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ملخص البحث :
يعد سليمان الباروني من الشخصيات الهامة التي أدت دو اًر بار اًز في تاريخ الجهاد والنضال

الليبي( والية طرابلس الغرب) وهو ومضة من ومضات الفكر والجهاد واالصالح والسياسة والثقافة

في النصف االول من القرن العشرين بالبالد العربية واالسالمية  ,ففي عامي 1919-1918م
أعلن سليمان الباروني مع بعض الزعماء الوطنيين عن تأسيس الجمهورية الطرابلسية والقانون
األساسي لها  ،وفي عام 1920م نشب خالف بين الزعماء الوطنيين ،فاستغلت سلطات االحتالل
االيطالي ذلك وقامت بشن هجوم على الزعماء الوطنيين فتوجه المجاهد سليمان الباروني مع من
حالفه الحظ ونجا من قبضة اإليطاليين ،إلى الخارج ،فذهب في البداية إلى فرنسا ،ثم رجع إلى
تونس ،وبعدها رحل إلى السعودية وكان ذلك بين عامي 1924-1923م ،ثم انتقل بعدها إلى
سلطنة عمان في عام 1928-1925م ،وفي عام 1929م سافر إلى العراق واستقر فيه حتى عام
1937م ،وفي عام 1938م توجه إلى مسقط وبقي فيها حتى عام 1939م وفي تلك الحقبة
والمهجر كان للباروني نشاطات ورسائل متعددة حول قضية بالده.
وقد ساهمت هذه الرسائل والنشاطات في رفد الحركة الوطنية الليبية بالهمة والعزيمة واالصرار على
مقارعة االستعمار االيطالي من خالل المؤتمرات واللقاءات والصحف والمجالت والمناظرات الثقافية

في المشرق العربي وتحديدا (العراق وعمان ) وهو ما سنتناوله في ثنايا البحث .

الكلمات المفتاحية :
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Abstract:
Suleiman Al-Baroni is considered one of the important personalities
who played a prominent role in the history of Libya, And between 19181919, 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
لخدمة قضايا العروبة واإلسالم والعلم  ،وكان له األثر الفاعل والمؤثر في مجريات اإلحداث

السياسية على الصعيدين اإلسالمي والعربي في كل من المشرق والمغرب العربي .

وقد تعددت األدوار العسكرية والسياسية والثقافية التي قام بها سليمان الباروني على الصعيد

الوطني في الداخل والخارج  ،فلم يقتصر دوره على الجهاد العسكري والنضال السياسي في الداخل

 ،وإنما شارك مشاركة فعالة في مقاومة االحتالل االيطالي في مهجره سياسياً وثقافياً من خالل
دعمه لزعماء الجهاد الليبي هناك  ،وتعتبر المدة ما بين عامي  1939 _1929احدى هذه االدوار

وعمان .
السياسية والثقافية في حياة الباروني وتنقله ما بين العراق ُ

_ الباروني في العراق 1937-1929م
في منتصف ففف يوليوو تموز 1929م وصف ففل سف ففليمان الباروني رئيس و ازرة ُعمان إلى بغداد
وأقام في دار الضف ف ف ففيافة العراقية ،وأقيمت له الوالئم من قبل المسف ف ف ففؤولين العراقيين وأصف ف ف ففدقائه من
رجال السففلك الدبلوماسففي العربي ترحيبا بقدومه الميمون ،كما ح ي باس فتقبال ملك العراق فيصففل
األول (1933 -1921م ) ولقي من لدنه كل رعاية ولطف ،ومن المعلوم أن س ف ف ف ف ففليمان الباروني
كان مطاردا من قبل الس ف ف ففلطات االس ف ف ففتعمارية في الش ف ف ففرق والغرب ،وعلى الر م من ذلك فقد كان
صف ف ف ف ففديقه القديم عبدالعزيز الثعالبي(1944-1876م) رجل الحركة الوطنية التونسف ف ف ف ففية في مقدمة
مستقبليه ومضيفيه(.)1
ومن خالل زيفارتفه لبغفداد التقى البفاروني بعفدد من رجفال السف ف ف ف ف ف فيفاسف ف ف ف ف ف ففة العراقيفة والمفكرين
واالدبففاء ومن بينهم رسف ف ف ف ف ف ففتم بففك حيففدر رئيس الففديوان الملكي العراقي وسف ف ف ف ف ف فففير العراق في ايران
ومصففطفى بك مخلوف قنصففل مصففر في العراق وعبدالمنعم افندي عبداللطي

سففكرتير القنصففلية

والشف ففاعر الفيلسف ففوف جميل صف ففدقي الزهاوي وطه بك الهاشف ففمي مدير المعارف العام وسف ففاطع بك
الحص ف ففري المس ف ففتش ف ففار الفني للمعارف و رموف بك الكبيس ف ففي مدير الس ف ففجون العام وص ف ففبحي بك
( )1محمد س ف ففعيد القش ف ففان ،خليفة بن عس ف ففكر مالثورة واالس ف ففتس ف ففالمم ،المنش ف ففأة الش ف ففعبية للنش ف ففر ،طرابلس،1980 ،
ص.89
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الدفتري عضف ف ف ف ففو مجلس النواب وعبدح افندي الحاج الكاتب الثاني للبالن وبهاء الدين افندي من
الوجهاء(.)2
وعندما تم االعالن عن تكوين اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلس ف ف ف ف ف ففية البرقاوية بدمشف ف ف ف ف ف ف
وتولى رئاس ففتها المجاهد بش ففير الس ففعداوي

()3

في ش ففهر ا س ففطس 1928م وش ففرعت هذه اللجنة في

االتصف ف ف ف ف ففال بزعماء الجهاد الليبي في المهجر ،كان من بين من اتصف ف ف ف ف ففلت به المجاهد سف ف ف ف ف ففليمان
الباروني طالبة منه تزويدها بكافة المعلومات المتعلقة بحركة المقاومة الوطنية المسففلحة لالحتالل
اإليطالي بطرابلس الغرب حيث جاء برسالة رئيس اللجنة إلى سليمان الباروني قوله :أنه ال يخفى
عليكم أن التاريخ هو حياة األمم وسف ف ف ف ف ف ففجل أعمالها الخالدة التي يقتفي أثره أبناء األمة وللشف ف ف ف ف ف ففعب
الطرابلسف ف ف ف ف ف ففي البرقفاوي من جالئفل األعمفال في حروبفه مع الفدولفة اإليطفاليفة مفا يكتفب بحروف من
الفذهفب ،وأن من أكبر العفار أن تبقى تلفك األعمفال الجليلفة في طي الكتمفان وتتنفاسف ف ف ف ف ف ففى مع مرور
الزمن ،ثم يطلب منه مد اللجنة التنفيذية عن تاريخ جهاده وعن معلوماته عن الصف ف ففل الذي جرى
في سواني بني آدم (.)4
( )2ارويعي محمد علي قناوي  ،مسف ففليمان باشف ففا الباروني ونشف ففاطه السف ففياسف ففي في المهجر 1940-1924م ،مجلة
البحوث التاريخية ،المركز الليبي للمحفوظات والد ارسف ف ففات التاريخية ،العدد  ،1السف ف ففنة  ،35قسف ف ففم التاريخ ،كلية
اآلداب ،جامعة بنغازي ،ليبيا  ،ص17؛ القشان ،المصدر الساب  ،ص.89
( )3هو بش ف ف ف ف ف ففير بن إبراهيم بن محمد بن ابراهيم الس ف ف ف ف ف ففعداوي ولد في مدينة الخمس في ليبيا عام 1884م ،عرفت
القبيلة التي ينتمي اليها بش ف ففير الس ف ففعداوي بالغاللبة نس ف ففبة إلى جدهم عبد الغالب ،التح بش ف ففير الس ف ففعداوي في
س ففرت بكتاب الزاوية الس ففنوس ففية فأتم حفظ القران الكريم وهو في الثالثة عش ففر من عمره وذلك في عام 1897م
أعجب بشففير السففعداوي بشففخصففية أسففتاذه التركي حقي شففيناص فأخذ يتقرب اليه وينهل من علمه ،أصففب من
مأمور أعش ففار ثم منش ف ا
الرجال المهمين في الدولة العثمانية بوالية ط اربلس الغرب الذي عينته في بادئ األمر
اً
في قلم التحريرات بالخمس ثم مفتشففا لدوائر النفوث ثم محققا لمحاكمة المواطنين ثم باش كاتب لمجلس االدارة
في الخمس في اعقاب االنقالب العثماني وإعادة العمل بالدس ف ف ف ف ف ففتور عام 1908م ،ثم مدي ار للتحريرات منذ عام
1909م وحتى ع ففام 1911م وهو أول ليبي يتولى ذل ففك المنصف ف ف ف ف ف ف ففب اإلداري المرموق ،وظ ففل ب ففه حتى وقع
االحتالل اإليطالي المسف ف ف ففل في  5اكتوبر 1911م ،فهب بشف ف ف ففير السف ف ف ففعداوي مع ابناء وطنه للدفا عن وطنه
بالسف ففالح ،توفي بالمنفى بمدينة بيروت عام 1957م ،للمزيد ين ر :حسف ففن علي خشف ففيم ،صف فففحات من جهادنا
الوطني ،دار الفكر ،طرابلس ،1947 ،ص21؛ شكري ،محمد فؤاد ،السنوسية دين ودولة ،دار الف فكر الع فربي،
ن ،1الفقاهرة1948 ،م  ،ص.34
( )4نص خطاب سف ففليمان الباروني إلى بشف ففير السف ففعداوي بتاريخ  15شف ففبان( فبراير)  ،1931نقال عن تيسف ففير بن
موس ف ففى ،كفاح الليبيين الس ف ففياس ف ففي في بالد الش ف ففام  ،1950-1925مركز جهاد الليبيين ض ف ففد الغزو اإليطالي،
طرابلس ،1983 ،ص.47
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وق رد الباروني على الس ف ففعداوي باعتذاره عن تقديم أية معلومات بس ف ففبب عدم امتالكه في
الوقت الحاض ففر لألوراق والوثائ الخاص ففة بس ففير الجهاد ومفاوض ففات الص ففل حيث تركها في ليبيا
مبر ار موقفه باحتمال وقوعه في مخالفة الحقيقة إذا اعتمد على الذاكرة والتخمين (.)5
وقد ظل الباروني متابعا للص ففحف العربية التي نش ففرت أخبار الجهاد ،إذ قام بتص ففحي ما
ورد فيها من أخطاء ويتض ف ذلك من خالل رسففالة بعث بها أبو القاسففم سففعيد يحيى الباروني إلى
عمر فائ ش ف ف ف ففنيب  ،يش ف ف ف ففير فيها الى أن الباروني مقيم ببغداد وكتب تص ف ف ف ففحي وبيان في جريدة
المقطم حول ما نشف فره اليوزباشف ففي محمد ابراهيم لطفي المصف ففري في جريدة الجهاد المصف فرية تحت
عنوان طرابلس الغرب وبرقة صفحة بطولة خالدة ،كما اشارت الرسالة إلى مساعيه لدى السلطات
الفرنس ف ف ففية من أجل نقل عائلته إلى تونس أو الجزائر لقربهما من الوطن ورد الس ف ف ففلطات الفرنس ف ف ففية
بعدم القبول (.)6
كان سف ففليمان الباروني على اتصف ففال مسف ففتمر بزعماء الجهاد في بالد الشف ففام ومصف ففر وظل
متابعا لمجريات األحداث في بالده ،فعندما اص ف ف ف ف ففدر الش ف ف ف ف ففيخ الطاهر الزاوي كتابهم عمر المختار
الحلق ففة األخيرة من الجه ففاد الوطني في طرابلس الغربم ورأى في ففه بعض الزعم ففاء البرق ففاويين أنففه
وضع للطعن في بعض الزعماء البرقاويين وأنه لم يكن دقيقا في تصويره (.)7
وقد تولى الرد عليه الشف ف ففيخ محمد األخضف ف ففر ال يسف ف ففاوي أحد علماء الطرابلسف ف ففيين باألزهر
فنش ف ف ف ففر عام 1936م كتابا بعنوانم رفع الس ف ف ف ففتار عما جاء بكتاب عمر المختارم وقد أيده في ذلك
بعض المهاجرين البرقاويين في س ف ف ف ففوريا ومن بينهم عمر فائ ش ف ف ف ففنيب آمين س ف ف ف ففر جم ية الدفا
الطرابلسف ف ف ف ف ف ففي 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
علم بذلك ومشاركا لعمر فائ شنيب في الراي ويتض ذلك من خالل رسالة الطاهر أحمد الزاوي
( )5قناوي ،المصدر الساب  ،ص.18
( )6نص رسفالة ابو القاسفم سفعيد يحيى الباروني إلى عمر شفنيب بتاريخ  26شف بان 1355ه المواف  11نوفمبر
 ،1936المركز الليبي للمحفوظات والد ارس ففات التاريخية ،شف ف بة الوثائ والمخطوطات بطرابلس ،ملف ش ففكري

