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 1939-1929 في العراق وُعمان الباروني ورسائل سليمان نشاطات
 مهند حازم محمد حسن                                             علي حمزة عباس

 قسم التاريخ  \كلية التربية االساسية  \جامعة الموصل 
 ( 8/2022/ 16قبل للنشر في   6/2022/ 28)قدم للنشر في  

 ملخص البحث : 
 الجهاد والنضال   يعد سليمان الباروني من الشخصيات الهامة التي أدت دورًا بارزًا في تاريخ     

هو ومضة من ومضات الفكر والجهاد واالصالح والسياسة والثقافة  و   الليبي) والية طرابلس الغرب(
بالبالد العربية   م  1919- 1918عامي  في  ف   واالسالمية ,في النصف االول من القرن العشرين 

والقانون   الطرابلسية  الجمهورية  تأسيس  الوطنيين عن  الزعماء  مع بعض  الباروني  سليمان  أعلن 
  م نشب خالف بين الزعماء الوطنيين، فاستغلت سلطات االحتالل 1920، وفي عام  لها  األساسي 
مجاهد سليمان الباروني مع من  ال  فتوجهذلك وقامت بشن هجوم على الزعماء الوطنيين    االيطالي

  إلى فرنسا، ثم رجع    إلىفي البداية    فذهب الخارج،    إلىين،  يطاليحالفه الحظ ونجا من قبضة اإل
 إلىبعدها    انتقلم، ثم  1924- 1923السعودية وكان ذلك بين عامي    إلى  رحلتونس، وبعدها  
حتى عام    هفي  قراستو إلى العراق    سافر  م1929م، وفي عام  1928- 1925ي عام  سلطنة عمان ف

وبقي  توجهم  1938م، وفي عام  1937 الحقبة    م 1939حتى عام    هافي  إلى مسقط  تلك    وفي 
 .كان للباروني نشاطات ورسائل متعددة حول قضية بالده والمهجر

ساهمت هذه الرسائل والنشاطات في رفد الحركة الوطنية الليبية بالهمة والعزيمة واالصرار على  قد  و 
ارعة االستعمار االيطالي من خالل المؤتمرات واللقاءات والصحف والمجالت والمناظرات الثقافية  مق

 وهو ما سنتناوله في ثنايا البحث .  وتحديدا )العراق وعمان (في المشرق العربي 
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The activities and letters of Suleiman Al-Baroni in 

Iraq and Oman 1929-1939 
Muhannad Hazem Mohammed Hassan                      Ali Hamza Abbas 

Mosul University \ College of Basic Education \ Department of History 

Abstract: 

Suleiman Al-Baroni is considered one of the important personalities 

who played a prominent role in the history of Libya,  And between 1918-

1919, Suleiman Al-Baroni announced with some national leaders the 

founding of the Tripolitan Republic and the Basic Law. The Italians, 

abroad, first went to France, then returned to Tunisia ,Then he went to Saudi 

Arabia and that was between 1923-1924 AD, then he went to the Sultanate 

of Oman in 1925-1928 AD, and in 1929 AD he went to Iraq and settled 

there until 1937 AD, and in 1938 AD he went to Muscat and stayed in until 

1939 AD, and in that The era Baroni had multiple activities and messages 

on the issue of his country, which we will address in the folds of the 

research . 
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 مقدمة :  
تعد شخصية الشيخ سليمان الباروني إحدى معالم الفكر والجهاد واإلصالح والسياسة والعلم ،     

فقد كان علما من أعالم المسلمين ورائدا من رواد النهضة اإلسالمية الحديثة ، إذ وهب نفسه وحياته  
مجريات  في  والمؤثر  الفاعل  األثر  له  وكان   ، والعلم  واإلسالم  العروبة  قضايا  اإلحداث    لخدمة 

 السياسية على الصعيدين اإلسالمي والعربي في كل من المشرق والمغرب العربي . 
تعددت األدوار العسكرية والسياسية والثقافية التي قام بها سليمان الباروني على الصعيد    وقد     

خل الداخل والخارج ، فلم يقتصر دوره على الجهاد العسكري والنضال السياسي في الدا  في  الوطني
، وإنما شارك مشاركة فعالة في مقاومة االحتالل االيطالي في مهجره سياسيًا وثقافيًا من خالل  

احدى هذه االدوار   1939_  1929دعمه لزعماء الجهاد الليبي هناك ، وتعتبر المدة ما بين عامي  
 السياسية والثقافية في حياة الباروني وتنقله ما بين العراق وُعمان . 

 
 م1937-1929  في العراق  الباروني _

م وصففففل سففففليمان الباروني رئيس وزارة ُعمان إلى بغداد 1929في منتصففففف يوليوو تموز  
وأقام في دار الضففففففففيافة العراقية، وأقيمت له الوالئم من قبل المسففففففففؤولين العراقيين وأصففففففففدقائه من 

فيصففل   ملك العراق  تقبالباسففرجال السففلك الدبلوماسففي العربي ترحيبا بقدومه الميمون، كما ح ي  
ولقي من لدنه كل رعاية ولطف، ومن المعلوم أن سفففففففففففليمان الباروني  م ( 1933  -1921)األول 

كان مطاردا من قبل السفففففففلطات االسفففففففتعمارية في الشفففففففرق والغرب، وعلى الر م من ذلك فقد كان  
ي مقدمة م( رجل الحركة الوطنية التونسففففففففففية ف1944-1876صففففففففففديقه القديم عبدالعزيز الثعالبي)

 .(1)مستقبليه ومضيفيه
خالل زيفارتفه لبغفداد التقى البفاروني بعفدد من رجفال السففففففففففففففيفاسففففففففففففففة العراقيفة والمفكرين  ومن

واالدبففاء ومن بينهم رسففففففففففففففتم بففك حيففدر رئيس الففديوان الملكي العراقي وسفففففففففففففففير العراق في ايران  
ير القنصففلية  ومصففطفى بك مخلوف قنصففل مصففر في العراق وعبدالمنعم افندي عبداللطي  سففكرت

والشففففاعر الفيلسففففوف جميل صففففدقي الزهاوي وطه بك الهاشففففمي مدير المعارف العام وسففففاطع بك 
الحصفففففري المسفففففتشفففففار الفني للمعارف و رموف بك الكبيسفففففي مدير السفففففجون العام وصفففففبحي بك 

 
،  1980طرابلس،  شفففففأة الشفففففعبية للنشفففففر، محمد سفففففعيد القشفففففان، خليفة بن عسفففففكر مالثورة واالسفففففتسفففففالمم، المن   (1)

 .89ص
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الدفتري عضففففففففففو مجلس النواب وعبدح افندي الحاج الكاتب الثاني للبالن وبهاء الدين افندي من 
 .(2)هاءالوج

عندما تم االعالن عن تكوين اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسفففففففففففففية البرقاوية بدمشففففففففففففف  و 
م وشفففرعت هذه اللجنة في 1928في شفففهر ا سفففطس   (3)وتولى رئاسفففتها المجاهد بشفففير السفففعداوي 

االتصففففففففففففال بزعماء الجهاد الليبي في المهجر، كان من بين من اتصففففففففففففلت به المجاهد سففففففففففففليمان  
الباروني طالبة منه تزويدها بكافة المعلومات المتعلقة بحركة المقاومة الوطنية المسففلحة لالحتالل 

جنة إلى سليمان الباروني قوله: أنه ال يخفى  اإليطالي بطرابلس الغرب حيث جاء برسالة رئيس الل
عليكم أن التاريخ هو حياة األمم وسففففففففففففففجل أعمالها الخالدة التي يقتفي أثره أبناء األمة وللشففففففففففففففعب 
الطرابلسففففففففففففففي البرقفاوي من جالئفل األعمفال في حروبفه مع الفدولفة اإليطفاليفة مفا يكتفب بحروف من 

الجليلفة في طي الكتمفان وتتنفاسففففففففففففففى مع مرور الفذهفب، وأن من أكبر العفار أن تبقى تلفك األعمفال  
الزمن، ثم يطلب منه مد اللجنة التنفيذية عن تاريخ جهاده وعن معلوماته عن الصففففففل  الذي جرى  

 .(4)في سواني بني آدم 

 
م، مجلة 1940-1924، مسففففليمان باشففففا الباروني ونشففففاطه السففففياسففففي في المهجر قناوي    ارويعي محمد علي (2)

، قسففففففم التاريخ، كلية 35، السففففففنة  1البحوث التاريخية، المركز الليبي للمحفوظات والدراسففففففات التاريخية، العدد  
 .89مصدر الساب ، ص؛ القشان، ال17ص،   اآلداب، جامعة بنغازي، ليبيا

م، عرفت 1884  عامبراهيم بن محمد بن ابراهيم السفففففففففففففعداوي ولد في مدينة الخمس في ليبيا إ( هو بشفففففففففففففير بن 3)
، التح  بشفففففير السفففففعداوي في عبد الغالبجدهم    إلىالقبيلة التي ينتمي اليها بشفففففير السفففففعداوي بالغاللبة نسفففففبة 

م  1897عام  سفففرت بكتاب الزاوية السفففنوسفففية فأتم حفظ القران الكريم وهو في الثالثة عشفففر من عمره وذلك في 
صففب  من أفأخذ يتقرب اليه وينهل من علمه،  سففتاذه التركي حقي شففيناص  أر السففعداوي بشففخصففية  عجب بشففيأ 

أعشفففار ثم منشففف ا  اً مر مأمور س الغرب الذي عينته في بادئ األبلالرجال المهمين في الدولة العثمانية بوالية طرا
لمجلس االدارة   باش كاتبفي قلم التحريرات بالخمس ثم مفتشففا لدوائر النفوث ثم محققا لمحاكمة المواطنين ثم 

م، ثم مديرا للتحريرات منذ عام  1908عادة العمل بالدسفففففففففففففتور عام  إ مس في اعقاب االنقالب العثماني و في الخ
داري المرموق، وظفففل بفففه حتى وقع ول ليبي يتولى ذلفففك المنصففففففففففففففففب اإلأهو  م و 1911م وحتى عفففام  1909

م، فهب بشففففففففير السففففففففعداوي مع ابناء وطنه للدفا  عن وطنه 1911اكتوبر    5المسففففففففل  في  يطالياالحتالل اإل
نا م، للمزيد ين ر: حسففففن علي خشففففيم، صفففففحات من جهاد1957بالسففففالح، توفي بالمنفى بمدينة بيروت عام  

كر العففربي، محمد فؤاد، السنوسية دين ودولة، دار الفففشكري،  ؛  21، ص1947الوطني، دار الفكر، طرابلس، 
 .34، ص م1948، الفقاهرة، 1ن

، نقال عن تيسففففير بن 1931شففففبان) فبراير(   15بشففففير السففففعداوي بتاريخ    إلى( نص خطاب سففففليمان الباروني  4)
، يطالي، مركز جهاد الليبيين ضفففففد الغزو اإل1950-1925موسفففففى، كفاح الليبيين السفففففياسفففففي في بالد الشفففففام  

 .47، ص1983طرابلس، 
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عن تقديم أية معلومات بسفففففبب عدم امتالكه في   باعتذارهرد الباروني على السفففففعداوي  وق 
خاصفففة بسفففير الجهاد ومفاوضفففات الصفففل  حيث تركها في ليبيا  والوثائ  ال لألوراقالوقت الحاضفففر  

 .(5)مخالفة الحقيقة إذا اعتمد على الذاكرة والتخمين  مبررا موقفه باحتمال وقوعه في
قام بتصفففحي  ما ، إذ ظل الباروني متابعا للصفففحف العربية التي نشفففرت أخبار الجهاد وقد  

