في عزػية السجالذ البمجية والسحاكع األىمية أو المجان األخخى 

وقل السعخوض مغ الدمع ، وقج  4913االقترادية صعبة السيسا بعجما أصاب البالد مغ الجفاف في عام الحياة 
بحلت اإلدارة البخيصانية جيجًا لتػفيخ مػاد التسػيغ والسيسا الذاي والدكخ، ووضعت نطامًا دقيقًا لبصاقات التسػيغ، كسا 

كافية لذحغ البزائع السرجرة إلى الخارج كالحبػب  وذلظ لعجم وجػد سفغ 4913تأثخت األحػال التجارية في عام 
والسػاشي ، ولمدبب نفدو قمت الػاردات فانحرخ نتيجة ذلظ نذاط التجار واقترخت مبيعاتيع مغ سمع جيػش 

أولى عالقات تجىػر عالقات الييػد  4911، فانعكذ ذلظ عمى السدتػى السعاشي لمدكان فبجأت في عام (71)الحمفاء
ألقػا عمى الييػد مدؤولية تجىػر األوضاع االقترادية بجعػى أن الييػد قامػا بتخديغ األشعسة ورفع  بالسدمسيغ الحيغ

، فزاًل عغ السذاعخ العخبية القػمية ضج مذاريع التقديع وإقامة (75)أسعارىا مسا أدى إلى تجىػر االقتراد الميبي
، ناليظ عغ تدايج الشذاط (76)خ السعادية لمييػدالػشغ القػمي لمييػد في فمدصيغ، مسا أسيع في تدايج حجة السذاع

الرييػني في ليبيا ، إذ شكمت فخق الكذافة واستخجمت دور الديشسا لعخض األفالم التي تسجج الحخكة الرييػنية 
، فزاًل عغ تشطيع الديارات الستبادلة مع الييػد مغ شخابمذ إلى فمدصيغ (77)وتحيي الحمع الييػدي في فمدصيغ

، ومغ أبخز أشكال ىحا التعاون وأخصخىا قيام مشطسة الياجاناه الرييػنية (78)البخنامج الرييػني واإلشالع عمى
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بإرسال أعزاء مشيا لتجريب الذباب الييػدي في ليبيا عمى القتال واألعسال العدكخية بذكل سخي وضست خاليا 
، كسا نالت السشطسة دعسًا (79)% مغ الذابات05% مغ الذباب و75مشفرمة عغ بعزيا، إذ انزع إلييا ما يقارب 

وتأييجًا مغ ييػد شخابمذ تحت دعػى الجفاع عغ الحي الييػدي، إلى جانب مداىسة ييػد شخابمذ رجااًل ونداءًا في 
تقجيع الجعع السالي لمعجيج مغ السؤسدات الرييػنية في فمدصيغ لتشفيح مذخوعات خاصة لالستيصان مثل إقامة فشادق 

 .(82)لسدتػششات في فمدصيغوشخاء األراضي وبشاء ا

نذخ في مجمة شخابمذ في مائة عام  4911ويذيخ تقخيخ صادر عغ اإلدارة العدكخية البخيصانية عام 
يتعمق باألوضاع االقترادية واالجتساعية في ليبيا أثشاء الحكع اإليصالي إلى أن الصائفة الييػدية  4872-4972

دسة قج أبجت استعجادىا لمتعاون مع اإلدارة العدكخية البخيصانية ألف ن 01و 03ويقجر عجدىا في العام نفدو بيغ 
والعسل في مختمف قصاعات الجير حتى يػم الدبت، كسا أشار التقخيخ بأن الييػد لع يكغ ليع أي مصالب وغايات 

اليجايا  سياسية وعبخوا عغ شكخىع لإلدارة العدكخية ومعاممتيع كعشرخ مغ عشاصخ الدكان أسػة بالعخب، فقجم الييػد
 .(84)لمسخضى مغ جشػد القػات البخيصانية

تذخيغ  1يعج لتدايج الشذاط الرييػني في ليبيا أحج أسباب السرادمات التي وقعت بيغ العخب والييػد في 
 4913، إلى جانب أسباب اقترادية، تسثمت بازدىار الػضع االقترادي لمييػد في عام (80)4915الثاني/ نػفسبخ 

لبخيصانية لميبيا، فقج تخكت أعجادًا كبيخة مغ الييػد حارتيع في شخابمذ ونجحػا في شغل السشاصب بعج دخػل القػات ا
، ولكغ مع مغادرة القػات البخيصانية ألراضي ليبيا لبصت (83)االقترادية التي تخكيا اإليصاليػن بعج خخوجيع مغ ليبيا

سارات الزخسة التي كانت لإليصالييغ، األمخ الحي التجارة وانخفس اإلنتاج واشتجت األزمة الدراعية ونقرت االستث
أدى إلى تجىػر األوضاع االقترادية بذكل عام وانتذار البصالة فدببت معاناة كبيخة لكثيخ مغ العخب وبذكل أكثخ 