فيصل رقم (.)14
( )7قناوي ،المصدر الساب  ،ص.19
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إلى عمر ش ف ففنيب التي يلومه فيها على ما نشف ف فره بتلك المجلة من س ف ففب واتهام ويؤكد له فيها على
أنه لم يزر الفتنة بين المهاجرين وأنه معروف لدى إخوانه بمصر (.)8
كما تصف ف ففدى سف ف ففليمان الباروني وعمر فائ شف ف ففنيب آمين سف ف ففر جم ية الدفا الطرابلسف ف ففي
بدمش ف ف للدعاية اإليطالية الفاش ف فس ف ففتية ،التي اخذ يبثها الص ف ففحفي الس ف ففوري محمد تيس ف ففير ض ف ففبيان
ص ففاحب جريدة الجزيرة ورئيس تحريرها حينما قام بزيارة إلى طرابلس الغرب في ش ففهر مارثواذار
1937م ،ثم انتقل إلى روما فأرسففل البرقيات إلى صففحيفته والى بعض الصففحف السففورية األخرى
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
إلى مجلة الرابطة العربية لنشفرها يدافع بها عن نفسفه ويطالب بتشفكيل لجنة للتحقي معه حول ما
نسب اليه من اتهامات (.)9
وقد كش فففت رس ففالة محمد األخض ففر ال يس ففاوي إلى عمر فائ ش ففنيب بأن هناك م ارس ففالت
بين سف ف ففليمان الباروني واألمير محمد إدريس السف ف ففنوسف ف ففي تتعل بردوده على دعاية محمد تيسف ف ففير
ظبيان الباطلة ومساندته لعمر فائ شنيب في تصديه لتلك الدعاية حيث يقول:
وقد جاء خطاب لموالنا من الش ففيخ س ففليمان الباروني أرس ففله لموالنا لالطال عليه فوجدت
فيفه ال بفارة التفاليفة:م لعلكم اطلعتم على مفا نشف ف ف ف ف ف فرتفه لي الرابطفة العربيفة الغراء انتصف ف ف ف ف ف ففا ار للمجفاهفد
( )8المركز الليبي للمحفوظات والد ارسف ففات التاريخية بطرابلس ،ش فف بة الوثائ والمخطوطات ،ملف شف ففكري فيصف ففل

رقم( ،)14ال رف السففادث ،وثيقة رقم ( ،)17رسففالة من الطاهر أحمد الزاوي إلى عمر شففنيب بتاريخ  26ذي
القعدة 1355ه ،والتوقيع يحمل اسف ف ففم أحمد محمود مؤلف كتاب عمر المختار وهو االسف ف ففم المسف ف ففتعار للشف ف ففيخ
أحمد الزاوي.

( )9المركز الليبي للمحفوظات والد ارسف ففات التاريخية بطرابلس ،ش فف بة الوثائ والمخطوطات ،ملف شف ففكري فيصف ففل
رقم( ،)14ال رف السف ف ف ففادث ،وثيقة رقم( ،)41كلمة عن نشف ف ف ففان الصف ف ف ففحفي السف ف ف ففوري ظبيان بأنه متطفل على
القضف ففية الليبية لمصف ففلحته الخاصف ففة لدى إيطاليا بتاريخ  11ابريل 1937م؛ وثيقة رقم( )50رسف ففالة تأييد باسف ففم
لفي

من مهاجري طرابلس وبرقة بالقطر المصففري لما نشفرته جريدة الجزيرة من ردود لعمر شففنيب على تدخل

الصفحفي ظبيان في شفؤون ليبيا 1937م؛ وثيقة رقم( )51خطاب مفتوح ارسفله لفي

من مهاجري ليبيا بمصفر

إلى ظبيان بتاريخ  8ربيع االول 1365ه؛ وثيقة رقم( )52مقالة صف ف ففحفية بعنوانم صف ف ففيحة الح من االسف ف ففتاذ
محمد تيسف ففير ظبيان الكيالني إلى سف ففليمان البارونيم يرد فيها على التهم التي نشف ففرها الباروني ونسف ففبها ل بيان
ويطلب تشكيل لجنة للن ر في هذه التهم والحكم بالبراءة أو عدمها مالتهم كلها تتعل بالقضية الليبيةم.
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الص ف ففادق األس ف ففتاذ ش ف ففنيب المتفاني في حبكم ض ف ففد ظبيان داعية الطليان وقد أثر تأثي ار حس ف ففنا في
األندية الس ف ف ففورية وبين االخوان المهاجرين وأرجو أن يكون نائال لرض ف ف ففاكم...الخ ،هذا ما جاء في
كتاب ذلك الزعيم الكبير تقدي ار لجهودكم ومن لم يشكر الناث لم يشكر حم (.)10
وعلى إثر المحاضرة التي ألقاها األمير شكيب أرسالن بمقر النادي العربي بدمش بتاريخ
 20أيلولوس ف ف ففبتمبر 1937م ،تحدث فيها عن قض ف ف ففية الوحدة العربية بين أقطار المش ف ف ففرق العربي
واس ف ف ف ف ف ففتثنى منها اقطار المغرب العربي مما آثار حفي ة الكثير من أبناء المغرب العربي في كافة
األقطففار العربيففة ،قرروا االتص ف ف ف ف ف ف ففال بزعمففاء الجهففاد الليبي في كففافففة االقطففار العربيففة لمؤازرتهم
وخاص ففة س ففليمان الباروني للمس ففاهمة بقلمه في التص ففدي لألفكار التي اعلنها ش ففكيب أرس ففالن في
محاضرته (.)11
وقبل تولي سف ف ف ففليمان الباروني مهمة الرد على األمير شف ف ف ففكيب أرسف ف ف ففالن طلب من جم ية
الدفا الطرابلس ف ففي البرقاوي تزويده بالمعلومات الموثقة من خالل رس ف ففالته التي بعث بها إلى أمين
س ف ف ف ففر الجم ية عمر فائ ش ف ف ف ففنيب ،الذي لم يتأخر في الرد على س ف ف ف ففليمان الباروني بتزويده بكافة
الخطب والتص فريحات والبيانات الموثقة والتي اعتمد عليها شففكيب في تص فريحاته وكتاباته السففابقة
مما مكن س ف ففليمان الباروني اإلمس ف ففاك بخص ف ففمه في العديد من المواقف الس ف ففياس ف ففية التي تبناها ثم
اكتفى منها (.)12
إن مففدة إقففامفة البففاروني في العراق فضف ف ف ف ف ف ففال عن مملكففة ُعمففان أعطففت لففه بعض الوقففت،
وأعانته على كتابة بعض المقاالت والخواطر واألعمال التي نشفرتها الصففحف في القاهرة والجزائر
والش ف ففام وبغداد ،كما مكنت له من تدبيئ رس ف ففائله الكثيرة الوفيرة التي اس ف ففتطعنا من خاللها التعرف
( )10المركز الليبي للمحفوظات والد ارس ففات التاريخية بطرابلس ،ش ف بة الوثائ والمخطوطات ،ملف ش ففكري فيص ففل
رقم( ،)14رسف ف ف ففالة من محمد االخضف ف ف ففر ال يسف ف ف ففاوي إلى عمر فائ شف ف ف ففنيب بتاريخ  9جمادي الثاني 1356ه
المواف  16ا سطس 1937م.
( )11علي هامش خطاب األمير ،مالعروبة في شف ف ففمال افريقيا أقوى منها في هذه البالد اما لبنان فسف ف ففيكون لنا معه
شأن اخرم ،الجزيرة ،عدد  ،703-1دمش  6 ،نوفمبر  ،1937ص.1
( )12المركز الليبي للمحفوظات والد ارس ففات التاريخية بطرابلس ،ش ف بة الوثائ والمخطوطات ،ملف ش ففكري فيص ففل
رقم( ،)14ال رف الس ف ف ففادث ،ملف رقم ( ،)6رس ف ف ففالة من س ف ف ففليمان الباروني إلى عمر فائ ش ف ف فنيب امين س ف ف ففر
الجم ية يطلب منه أ ن يعرف الجرائد التي يمكن التعامل معها للرد على شففكيب ارسففالن الذي اسففتغنى بتحببه
لموسف ففيليني ويطلب منه أن يرسف ففل نسف ففخ من مقاالته إلى كل من تونس والجزائر والمغرب ومصف ففر والهند ليقفوا
على حقيقة شكيب 30 ،رجب 1356ه.
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بها عن ظروفه الشفخصفية الخاصفة التي سفوف نتطرق إليها بشفيء من اإليجاز ،ثم سفوف نتطرق
إلى الجزء المهم من تلك الرسف ف ففائل ،إلماطة اللثام عن كثير من آراءه المقدمة في القضف ف ففايا العامة
والس ف ف ففيما فيما يخص قض ف ف ففية ليبيا وطنه ،ولكن قبل التطرق إلى كل تلك القض ف ف ففايا الهامة س ف ف ففوف