بها أبو القاسففم سففعيد يحيى الباروني إلى ورد فيها من أخطاء ويتضفف  ذلك من خالل رسففالة بعث  
أن الباروني مقيم ببغداد وكتب تصفففففففففحي  وبيان في جريدة الى عمر فائ  شفففففففففنيب ، يشفففففففففير فيها  

المقطم حول ما نشففففره اليوزباشففففي محمد ابراهيم لطفي المصففففري في جريدة الجهاد المصففففرية تحت 
سالة إلى مساعيه لدى السلطات  الر  وبرقة صفحة بطولة خالدة، كما اشارت عنوان طرابلس الغرب 

الفرنسفففففففية من أجل نقل عائلته إلى تونس أو الجزائر لقربهما من الوطن ورد السفففففففلطات الفرنسفففففففية  
 .(6)بعدم القبول 

كان سففففليمان الباروني على اتصففففال مسففففتمر بزعماء الجهاد في بالد الشففففام ومصففففر وظل 
متابعا لمجريات األحداث في بالده ،فعندما اصفففففففففففدر الشفففففففففففيخ الطاهر الزاوي كتابهم عمر المختار 

فيفففه بعض الزعمفففاء البرقفففاويين أنففه    ورأىالحلقفففة األخيرة من الجهفففاد الوطني في طرابلس الغربم  
 .(7)عض الزعماء البرقاويين وأنه لم يكن دقيقا في تصويره وضع للطعن في ب

 
أحد علماء الطرابلسففففففيين باألزهر    تولى الرد عليه الشففففففيخ محمد األخضففففففر ال يسففففففاوي وقد  
م كتابا بعنوانم رفع السفففففففففتار عما جاء بكتاب عمر المختارم وقد أيده في ذلك 1936فنشفففففففففر عام  

نهم عمر فائ  شفففففففففنيب آمين سفففففففففر جم ية الدفا   بعض المهاجرين البرقاويين في سفففففففففوريا ومن بي
الطرابلسففففففففففففففي البرقفاوي، الفذي بعفث بمقفال إلى مجلفة الرابطفة العربيفة بفالقفاهرة تعر  فيفه إلى ذلفك  
الكتاب وصففاحبه وأخذ يعد العدة إلصففدار كتاب خاص للرد على تلك المزاعم، كان الباروني على 

ذلك من خالل رسالة الطاهر أحمد الزاوي علم بذلك ومشاركا لعمر فائ  شنيب في الراي ويتض   

 

 .18( قناوي، المصدر الساب ، ص5)
نوفمبر  11ه المواف   1355شف بان   26يب بتاريخ  عمر شفن  إلى( نص رسفالة ابو القاسفم سفعيد يحيى الباروني  6)

، ملف شفففكري  بطرابلس ، المركز الليبي للمحفوظات والدراسفففات التاريخية، شففف بة الوثائ  والمخطوطات1936
 .(14فيصل رقم )

 .19( قناوي، المصدر الساب ، ص7)
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إلى عمر شفففففنيب التي يلومه فيها على ما نشفففففره بتلك المجلة من سفففففب واتهام ويؤكد له فيها على 
 .(8)أنه لم يزر  الفتنة بين المهاجرين وأنه معروف لدى إخوانه بمصر 

كما تصففففففدى سففففففليمان الباروني وعمر فائ  شففففففنيب آمين سففففففر جم ية الدفا  الطرابلسففففففي 
بدمشففففف  للدعاية اإليطالية الفاشفففففسفففففتية، التي اخذ يبثها الصفففففحفي السفففففوري محمد تيسفففففير ضفففففبيان  
صفففاحب جريدة الجزيرة ورئيس تحريرها حينما قام بزيارة إلى طرابلس الغرب في شفففهر مارثواذار  

روما فأرسففل البرقيات إلى صففحيفته والى بعض الصففحف السففورية األخرى  م، ثم انتقل إلى 1937
 يبدي فيها إعجابه باإليطاليين ويحاول التوسط لديهم بشأن تحسين أوضا  الليبيين في طرابلس 

الغرب وبرقة اسففوة باألمير شففكيب ارسففالن، وعندما وجد نفسففه محاطا بكثير من التهم بعث بمقالة  
ة لنشفرها يدافع بها عن نفسفه ويطالب بتشفكيل لجنة للتحقي  معه حول ما إلى مجلة الرابطة العربي
 .(9)نسب اليه من اتهامات 

أن هناك مراسفففالت برسفففالة محمد األخضفففر ال يسفففاوي إلى عمر فائ  شفففنيب  ت كشففففوقد  
بين سففففففليمان الباروني واألمير محمد إدريس السففففففنوسففففففي تتعل  بردوده على دعاية محمد تيسففففففير  

 ومساندته لعمر فائ  شنيب في تصديه لتلك الدعاية حيث يقول: ظبيان الباطلة
وقد جاء خطاب لموالنا من الشفففيخ سفففليمان الباروني أرسفففله لموالنا لالطال  عليه فوجدت 
فيفه ال بفارة التفاليفة:م لعلكم اطلعتم على مفا نشففففففففففففففرتفه لي الرابطفة العربيفة الغراء انتصففففففففففففففارا للمجفاهفد 

 

خطوطات، ملف شففففكري فيصففففل ( المركز الليبي للمحفوظات والدراسففففات التاريخية بطرابلس، شفففف بة الوثائ  والم8)
ذي   26عمر شففنيب بتاريخ    إلىالزاوي   أحمد(، رسففالة من الطاهر  17)  (، ال رف السففادث، وثيقة رقم14رقم)

محمود مؤلف كتاب عمر المختار وهو االسففففففم المسففففففتعار للشففففففيخ   أحمده، والتوقيع يحمل اسففففففم  1355القعدة 
  الزاوي. أحمد

التاريخية بطرابلس، شفففف بة الوثائ  والمخطوطات، ملف شففففكري فيصففففل   ( المركز الليبي للمحفوظات والدراسففففات9)
(، كلمة عن نشففففففففان الصففففففففحفي السففففففففوري ظبيان بأنه متطفل على  41(، ال رف السففففففففادث، وثيقة رقم)14رقم)

 باسففففم تأييد( رسففففالة 50؛ وثيقة رقم)م1937ابريل   11صففففة لدى إيطاليا بتاريخ القضففففية الليبية لمصففففلحته الخا
لفي  من مهاجري طرابلس وبرقة بالقطر المصففري لما نشففرته جريدة الجزيرة من ردود لعمر شففنيب على تدخل 

( خطاب مفتوح ارسفله لفي  من مهاجري ليبيا بمصفر 51م؛ وثيقة رقم)1937الصفحفي ظبيان في شفؤون ليبيا  
صففففففيحة الح  من االسففففففتاذ ( مقالة صففففففحفية بعنوانم 52ه؛ وثيقة رقم)1365ربيع االول    8ظبيان بتاريخ    إلى

سففففليمان البارونيم يرد فيها على التهم التي نشففففرها الباروني ونسففففبها ل بيان   إلىمحمد تيسففففير ظبيان الكيالني 
 عدمها مالتهم كلها تتعل  بالقضية الليبيةم. أوويطلب تشكيل لجنة للن ر في هذه التهم والحكم بالبراءة 
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ي حبكم ضفففففد ظبيان داعية الطليان وقد أثر تأثيرا حسفففففنا في الصفففففادق األسفففففتاذ شفففففنيب المتفاني ف
األندية السفففففففورية وبين االخوان المهاجرين وأرجو أن يكون نائال لرضفففففففاكم...الخ، هذا ما جاء في 

 .(10)كتاب ذلك الزعيم الكبير تقديرا لجهودكم ومن لم يشكر الناث لم يشكر حم 
ب أرسالن بمقر النادي العربي بدمش  بتاريخ  وعلى إثر المحاضرة التي ألقاها األمير شكي

م، تحدث فيها عن قضفففففففية الوحدة العربية بين أقطار المشفففففففرق العربي 1937أيلولوسفففففففبتمبر    20
واسفففففففففففففتثنى منها اقطار المغرب العربي مما آثار حفي ة الكثير من أبناء المغرب العربي في كافة 

بي في كففافففة االقطففار العربيففة لمؤازرتهم األقطففار العربيففة، قرروا االتصفففففففففففففففال بزعمففاء الجهففاد اللي
التي اعلنها شفففكيب أرسفففالن في  لألفكاروخاصفففة سفففليمان الباروني للمسفففاهمة بقلمه في التصفففدي 

 .(11)محاضرته 
قبل تولي سففففففففليمان الباروني مهمة الرد على األمير شففففففففكيب أرسففففففففالن طلب من جم ية  و 

من خالل رسفففففالته التي بعث بها إلى أمين    الدفا  الطرابلسفففففي البرقاوي تزويده بالمعلومات الموثقة
في الرد على سفففففففففليمان الباروني بتزويده بكافة   يتأخرسفففففففففر الجم ية عمر فائ  شفففففففففنيب، الذي لم 

الخطب والتصففريحات والبيانات الموثقة والتي اعتمد عليها شففكيب في تصففريحاته وكتاباته السففابقة 
ف السفففففياسفففففية التي تبناها ثم  ن المواقمما مكن سفففففليمان الباروني اإلمسفففففاك بخصفففففمه في العديد م

 .(12) منهااكتفى 
أعطففت لففه بعض الوقففت،    ُعمففانفي العراق فضففففففففففففففال عن مملكففة    ة البففارونيإقففامففن مففدة  إ

وأعانته على كتابة بعض المقاالت والخواطر واألعمال التي نشففرتها الصففحف في القاهرة والجزائر 
والشفففففام وبغداد، كما مكنت له من تدبيئ رسفففففائله الكثيرة الوفيرة التي اسفففففتطعنا من خاللها التعرف 

 
التاريخية بطرابلس، شففف بة الوثائ  والمخطوطات، ملف شفففكري فيصفففل ( المركز الليبي للمحفوظات والدراسفففات 10)

ه  1356جمادي الثاني    9عمر فائ  شففففففففنيب بتاريخ    إلى(، رسففففففففالة من محمد االخضففففففففر ال يسففففففففاوي 14رقم)
 م.1937ا سطس  16المواف  

ون لنا معه قوى منها في هذه البالد اما لبنان فسففففففيكأمير، مالعروبة في شففففففمال افريقيا ( علي هامش خطاب األ11)
 .1، ص1937نوفمبر  6، دمش ، 703-1شأن اخرم، الجزيرة، عدد 

( المركز الليبي للمحفوظات والدراسفففات التاريخية بطرابلس، شففف بة الوثائ  والمخطوطات، ملف شفففكري فيصفففل 12)
نيب امين سفففففففر عمر فائ  شففففففف  إلى(، رسفففففففالة من سفففففففليمان الباروني 6(، ال رف السفففففففادث، ملف رقم )14رقم)

غنى بتحببه ن يعرف الجرائد التي يمكن التعامل معها للرد على شففكيب ارسففالن الذي اسففتأيطلب منه  الجم ية
كل من تونس والجزائر والمغرب ومصففففر والهند ليقفوا   إلىن يرسففففل نسففففخ من مقاالته  ألموسففففيليني ويطلب منه 

 ه.1356رجب  30على حقيقة شكيب، 
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يجاز، ثم سفوف نتطرق بها عن ظروفه الشفخصفية الخاصفة التي سفوف نتطرق إليها بشفيء من اإل
الجزء المهم من تلك الرسففففففائل، إلماطة اللثام عن كثير من آراءه المقدمة في القضففففففايا العامة  إلى