ة، ، مسا دفع الجسيع عخبًا وييػدًا إلى الكيام بالثػر (81)مغ الييػد، وخمف األمخ العجيج مغ السذخديغ في مجيشة شخابمذ
فزاًل عغ أسباب خارجية تسثمت باألحجاث التي كانت تجخي عمى األراضي الفمدصيشية مغ قيام الييػد الريايشة 

، األمخ الحي تدبب في قيام (85)باعتجاءات وأعسال عشف ضج العخب والسطاىخات السعادية في بعس األقصار العخبية
ذ عمى أثخ قيام الييػد بسياجسة العسال العخب أمام في مجيشة شخابم 1/44/4915مػاجيات بيغ العخب والييػد في 

الحارة  الييػدية، وامتجت السرادمات بيغ الصخفيغ إلى عجة مشاشق مثل زوارة وتاجػراء والعسخوص والقربات 
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( إيصاليًا، فزاًل عغ الخدائخ السادية 43( ليبييغ و)5( ييػديًا و)401واستسخت لسجة ثالث أيام أسفخت عغ مقتل )
 .(86)ييػدي دون مأوى نتيجة لحخق مشازليع 4122( جشيو، وأضحى 42.222ب )ستمكات الييػدية التي قجرت في الس

استغمت الػكالة الييػدية األحجاث التي وقعت بيغ العخب والييػد لالترال بأعيان الييػد  4915وبعج عام 
ليجخة، إذ تدابق الييػد لتمبية الشجاء في مجيشتي شخابمذ وبشغازي تحت رعاية اإلدارة البخيصانية لتذجيعيع عمى ا

والسيسا أولئظ الحيغ لع يكغ ليع أمالك عقارية أو تجارية تعيقيع سػى قالئل مشيع قامػا ببيع مستمكاتيع مغ محالت 
ومداكغ التي كانػا يدتأجخونيا، بل مشيع مغ ىاجخ دون دفع ما عميو مغ التدامات كإيجار وغيخىا، فيسا عخض 

لعقارية أمالكيع لمبيع، كسا شخع التجار الييػد إلى ترفية تجارتيع استعجادًا لميجخة، عجا البعس أصحاب األمالك ا
مشيع لع يدتصيع ترفية أمالكيع ألسباب عجة مشيا تجني األسعار أو ألنيا خخابات بالحارة الييػدية، لحلظ أنذئت 

مغ أمالك الييػد السياجخيغ إلى فمدصيغ التي " إلدارة ما تبقى GABI"الكابي عػيعب الصائفة الييػدية ىيئة سسيت 
 .(87)تعحر بيعيا أو نقميا

احتجاجًا مغ الميبييغ عمى  4918-4916استسخت السرادمات بيغ العخب والييػد في ليبيا خالل الفتخة 
ل السخصط الرييػني وسياسة الجول الغخبية السدانجة لتقديع فمدصيغ، فػقعت مرادمات بيغ الصخفيغ نتج عشيا مقت

، األمخ الحي استغمتو الػكالة الييػدية إلقشاع الييػد باليجخة إلى فمدصيغ، (88)عجد مغ الييػد وإحخاق بعس مخازنيع
بدبب استخفاف بعس ييػد شخابمذ  في مجن شخابمذ والعسخوس 4918حديخان/ يػنيػ  40والسيسا بعج اضصخابات 

مغ الستصػعيغ التػندييغ الحيغ كانػا في شخيقيع إلى فمدصيغ، وقج أّدت ىحِه االضصخابات إلى قتل وجخح عجد مغ 
، وقج صادف أثشاء ذلظ استعجادات االقصار العخبية (89)الييػد والعخب في ليبيا وإحخاق وتجميخ لسشازليع ومخازنيع

تحت رعاية جامعة العخبية ، فالتحق الذعب  4918أيار/ مايػ  45لريايشة في فمدصيغ في ألعجاد جير لسحاربة ا
( متصػعًا 176الميبي إلى جانب شعػب االقصار العخبية األخخى لسحاربة الييػد الريايشة ، إذ التحق ما يقارب )

مغ ليبيا إلى فمدصيغ قج بمغ  ، في الػقت الحي كان فيو عجد السياجخيغ الييػد(92)لمجفاع عغ األراضي الفمدصيشية
، لكغ سخعان ما تزاعف ىحا العجد إلى ما يقخب أربعة عذخة مخة في عام 4918ييػديًا فقط في عام  4261
ييػديًا إلى فمدصيغ السحتمة، السيسا بعجما سسحت اإلدارة البخيصانية في  41.350، عشجما نقل حػالي (94)4919

حيفا عغ شخيق شخابمذ وأدى ذلظ إلى ىجخة غالبية الييػد والسيسا الفقخاء باليجخة مباشخة إلى  4919آذار/ مارس 
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ييػديًا إلى األراضي  6572حػالي  4954ييػديًا ، وفي عام  8.956ما يقارب  4952مشيع، إذ ىاجخ في عام 
يت والتي سس 4954-4918( ألف ييػدي غادروا ليبيا خالل الفتخة 33-32السحتمة، وتذيخ السرادر أن حػالي )