نتطرق إلى ال روف التي جعلته يترك ُعمان ويسفافر منها إلى العراق في منتصفف عام 1929م،
بعد أن أل عليه المر العض ففال واص ففطلحت عليه الحمى والمالريا ،كاتب ملك العراق مفيص ففل
بن الحس ف ف ف ففينم يطلب منه األذن بدخول العراق فأذن له مرحبا ومعترفاً بص ف ف ف ففداقته لوالده الش ف ف ف فري

حسف ففين ،مكب ار لشف ففخصف ففيته التي عبر عنها الملك بقوله إنها الشف ففخصف ففية التي يقدرها الجميع والتي

يعرف لها كل عربي مكانتها في حقل الكفاح الوطني والقوميم (.)13
إن الدارث لتاريخه ،والناظر في ترجمته يتحق من قريب أن حياته في العراق كانت واحة
جميلة ،وارفة ال الل ،اسففتضففل فيها المسففافر المنفي ،بعد طول المسففير ،ونعم بالراحة وقد حرص
على تأكيد أمثال هذه األوص ف ف ف ففاف في رس ف ف ف ففائله الكثيرة إلى إخوانه في الش ف ف ف ففام ،وفي الجزائر ،كما
كثير من رس ف ف ف ف ف ففائله ومقاالته
وص ف ف ف ف ف ففف العراق في إحدى كلماته بأنه موطني الثانيم  ،وأيد ذلك أن اً
ومسفجالته الصفحفية التي سفنأتي لد ارسفتها وتقويمها صفدرت في هذا الطور ،بل إن اسفتراحته هذه

جعلته يفكر تفكي اًر جدياً في جمع وتألي

كتاب متاريخ الحرب في طرابلس الغربم بعد أن كشف ف ففف

عنه بالد الرافدين وأهله الكرام بعض ضفيقه وعسفره وال سفيما المعاملة الحسفنة التي لقيها من الملك

فيصف ف ففل وولده من بعده الملك ازي بن فيصف ف ففل ،الذي اقتدى بابيه في إيوائه ،وظل في مكرما له
إلى حين وفاة الملك ازي ،وقد أشف ف ف ف ففاد الباروني بالعراق وبأيادي عاهله عليه فقال في قصف ف ف ف ففيدة
الشعرية -:
رمي ففت عصف ف ف ف ف ف ف ففا الترح ففال بع ففد مشف ف ف ف ف ف فق ففة

ب ف ف ففدار الس ف ف ف ف ف ف ففالم قفبفل ف ف ففة الفعففرب بفغ ف ف ففداد

فف فنف فلف فن ف ف ففا بف فه ف ف ففا عف ف از و ازل ف ف ففت هف فمف ففومف فن ف ف ففا

بص ف ف ف ف ف ف فحفب ف ف ففة اقفي ف ف ففال الفبفطفول ف ف ففة أمفج ف ف ففادا

بها الملك الص ف ففمص ف ففام ازي بن فيص ف ففل

()14

س ف ف ففليل الحس ف ف ففين الس ف ف ففبط افخر اجداد

( )13أبو القاس ف ف ف ففم الباروني ،حياة س ف ف ف ففليمان باش ف ف ف ففا زعيم المجاهدين الطرابلس ف ف ف ففيين ،ن ،2مركز البحوث1948 ،م،
ص.39
( )14جبران ،محمد مسففعود ،سففليمان الباروني أثاره ،رسففالة ماجسففتير ،ير منشففورة ،كلية التربية ،جامعة الفات ،
ليبيا1982 ،م  ،ص.57
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وعلى الر م من أنه كان لكل س ف ف ف ففياس ف ف ف ففي الح في اللجوء إلى أي دولة من الدول الكبرى
وف ش ففرون يلتزم بها ،فإنه قد حرم من هذا الح الش ففرعي منذ أن كان في أس ففر الحلفاء من عام
1923-1922م ،بين مرسفيليا وباريس ،فقد طرق منذ ذلك الحين كما أسفلفنا أبواب المراجع العليا
في بفاريس ولنفدن م ار اًر وتك ار اًر ،وكلمفا زاد عليفه المر

في ُعمفان وبغفداد زاد في الطلفب واإللحفاح

في ذلك ،ولكنه لم يفل في كل مرة ر م الوسائط العليا والوعود البراقة ،ومن تلك الرسائل ما يلي:

أوال -رسائل الباروني الشخصية من العراق (1937-1929م):
أ -رس ف ففالة منه إلى الجزائر إلى ص ف ففديقه الحاج عمر العن يخبره فيها ببوادر انفراج قريبة لألبواب
المغلقة أمامه من طرف الدول المتحالفة ،فقد شف ف ف ف ف ففعر بذلك ،ويسف ف ف ف ف ففعى للحصف ف ف ف ف ففول على تلك
الموافقة(.)15
ب -رس ف ف ففالة منه إلى ص ف ف ففديقه (أبو اليق ان الحاج إبراهيم) يخبره فيها بأن باب مص ف ف ففر الذي ظل
مقفالً في وجهه فترة طويلة من الزمن قد تم فتحه وأن القنصف ف ف ف ففل االنجليزي في مصف ف ف ف ففر اخبره
بموافقة حكومته على دخوله إليها لمدة ثالث اشهر (.)16
ج -رس ف ففالة منه إلى عمر فائ ش ف ففنيب ،يحدثه فيها بأن جهوده مازالت متواص ف ففلة لنش ف ففر المقاالت
التي تشنع إيطاليا وجرائمها (.)17
أما عن الرس ففائل التي وجهت إليه من بعض أص ففدقائه ومن ش ففخص ففيات س ففياس ففية وردوده
عليها نذكر منها ما يلي:
أ -رسالة اللجنة التنفيذية إلى سليمان الباروني لموافاتها بنبذة عن جهاده (.)18

( )15رسف ف ف ف ف ف ففالة من سف ف ف ف ف ف ففليمان الباروني إلى عمر العن  ،مؤرخة في عام 1929م ،نقالً عن  ،أبو اليق ان الحاج
حياته ،المطبعة العربية ،الجزائر ،ج 1956 ،2-1م  ،ص.93
إبراهيم ،سليمان باشا في أطوار
ُ
( )16رس ف ف ففالة من س ف ف ففليمان الباروني إلى أبو اليق ان الحاج إبراهيم ،مؤرخة في عام 1929م ،نقالً عن المص ف ف ففدر
نفسه ،ص.94

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

( )18رس ف ففالة من اللجنة التنفيذية إلى س ف ففليمان الباروني ،مؤرخة في عام  ،1931نقال عن ،بن موس ف ففى ،المص ف ففدر
الساب  ،ص. 227
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ب -رسالة سليمان الباروني إلى بشير السعداوي حول المعلومات التاريخية عن سير الجهاد(.)19
ج -رس ف ف ففالة من عمر فائ ش ف ف ففنيب إلى س ف ف ففليمان الباروني بخص ف ف ففوص الخالف الواقع بين اللجنة
التنفيذية وبشير السعداوي (.)20
د -رسفالة من إدريس السفنوسفي إلى عمر فائ شفنيب بخصفوص الباروني وما قام به من الموافقة
الوطنية تجاه قضية بالده ،حيث دافع بقلمه عن قضية طرابلس وبرقة ومجاهديها(.)21
هف ف ف ف ف ف ف -عندما كتب أحد أصدقاء سليمان الباروني مقاالً وصف فيه سليمان الباروني بأنه رجل من
رجال اإلسف ف ففالم كاألمير خالد الجزائري والشف ف ففيخ الثعالبي في تونس وسف ف ففعد ز لول في مصف ف ففر
....الخ ،قاطعه األس ف ففتاذ هنا وقال له :مأتش ف ففبه الثعالبي بالش ف ففيخ الباروني ،كال كال ،فأن مجد
الشفيخ سفليمان إنما اكتسفبه بالسفي  ،وما يكسفب بالسفي

يبقى أبد الدهر لماعاً كالذهب ،وأما

أنا إذا ما اكتسبت شي اً فإنما هوا ال يعد شقائ كالمية وسرعان ما تذهب...م (.)22
والجدير بالذكر هنا أن س ففليمان الباروني قد عانى كثي اًر من الض ففائقة المالية فقد أض ففاعت
الفتن ال ففداخلي ففة في طرابلس ،ثم اال تراب ك ففل م ففا ك ففان يملك ففه من أموال ل ففذل ففك نراه يكت ففب إلى
أصفدقائه في ليبيا يحدثهم فيقول إن له نحو عشفرة آالف نسفخة من الكتب التي كان قد طبعها في
مطبعتفه بفالقفاهرة وهي مفا تزال مخزونفة هنفاك متطلعفا إلى بيعهفا إن أمكن بطريقفة اقترحهفا عليهم،
وبالفعل قد قام أصف ف ف ففدقائه باسف ف ف ففتيراد كمية من هذه الكتب بعد تجليدها ،وعمدوا إلى ترويجها بينهم
بأثمان مناسبة ،وفي ذلك يقولوا موكلما جمعنا منها مبلغا أرسلناه إليه للترفيه عنهم(.)23