كل تلك القضفففففففايا الهامة سفففففففوف  إلىسفففففففيما فيما يخص قضفففففففية ليبيا وطنه، ولكن قبل التطرق  الو 
،  م 1929صفف عام  منت فيالعراق  إلىويسفافر منها    ُعمانال روف التي جعلته يترك  إلىنتطرق  

ل  عليه المر  العضفففال واصفففطلحت عليه الحمى والمالريا، كاتب ملك العراق مفيصفففل أن  أبعد 
بن الحسفففففففففينم يطلب منه األذن بدخول العراق فأذن له مرحبا ومعترفًا بصفففففففففداقته لوالده الشفففففففففري  

والتي   حسففففين، مكبرا لشففففخصففففيته التي عبر عنها الملك بقوله إنها الشففففخصففففية التي يقدرها الجميع
 .(13) يعرف لها كل عربي مكانتها في حقل الكفاح الوطني والقوميم

ن حياته في العراق كانت واحة أالناظر في ترجمته يتحق  من قريب  إن الدارث لتاريخه، و 
جميلة، وارفة ال الل، اسففتضففل فيها المسففافر المنفي، بعد طول المسففير، ونعم بالراحة وقد حرص  

إخوانه في الشفففففففففام، وفي الجزائر، كما  إلى  ثيرةفي رسفففففففففائله الك  وصفففففففففافعلى تأكيد أمثال هذه األ
من رسفففففففففففففائله ومقاالته    اً ذلك أن كثير  د يأو   ،  وصفففففففففففففف العراق في إحدى كلماته بأنه موطني الثانيم

ومسفجالته الصفحفية التي سفنأتي لدراسفتها وتقويمها صفدرت في هذا الطور، بل إن اسفتراحته هذه 
ن كشففففففف  أريخ الحرب في طرابلس الغربم بعد ي جمع وتألي  كتاب متاجعلته يفكر تفكيرًا جديًا ف

التي لقيها من الملك   سفنةعنه بالد الرافدين وأهله الكرام بعض ضفيقه وعسفره وال سفيما المعاملة الح
فيصففففففل وولده من بعده الملك  ازي بن فيصففففففل، الذي اقتدى بابيه في إيوائه، وظل في مكرما له 

 ي، وقد أشففففففففففاد الباروني  بالعراق وبأيادي عاهله عليه فقال في قصففففففففففيدةحين وفاة الملك  از  إلى
 -الشعرية :

 رميفففت عصففففففففففففففففا الترحفففال بعفففد مشففففففففففففففقفففة 

 

بففغفففففففداد   الففعففرب  قففبففلفففففففة  السفففففففففففففففالم   بفففففففدار 

 

هففففمففففومفففنفففففففا  وزالفففففففت  عففففزا  بففففهفففففففا   فففففنففففلففففنفففففففا 

 

أمفجفففففففادا   الفبفطفولفففففففة  اقفيفففففففال   بصففففففففففففففحفبفففففففة 

 

 بها الملك الصفففففمصفففففام  ازي بن فيصفففففل 

 

(14)سفففففففليل الحسفففففففين السفففففففبط افخر اجداد  
 

 

 

،  م 1948، مركز البحوث، 2أبو القاسفففففففففم الباروني، حياة سفففففففففليمان باشفففففففففا زعيم المجاهدين الطرابلسفففففففففيين، ن (13)
 .39ص

  ،  الفات  جامعةكلية التربية، منشففورة،   ،  يرمحمد مسففعود، سففليمان الباروني أثاره، رسففالة ماجسففتيرجبران،   (14)
 .57، ص م1982ليبيا،  
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أي دولة من الدول الكبرى   إلى لجوءه كان لكل سفففففففففياسفففففففففي الح  في النأعلى الر م من و 
سفففر الحلفاء من عام  أن كان في أقد حرم من هذا الح  الشفففرعي منذ   ، فإنهبها  شفففرون يلتزموف  

م، بين مرسفيليا وباريس، فقد طرق منذ ذلك الحين كما أسفلفنا أبواب المراجع العليا 1922-1923
وبغفداد زاد في الطلفب واإللحفاح    ُعمفانفي بفاريس ولنفدن مرارًا وتكرارًا، وكلمفا زاد عليفه المر  في  

 ما يلي:في ذلك، ولكنه لم يفل  في كل مرة ر م الوسائط العليا والوعود البراقة، ومن تلك الرسائل 
 :م(1937-1929ية من العراق )الشخصالباروني رسائل   -أوال

صفففففديقه الحاج عمر العن  يخبره فيها ببوادر انفراج قريبة لألبواب  إلىالجزائر  إلىرسفففففالة منه   -أ
المغلقة أمامه من طرف الدول المتحالفة، فقد شففففففففففففعر بذلك، ويسففففففففففففعى للحصففففففففففففول على تلك 

 .(15)الموافقة
ن باب مصفففففففر الذي ظل أيخبره فيها ب  (أبو اليق ان الحاج إبراهيم)صفففففففديقه   إلىرسفففففففالة منه   -ب 

ن القنصففففففففففل االنجليزي في مصففففففففففر اخبره  أمن الزمن قد تم فتحه و  ترة طويلةمقفاًل في وجهه ف
 .(16)بموافقة حكومته على دخوله إليها لمدة ثالث اشهر 

ن جهوده مازالت متواصفففففلة لنشفففففر المقاالت أإلى عمر فائ  شفففففنيب، يحدثه فيها برسفففففالة منه    -ج
 .(17) ا وجرائمهاإيطاليالتي تشنع 
صفففدقائه ومن شفففخصفففيات سفففياسفففية وردوده أالرسفففائل التي وجهت إليه من بعض    أما عن

 عليها نذكر منها ما يلي:
 .(18) سليمان الباروني لموافاتها بنبذة عن جهاده إلىرسالة اللجنة التنفيذية  -أ

 

أبو اليق ان الحاج  ،  م، نقاًل عن1929عمر العن ، مؤرخة في عام    إلى( رسففففففففففففففالة من سففففففففففففففليمان الباروني  15)
 .93، ص م1956، 2-1العربية، الجزائر، ج  إبراهيم، سليمان باشا في أطوار حياتُه، المطبعة

م، نقاًل عن المصفففففففدر  1929أبو اليق ان الحاج إبراهيم، مؤرخة في عام    إلى( رسفففففففالة من سفففففففليمان الباروني  16)
 .94نفسه، ص

، مؤرخة في عام 82، ال رف الرابع، وثيقة رقم  15( وثائ  مركز جهاد لليبيين للدراسففففات التاريخية، ملف رقم  17)
 م.1938

صفففففدر   عن، بن موسفففففى، الم، نقال1931سفففففليمان الباروني، مؤرخة في عام    إلى( رسفففففالة من اللجنة التنفيذية 18)
 . 227الساب ، ص
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 . (19)بشير السعداوي حول المعلومات التاريخية عن سير الجهاد  إلىرسالة سليمان الباروني  -ب 
سفففففففليمان الباروني بخصفففففففوص الخالف الواقع بين اللجنة  إلىرسفففففففالة من عمر فائ  شفففففففنيب    -ج

 .(20)التنفيذية وبشير السعداوي 
عمر فائ  شفنيب بخصفوص الباروني وما قام به من الموافقة  إلىرسفالة من إدريس السفنوسفي  -د 

 .(21)تجاه قضية بالده، حيث دافع بقلمه عن قضية  طرابلس وبرقة ومجاهديها الوطنية
  عندما كتب أحد أصدقاء سليمان الباروني مقااًل وصف فيه سليمان الباروني بأنه رجل من  -هففففففففففففف

رجال اإلسففففففالم كاألمير خالد الجزائري والشففففففيخ الثعالبي في تونس وسففففففعد ز لول في مصففففففر 
ن مجد ألبي بالشفففففيخ الباروني، كال كال، ف....الخ، قاطعه األسفففففتاذ هنا وقال له: مأتشفففففبه الثعا

بد الدهر لماعًا كالذهب، وأما أه بالسفي ، وما يكسفب بالسفي  يبقى  الشفيخ سفليمان إنما اكتسفب
 .(22) ما اكتسبت شي ًا فإنما هوا ال يعد شقائ  كالمية وسرعان ما تذهب...مأنا إذا 

ن سفففليمان الباروني قد عانى كثيرًا من الضفففائقة المالية فقد أضفففاعت  أوالجدير بالذكر هنا  
إلى الفتن الفففداخليفففة في طرابلس، ثم اال تراب كفففل مفففا كفففان يملكفففه من أموال لفففذلفففك نراه يكتفففب  

ن له نحو عشفرة آالف نسفخة من الكتب التي كان قد طبعها في إهم فيقول  أصفدقائه في ليبيا يحدث
اقترحهفا عليهم،    بيعهفا إن أمكن بطريقفة  إلىمطبعتفه بفالقفاهرة وهي مفا تزال مخزونفة هنفاك متطلعفا  

ترويجها بينهم   إلىصففففففففدقائه باسففففففففتيراد كمية من هذه الكتب بعد تجليدها، وعمدوا  أوبالفعل قد قام  
 .(23)ي ذلك يقولوا موكلما جمعنا منها مبلغا أرسلناه إليه للترفيه عنهمبأثمان مناسبة، وف

 

 . 46 عن، المصدر نفسه، صم نقال1931بشير السعداوي، مؤرخة في عام    إلى( رسالة من سليمان الباروني  19)
، ص نفسففه، المصففدر  م، نقاًل عن1939، مؤرخة في عام  سففليمان الباروني  إلى( رسففالة من عمر فائ  شففنيب  20)

 .150-149ص
 .187، صالساب عن، الحاج إبراهيم، المصدر عمر فائ  شنيب، نقال  إلى( رسالة من إدريس السنوسي 21)
 .107-106احد أصدقائه، نقاًل عن، المصدر نفسه، ص إلى( رسالة من الثعالبي 22)
  م1960، دار العودة، بيروت،  1عز الدين وآخرون، سفليمان البففففففففففففففففاروني المففففففففففففففففعلم المقاتل، ناسفماعيل،     (23)

 .111ص،
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ابنه الشفففففاب إبراهيم الذي التح   إلىأن داء المالريا قد تعداه   إلىايضفففففا   تجدر اإلشفففففارة  و 
توظف إبراهيم في القصففففففففففففر الملكي في العراق، بعية االبتعاد عن بي ة  ، بوالده هو وأفراد األسففففففففففففرة

 . (24)الراشحة لحمى المالريا ولكي يتاح له ان يدرث الحقوق في الجامعة البغداديةمسقط 
 
 

 :م(1937-1929)قضايا العالم اإلسالميبالخاصة الباروني    رسائل  -ثانيًا  
 قضية فلسطين: –أ 

عن قضفففففية فلسفففففطين، وهي في ذلك الوقت في احتدامها، وكانت شفففففغل   بارونيلم يغفل ال
بان فيها أ لجنة نز  السففالح في عصففبة األمم رسففالة مطوله إلىالعرب والمسففلمين الشففا ل، فكتب 

في فلسففطين، والتي أثارت العالم العربي على وجه الخصففوص والعالم  اليهود التي يرتكبها    الف ائع
ناشففدهم باسففم السففلم وحقنا للدماء، إعادة الن ر في رسففائله المقدمة اإلسففالمي على وجه العموم، و 