 .(90)باليجخة الكبخى 

انجمج الييػد الميبييغ بذكل كبيخ وسخيع في "السجتسع اإلسخائيمي" خالفًا لبكية السجسػعات الييػدية التي 
وصمت إلى فمدصيغ مغ االقصار العخبية والسيسا مغ العخاق واليسغ وسػريا والسغخب، وتػزع سكشيع بيغ السخكد 

نيا، فزاًل عغ ذلظ فقج حخصػا عمى الحفاظ عمى كل ما يسمكػنو فأقامػا متحفًا والذسال وفي مجيشة تل أبيب وحيفا ونتا
( تجسعًا وعسمػا في التعميع وسيصخوا 48خاصًا بيع يذخح تاريخيع ويعخضػن فيو الرػر مغ داخل ليبيا، كسا أقامػا )

ع أشمقػا عمييا "السشطسة عمى مػاقع كثيخة في مختمف السيغ مغ صشاعة وتجارة وسياحة، كسا أقامػا مشطسة خاصة بي
 .(93)الجولية مغ أجل ييػد ليبيا"

حرل جسيع السػاششيغ بسا فييع الييػد عمى حقػق وواجبات متداوية  4954وبعج إعالن استقالل ليبيا عام 
، كسا مشعت الحكػمة الميبية اليجخة (91)بسػجب الجستػر الميبي، ونز أيزًا عمى احتخام جسيع األديان والصػائف

ية إلى "إسخائيل" والدفغ "اإلسخائيمية" مغ دخػل السػانئ الميبية، فزاًل عغ إلغاء السجمذ الييػدي وتعييغ مسثل الييػد
، وبقي الييػد محافطيغ في الدشػات األولى لالستقالل (95)عغ الصائفة الييػدية لجى الحكػمة إلدارة مرالح الصائفة

% مغ محالت شارع 92تجارة االستيخاد والترجيخ، وكانت  عمى نذاشيع التجاري واالقترادي واستسخوا باحتكار
لع يبق لمييػد أي أثخ في البالد بعج  4967، وفي عام 4958إدريذ بصخابمذ ممكًا لمييػد وفي ترخفيع حتى عام 

(96)ىجختيع الجساعية إلى فمدصيغ
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 الخاتمة

ع في الحياة العامة، ولع يمَق تستع الييػد بكل مطاىخ الحخية في مداولة نذاشاتيع االقترادية ومداىستي
االحتالل تأييجًا إال مغ كبار رجال األعسال الحيغ ربصػا مريخىع بسريخه، كسا حخصػا عمى إيجاد حل سمسي بيغ 

 السجاىجيغ الميبييغ وبيغ اإليصالييغ ولعبػا دور الػساشة لسحافطة عمى مرالحيع االقترادية.

 4900جرىا الحكػمة اإليصالية ضج الييػد والسيسا بعج عام لع تصبق القػانيغ والتذخيعات التي كانت تر
تقجيخًا لمخجمات التي كانػا يقجمػنيا لمدمصات اإليصالية، فزاًل عغ األىسية االقترادية والسكانة الخصيخة التي احتميا 

لييػد مسيديغ . وكان ا4914الييػد في اقتراد السدتعسخة اإليصالية )ليبيا(، وضمت تمظ القػانيغ معصمة حتى عام 
ومفزميغ عغ العخب، فالييػد اإليصالييغ واألجانب كانػا مغ الجرجة األولى، أما العخب والييػد الميبييغ فقج كانػا مغ 

ألسباب سياسية  4914الجرجة الثانية، ولكغ سخعان ما تغيخت سياسية الدمصات اإليصالية تجاه الييػد بعج عام 
 واقترادية وعدكخية.

،شسعًا وحفاضا عمى مرالحيع 4944ات الحمفاء مثمسا رحبػا بالقػات االيصالية في عام رحب الييػد بقػ 
بجاية السرادمات بيغ العخب والييػد والسيسا بعج أن ألغت الدمصات البخيصانية القػانيغ 4913االقترادية ، فكان عام 

 التي أصجرتيا الدمصات اإليصالية ضج الييػد. 

اتيع االقترادية محتكخيغ فييا التجارة والرشاعة والسيسا صشاعة الحىب حافع الييػد عمى مداولة نذاش
والفزة والديت وكبذ الحمفا، فزاًل عغ إسياميع في تأسيذ السرارف ومصاحغ الحبػب وغيخىا مغ السذاريع حتى 

 مخحمة مابعج االستقالل.

 

 الهوامش

                                           
م ، بعج ان 4835-4744( أسخة عثسانية األصل مغ مجيشة قخمان في األناضػل، استقخت في شخابمذ الغخب وامتج حكسيا مغ عام 4

الحي كان احج قادة الجشج مغ الػصػل الى الدمصة وفخض إرادتو عمى الباب العالي بتعيشو واليا عمى شخابمذ  تسكغ احسج القخه مشمي
الغخب. لمتفاصيل يشطخ: رودلفػميكاكي، شخابمذ الغخب تحت حكع القخه مشمي، تخجسة: شو فػزي، معيج الجراسات العخبية العالسية، 
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