( )19رسالة من سليمان الباروني إلى بشير السعداوي ،مؤرخة في عام 1931م نقال عن ،المصدر نفسه ،ص.46
( )20رسففالة من عمر فائ شففنيب إلى سففليمان الباروني ،مؤرخة في عام 1939م ،نقالً عن ،المصففدر نفسففه ،ص
ص.150-149

( )21رسالة من إدريس السنوسي إلى عمر فائ شنيب ،نقال عن ،الحاج إبراهيم ،المصدر الساب  ،ص.187
( )22رسالة من الثعالبي إلى احد أصدقائه ،نقالً عن ،المصدر نفسه ،ص.107-106

( )23اسفماعيل ،عز الدين وآخرون ،سفليمان البف ف ف ف ف ف ف ففاروني المف ف ف ف ف ف ف ففعلم المقاتل ،ن ،1دار العودة ،بيروت1960 ،م
،ص.111
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وتجدر اإلش ف ففارة ايض ف ففا إلى أن داء المالريا قد تعداه إلى ابنه الش ف ففاب إبراهيم الذي التح
بوالده هو وأفراد األسف ف ف ف ف فرة ،توظف إبراهيم في القصف ف ف ف ف ففر الملكي في العراق ،بعية االبتعاد عن بي ة
مسقط الراشحة لحمى المالريا ولكي يتاح له ان يدرث الحقوق في الجامعة البغدادية(.)24

ثانياً  -رسائل الباروني الخاصة بقضايا العالم اإلسالمي(1937-1929م):
أ – قضية فلسطين:
لم يغفل الباروني عن قض ف ففية فلس ف ففطين ،وهي في ذلك الوقت في احتدامها ،وكانت ش ف ففغل
العرب والمسففلمين الشففا ل ،فكتب إلى لجنة نز السففالح في عصففبة األمم رسففالة مطوله أبان فيها
الف ائع التي يرتكبها اليهود في فلسففطين ،والتي أثارت العالم العربي على وجه الخصففوص والعالم
اإلسففالمي على وجه العموم ،وناشففدهم باسففم السففلم وحقنا للدماء ،إعادة الن ر في رسففائله المقدمة
قبل فوات األوان وتصفب هذه القضفية بداية الشف اررة لحرب كونية أخرى ألن الصفهيونيين على حد
تعبيره ولو بلغو الماليين ال يسف ففتطيعون أن يحموا أنفسف ففهم في فلسف ففطين فضف فالً عن يحموا السف ففكك
الحديد والمطارات وأنابيب البترول إذا انفجر بركان حرب عامة .)25(...
ب -قضية االستعمار:
قام الباروني بإرسف ففال رسف ففالة مطولة إلى مؤتمر نز السف ففالح لعصف ففبة االمم بجني

تحت

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

( )24المصدر نفسه  ،ص.112
( )25رسف ف ففالة من سف ف ففليمان الباروني إلى عصف ف ففبة األمم ،مؤرخة في عام  1932م ،نقالً عن ،إسف ف ففماعيل وآخرون،
المصدر نفسه ،ص ص.111-110

( )26رسفالة من سفليمان الباروني إلى مؤتمر نز السفالح لعصفبة األمم ،مؤرخة في عام  1932م ،نقالً عن ،أبو
القاسم الباروني ،المصدر الساب  ،ص 116وما يليها.
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إن في هفذا الجفانفب من حيفاتفه في المهجر ،يعفد الوطن هو األهم على اإلطالق ،إذ تتجلى
تلك األهمية في كونه يصف ف ففب في مسف ف ففار واحد وهو المسف ف ففار الوطني ،الذي دفعه الى الدفا عن
نفسفه ضفد بعض التهم الموجهة له من قبل مغرضفيه ،او التصفدي للدفا عن قضفية وطنه باألدلة
والبراهين ،ألنه كما ي هر في مساجالته وردوده أنه كان ال يقبل من أحد أياً كان أن يمس تاريخه
وكفاح وطنه وأمته بشفيء ،وقد توجه بتلك الردود إلى شفخصفيات من بالده والى شفخصفيات أخرى
في البالد العربية ،وسنحاول عر

أهم تلك الردود من خالل النقان التالية:

 -1عندما كانت المعركة القلمية حامية الوطيس في صف ففحف سف ففوريا وفلسف ففطين ضف ففد بعضف ففها في
شف ف ف ف ففان مدح إيطاليا أو ذمها في عام 1935م ،من أجل اسف ف ف ف ففتمالتها إليهم لتقوي بها على نيل
بعض حقوق بالدهم على حس ففاب طرابلس الغرب ،كتب س ففليمان الباروني مقاال تحت عنوان:
مكونوا كما تريدون وإنما ال تدخلوا طرابلس في ن رياتكمم.

()27

وفيه يعاتب صحف الشام وفلسطين ومن انتصر لها على جعلها القضية الطرابلسية كبش
فداء الس ف ففتمالة إيطاليا إليها ،ولو كان ذلك فيه مس لمش ف ففاعر إخوانهم من الوطنيين الليبيين حيث
يقول لهم :مإن الذي يريد أن يسف ف ف ف ف ففتميل إيطاليا لمصف ف ف ف ف ففلحته بتمجيد أعمالها في طرابلس يمكنه أن
يمجدها بجهات أخرى ير طرابلس فأن لها مس ف ف ف ففتعمرات واس ف ف ف ففعة ويغرقها مدحا كونها من الدول
المع مة التي تدير الكرة األرضية كما تشاء في هذا الوقت ...م.
 -2وفي رس ف ففالة أخرى تحمل نفس الموض ف ففو تحت عنوان :محقيقة الحرب الطرابلس ف ففيةم وفيها رد
على بعض الص ففحف التي خاض ففت في المس ففألة الطرابلس ففية وش ففوهت فيها الكثير من الحقائ
التاريخية إما بقصف ف ف ف ففد أو على ير علما منها حيث يقول فيها :م...إذ أصف ف ف ف ففب بعض الكتاب
يجودون به على من يشاموا ...كأنه تركة ال وراث لها ومال جهل صاحبه ...م(.)28

( )27رس ف ف ففالة من س ف ف ففليمان الباروني إلى الص ف ف ففحف الش ف ف ففامية ،مؤرخة في عام  1935م نقالً عن ،الحاج إبراهيم،
المصدر الساب  ،ص ص.186-184

( )28رس ففالة من س ففليمان الباروني إلى الص ففحف الش ففامية ،مؤرخة في عام  1935م ،نقالً عن ،المص ففدر نفس ففه،
ص.185
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ويوضف ف ف فيه للناث حقيقة الحرب الطرابلسف ف ففية عند الهجوم اإليطالي على بالدهم عام
1911م إنهم لم يقفاوموا اإليطفاليين إال بفدافع الفدين والوطن ال بفإيعفاز من يرهم ،وإنمفا عن طري
علمائهم ورمسائهم وضمائرهم (.)29
وفي الوق ففت ال ففذي ك ففان ففت في ففه ال ففدول العثم ففاني ففة مترددة في إعالن الحرب ب ففل إن مجلس
المبعوثان العثماني كان منقس ففماً على نفس ففه إلى حزبين ،حزب يميل إلى الص ففل وحزب يميل إلى
إعالن الحرب ،في الوقت الذي كانت فيه المعركة على أشف ف ففدها داخل أسف ف فوار طرابلس بينهم وبين
العدو ،ويعطي أمثلة على بعض المعارك التي خاضففها المجاهدون وانتصففروا فيها الهاني وسففيدي
المصف ف ف ف ف ف ففري وقرقفاش ...كفذلفك يفذهفب إلى أن نفس الحميفة الفدينيفة والوطنيفة هي التي دفعفت م فات
المجاهدين من رجال الحرب من البلدان اإلس ف ف ف ففالمية المجاورة إلى االنض ف ف ف ففمام إليهم ممن مص ف ف ف ففر
وتونس ومراكش والجزائر والسف ففودان ويعطي مثاال عن الضف ففبان المصف فريين الذين شف ففاركوا في تلك
المعففارك مثففل عزيز علي المصف ف ف ف ف ف ففري ( ،)30وعبففد الرحمن عزام واليوز بففاش والتي ال يمكن ألحففد
في جهة برقة فيقول :مأما جهة برقة (بن ازي)

إنكارها هذا بالنسف ففبة لطرابلس الغرب ،ثم يخو

فكان قطب الحركة فيها والقابض على زمام حربها من أولها إلى آخرها هم السف ف ففادة السف ف ففنوسف ف ففيين،
ومن ورائهم رمسف ف ف ف ف ف ففاء قبفائفل برقفة  ...مويختم تلفك الرسف ف ف ف ف ف ففالفة بفالتفأكيفد على أن :مهفذه هي الحقيقفة
النفاصف ف ف ف ف ف فعفة في جهفاد طرابلس ،وكفل مفا يخفالفهفا زخرف من القول يجفب تطهير التفاريخ منفه ،كمفا
يجب أن تتنفزه عن نشره الصحف التي تحترم نفسها ...م (.)31
( )29ابو القاسم الباروني ،المصدر الساب  ،ص.124

( )30قفائفد عسف ف ف ف ف ف ففكري من طالئع رجفال الحركفة العربيفة ،ولفد بفالقفاهرة عفام 1879م في مصف ف ف ف ف ف ففر وتعلم فيهفا والتح

بالمدرسة العسكرية في اسطنبول وتخرج من مدرسة أركان الحرب عام 1904م ،ثم تولى قيادة قتال العصابات
البلغارية اليونانية وااللبانية ،ثم توجه إلى اليمن عام 1911م وتوس ففط بعقد الص ففل بين الدولة العثمانية واإلمام
يحيى ،تطو للجهفاد عنفد احتالل إيطفاليفا لطرابلس الغرب عام 1911م وعاد إلى االسف ف ف ف ف ف فتفانة ،طرد من الجيش
العثماني عام 1914م ،وقبض عليه في اس ففطنبول وحكم عليه باإلعدام ولم ينفذ فيه ورحل لمص ففر ،توفي عام

1965م .للمزيد ين ر :هويدي ،مصففطفى علي ،الحركة الوطنية في شففرق ليبيا خالل الحرب العالمية األولى،