ن الصفهيونيين على حد خرى ألقبل فوات األوان وتصفب  هذه القضفية بداية الشفرارة لحرب كونية أ
 كم في فلسففففطين فضففففاًل عن يحموا السففففكن يحموا أنفسففففهأولو بلغو الماليين ال يسففففتطيعون    تعبيره
 .(25)البترول إذا انفجر بركان حرب عامة ...والمطارات وأنابيب  الحديد 

 قضية االستعمار: -ب 
بجني  تحت   مممؤتمر نز  السففففالح لعصففففبة اال إلىبإرسففففال رسففففالة مطولة  الباروني  قام 

عنوان مال سفلم مع االسفتعمارم وقد دعمها بحجئ دامغة وبيانات مدققة، وقد تناقلت شفركات البرق 
 .(26)والصحافة نصوصها وعلقت عليها بما يتف  ووجهات الن ر الدولية

 قضية بالده: -ج

 

 .112، ص نفسهالمصدر  ( 24)
م، نقاًل عن، إسففففففماعيل وآخرون،    1932عصففففففبة األمم، مؤرخة في عام    إلى( رسففففففالة من سففففففليمان الباروني  25)

 .111-110المصدر نفسه، ص ص
م، نقاًل عن، أبو   1932مؤتمر نز  السفالح لعصفبة األمم، مؤرخة في عام   إلى( رسفالة من سفليمان الباروني 26)

 وما يليها. 116القاسم الباروني، المصدر الساب ، ص
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تجلى  تإذ  هو األهم على اإلطالق، الوطن إن في هفذا الجفانفب من حيفاتفه في المهجر، يعفد        
عن   دفعه الى الدفا  تلك األهمية في كونه يصففففففب في مسففففففار واحد وهو المسففففففار الوطني، الذي

للدفا  عن قضفية وطنه باألدلة  او التصفدي مغرضفيه، الموجهة له من قبل  بعض التهم  ضفد نفسفه  
تاريخه  حد أيًا كان أن يمس  أنه كان ال يقبل من  أنه كما ي هر في مساجالته وردوده  والبراهين، أل

شفخصفيات من بالده والى شفخصفيات أخرى  إلىوقد توجه بتلك الردود  ، وكفاح وطنه وأمته بشفيء
 في البالد العربية، وسنحاول عر  أهم تلك الردود من خالل النقان التالية:

في صففففحف سففففوريا وفلسففففطين ضففففد بعضففففها في   سانت المعركة القلمية حامية الوطيعندما ك  -1
جل اسففففففففففتمالتها إليهم لتقوي بها على نيل  أم، من  1935ا في عام  ذمه أوا  إيطاليشففففففففففان مدح 

بعض حقوق بالدهم على حسفففاب طرابلس الغرب، كتب سفففليمان الباروني مقاال تحت عنوان:  
 (27)مكونوا كما تريدون وإنما ال تدخلوا طرابلس في ن رياتكمم.

ابلسية كبش  وفيه يعاتب صحف الشام وفلسطين ومن انتصر لها على جعلها القضية الطر 
ين حيث ا إليها، ولو كان ذلك فيه مس لمشفففففاعر إخوانهم من الوطنيين الليبيإيطاليفداء السفففففتمالة  

ن أبتمجيد أعمالها في طرابلس يمكنه  ا لمصففففففففففففلحته  إيطالين يسففففففففففففتميل  أيقول لهم: مإن الذي يريد  
الدول  ن لها مسفففففففففتعمرات واسفففففففففعة ويغرقها مدحا كونها منأيمجدها بجهات أخرى  ير طرابلس ف

 المع مة التي تدير الكرة األرضية كما تشاء في هذا الوقت ...م.
رسفففففالة أخرى تحمل نفس الموضفففففو  تحت عنوان: محقيقة الحرب الطرابلسفففففيةم وفيها رد  وفي  -2

على بعض الصفففحف التي خاضفففت في المسفففألة الطرابلسفففية وشفففوهت فيها الكثير من الحقائ   
على  ير علما منها حيث يقول فيها: م...إذ أصففففففففففب  بعض الكتاب  أوالتاريخية إما بقصففففففففففد  
 .(28)كأنه تركة ال وراث لها ومال جهل صاحبه ...م... يشاموايجودون به على من 

 

م نقاًل عن، الحاج إبراهيم،   1935الصفففففففحف الشفففففففامية، مؤرخة في عام    إلى( رسفففففففالة من سفففففففليمان الباروني 27)
 .186-184المصدر الساب ، ص ص

م، نقاًل عن، المصفففدر نفسفففه،   1935الصفففحف الشفففامية، مؤرخة في عام    إلىباروني ( رسفففالة من سفففليمان ال28)
 .185ص
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على بالدهم عام    يطاليويوضفففففف  فيه للناث حقيقة الحرب الطرابلسففففففية عند الهجوم اإل           
ين إال بفدافع الفدين والوطن ال بفإيعفاز من  يرهم، وإنمفا عن طري  يطفاليم إنهم لم يقفاوموا اإل1911

 .(29) علمائهم ورمسائهم وضمائرهم
بفففل إن مجلس و        في الوقفففت الفففذي كفففانفففت فيفففه الفففدول العثمفففانيفففة مترددة في إعالن الحرب 

 إلىالصفففل  وحزب يميل   إلىحزبين، حزب يميل   إلىالمبعوثان العثماني كان منقسفففمًا على نفسفففه  
طرابلس بينهم وبين    إعالن الحرب، في الوقت الذي كانت فيه المعركة على أشففففففدها داخل أسففففففوار

الهاني وسففيدي ن وانتصففروا فيها  و د هي خاضففها المجاويعطي أمثلة على بعض المعارك الت ،العدو
أن نفس الحميفة الفدينيفة والوطنيفة هي التي دفعفت م فات    إلىالمصففففففففففففففري وقرقفاش... كفذلفك يفذهفب  

االنضفففففففففمام إليهم ممن مصفففففففففر  إلىالمجاهدين من رجال الحرب من البلدان اإلسفففففففففالمية المجاورة  
ال عن الضففففبان المصففففريين الذين شففففاركوا في تلك ايعطي مثو   ائر والسففففودانس ومراكش والجز وتون

، وعبففد الرحمن عزام واليوز بففاش والتي ال يمكن ألحففد (30)  المصففففففففففففففري   يالمعففارك مثففل عزيز عل
ثم يخو  في جهة برقة فيقول: مأما جهة برقة )بن  ازي( ،  إنكارها هذا بالنسففففبة لطرابلس الغرب 

آخرها هم السففففففادة السففففففنوسففففففيين،   إلىابض على زمام حربها من أولها فكان قطب الحركة فيها والق
ومن ورائهم رمسففففففففففففففاء قبفائفل برقفة ... مويختم تلفك الرسففففففففففففففالفة بفالتفأكيفد على أن: مهفذه هي الحقيقفة  

التفاريخ منفه، كمفا  النفاصففففففففففففففعفة في جهفاد طرابلس، وكفل مفا يخفالفهفا زخرف من القول يجفب تطهير
 .(31) تحترم نفسها ...من تتنفزه عن نشره الصحف التي أيجب 

 

 .124( ابو القاسم الباروني، المصدر الساب ، ص29)
في مصففففففففففففففر وتعلم فيهفا والتح    م1879عفام   ( قفائفد عسففففففففففففففكري من طالئع رجفال الحركفة العربيفة، ولفد بفالقفاهرة30)

م، ثم تولى قيادة قتال العصابات 1904  عامركان الحرب  أكرية في اسطنبول وتخرج من مدرسة  بالمدرسة العس
مام لعثمانية واإلم وتوسفففط بعقد الصفففل  بين الدولة ا1911  عاماليمن   إلىالبلغارية اليونانية وااللبانية، ثم توجه  

االسففففففففففففففتفانة، طرد من الجيش   إلىم وعاد  1911 عاما لطرابلس الغرب إيطفاليفيحيى، تطو  للجهفاد عنفد احتالل 
توفي عام  ولم ينفذ فيه ورحل لمصفففر،    باإلعدامم، وقبض عليه في اسفففطنبول وحكم عليه  1914  عامالعثماني  

مصففطفى علي، الحركة الوطنية في شففرق ليبيا خالل الحرب العالمية األولى، هويدي، لمزيد ين ر: لم.  1965
 .42، ص م1988رابلس، ، ط1ن

، أبو القاسفم الباروني، م نقال عن  1936ية، مؤرخة في عام  الصفحف الشفام  إلى( رسفالة من سفليمان الباروني  31)
 .126المصدر الساب ، ص
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الصفففففففففحف والجرائد ومن الشفففففففففخصفففففففففيات  من قبل  يرة  ثل كافعاقد أثارت هذه المقالة ردود  و 
الوطنية، الليبية والعربية الذين اسففففففتحسففففففنوا هذا المقال واعتبروه من القالئل الذين يملكون األجوبة  

نه حضفر الحرب الطرابلسفية  لكثير الحوادث التاريخية اإلسفالمية والعربية، وال سفيما قضفية بالده أل
تتبع الحوادث الخارجية فضففال عن    آخرها وهو من السففياسففيين الذين يحرصففون على إلىمن أولها  

ن سفففليمان الباروني حين كان في وطنه أثم يدلل العقال على ،  نه كان واليا على والية  طرابلس  أ
محل إعجاب لكل القادة والضففبان وكانت له السففلطة التامة في العرب الطرابلسففيين التي كان فيها 

  .(32) األتراك الذين رافقوه في تلك الحرب 
 ثم يعقب أحد المصادر على هذا المقال حيث يقول: 

ون مع يطاليعلى صفففففففففاء سففففففففريرته أنه لما أجاله اإلبها  ومن نوادره أيضففففففففًا التي يسففففففففتدل 
: إن اإلعففانففات  بقولففه  التي قففام بردهففا مبررا موقفففه  تونس جففاءتففه بعض اإلعففانففات   إلىالمجففاهففدين  

ثم يؤكفد على أن هفذه اإلعفانفة ليسففففففففففففففت األولى التي ردهفا وإنمفا هنفاك  ، للمجفاهفدين واآلن ال جهفادم
 أصحابها من تونس والجزائر. إلىالكثير منها التي ردها 

ا  يطالي لقد كتب مقاله يؤيد فيها األسفففففتاذ عمر فائ  الشفففففنيب صفففففاحب جريدة شفففففامي يتزلف إل  -3
 .(33)رد فيها التهم التي وجهت لحركة المقاومة الوطنية في برقة وطرابلس على المقالة التي

وفي هذه المقالة تعقيب منه على األسفففتاذ عمر فائ  الشفففنيب في جريدة الرابطة تحت عنوان:    -4
ن وحدهم هم الذين دافعوا عن بالدهمم  يفي القضفففففففففية الطرابلسفففففففففية الطرابلسفففففففففي مالقول الفصفففففففففل

مواطنيه    انه دعأإلى توحيد صفففوفهمم  وخالصففة مقال شففنيب تحت عنوان: مدعوة الطرابلسففيون  
 إلىن يسفففففففد باب النقاش فيما نسفففففففب أالرأي، وطلب من سفففففففليمان الباروني  وحدة الكلمة و  إلى

األستاذ عبد الرحمن عزام انف من األعمال في طرابلس، وعّد تلك المناقشة قشورًا ال قيمة لها 
 .(34)ة تلعب تحت الستار بالطرابلسيينإيطاليبل بالغ في رأي الباروني حتى قال إنها أصابع 

 

م. نقاًل عن، المصففففدر نفسففففه،   1936( مقاله عن دور سففففليمان الباروني في الحركة الوطنية، مؤرخة في عام  32)
 .129-128ص ص

 م.189-187اهيم، المصدر الساب ، ص صالحاج إبر ( 33)
، مجلة الشففففففهيد، العدد العاشففففففر، ممسففففففاجالت سففففففليمان الباروني وردوده الصففففففحفيةممحمد مسففففففعود،  جبران،  (34)

 .313، ص م1989أكتوبر،  
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االتحاد   إلىالمقال شفففففففففففكر سفففففففففففليمان الباروني له حسفففففففففففن صفففففففففففنيعه في الدعوة   في بداية
والتضفففامن، واخذ عليه أن يعد المناقشفففات و يرها حول القضفففية الليبية من القشفففور ألنها في رأيه  
مما يجب اسففت صففالها برفع السففتار عن حقائقها، ألنها نسففخة تاريخ طرابلس الغرب الحامل بجهاد 

بنامها األبطال الذين علموا الناث في هذا العصر أن جهاد الح  إنما يكون  قل ن يره وما قام به أ
 .(35)بالدماء، والسالح ال باألقالم 

نه المقصففود أأشففار إليه الشففنيب والذي فهم منه  المعنى التالي الذي  إلىثم ينتقل بعد ذلك  
دور فلو خصففففففه بالذين  ة هي التي لعبت هذا اليطاليبه فرد عليه بقوله موأما قوله أن األصففففففابع اإل

أثاروا هذه الزوبعة وجردوا الطرابلسففيين من فضففل جهادهم، ألصففاب كبد الحقيقة. وأما الذين قاموا 
أصفففففحابه مدافعين عن شفففففرف المجاهدين , فال يخطر ببال عاقل إنهم محركون  إلىبإعادة الح  

 .(36)بغير وجدانهم و يرتهم على كرامة وطنهم...م 
ي جفاء تحفت عنوان: مصفففففففففففففففحفة رائعفة من جهفاد طرابلس الغربم يطفالعنفا  وفي مقفالفه هفذا الفذ   -5

في الجهاد وشففففففكر له ما كتبه  بتعقيب على مقال كتبه المجاهد المصففففففري محمد إبراهيم لطفي 
 خذ عليه قوله في مقاله:أنه أسهم به من كفاح، إال أوما 

سفففففلم سفففففليمان الباروني  موتن يم الحدود بينها يعني الحكومتين الطرابلسفففففية والبرقاويةم. وقد 
الشفري  قد سفمى حكومته بالحكومة السفنوسفية، حيث   أحمد بأن ذلك صفحي  في برقة، ألن السفيد 

ال مزاحم لهفا في برقفة، ونفى أن يكون مثفل ذلفك قفد تم في طرابلس التي تزخر بفالمفذاهفب والطرق، 
ن اتحاد صفف وتمازج  تم إبان الجهاد في حضفوره م اوأردف هذه المعلومات التاريخية والواق ية بم

 في اإلسفففالم والوطن، ال ذكر لمذهب وال لعنصفففر وال لطريقة اً مبحيث أصفففب  كل المجاهدين إخوان
حد منهم قط...م وتأكيدًا لهذه الحقيقة دعم المجاهد التعقيب بصففففورة وثائقية للتلغراف أعلى لسففففان 

وكيل الوالي وإلى نادي االتحاد والترقي، وأتبعها بالمضففففففففففففبطة التي  إلىالمرسففففففففففففل من لواء الجبل 
ن مها رمسفففففففففففاء مجاهدي لواء الجبل ولواء فزان وقضفففففففففففاء ورفله عقب االتفاق على دوام الحرب،  

نه ليس في تأسففففففففيس الحرب الطرابلسففففففففية أواًل، وال في تأسففففففففيس  أ: مإلىومراده من ذلك ان يخلص  

 

 .190ص( الحاج إبراهيم، المصدر الساب ، 35)
 .315( جبران، سليمان الباروني...، ص36)
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عنصففففر قط، وإنما كانت األعمال    أوطريقة   أومنه رائحة مذهب حكومته المسففففتقلة ثانيًا ما يشففففتم  
 .(37)كلها جارية باسم اإلسالم والوطن ال  ير م

، تعقيبففًا على مقففال األمير  1937عفام    جريفدة الجهففاد   إلىفي هفذه الرسفففففففففففففففالفة التي بعففث بهففا    -6
ادة وقد اتف  مع األمير في اإلشففف، الشفففري  السفففنوسفففي أحمد شفففكيب أرسفففالن في تأبين الشفففيخ  

خذ عليه  أن أي حركة الجهاد في جهة برقة، إال  الشفففري  ودوره الكبير ف  أحمد بفضفففائل السفففيد  
ن حيث  إنكاره للدور الذي أداه زعماء الحركة الوطنية اآلخرين وال سفففففففففيما الزعماء الطرابلسفففففففففيي

هذا  إلىن األمير، يتعمد إنكار المحسفوث وطمس حقائ  التاريخ  أيقول: مفإني ما كنت اعتقد  
حد على مسفففففففففففمع ومرأى من العالم كله، وفيه من رجال التاريخ، وأسفففففففففففاتذة التدوين وفطاحل ال

العلماء، ومحرري الصففففففحف ورجال الحرب الواقفين على دقائقها ما ال يعلم عدد إال ح، وهو  
ن تحفظ لألجيففال  ير مشففففففففففففففوهففة، وإن المؤر  أمين ال  أدري أن التففاريخ أمففانففة ثمينففة يجففب  يفف

إنه بالتأمل في تلك الجمل، يتضففف   ، ثم يقول: مف(38)وال تسفففتهويه العواطفتزعزعه األ را ،  
نه جرد الدولة العثمانية ورئيسفففففها الخليفة األع م إذ ذاك من فضفففففل الدفا  عن طرابلس وبن  أ

 .(39) ازي..م
ن أأحمفد في تلفك الحرب ولكنفه يريفد  ن ينتقص الفدور الفذي أداه السففففففففففففففيفد  أنفه هنفا ال يريفد أ

يثبت حقيقة المقاومة، ومصفففففففففففدرها الطبيعي، الذي ال ينكره ذلك الفقيد نفسفففففففففففه، فيقول: مولو اطلع 
السفففيد السفففنوسفففي على هذا الكالم، لما ارتضفففاه بدون شفففك عندي ألنه عالم بما هو عائد إليه من 

نََّ ))     فيهمين قال ح يره و يتنفففففففففففففففففزه  أن يكون من الذ  إلىهذا الجهاد، وهو عائد   ِي َََّ  لَّ  ال تَْحسََ

ََّ لََََُِّْل ي  ْي َيَمفََ َ لْ مي َُ  ََِ ُوول َيمََ  ََّْي نَْفَُاُول  ََ تَْحسََََََ َووََّ َََّْ نُْحمََ ْي عَََِل     نَْفَرُحوََّ َيمََ  ََتَْول َونُحي َُ َوََّ

 . (40)((  َََّيني  

المففذكور حرب بنغففازي وبرقففة مع حرب  نففه مزج في كالمففه  أأيضفففففففففففففففًا ومن مفف خففذه عليففه،  
بفففأنفففه ال عالقفففة ألحفففد القطرين بفففاآلخر في الحرب ال إداريفففًا وال   طرابلس، على الر م من علمفففه

عسفففففففففففففكريًا وال ماليًا قطم ويرى أن تعمد هذا المزج ألمر ما لم يفصففففففففففففف  عنه مترجمنا، وي هر أن 

 

 . 319سليمان الباروني...، ص( جبران، 37)
 م. 1937، مؤرخة في عام 42، وثيقة رقم 9( وثائ  مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ملف رقم 38)
 .191( ان ر، الحاج إبراهيم، المصدر الساب ، ص39)
 .188( سورة آل عمران، اآلية الكريمة رقم 40)
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اد البففاروني وببطولتففه في الحرب األمير، قففد تنبففه بعففد هففذه المقففالففة التقصففففففففففففففيريففة في التنويففه بجهفف
 .(41)ةالليبي

فاسففففففتدرك في كلمته ذلك اإل فال المالحظ في كلمة التأبين السففففففابقة وأشففففففاد بما كان لهذا 
البطل الفذ من كفاح وما جاء فيها: مإني لعارف من فضففففففففل الشففففففففيخ سففففففففليمان الباروني في جهاد 

ن األمير في كلمففة تقففديره، والمالحظ هنففا أأهففالي الجبففل الغربي من طرابلس، مففا ال يبففاريني في  
بعد من ذلك، ألمصففففففانعة ولم يحسففففففب ن المجاهد تسففففففكته كلمة المجاملة، واللفتة اأالتأبين قد ظن  

لم  أون تذكر الحقائ  الموضفففففففففوعية بغير تحري  سفففففففففواء ذكروا فيها  أنه يعنيه في المقام األول أو 
ن يرد فيففه دور أحففابففاة وال فرق بعففد ذلففك  أو ميففذكروا، ويهمففه أن يكتففب التففاريخ في  ير تحيز  

طائفية،    أودور  يره من األبطال الذين جاهدوا في سففففففففففبيل ح، في  ير عنصففففففففففرية   أوالباروني  
ولذلك فان هذا االسففتدراك الذي كتبه األمير تحت عنوان مفضففل الباروني في جهاد طرابلسم يثير  

ورأى في ذلك زيفًا ي والبربري القليلين،  هو اآلخر  ضب الباروني، الن كاتبه وصفه فيه باالباض
محاولة إلحداث الفرقة التي  أومة قاتلت ولم تعرف في قتالها تميزا بين أبنائها،  أوتحري  لنضففال  

 .(42) لم تفل  في ذلك التمزي 
، عر  فيه لقضففففففية طرابلس  م1938عام    كذلك كتب األمير مقااًل آخر في جريدة األيام

الحسففففففاسففففففة التي أثارت الباروني ن رًا الختالف وجهات الن ر بينهما    الغرب وتناول بعض النقان
 م 1938رجب الجاري  2حول هذه القضففففية جاء في بداية هذا الرد: مقرأت في األيام الغراء بتاريخ  

مقفااًل طوياًل لأل  األمير شففففففففففففففكيفب لم يهمني منفه إال مفا ذكره عن طرابلس الغرب، وطننفا العزيز، 
التفه الكثيرة، كفأنفه نعمفة من نعم ح التي يجفب عليفه التحفدث بهفا في كفل ممفا كرر إيراده في مقفا

وقفت، ولو اشففففففففففففففتغفل بفأمر بالده، وترك ذكر طرابلس الممحو اسففففففففففففففمهفا من سففففففففففففففجفل البالد الحرة 
ا في إيطاليوالطرابلسفففففيين المحكوم عليهم بالشفففففقاء والتشفففففتت في األقطار، وك  عن إطراء أعمال  

يراه تحسففففففففففففففينفًا هو في ن رنفا تقبي ، ومفا يراه تعميرا هو عنفدنفا  طرابلس لكفان أحسففففففففففففففن لفه، ففان مفا 

 

 .121( جبران، سليمان الباروني...، ص41)
 .195ابراهيم، المصدر الساب ، ص ( الحاج42)



 2022(، لسنة 3، العدد )18ية ، اجمللد جملة أحباث كلية الرتبية األساس

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022) 

 

566 

 

تخريب، ألننا اعلم منه بحقيقة ما يجري في بالدنا منه وقوفا على ما يسفففاق إليه شفففعبنا الحاضفففر 
 .(43) ونسله الجديدم

وقد انطل  في مقاله هذا من منطل  الشففففففففائعات الكثيرة التي البسففففففففت األمير من سفففففففف يه  
ة في مهمة  امضففففففة لبحث يطاليين والليبيين واتصففففففاله بالدوائر الرسففففففمية اإلييطالللصففففففل  بين اإل