ن ،1طرابلس1988 ،م  ،ص.42

( )31رسفالة من سفليمان الباروني إلى الصفحف الشفامية ،مؤرخة في عام  1936م نقال عن ،أبو القاسفم الباروني،
المصدر الساب  ،ص.126
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وقد أثارت هذه المقالة ردود افعال كثيرة من قبل الص ف ف ف ففحف والجرائد ومن الش ف ف ف ففخص ف ف ف ففيات
الوطنية ،الليبية والعربية الذين اسف ف ففتحسف ف ففنوا هذا المقال واعتبروه من القالئل الذين يملكون األجوبة
لكثير الحوادث التاريخية اإلسفالمية والعربية ،وال سفيما قضفية بالده ألنه حضفر الحرب الطرابلسفية
من أولها إلى آخرها وهو من السففياسففيين الذين يحرصففون على تتبع الحوادث الخارجية فضففال عن
أنه كان واليا على والية طرابلس  ،ثم يدلل العقال على أن س ففليمان الباروني حين كان في وطنه
وكانت له السففلطة التامة في العرب الطرابلسففيين التي كان فيها محل إعجاب لكل القادة والضففبان
األتراك الذين رافقوه في تلك الحرب (.)32
ثم يعقب أحد المصادر على هذا المقال حيث يقول:
ومن نوادره أيض ف ف ف فاً التي يسف ف ف ففتدل بها على صف ف ف فففاء س ف ف ف فريرته أنه لما أجاله اإليطاليون مع
المجففاهففدين إلى تونس جففاءتففه بعض اإلعففانففات التي قففام بردهففا مبر ار موقفففه بقولففه :إن اإلعففانففات
للمجفاهفدين واآلن ال جهفادم ،ثم يؤكفد على أن هفذه اإلعفانفة ليسف ف ف ف ف ف ففت األولى التي ردهفا وإنمفا هنفاك
الكثير منها التي ردها إلى أصحابها من تونس والجزائر.
 -3لقد كتب مقاله يؤيد فيها األس ف ففتاذ عمر فائ الش ف ففنيب ص ف ففاحب جريدة ش ف ففامي يتزلف إليطاليا
على المقالة التي رد فيها التهم التي وجهت لحركة المقاومة الوطنية في برقة وطرابلس(.)33
 -4وفي هذه المقالة تعقيب منه على األس ففتاذ عمر فائ الش ففنيب في جريدة الرابطة تحت عنوان:
مالقول الفص ف ف ف ففل في القض ف ف ف ففية الطرابلس ف ف ف ففية الطرابلس ف ف ف ففيين وحدهم هم الذين دافعوا عن بالدهمم
وخالصففة مقال شففنيب تحت عنوان :مدعوة الطرابلسففيون إلى توحيد صفففوفهمم أنه دعا مواطنيه
إلى وحدة الكلمة والرأي ،وطلب من س ف ف ففليمان الباروني أن يس ف ف ففد باب النقاش فيما نس ف ف ففب إلى
وعد تلك المناقشة قشو اًر ال قيمة لها
األستاذ عبد الرحمن عزام انف من األعمال في طرابلسّ ،
بل بالغ في رأي الباروني حتى قال إنها أصابع إيطالية تلعب تحت الستار بالطرابلسيين(.)34

( )32مقاله عن دور سف ففليمان الباروني في الحركة الوطنية ،مؤرخة في عام  1936م .نقالً عن ،المصف ففدر نفسف ففه،
ص ص.129-128

( )33الحاج إبراهيم ،المصدر الساب  ،ص ص189-187م.
( )34جبران ،محمد مسف ف ففعود ،ممسف ف ففاجالت سف ف ففليمان الباروني وردوده الصف ف ففحفيةم ،مجلة الشف ف ففهيد ،العدد العاشف ف ففر،
أكتوبر1989 ،م  ،ص.313
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في بداية المقال ش ف ف ف ف ففكر س ف ف ف ف ففليمان الباروني له حس ف ف ف ف ففن ص ف ف ف ف ففنيعه في الدعوة إلى االتحاد
والتض ففامن ،واخذ عليه أن يعد المناقش ففات و يرها حول القض ففية الليبية من القش ففور ألنها في رأيه
مما يجب اسففت صففالها برفع السففتار عن حقائقها ،ألنها نسففخة تاريخ طرابلس الغرب الحامل بجهاد
قل ن يره وما قام به أبنامها األبطال الذين علموا الناث في هذا العصر أن جهاد الح إنما يكون
بالدماء ،والسالح ال باألقالم (.)35
ثم ينتقل بعد ذلك إلى المعنى التالي الذي أشففار إليه الشففنيب والذي فهم منه أنه المقصففود
به فرد عليه بقوله موأما قوله أن األصف ف ففابع اإليطالية هي التي لعبت هذا الدور فلو خصف ف ففه بالذين
أثاروا هذه الزوبعة وجردوا الطرابلسففيين من فضففل جهادهم ،ألصففاب كبد الحقيقة .وأما الذين قاموا
بإعادة الح إلى أص ف ففحابه مدافعين عن ش ف ففرف المجاهدين  ,فال يخطر ببال عاقل إنهم محركون
بغير وجدانهم و يرتهم على كرامة وطنهم...م (.)36
 -5وفي مقفالفه هفذا الفذي جفاء تحفت عنوان :مصف ف ف ف ف ف فففحفة رائعفة من جهفاد طرابلس الغربم يطفالعنفا
بتعقيب على مقال كتبه المجاهد المصف ف ففري محمد إبراهيم لطفي في الجهاد وشف ف ففكر له ما كتبه
وما أسهم به من كفاح ،إال أنه أخذ عليه قوله في مقاله:
موتن يم الحدود بينها يعني الحكومتين الطرابلس ف ففية والبرقاويةم .وقد س ف ففلم س ف ففليمان الباروني
بأن ذلك صفحي في برقة ،ألن السفيد أحمد الشفري

قد سفمى حكومته بالحكومة السفنوسفية ،حيث

ال مزاحم لهفا في برقفة ،ونفى أن يكون مثفل ذلفك قفد تم في طرابلس التي تزخر بفالمفذاهفب والطرق،
وأردف هذه المعلومات التاريخية والواق ية بما تم إبان الجهاد في حضفوره من اتحاد صفف وتمازج
مبحيث أص ففب كل المجاهدين إخواناً في اإلس ففالم والوطن ،ال ذكر لمذهب وال لعنص ففر وال لطريقة

على لسف ففان أحد منهم قط...م وتأكيداً لهذه الحقيقة دعم المجاهد التعقيب بصف ففورة وثائقية للتلغراف
المرسف ف ف ف ف ففل من لواء الجبل إلى وكيل الوالي وإلى نادي االتحاد والترقي ،وأتبعها بالمضف ف ف ف ف ففبطة التي
ن مها رمس ف ف ف ف ففاء مجاهدي لواء الجبل ولواء فزان وقض ف ف ف ف ففاء ورفله عقب االتفاق على دوام الحرب،
ومراده من ذلك ان يخلص إلى :مأنه ليس في تأسف ف ف ففيس الحرب الطرابلسف ف ف ففية أوالً ،وال في تأسف ف ف ففيس

( )35الحاج إبراهيم ،المصدر الساب  ،ص.190
( )36جبران ،سليمان الباروني ،...ص.315
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حكومته المسف ففتقلة ثانياً ما يشف ففتم منه رائحة مذهب أو طريقة أو عنصف ففر قط ،وإنما كانت األعمال
كلها جارية باسم اإلسالم والوطن ال ير م(.)37

 -6في هفذه الرس ف ف ف ف ف ف ففالفة التي بعففث بهففا إلى جريفدة الجهففاد عفام  ،1937تعقيبفاً على مقففال األمير
ش ففكيب أرس ففالن في تأبين الش ففيخ أحمد الشف فري

بفض ففائل الس ففيد أحمد الشف فري

الس ففنوس ففي ،وقد اتف مع األمير في اإلشف فادة

ودوره الكبير في حركة الجهاد في جهة برقة ،إال أن أخذ عليه

إنكاره للدور الذي أداه زعماء الحركة الوطنية اآلخرين وال س ف ف ف ففيما الزعماء الطرابلس ف ف ف ففيين حيث
يقول :مفإني ما كنت اعتقد أن األمير ،يتعمد إنكار المحسفوث وطمس حقائ التاريخ إلى هذا
الحد على مس ف ف ف ف ففمع ومرأى من العالم كله ،وفيه من رجال التاريخ ،وأس ف ف ف ف ففاتذة التدوين وفطاحل
العلماء ،ومحرري الصف ف ففحف ورجال الحرب الواقفين على دقائقها ما ال يعلم عدد إال ح ،وهو
يفدري أن التففاريخ أمففانففة ثمينففة يجففب أن تحفظ لألجيففال ير مشف ف ف ف ف ف ففوهففة ،وإن المؤر أمين ال
تزعزعه األ ار

 ،وال تس ففتهويه العواطف( ،)38ثم يقول :مفإنه بالتأمل في تلك الجمل ،يتضف ف

أ نه جرد الدولة العثمانية ورئيس ف ففها الخليفة األع م إذ ذاك من فض ف ففل الدفا عن طرابلس وبن
ازي..م(.)39
أنفه هنفا ال يريفد أن ينتقص الفدور الفذي أداه السف ف ف ف ف ف فيفد أحمفد في تلفك الحرب ولكنفه يريفد أن
يثبت حقيقة المقاومة ،ومص ف ف ف ف ففدرها الطبيعي ،الذي ال ينكره ذلك الفقيد نفس ف ف ف ف ففه ،فيقول :مولو اطلع
الس ففيد الس ففنوس ففي على هذا الكالم ،لما ارتض ففاه بدون ش ففك عندي ألنه عالم بما هو عائد إليه من
سََََّ لَِّينََّ
هذا الجهاد ،وهو عائد إلى يره و يتنف ف ف ف ف ف ف ف فزه أن يكون من الذين قال ح فيهم (( ال تَحْ َ
عَ َِل
سََََََِ َُ ْي َي َم َفَ َ لْ يمََّ ْلَّ ََُ َِل ي َوََّ َُ ْي َ
َن ْف َر ُحوََّ يَ َمَ ََت َْول َون يُحَووََّ ََ َّْ نُحْ َمَوُول َي َمَ ََّ ْي نَ ْفَُاُول ََ تَحْ َ
ََ يَّني )) (. )40
أيضف ف ف ف ف ف ف فاً ومن مف خففذه عليففه ،أنففه مزج في كالمففه المففذكور حرب بنغففازي وبرقففة مع حرب
طرابلس ،على الر م من علم ففه ب ففأن ففه ال عالق ففة ألح ففد القطرين ب ففاآلخر في الحرب ال إداريف فاً وال
عس ف ف ف ف ف ففكرياً وال مالياً قطم ويرى أن تعمد هذا المزج ألمر ما لم يفصف ف ف ف ف ف ف عنه مترجمنا ،وي هر أن
( )37جبران ،سليمان الباروني ،...ص. 319