القضففية الليبية وهذا ما زاد من حدته في المقال: مفإذا كان يرى إنقاذ السففتين ألفًا )إذا صفف  العدد( 
ا و يرها من باب الشفففففففقة إيطاليمن الهالك في صففففففحراء برقة وإطالق م ات من المسففففففجونين في 

، نرى  ابلسففيين، ومن نتيجة االنقياد لنصففائحه، فإننا نرى هذا بغير العين التي رآه بهاوالرحمة بالطر 
ا لم تطل  سففففففبيل مسففففففجون واحد، ولم تعد من منفى صففففففحراء برقة نفرا  إيطالين أ)ون رنا اصفففففف ( 

واحدًا إال بعد أن قضفت على آخر حركة ضفدها في برقة، باحتاللها واحة الكفرة مركز السفنوسفيين  
 .(44) األخير، على الصورة الشنيعة التي وصفها األ  شكيب في وقتها وتجاهلها اآلنم

نففدد البففاروني بهففذا التخففاذل من األمير، وبين أن كالمففه كففان سففففففففففففففببففًا في وقو  كثير من  
ا من ذلك الصنيع، وتغريرها بالواهمين  إيطاليا، وساق في بيان فساد قصد إيطاليالليبيين في شباك  

ن األمر ذلك المسففمى عفوًا، ما كان رحمة باإلنسففانية وال أرمة االسففتعمار مللداللة على من ممثااًل  
ن أناصففففف  ما ..م وخالصفففففة هذا المثال   شففففففقة على الطرابلسفففففيين والبرقاويين وال انقيادًا لنصفففففيحة

 ين أقحموا الليبيين المغلوبين على أمرهم في معركفة ال نفاقفة لهم فيهفا وال جمفل، فمفات منيطفالياإل
 (45) عضاءر  الوطن من بقى على قيد الحياة، وهو مشوه الخل  مشلول األأإلى مات وعاد 

ثم أعلنت الحكومة مكافأة للحاكم العام، وشفكلت لجنة لجمع المال من الشفعب لشفراء سفي          
ن  ا الطرابلسففففففففففففيي إيطاليمن الذهب، يقدم لقائد الحملة )الجنرال نازي ( يقول الباروني: مهكذا كافات 

يتامى    أو، ال بإكرام المقاتلين  يطاليوالبرقاويين على محاربتهم في الحبشففففففة وذلك بإكرام قائدهم اإل
 أوة،  يطاليمن صفففففنادي  الجم يات اإل أوا،  إيطاليالمقتولين، ولم يكن هذا اإلكرام من مال حكومة 

 

 وما يليها. 31مساجالت سليمان ... ص( جبران، 43)
 ، د.ت.45، وثيقة رقم 9( وثائ  مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ملف رقم 44)
 .325( جبران، سليمان الباروني...، ص45)
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من صففففندوق بلدية طرابلس على األقل، بل كانت من جيوب الطرابلسففففيين والبرقاويين، الذين منهم  
 .(46) المقتولينأقارب  

بقضفففايا أخرى  ، يتضفففمن العناية  من األمير خاص  طلب  إلىثم يخلص الباروني بعد ذلك 
جثمت   ا التييطاليمل  إلتعن أسففففففلوب المدح، والالتخلي  ير قضففففففية هذا الشففففففعب الطرابلسففففففي، و 

إلى األ  شففففففكيب، إذا   ين إني أسففففففأظني ال إن كالكابوث الثقيل، يقول: مهذا و على صففففففدر الليبيي
جرح عواطفنففا وحرق أف ففدتنففا بففذكر طرابلس مقرونففة بففإطراء    إلىن ال يعود بعففد اليوم  أطلبففت منففه  

شففقة  ا فيها، فان أقوام قد اسففتهدفت كثيرين من الضففعفاء الذين صففعب عليهم تحمل مإيطاليأعمال  
الغربة، وضففففي  الم يشففففة فغرقوا في بحر ذلك السففففراب، الذي صففففوره لهم، ونسففففوا هدفهم األصففففلي  

اليوم ونسفففوا قانونهم األسفففاسفففي الذي نالوه  إلىم  1911  عامالشفففري ، الذي حاربوا وهاجروا ألجله  
يين يرضفففففون عنا أو م وسفففففمع به العالم كله، وال أظن إن إخواننا السفففففوريين والفلسفففففطين1919  عام

 .يتحملون كالمنا
منا لها   ابريطانيا يوما على صفففنيعها اإلنسفففاني معنا فإنما ذلك اعتراف أووإذا مدحنا فرنسفففا 

األمير   منالطلب    بالجميل فقط، وذلك ال يؤلم أحدًا وال يضففففر أحدًا، وختم هذا الرد القوي بمعاودة
ما ال ير ب    إلىين ,وذلك لكي ال يضطره  يطاليأال يتدخل في هذه المسألة الليبية مقرونة بمدح اإل

صفففففففففل المحاضفففففففففرة وفحوى كالم األمير أنه لم يطلع على أويبدو  ، فيه من التكلم أوسفففففففففع من هذام
 . (47) قولشكيب، الذي نقل إليه من كامل التونسي مع شيء من التحري ، فتأثر بذلك ال

وكتب مسففففففففففففاجلة أنكر فيها على األمير احتكاره للوحدة العربية لبعض البالد اآلسففففففففففففيوية،  
ومنع الدول األفريقية الواقعة تحت االسفتعمار وكانت جم ية الدفا  الطرابلسفي البرقاوي في سفوريا 

ا في تقوم بتعميم مقفاالت البفاروني في دمشفففففففففففففف  وتونس واألردن والعراق و يرهفا عن طري  طبعهف
ن أخصفففففم قد سفففففد عليه جميع المنافذ، و   نه قبالةأر، وحين شفففففعر األمير شفففففكيب أرسفففففالن مناشفففففي

خذ يتوسففط لدى بعض الجهات العربية أًا في مواقفه السففياسففية القومية،  دث هزًا عنيفأحهجومه قد  
للتدخل إلسفففففففكات الباروني، مهددًا بأنه في حال فشفففففففل هذه الوسفففففففاطات فإنه سفففففففيرفع قضفففففففية في 

 

 .326، صالمصدر نفسه ( 46)
 .46-44صالت سليمان...، ص اج( جبران، مس47)
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األسفففتاذ عمر فائ  شفففنيب  إلىم على سفففليمان الباروني، وقد بعث سفففليمان الباروني رسفففالة المحاك
رئيس جم ية دار   إلىكما أرف  رسفالته، بنسفخة من الرسفالة التي بعث بها  ، (48)م  1938في عام  

 . (49)م1938األرقم في عام 
البارزين في العراق والشففففففام يكشففففففف الباروني في هذه الرسففففففالة أن عددًا من السففففففياسففففففيين  

لقد أثارت هذه الردود بين الزعيمين ردود فعل مختلفة  ، حاولوا التوسففففففط بينه وبين األمير أرسففففففالن
بين الناث، رأى فيها فري  من الناث الحاقدين عليهما، أنها سففففففبيل لتهتك سففففففتر الرجلين وفضفففففف  

أن تنجلي حقيقة   إلىالطرفين    الصففففففففففمت المطب  ولزوم الحياد بين  إلىنواياهما، ومال فري  آخر 
ز بر أعليهما بالمصففففففففالحة والتوفي , ومن بينما تدخل آخرون تع يمًا لهما وإشفففففففففاقًا  ،  (50)الصففففففففرا 

الذي أطل  سففففففففلسففففففففلة من المقاالت للمصففففففففالحة بين  ، (51)فل أهؤالء الشففففففففيخ إبراهيم عمر بيو   
، التي نشفففرها في مب أرسفففالنالزعمين تحت عنوان مبالفرقان بين أمير السفففين الباروني باشفففا وشفففكي

نه اسفففففففففففتغرب الخالف القائم بين هذين  أة. وخالصفففففففففففة رأيه في تلك المقاالت جريدة األمة الجزائري
الزعيمين الذين كانا من كبار قادة العالم اإلسففففففالمي. حيث قال: مإذا علمنا هذا بين جهاد سففففففعادة  

د الضفففائعة في سفففلك الخالفة الباشفففا في سفففبيل الجامعة )اإلسفففالمية( وحرصفففه على ن م هذه البال
، وما امتحن  مؤاتياونشففر إعالم الخليفة عليها يوم كان يرى الفرصففة سففانحة والغاية قريبه وال رف 

به من تشفريد وتغريب ومطاردة بسفبب فكرته هذه، ما ال يزال يجيش بصفدره من آمال، انكشفف لنا 
واندفاعه في نقده بتلك الصفففففففورة  ثورته العنيفة اليوم، وحملته الشفففففففديدة على أخيه األمير شفففففففكيب،

 مسففففاسففففهالتي ألمت كل مسففففلم يعرف مكانة الرجلين بين حماة اإلسففففالم، إذ نقلت إليه كلمات رآها  
بحرمة أقدث شففففففيء عنده، وقاطعة الطري   اية شففففففد ما القى في شففففففيلها، وما فيها علم ح، وما 

سففففاد القصففففد فيه مع الثقة بالناقل  ف  أوضففففنه سففففعادة الباشففففا قليل وال كثير، وإنما هو عدم التحري، 
 

، مؤرخة في 2ثيقة رقم  ، ال رف السفففففففادث، و 15( وثائ  مركز جهاد الليبيين للدراسفففففففات التاريخية، ملف رقم  48)
 . م1938عام 

، مؤرخة في 44ثيقة رقم  ، ال رف السفففادث، و 15( وثائ  مركز جهاد الليبيين للدراسفففات التاريخية، ملف رقم 49)
 .م1938عام 

، مؤرخفة في  72ثيقفة رقم  ، ال رف الرابع، و 15لفدراسففففففففففففففات التفاريخيفة، ملف رقم ( وثفائ  مركز جهفاد الليبيين ل50)
 .م1938عام 

حد المؤسففففففففسففففففففين لجم ية العلماء الجزائريين، وقد لقى أمشففففففففهور، ومن رجال اإلصففففففففالح وليد   ( عالم جزائري 51)
جبران، مسففاجالت بمواقفه مضففايقات كثيرة من حكومة فرنسففا التي زجت به عدة مرات السففجون، للمزيد ين ر:  

 .46سليمان...، ص
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نه لو اتصفففل سفففعادة الباشفففا بالنص أن يقع فيه، وأنا لنرى  أال ينبغي  وتصفففديقه، يوم المسفففيء فيما  
 .(52)الحرفي للخطبة كما نشره األمير بإمضائه لما كان موقفه ذلكم

الثورة   إلىفيها ما يدعو    محاضفففرة األمير فقرة فقرة، فلم ير  ثم عر  عليه الشفففيخ بيو  ل
ن أمطابقة للواقع في ذلك التاريخ، و وإلثارة بل رأى أن جميع ما جاء فيها من أفكار سففففففففففففففياسففففففففففففففية  

اعتمفاد على ما نقلفه كامل التونسففففففففففففففي وهو في رأيه،  ير نزيه هو  الخطفأ الذي وقع فيفه البفاروني،  
ًا عنيفًا حول مسففففففففففففألة قابلة ومن مأخذه عليه أيضففففففففففففًا، اختياره في الحوار والجدل أسففففففففففففلوبًا عاطفي

أسفففففلوب المناقدة الهادئة المناسفففففبة لمثله موأنا  إلىن يجن   أالن ر وكان بمكانته   الختالف وجهات 
أيفه في قضففففففففففففففيفة الوحفدة بفأدب ورف ،  لجفد مؤمنين بفأنفه أح  من نفاقش وحفاور ون ر ونقفد وأدلى بر 

 أوعار  لما يمس حرمة   ن يجادله بالتي هو أحسفففففففن في مناقشفففففففة هادئة، ونقد برئ نزيه  يرأو 
 .(53) يخدش كرامة، وال خارج عن موضو  الخالف إال بما يقتضيه التدليل

قال أيضففففففففًا ممهدا لمقاالته التالية للتوفي  بين الرجلين موإن من الوفاء علينا للزعيمين وقد  
دخلنا بينهما أن نعر  بنقد نزيه كلمات وردت في مقال سفففففففففعادة الباشفففففففففا مما يتصفففففففففل بغرضفففففففففنا  

 .(54)يتفضل علينا بالعفو والمعذرة، فما يريد من مريدهمفل
نه أنصفففففففففف بينهما ونصفففففففففرهما مظالما وم لوما م ومهما يكن من أمر، فقد تكفلت أوالح  

الصففاء،  إلىاأليام ومثل هذه المصفالحة بتحسفين العالقة من جديد بين الرجلين، وعادت العالئ  
ها باسفففففتقالل سفففففورية، ورد عليه األمير برسفففففالة شفففففكيب رسفففففالة يهن ه في إلىحيث أرسفففففل الباروني  

  سففففففففليمان باشففففففففا  صففففففففاحب العطوفة المجاهد الكبير األ  تحمل الود والتقدير يقول فيها: محضففففففففرة
تشفففففففففففرفت  بكتابكم الكريم وشفففففففففففكرت تلطفكم بتهن تنا على نيل ما ،  الباروني األفخم أطال ح بقاءه

التمام إن شفاء ح بإرشفاداتكم، وتوجه أن اركم وليس  إلىنالته سفورية من االسفتقالل الذي سفيؤول  
ن يحررها جميعا  أبالد اإلسفففففففالم واحدة، ح نسفففففففال    ندنا شفففففففك في سفففففففروركم بكل ما يسفففففففرنا ألعن

 .(55) بعزيزمويجعلها ألهلها وما ذلك على ح
طرابلسففيًا    23ا في تونس وقبضففتها على  إيطاليفي مقاله هذا المعنون تحت اسففم )تغلغل نفوذ    -7

ا في إيطاليلتعدمهمم، وفيه يعاتب المجاهد السففففففففففلطات الفرنسففففففففففية في تونس على ما قامت به 
بمسفففففاعدة الحكومة الفرنسفففففية نفسفففففها وقامت   اً طرابلسفففففي اً مواطن  23تونس حيث قبضفففففت على 

 

 .330( جبران، سليمان الباروني...، ص52)
 .47( جبران، مساجالت سليمان...، ص53)
 .48ص ،مساجالت سليمان... جبران،؛331( جبران، سليمان الباروني...، ص54)
 م.1936عام ، مؤرخة في 86، وثيقة رقم 9( وثائ  مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ملف رقم 55)
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إال لذلك، ثم يؤكد فيه    بإعدامهم، وهذا ما ينافيه العرف وما قامت به الثورة الفرنسففففففففية نفسففففففففها
ة  يطالي ليبيا إال لتحتلها ولكن هذا الفعل من قبل الحكومة اإل إلىا ما جاءت إيطالين  ألفرنسففففا ب

ل احتالل ك إلىة على الفرنسفففففففيين والتي تسفففففففعى  يطاليإنما يدلل على مدى القوة والسفففففففيطرة اإل
يطر عليها فرنسفففا نفسفففها والتي الدول المطلة على البحر المتوسفففط بما فيها األراضفففي التي تسففف

علم من  يرها بحقيقة هذا القول بأن ما قيل هذا ليس بقصفففففد  االحتياج ولكن المقصفففففود أ هي  
منه متسجيل هذه الفعلة على حكومة فرنسا الحاضرة لتجدها األجيال المقبلة مدونة في التاريخ  

  عفامة على فرنسففففففففففففففا في عهفد هفذه الحكومفة  يطفاليفه بمفا وصففففففففففففففلفت إليفه السففففففففففففففيطرة اإلشففففففففففففففاهفد 
 . (56)مم1937

ثم بعد ذلك يقول: موإذا تعللت حكومة فرنسفففا بأنها ما ارتكبت هذا العمل )المنافي لشفففهامة 
نا أقول أإيطاليا فالشفففعب الفرنسفففي ولع م مركز فرنسفففا الدولي( إال عمال بالقوانين التي بينها وبين  

ن كانت ن كانت قديمة فأيإن تشففمل ما قبل السففنتين، و أانت هذه القوانين جديدة فالواجب لها إن ك
ا تحفت رايتنفا  إيطفاليفتونس بعفد ان أعلن اسففففففففففففففتقالل طرابلس وحفاربنفا   إلىم  1913 عفاميوم التجفأنفا 

الوطنية، محاربات هلك فيها من جنودها وضففباطها اآلالف ف وتنا حكومة فرنسففا إذ ذلك كما أوت 
لم تقبل  حكومة اليوم هؤالء الملتج ين وجردتنا من سففففففالحنا كما جردوا من سففففففالحهم اآلن. ولكنها  

ننا عصففففففففاة ولصففففففففوص أوادعائها  ا رجاًل واحدًا منا وعما عن إلحاحها وتهديدها  يطاليان تسففففففففلم إل
 .(57)حين ينفذ فيهم حكم اإلعدام في طرابلس أما إخوانهم ليعتبروا...م  إلىومفسدون 

ثم يعاود بعد ذلك ويؤكد لفرنسففففففا أنها: مإذا أرادت بهذا العمل الممقوت إنسففففففانية وسففففففياسففففففة  
ا مع زعيمها موسفففوليني ال يرضفففيها إال أن تسفففلم لها إيطاليا وطلب رضفففائها فان  إيطالي إلىدد  التو 

فمن هنا ي هر للقارئ انه ال فرق بين الحادثتين   مراكش.. إلىفرنسففا شففمال أفريقيا كله من تونس  
 من جميع الوجوه وإنما الفرق في حكومة فرنسا كانت إذ ذاك اشد قوة ومحاف ة على ع مة فرنسا

ن تضع حدا  أتها  جل المحاف ة على هيبأثم يطلب بعد ذلك من الحكومة ومن  من حكومة اليومم،  
ين محاف ة على  ية وسففوء تصففرفاتها في تونس على الملتج ين إليها من الطرابلسففيطاليللسففيطرة اإل

الباقين منهم تحت رايتهم موإعالء لشفففان الشفففعب الفرنسفففي وسفففمعة دولته بين الدول في هذا الوقت 
 .(58) السي ة شان ع يم في السياسة العالميةملذي أصب  فيه للسمعة ا

 

 .191الحاج ابراهيم، المصدر الساب ، ص( 56)
 .49( جبران، مساجالت سليمان...، ص57)
 وما يليها. 193( الحاج إبراهيم، المصدر الساب ، ص58)
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 م1939-1938مسقط  الباروني في _
سففففعيد بن    مسففففقط وُعمان  سففففلطانلة من  رسففففا  للباروني  ، وصففففلت م1938عام  في منتصففففف        
)  الملفك  فازي بن فيصففففففففففففففل بن الحسففففففففففففففين  التي توفى فيفه عفامال  ووه  ،(1970_   1932)   تيمور

 ملك العراق، يطلب فيها إليه أن يكون مسفففففففففتشفففففففففارًا له في عاصفففففففففمة السفففففففففاحل  (1939_  1933
المملكففة الُعمففانيففة، حيففث   الىلففك  ، فواف  على ذلففك و ففادر العراق، وعففاد من جففديففد بعففد ذ الُعمففاني

الميفة الثفانيفة جرت  وعنفدمفا الحفت في االف  بوادر الحرب العف،  (59)بُعمفان مع أسففففففففففففففرتفه    اسففففففففففففففتقر
مراسفالت بين عمر فائ  شفنيب أمين سفر جم ية الدفا  الطرابلسفي البرقاوي بدمشف  وبين سفليمان  
الباروني حول القضفففففففففففففايا التي تمس جوهر القضفففففففففففففية الوطنية في تلك ال روف الدولية المتأزمة، 

سواء بين أمين    وتكشف وثائ  المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية عن تلك المراسالت 
سفففر الجم ية وبين الباروني بصففففة خاصفففة، أو بين أمين سفففر الجم ية وزعماء الجهاد الليبي في 

 .(60)  منطقة المشرق العربي والمغرب العربي بصفة عامة
كما كان لسففففففففليمان الباروني محط أن ار رجال الحركة الوطنية الليبية في منطقة المغرب 
العربي الذين تطلعوا أن يكون سففليمان الباروني بينهم في تلك ال روف العصففيبة، وبعد ما شففرعوا  
في تكوين نواة خلية عسففففففففكرية ليبية مسففففففففلحة بلغ قوامها حوالي أربعة آالف رجل قادر على حمل 

تجمعوا في مكان قريب من قفصفة اسفتعدادا لتسفلم األسفلحة من حلفائهم الفرنسفيين والزحف  السفالح 
 .(61)على حدود بالدهم في ساعة الصفر 

إخوانه الليبيين في موطنهم وفي ديار الهجرة، بل كان شفففففففديد الحرص    البارونيلم  ينس           
بحفث معهم في الطرائ  العمليفة على مكفاتبتهم، وعلى التشففففففففففففففاور معهم في قضففففففففففففففيفه ليبيفا، وفي ال

مرابع فخره،  إلىلتحريرها، وإنقاذها من براثين االسفتعمار، وفي نفسفه الوفية آمال فسفاح في العودة 
ولكن ذلك الحنين الصفففففففففففففادق والغرام القديم ألوطانه ودياره ولعشفففففففففففففيرته كان كما أبانت األيام وقدة  

ه ضفففففففغط الدم في جسفففففففده ياسفففففففتحكمت علالذباله التي تكاد تنطفي، فقد سفففففففكنت الحمى ع امه، و 
م، فطلفففب من  1940المنهفففك المثقفففل بفففالهموم واالنفعفففاالت، وازداد األلم المبرح في أوائفففل عفففام  

 .(62) السلطان زيارة الهند للعالجم
 

 .90( القشان، المصدر الساب ، ص59)
 .21( قناوي، المصدر الساب ، ص60)
 .217، ص1979رازم، مذكرات ليبيا، الدار العربية للكتاب، تونس،  أحمد( 61)
أبو   ؛20، ص م1968  بيروت ،    ،2، ج1زعيمفة البفاروني، صفففففففففففففففحفات خفالفدة من تفاريخ الجهفاد الليبي، ج  (62)

 .39القاسم الباروني، المصدر الساب ، ص
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 م1940وفاته في الهند عام   _
إن ال روف الصفففحية التي كان يمر بها سفففليمان الباروني لم تكن تسفففم  له حتى بمزاولة  
أبسفط المهام اإلدارية حيث هاجمه المر  من جديد ، فطلب من السفلطان سفعيد بن تيمور منحه 
إجازة للسفففففففر خارج مسففففففقط لعالج حالته الصففففففحية المتدهورة ولكن السففففففلطان تمهل في منحه هذه 

اتت المناسفبة بانت ام وفد ُعماني لزيارة الهند برئاسفة السفلطان تيمور نفسفه وبرفقة اإلجازة إلى أن و 
 .(63)سليمان الباروني في رحلة عمل وعالج 