( )38وثائ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،ملف رقم  ،9وثيقة رقم  ،42مؤرخة في عام  1937م.
( )39ان ر ،الحاج إبراهيم ،المصدر الساب  ،ص.191
( )40سورة آل عمران ،اآلية الكريمة رقم .188
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األمير ،قففد تنبففه بعففد هففذه المقففالففة التقصف ف ف ف ف ف ففيريففة في التنويففه بجهفاد البففاروني وببطولتففه في الحرب
الليبية(.)41
فاسف ف ففتدرك في كلمته ذلك اإل فال المالحظ في كلمة التأبين السف ف ففابقة وأشف ف ففاد بما كان لهذا
البطل الفذ من كفاح وما جاء فيها :مإني لعارف من فضف ف ف ففل الشف ف ف ففيخ سف ف ف ففليمان الباروني في جهاد
أهففالي الجبففل الغربي من طرابلس ،مففا ال يبففاريني في تقففديره ،والمالحظ هنففا أن األمير في كلمففة
التأبين قد ظن أن المجاهد تسف ف ففكته كلمة المجاملة ،واللفتة المصف ف ففانعة ولم يحسف ف ففب أبعد من ذلك،
وأنه يعنيه في المقام األول أن تذكر الحقائ الموض ف ف ف ففوعية بغير تحري

سف ف ف ف فواء ذكروا فيها أو لم

يففذكروا ،ويهمففه أن يكتففب التففاريخ في ير تحيز أو محففابففاة وال فرق بعففد ذلففك أن يرد فيففه دور
الباروني أو دور يره من األبطال الذين جاهدوا في سف ف ف ف ففبيل ح ،في ير عنصف ف ف ف فرية أو طائفية،
ولذلك فان هذا االسففتدراك الذي كتبه األمير تحت عنوان مفضففل الباروني في جهاد طرابلسم يثير
هو اآلخر ضب الباروني ،الن كاتبه وصفه فيه باالباضي والبربري القليلين ،ورأى في ذلك زيفاً
وتحري

لنضففال أمة قاتلت ولم تعرف في قتالها تمي از بين أبنائها ،أو محاولة إلحداث الفرقة التي

لم تفل في ذلك التمزي (.)42
كذلك كتب األمير مقاالً آخر في جريدة األيام عام 1938م ،عر

فيه لقضف ف ففية طرابلس

الغرب وتناول بعض النقان الحسف ف ففاسف ف ففة التي أثارت الباروني ن اًر الختالف وجهات الن ر بينهما
حول هذه القضف ففية جاء في بداية هذا الرد :مقرأت في األيام الغراء بتاريخ  2رجب الجاري1938م
مقفاالً طويالً لأل األمير شف ف ف ف ف ف ففكيفب لم يهمني منفه إال مفا ذكره عن طرابلس الغرب ،وطننفا العزيز،
ممفا كرر إيراده في مقفاالتفه الكثيرة ،كفأنفه نعمفة من نعم ح التي يجفب عليفه التحفدث بهفا في كفل
وقفت ،ولو اشف ف ف ف ف ف ففتغفل بفأمر بالده ،وترك ذكر طرابلس الممحو اسف ف ف ف ف ف ففمهفا من سف ف ف ف ف ف فجفل البالد الحرة
والطرابلس ف ففيين المحكوم عليهم بالش ف ففقاء والتش ف ففتت في األقطار ،وك

عن إطراء أعمال إيطاليا في

طرابلس لكفان أحسف ف ف ف ف ف ففن لفه ،ففان مفا يراه تحسف ف ف ف ف ف ففينفاً هو في ن رنفا تقبي  ،ومفا يراه تعمي ار هو عنفدنفا

( )41جبران ،سليمان الباروني ،...ص.121
( )42الحاج ابراهيم ،المصدر الساب  ،ص.195
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تخريب ،ألننا اعلم منه بحقيقة ما يجري في بالدنا منه وقوفا على ما يس ففاق إليه ش ففعبنا الحاض ففر
ونسله الجديدم (.)43
وقد انطل في مقاله هذا من منطل الشف ف ف ففائعات الكثيرة التي البسف ف ف ففت األمير من س ف ف ف ف يه
للصف ف ففل بين اإليطاليين والليبيين واتصف ف ففاله بالدوائر الرسف ف ففمية اإليطالية في مهمة امضف ف ففة لبحث
القضففية الليبية وهذا ما زاد من حدته في المقال :مفإذا كان يرى إنقاذ السففتين ألفاً (إذا صف العدد)
من الهالك في صف ف ففحراء برقة وإطالق م ات من المسف ف ففجونين في إيطاليا و يرها من باب الشف ف فففقة
والرحمة بالطرابلسففيين ،ومن نتيجة االنقياد لنصففائحه ،فإننا نرى هذا بغير العين التي رآه بها ،نرى
(ون رنا اصف ف ف ) أن إيطاليا لم تطل سف ف ففبيل مسف ف ففجون واحد ،ولم تعد من منفى صف ف ففحراء برقة نف ار
واحداً إال بعد أن قضفت على آخر حركة ضفدها في برقة ،باحتاللها واحة الكفرة مركز السفنوسفيين
األخير ،على الصورة الشنيعة التي وصفها األ شكيب في وقتها وتجاهلها اآلنم (.)44
نففدد البففاروني بهففذا التخففاذل من األمير ،وبين أن كالمففه كففان سف ف ف ف ف ف ففببفاً في وقو كثير من
الليبيين في شباك إيطاليا ،وساق في بيان فساد قصد إيطاليا من ذلك الصنيع ،وتغريرها بالواهمين
مثاالً من مرمة االسففتعمار مللداللة على أن األمر ذلك المسففمى عفواً ،ما كان رحمة باإلنسففانية وال
ش ف فففقة على الطرابلس ف ففيين والبرقاويين وال انقياداً لنص ف ففيحة ناصف ف ف ما ..م وخالص ف ففة هذا المثال أن
اإليطفالي ين أقحموا الليبيين المغلوبين على أمرهم في معركفة ال نفاقفة لهم فيهفا وال جمفل ،فمفات من
مات وعاد إلى أر

الوطن من بقى على قيد الحياة ،وهو مشوه الخل مشلول األعضاء

()45

ثم أعلنت الحكومة مكافأة للحاكم العام ،وشفكلت لجنة لجمع المال من الشفعب لشفراء سفي
من الذهب ،يقدم لقائد الحملة (الجنرال نازي ) يقول الباروني :مهكذا كافات إيطاليا الطرابلسف ف ف ف ف ففيين
والبرقاويين على محاربتهم في الحبشف ف ففة وذلك بإكرام قائدهم اإليطالي ،ال بإكرام المقاتلين أو يتامى
المقتولين ،ولم يكن هذا اإلكرام من مال حكومة إيطاليا ،أو من ص ف ففنادي الجم يات اإليطالية ،أو

( )43جبران ،مساجالت سليمان  ...ص 31وما يليها.
( )44وثائ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،ملف رقم  ،9وثيقة رقم  ،45د.ت.
( )45جبران ،سليمان الباروني ،...ص.325
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من صف ففندوق بلدية طرابلس على األقل ،بل كانت من جيوب الطرابلسف ففيين والبرقاويين ،الذين منهم
أقارب المقتولين (.)46
ثم يخلص الباروني بعد ذلك إلى طلب خاص من األمير ،يتض ففمن العناية بقض ففايا أخرى
ير قضف ف ففية هذا الشف ف ففعب الطرابلسف ف ففي ،والتخلي عن أسف ف ففلوب المدح ،والتمل إليطاليا التي جثمت
على صف ف ففدر الليبيين كالكابوث الثقيل ،يقول :مهذا وإني ال أظن إني أسف ف في إلى األ شف ف ففكيب ،إذا
طلبففت منففه أن ال يعود بعففد اليوم إلى جرح عواطفنففا وحرق أف ففدتنففا بففذكر طرابلس مقرونففة بففإطراء
أعمال إيطاليا فيها ،فان أقوام قد اسففتهدفت كثيرين من الضففعفاء الذين صففعب عليهم تحمل مشففقة
الغربة ،وضف ففي الم يشف ففة فغرقوا في بحر ذلك السف فراب ،الذي صف ففوره لهم ،ونسف فوا هدفهم األصف ففلي
الش فري  ،الذي حاربوا وهاجروا ألجله عام 1911م إلى اليوم ونس فوا قانونهم األس ففاس ففي الذي نالوه
عام 1919م وس ف ففمع به العالم كله ،وال أظن إن إخواننا الس ف ففوريين والفلس ف ففطينيين يرض ف ففون عنا أو
يتحملون كالمنا.
وإذا مدحنا فرنس ففا أو بريطانيا يوما على ص ففنيعها اإلنس ففاني معنا فإنما ذلك اعترافا منا لها
بالجميل فقط ،وذلك ال يؤلم أحداً وال يضف ففر أحداً ،وختم هذا الرد القوي بمعاودة الطلب من األمير
أال يتدخل في هذه المسألة الليبية مقرونة بمدح اإليطاليين ,وذلك لكي ال يضطره إلى ما ال ير ب
فيه من التكلم أوس ف ف ف ففع من هذام ،ويبدو أنه لم يطلع على أص ف ف ف ففل المحاض ف ف ف فرة وفحوى كالم األمير
شكيب ،الذي نقل إليه من كامل التونسي مع شيء من التحري  ،فتأثر بذلك القول (.)47
وكتب مسف ف ف ف ف ففاجلة أنكر فيها على األمير احتكاره للوحدة العربية لبعض البالد اآلسف ف ف ف ف ففيوية،
ومنع الدول األفريقية الواقعة تحت االسفتعمار وكانت جم ية الدفا الطرابلسفي البرقاوي في سفوريا
تقوم بتعميم مقفاالت البفاروني في دمشف ف ف ف ف ف ف وتونس واألردن والعراق و يرهفا عن طري طبعهفا في
مناش ف ففير ،وحين ش ف ففعر األمير ش ف ففكيب أرس ف ففالن أنه قبالة خص ف ففم قد س ف ففد عليه جميع المنافذ ،وأن
هجومه قد أحدث ه اًز عنيفاً في مواقفه السففياسففية القومية ،أخذ يتوسففط لدى بعض الجهات العربية
للتدخل إلس ف ف ففكات الباروني ،مهدداً بأنه في حال فش ف ف ففل هذه الوس ف ف ففاطات فإنه س ف ف ففيرفع قض ف ف ففية في
( )46المصدر نفسه  ،ص.326
( )47جبران ،مساجالت سليمان ،...ص ص.46-44
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المحاكم على س ففليمان الباروني ،وقد بعث س ففليمان الباروني رس ففالة إلى األس ففتاذ عمر فائ ش ففنيب
في عام 1938م ( ،)48كما أرف رسفالته ،بنسفخة من الرسفالة التي بعث بها إلى رئيس جم ية دار
األرقم في عام 1938م(.)49
يكشف ف ففف الباروني في هذه الرسف ف ففالة أن عدداً من السف ف ففياسف ف ففيين البارزين في العراق والشف ف ففام