نة بومباي، وما أن وصفففففل هناك  مدي إلىالهند فوصفففففل  إلىفي أواسفففففط هذا العام سفففففافر و 
فلبت نفسفه    كان قد وقع،أمر حولكن  المسففتشفففى االنجليزي للتداوي،   إلى شففي عليه ونقل  أُ حتى  

من العففام المففذكور، ودفن هنففاك بحضففففففففففففففور    ايففارومففايو  رحمففة ح في  إلىالطففاهرة النففداء وانتقففل  
عاما    32أخيرا بعد   السففففففلطان سففففففعيد بن تيمور، وجعل على قبره لوحة. كانت الدليل للعثور عليه

 .(64) حد من أهلهمألم يره فيها 
إحدى الجهات في  إلىنه كان يبيت أمرًا آخر هو السففففففففففففر أن بعض المصفففففففففففادر ذكرت  أ

وتقول ابنته يوم الودا ،  .(65) ر  الوطنمأإلى مصففر ليجتمع بمواطنيه أماًل في العودة   أوتونس  
يصل بومباي   تترك طارقًا وعز الدين يا والدي؟ فلم يكد  أوحفيديه )ابني إبراهيم(:   إلىوهي تشير  

قد المسففففففففتشفففففففففى، فلما أفاق كان قد ف إلىحتى سففففففففقط مغميا عليه، فحمل م،  1940مايو    23يوم  
 .... م ز.... وأخذ يردد دون طائل حرفين اثنين  ،القدرة على الحركة والنط  معا

وا من ذلك شفففي ا، ولعله كان يريد أن يلفظ اسفففم يين الذين يرافقونه، أن يفهمُعمانولم يكن إلخوانه ال
لقد أثار نبأ  ،   (66)بارئها إلىابنته زعيمة ليوصففيها بحفيديه، فيعسففر عليه النط  ، وفاضففت روحه 

 . (67)داخل ليبيا وخارجهامن الحزن لدى جميع الزعماء الوطنيين في  وفاته موجه
 

 الخاتمة : 

 

 .91( القشان، المصدر الساب ، ص63)
 .56صخشيم ، المصدر الساب  ،  (64)
 .145 –144إسماعيل وآخرون، المصدر الساب ، ص ص (65)
؛ زعيمة 1940، مؤرخة في عام  94، وثيقة رقم  9( وثائ  مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ملف رقم  66)

 .21الباروني، سليمان الباروني...، ص
 . 69-68، ص ص1972زارم، حتى ال يضيع التاريخ، طرابلس، ليبيا،  أحمد( 67)
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( في العراق وُعمان إحدى المراحل التاريخية المهمة في مسيرة  1939_  1929تعد الحقبة )     
الباروني الجهادية والفكرية واإلصالحية ، فقد أسهمت هذه المرحلة في توثي  الصالت والروابط  
الفكرية والدينية بين المشرق والمغرب العربي اإلسالمي، فضال عن تعزيز أواصر اللحمة والتعايش  

 السلمي والوحدة الوطنية للوقوف في وجه األطما  االستعمارية.
عاش الباروني سبعين عامًا قضاها في خدمة وطنه وقومه ودينه ، حارب خاللها العدو الدخيل      

بسالحه أحيانًا كثيرة ، وبقلمه حينًا أخر ، ثم مات مهاجرًا مغتربًا بعيدًا عن وطنه وأهله ، حياته  
ك الجوانب  الباروني  متعددة  وصف   ، وكتابة  وبحث  لدراسة  يحتاج  منها  كل   ، االتجاهات  ثيرة 

واالجتماعي   والصحفي  واالديب  والمؤر   والعالم  والمتواضع  والشيخ  والباشا  والمجاهد  باالباضي 
 والسياسي والدبلوماسي والنائب والمطارد والسجين والمغامر والمغترب والعليل . 

والرحالت    والرسائل  ن سلسلة متواصلة من التنقالت والنشاطات ان حياة الباروني عبارة ع       
واالتصاالت والمواقف والمشاريع الكبيرة التي لم يستطع عمره ان يستوعبها جميعًا ، اذ ان نفسه 

الملي ة   الى   باآلمالالكبيرة  دوما  تدفعه  كانت  بل   ، والهدوء  بالراحة  تكن ترضى  لم  والطموحات 
ال نرى لليأث أثرًا    هدفها انتهى منه او حالت بينه وبين تحقيقه   فاذ السعي في تحقي  هدف معين 

 في سلوكه فيسار  الى هدف أخر وميدان جديد وأسلوب مختلف . 
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 قائمة المصادر والمراجع :  
   اواًل : الوثائق

ربيع   8بتاريخ  ( خطاب مفتوح ارسله لفي  من مهاجري ليبيا بمصر إلى ظبيان  51وثيقة رقم)_ 
 . ه1365االول 

( مقالة صحفية بعنوانم صيحة الح  من االستاذ محمد تيسير ظبيان الكيالني  52وثيقة رقم) _ 
إلى سليمان البارونيم يرد فيها على التهم التي نشرها الباروني ونسبها ل بيان ويطلب تشكيل  

 ا تتعل  بالقضية الليبيةم.لجنة للن ر في هذه التهم والحكم بالبراءة أو عدمها مالتهم كله
، مؤرخة في عام 42، وثيقة رقم  9وثائ  مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ملف رقم _ 

   م. 1937
، مؤرخة في عام 86، وثيقة رقم  9وثائ  مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ملف رقم _ 

 م. 1936
، مؤرخة في عام 94، وثيقة رقم  9التاريخية، ملف رقم وثائ  مركز جهاد الليبيين للدراسات _ 

1940. 
،  72، ال رف الرابع، وثيقة رقم 15وثائ  مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ملف رقم _ 

 م. 1938مؤرخة في عام  
،  82، ال رف الرابع، وثيقة رقم 15وثائ  مركز جهاد لليبيين للدراسات التاريخية، ملف رقم _ 

 .   م1938مؤرخة في عام  
، 2، ال رف السادث، وثيقة رقم  15وثائ  مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ملف رقم _ 

 .  م1938مؤرخة في عام  
،  44، ال رف السادث، وثيقة رقم  15وثائ  مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ملف رقم _ 

   م.1938مؤرخة في عام  
 

 ثائقية  الكتب الو ثانيًا : 
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، مركز البحوث، 2أبو القاسم الباروني، حياة سليمان باشا زعيم المجاهدين الطرابلسيين، ن_ 
 .   م1948

أبو اليق ان   ، م، نقاًل عن1929رسالة من سليمان الباروني إلى عمر العن ، مؤرخة في عام _ 
 . م1956،  2-1الجزائر، ج  الحاج إبراهيم، سليمان باشا في أطوار حياتُه، المطبعة العربية، 

 .   م1968، 2، ج 1زعيمة الباروني، صفحات خالدة من تاريخ الجهاد الليبي، ج_ 
الوثائ  والمخطوطات، ملف _   التاريخية بطرابلس، ش بة  للمحفوظات والدراسات  الليبي  المركز 

ر (، رسالة من سليمان الباروني إلى عم6(، ال رف السادث، ملف رقم )14شكري فيصل رقم)
ن يعرف الجرائد التي يمكن التعامل معها للرد على أفائ  شنيب امين سر الجم ية يطلب منه  

ن يرسل نسخ من مقاالته إلى كل  أشكيب ارسالن الذي استغنى بتحببه لموسيليني ويطلب منه  
  ه.1356رجب  30من تونس والجزائر والمغرب ومصر والهند ليقفوا على حقيقة شكيب، 

الليبي_   الوثائ  والمخطوطات، ملف   المركز  التاريخية بطرابلس، ش بة  للمحفوظات والدراسات 
(، رسالة من الطاهر أحمد الزاوي إلى  17)  (، ال رف السادث، وثيقة رقم14شكري فيصل رقم)
ه، والتوقيع يحمل اسم أحمد محمود مؤلف كتاب عمر  1355ذي القعدة    26عمر شنيب بتاريخ  

 للشيخ أحمد الزاوي.المختار وهو االسم المستعار 
الوثائ  والمخطوطات، ملف _   التاريخية بطرابلس، ش بة  للمحفوظات والدراسات  الليبي  المركز 

  9بتاريخ    (، رسالة من محمد االخضر ال يساوي إلى عمر فائ  شنيب 14شكري فيصل رقم)
  م.1937ا سطس  16ه المواف  1356جمادي الثاني  

الوثائ  والمخطوطات، ملف _   التاريخية بطرابلس، ش بة  للمحفوظات والدراسات  الليبي  المركز 
(، كلمة عن نشان الصحفي السوري 41(، ال رف السادث، وثيقة رقم)14شكري فيصل رقم)

م  1937ابريل    11الخاصة لدى إيطاليا بتاريخ    ظبيان بأنه متطفل على القضية الليبية لمصلحته
 . 

، نقال عن  1931شبان) فبراير(    15نص خطاب سليمان الباروني إلى بشير السعداوي بتاريخ _ 
، مركز جهاد الليبيين  1950- 1925تيسير بن موسى، كفاح الليبيين السياسي في بالد الشام  

 . 1983ضد الغزو اإليطالي، طرابلس، 
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ه المواف  1355ش بان    26القاسم سعيد يحيى الباروني إلى عمر شنيب بتاريخ    نص رسالة ابو_  
 ، المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، ش بة الوثائ  والمخطوطات 1936نوفمبر    11

 (. 14، ملف شكري فيصل رقم )بطرابلس
 
 
 
 

 ًا : المصادر العربية والمعربة  ثالث
، دار العودة، بيروت، 1وآخرون، سليمان البففففففففففففاروني المففففففففففففعلم المقاتل، نعز الدين  اسماعيل،  _  

  م.1960

 . م1972، مكتبة الفكر، طرابلس، 1حسن علي، صفحات من جهادنا الوطني، نخشيم، _   

حتى ال يضففففففففففففففيع التفاريخ، طرابلس _ . مفذكرات ليبيفا، الفدار العربيفة للكتفاب، تونس أحمفد،  زارم،_ 
 م.1972ليبيا، 

  م.1948، الفقاهرة، 1محمد فؤاد، السنوسية دين ودولة، دار الففكر العفربي، نشكري، _ 

محمد سففعيد، خليفة بن عسففكر، الثورة واالسففتسففالم، المنشففاة الشففعبية للنشففر، طرابلس،  القشففان،  _  
  م.1980

، 1مصففففففففطفى علي، الحركة الوطنية في شففففففففرق ليبيا خالل الحرب العالمية األولى، نهويدي، _  
  م.1988بلس، طرا

 

 : الرسائل واالطاريح الجامعية   رابعاً 
كلية التربية،  منشفففففورة،    ،  يرمحمد مسفففففعود، سفففففليمان الباروني أثاره، رسفففففالة ماجسفففففتيرجبران،  _  

 م.1982، ليبيا، الفات  جامعة
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 خامسًا : الدوريات والبحوث 
هامش خطاب، مالعروبة في شمال افريقيا اقوى منها في هذه البالد اما لبنان    علياالمير،  _ 

 . 1937نوفمبر   6، دمش ، 703- 1فسيكون لنا معه شأن اخرم، الجزيرة، عدد 
، مجلة الشهيد، العدد  ممساجالت سليمان الباروني وردوده الصحفيةممحمد مسعود، جبران، _ 

   .م1989العاشر، أكتوبر، 
- 1924ارويعي محمد علي، مسليمان باشا الباروني ونشاطه السياسي في المهجر قناوي، _ 

، 1م، مجلة البحوث التاريخية، المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، العدد 1940
 .2013، قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة بنغازي، ليبيا،  35السنة 

 