حاولوا التوسف ف ففط بينه وبين األمير أرسف ف ففالن ،لقد أثارت هذه الردود بين الزعيمين ردود فعل مختلفة
بين الناث ،رأى فيها فري من الناث الحاقدين عليهما ،أنها سف ف ففبيل لتهتك سف ف ففتر الرجلين وفضف ف ف

نواياهما ،ومال فري آخر إلى الصف ف ف ف ففمت المطب ولزوم الحياد بين الطرفين إلى أن تنجلي حقيقة

الص ف ف ف ف ار ( ،)50بينما تدخل آخرون تع يماً لهما وإشف ف ف فففاقاً عليهما بالمصف ف ف ففالحة والتوفي  ,ومن أبرز
هؤالء الشف ف ف ففيخ إبراهيم عمر بيو

أفل ( ،)51الذي أطل سف ف ف ففلسف ف ف ففلة من المقاالت للمصف ف ف ففالحة بين

الزعمين تحت عنوان مبالفرقان بين أمير الس ففين الباروني باش ففا وش ففكيب أرس ففالنم ،التي نش ففرها في

جريدة األمة الجزائرية .وخالص ف ف ف ف ففة رأيه في تلك المقاالت أنه اس ف ف ف ف ففتغرب الخالف القائم بين هذين
الزعيمين الذين كانا من كبار قادة العالم اإلسف ف ففالمي .حيث قال :مإذا علمنا هذا بين جهاد سف ف ففعادة

الباش ففا في س ففبيل الجامعة (اإلس ففالمية) وحرص ففه على ن م هذه البالد الض ففائعة في س ففلك الخالفة

ونشففر إعالم الخليفة عليها يوم كان يرى الفرصففة سففانحة والغاية قريبه وال رف مؤاتيا ،وما امتحن
به من تشفريد وتغريب ومطاردة بسفبب فكرته هذه ،ما ال يزال يجيش بصفدره من آمال ،انكشفف لنا
ثورته العنيفة اليوم ،وحملته الش ف ف ففديدة على أخيه األمير ش ف ف ففكيب ،واندفاعه في نقده بتلك الص ف ف ففورة

التي ألمت كل مسف ففلم يعرف مكانة الرجلين بين حماة اإلسف ففالم ،إذ نقلت إليه كلمات رآها مسف ففاسف ففه
بحرمة أقدث شف ف ففيء عنده ،وقاطعة الطري

اية شف ف ففد ما القى في شف ف ففيلها ،وما فيها علم ح ،وما

ضف ففنه سف ففعادة الباشف ففا قليل وال كثير ،وإنما هو عدم التحري ،أو فسف ففاد القصف ففد فيه مع الثقة بالناقل
( )48وثائ مركز جهاد الليبيين للد ارس ف ف ففات التاريخية ،ملف رقم  ،15ال رف الس ف ف ففادث ،وثيقة رقم  ،2مؤرخة في
عام 1938م .

( )49وثائ مركز جهاد الليبيين للد ارس ففات التاريخية ،ملف رقم  ،15ال رف الس ففادث ،وثيقة رقم  ،44مؤرخة في
عام 1938م.
( )50وثفائ مركز جهفاد الليبيين للفد ارسف ف ف ف ف ف ففات التفاريخيفة ،ملف رقم  ،15ال رف الرابع ،وثيقفة رقم  ،72مؤرخفة في
عام 1938م.

( )51عالم جزائري مشف ف ف ففهور ،ومن رجال اإلصف ف ف ففالح وليد أحد المؤس ف ف ف فسف ف ف ففين لجم ية العلماء الجزائريين ،وقد لقى
بمواقفه مضففايقات كثيرة من حكومة فرنسففا التي زجت به عدة مرات السففجون ،للمزيد ين ر :جبران ،مسففاجالت
سليمان ،...ص.46
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وتص ففديقه ،يوم المس ففيء فيما ال ينبغي أن يقع فيه ،وأنا لنرى أنه لو اتص ففل س ففعادة الباش ففا بالنص

الحرفي للخطبة كما نشره األمير بإمضائه لما كان موقفه ذلكم(.)52
ثم عر

عليه الش ففيخ بيو

لمحاضف فرة األمير فقرة فقرة ،فلم ير فيها ما يدعو إلى الثورة

وإلثارة بل رأى أن جميع ما جاء فيها من أفكار سف ف ف ف ف ف ففياسف ف ف ف ف ف ففية مطابقة للواقع في ذلك التاريخ ،وأن
الخطفأ الذي وقع فيفه البفاروني ،هو اعتمفاد على ما نقلفه كامل التونسف ف ف ف ف ف ففي وهو في رأيه ،ير نزيه

ومن مأخذه عليه أيض ف ف ف ف ف فاً ،اختياره في الحوار والجدل أسف ف ف ف ف ففلوباً عاطفياً عنيفاً حول مسف ف ف ف ف ففألة قابلة

الختالف وجهات الن ر وكان بمكانته أن يجن إلى أس ف ففلوب المناقدة الهادئة المناس ف ففبة لمثله موأنا
بريفه في قضف ف ف ف ف ف فيفة الوحفدة بفأدب ورف ،
لجفد مؤمنين بفأنفه أح من نفاقش وحفاور ون ر ونقفد وأدلى أ

وأن يجادله بالتي هو أحس ف ف ففن في مناقش ف ف ففة هادئة ،ونقد برئ نزيه ير عار
يخدش كرامة ،وال خارج عن موضو الخالف إال بما يقتضيه التدليل (.)53

لما يمس حرمة أو

قال أيضف ف ف فاً ممهدا لمقاالته التالية للتوفي بين الرجلين موإن من الوفاء علينا للزعيمين وقد

دخلنا بينهما أن نعر

بنقد نزيه كلمات وردت في مقال س ف ف ف ففعادة الباش ف ف ف ففا مما يتص ف ف ف ففل بغرض ف ف ف ففنا

فليتفضل علينا بالعفو والمعذرة ،فما يريد من مريدهم(.)54

والح أنه أنص ف ف ف ففف بينهما ونص ف ف ف ففرهما مظالما وم لوما م ومهما يكن من أمر ،فقد تكفلت

األيام ومثل هذه المصفالحة بتحسفين العالقة من جديد بين الرجلين ،وعادت العالئ إلى الصففاء،

حيث أرس ف ففل الباروني إلى ش ف ففكيب رس ف ففالة يهن ه فيها باس ف ففتقالل س ف ففورية ،ورد عليه األمير برس ف ففالة

تحمل الود والتقدير يقول فيها :محض ف ف ف فرة صف ف ف ففاحب العطوفة المجاهد الكبير األ سف ف ف ففليمان باشف ف ف ففا

الباروني األفخم أطال ح بقاءه ،تش ف ف ف ف فرفت بكتابكم الكريم وش ف ف ف ف ففكرت تلطفكم بتهن تنا على نيل ما
نالته سفورية من االسفتقالل الذي سفيؤول إلى التمام إن شفاء ح بإرشفاداتكم ،وتوجه أن اركم وليس

عندنا ش ف ف ففك في س ف ف ففروركم بكل ما يس ف ف فرنا ألن بالد اإلس ف ف ففالم واحدة ،ح نس ف ف ففال أن يحررها جميعا
ويجعلها ألهلها وما ذلك على ح بعزيزم(.)55

 -7في مقاله هذا المعنون تحت اسففم (تغلغل نفوذ إيطاليا في تونس وقبضففتها على  23طرابلسففياً
لتعدمهمم ،وفيه يعاتب المجاهد السف ف ف ف ففلطات الفرنسف ف ف ف ففية في تونس على ما قامت به إيطاليا في

تونس حيث قبض ف ففت على  23مواطناً طرابلس ف ففياً بمس ف ففاعدة الحكومة الفرنس ف ففية نفس ف ففها وقامت
( )52جبران ،سليمان الباروني ،...ص.330
( )53جبران ،مساجالت سليمان ،...ص.47

( )54جبران ،سليمان الباروني ،...ص331؛جبران ،مساجالت سليمان ،...ص.48
( )55وثائ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،ملف رقم  ،9وثيقة رقم  ،86مؤرخة في عام 1936م.
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بإعدامهم ،وهذا ما ينافيه العرف وما قامت به الثورة الفرنسف ف ف ففية نفسف ف ف ففها إال لذلك ،ثم يؤكد فيه

لفرنسف ففا بأن إيطاليا ما جاءت إلى ليبيا إال لتحتلها ولكن هذا الفعل من قبل الحكومة اإليطالية

إنما يدلل على مدى القوة والس ف ف ففيطرة اإليطالية على الفرنس ف ف ففيين والتي تس ف ف ففعى إلى احتالل كل
الدول المطلة على البحر المتوس ففط بما فيها األ ارض ففي التي تس فيطر عليها فرنس ففا نفس ففها والتي

هي أعلم من يرها بحقيقة هذا القول بأن ما قيل هذا ليس بقص ف ففد االحتياج ولكن المقص ف ففود
منه متسجيل هذه الفعلة على حكومة فرنسا الحاضرة لتجدها األجيال المقبلة مدونة في التاريخ

شف ف ف ف ف ف ففاهفده بمفا وصف ف ف ف ف ف فلفت إليفه السف ف ف ف ف ف ففيطرة اإليطفاليفة على فرنسف ف ف ف ف ف ففا في عهفد هفذه الحكومفة عفام
1937مم(.)56

ثم بعد ذلك يقول :موإذا تعللت حكومة فرنس ففا بأنها ما ارتكبت هذا العمل (المنافي لش ففهامة

الش ففعب الفرنس ففي ولع م مركز فرنس ففا الدولي) إال عمال بالقوانين التي بينها وبين إيطاليا فأنا أقول

لها إن كانت هذه القوانين جديدة فالواجب أن تشففمل ما قبل السففنتين ،وإن كانت قديمة فأين كانت
يوم التجفأنفا عفام 1913م إلى تونس بعفد ان أعلن اسف ف ف ف ف ف ففتقالل طرابلس وحفاربنفا إيطفاليفا تحفت رايتنفا

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

ان تسف ف ف ففلم إليطاليا رجالً واحداً منا وعما عن إلحاحها وتهديدها وادعائها أننا عصف ف ف ففاة ولصف ف ف ففوص
ومفسدون إلى حين ينفذ فيهم حكم اإلعدام في طرابلس أما إخوانهم ليعتبروا...م (.)57
ثم يعاود بعد ذلك ويؤكد لفرنسف ف ففا أنها :مإذا أرادت بهذا العمل الممقوت إنسف ف ففانية وسف ف ففياسف ف ففة

التودد إلى إيطاليا وطلب رض ففائها فان إيطاليا مع زعيمها موس ففوليني ال يرض ففيها إال أن تس ففلم لها

فرنسففا شففمال أفريقيا كله من تونس إلى مراكش ..فمن هنا ي هر للقارئ انه ال فرق بين الحادثتين

من جميع الوجوه وإنما الفرق في حكومة فرنسا كانت إذ ذاك اشد قوة ومحاف ة على ع مة فرنسا
من حكومة اليومم ،ثم يطلب بعد ذلك من الحكومة ومن أجل المحاف ة على هيبتها أن تضع حدا

للسففيطرة اإليطالية وسففوء تص فرفاتها في تونس على الملتج ين إليها من الطرابلس فيين محاف ة على
الباقين منهم تحت رايتهم موإعالء لش ففان الش ففعب الفرنس ففي وس ففمعة دولته بين الدول في هذا الوقت

الذي أصب فيه للسمعة السي ة شان ع يم في السياسة العالميةم (.)58

( )56الحاج ابراهيم ،المصدر الساب  ،ص.191
( )57جبران ،مساجالت سليمان ،...ص.49
( )58الحاج إبراهيم ،المصدر الساب  ،ص 193وما يليها.
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_ الباروني في مسقط 1939-1938م

وعمان سف ففعيد بن
في منتصف ففف عام 1938م ،وصف ففلت للباروني رسف ففالة من سف ففلطان مسف ففقط ُ
تيمور (  ،)1970 _ 1932وهو العفام التي توفى فيفه الملفك فازي بن فيصف ف ف ف ف ف ففل بن الحسف ف ف ف ف ف ففين(

 )1939 _1933ملك العراق ،يطلب فيها إليه أن يكون مس ف ف ف ففتش ف ف ف ففا اًر له في عاص ف ف ف ففمة الس ف ف ف ففاحل

العمففانيففة ،حيففث
العمففاني ،فواف على ذلففك و ففادر العراق ،وعففاد من جففديففد بعففد ذلففك الى المملكففة ُ
ُ
بعمفان ( ،)59وعنفدمفا الحفت في االف بوادر الحرب العفالميفة الثفانيفة جرت
اسف ف ف ف ف ف ففتقر مع أسف ف ف ف ف ف فرتفه ُ
م ارسفالت بين عمر فائ شفنيب أمين سفر جم ية الدفا الطرابلسفي البرقاوي بدمشف وبين سفليمان
الباروني حول القض ف ف ف ف ف ففايا التي تمس جوهر القض ف ف ف ف ف ففية الوطنية في تلك ال روف الدولية المتأزمة،

وتكشف وثائ المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية عن تلك المراسالت سواء بين أمين

س ففر الجم ية وبين الباروني بص فففة خاص ففة ،أو بين أمين س ففر الجم ية وزعماء الجهاد الليبي في

منطقة المشرق العربي والمغرب العربي بصفة عامة (.)60

كما كان لسف ف ف ففليمان 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 عسف ف ف ففكرية ليبية مسف ف ف ففلحة بلغ قوامها حوالي أربعة آالف رجل قادر على حمل

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

لم ينس الباروني إخوانه الليبيين في موطنهم وفي ديار الهجرة ،بل كان ش ف ف ففديد الحرص

على مكفاتبتهم ،وعلى التشف ف ف ف ف ف ففاور معهم في قضف ف ف ف ف ف فيفه ليبيفا ،وفي البحفث معهم في الطرائ العمليفة

لتحريرها ،وإنقاذها من براثين االسفتعمار ،وفي نفسفه الوفية آمال فسفاح في العودة إلى مرابع فخره،
ولكن ذلك الحنين الص ف ف ف ف ف ففادق والغرام القديم ألوطانه ودياره ولعش ف ف ف ف ف ففيرته كان كما أبانت األيام وقدة

الذباله التي تكاد تنطفي ،فقد س ف ف ففكنت الحمى ع امه ،واس ف ف ففتحكمت عليه ض ف ف ففغط الدم في جس ف ف ففده
المنه ففك المثق ففل ب ففالهموم واالنفع ففاالت ،وازداد األلم المبرح في أوائ ففل ع ففام 1940م ،فطل ففب من

السلطان زيارة الهند للعالجم (.)62

( )59القشان ،المصدر الساب  ،ص.90
( )60قناوي ،المصدر الساب  ،ص.21

( )61أحمد رازم ،مذكرات ليبيا ،الدار العربية للكتاب ،تونس ،1979 ،ص.217
( )62زعيمفة البفاروني ،صف ف ف ف ف ف فففحفات خفالفدة من تفاريخ الجهفاد الليبي ،ج ،1ج ،2بيروت 1968 ،م  ،ص20؛ أبو
القاسم الباروني ،المصدر الساب  ،ص.39
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_ وفاته في الهند عام 1940م

إن ال روف الص ففحية التي كان يمر بها س ففليمان الباروني لم تكن تس ففم له حتى بمزاولة

أبسفط المهام اإلدارية حيث هاجمه المر

من جديد  ،فطلب من السفلطان سفعيد بن تيمور منحه

إجازة للسف ف فففر خارج مسف ف ففقط لعالج حالته الصف ف ففحية المتدهورة ولكن السف ف ففلطان تمهل في منحه هذه
اإلجازة إلى أن واتت المناسفبة بانت ام وفد ُعماني لزيارة الهند برئاسفة السفلطان تيمور نفسفه وبرفقة

سليمان الباروني في رحلة عمل وعالج (.)63

وفي أواس ف ففط هذا العام س ف ففافر إلى الهند فوص ف ففل إلى مدينة بومباي ،وما أن وص ف ففل هناك

حتى أُ شففي عليه ونقل إلى المسففتشفففى االنجليزي للتداوي ،ولكن أمر ح كان قد وقع ،فلبت نفسفه
الطففاهرة النففداء وانتقففل إلى رحمففة ح في مففايووايففار من العففام المففذكور ،ودفن هنففاك بحضف ف ف ف ف ف ففور
السف ف ففلطان سف ف ففعيد بن تيمور ،وجعل على قبره لوحة .كانت الدليل للعثور عليه أخي ار بعد  32عاما

لم يره فيها أحد من أهلهم (.)64

أن بعض المص ف ف ف ف ففادر ذكرت أنه كان يبيت أم اًر آخر هو الس ف ف ف ف فففر إلى إحدى الجهات في

تونس أو مصففر ليجتمع بمواطنيه أمالً في العودة إلى أر

الوطنم ( .)65وتقول ابنته يوم الودا ،

وهي تشير إلى حفيديه (ابني إبراهيم) :أو تترك طارقاً وعز الدين يا والدي؟ فلم يكد يصل بومباي

يوم  23مايو 1940م ،حتى سف ف ف ففقط مغميا عليه ،فحمل إلى المسف ف ف ففتشف ف ف فففى ،فلما أفاق كان قد فقد

القدرة على الحركة والنط معا ،وأخذ يردد دون طائل حرفين اثنين ز ....م ....

ولم يكن إلخوانه ال ُعمانيين الذين يرافقونه ،أن يفهموا من ذلك ش ففي ا ،ولعله كان يريد أن يلفظ اس ففم
ابنته زعيمة ليوصففيها بحفيديه ،فيعسففر عليه النط  ،وفاضففت روحه إلى بارئها

وفاته موجه من الحزن لدى جميع الزعماء الوطنيين في داخل ليبيا وخارجها

()66

()67

.

 ،لقد أثار نبأ

الخاتمة :

( )63القشان ،المصدر الساب  ،ص.91
( )64خشيم  ،المصدر الساب  ،ص.56
( )65إسماعيل وآخرون ،المصدر الساب  ،ص ص.145 –144

( )66وثائ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،ملف رقم  ،9وثيقة رقم  ،94مؤرخة في عام 1940؛ زعيمة
الباروني ،سليمان الباروني ،...ص.21
( )67أحمد زارم ،حتى ال يضيع التاريخ ،طرابلس ،ليبيا ،1972 ،ص ص.69-68
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وعمان إحدى المراحل التاريخية المهمة في مسيرة
تعد الحقبة ( )1939 _1929في العراق ُ
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 عاماً قضاها في خدمة وطنه وقومه ودينه  ،حارب خاللها العدو الدخيل

بسالحه أحياناً كثيرة  ،وبقلمه حيناً أخر  ،ثم مات مهاج اًر مغترباً بعيداً عن وطنه وأهله  ،حياته

متعددة الجوانب كثيرة االتجاهات  ،كل منها يحتاج لدراسة وبحث وكتابة  ،وصف الباروني
باالباضي والمجاهد والباشا والشيخ والمتواضع والعالم والمؤر واالديب والصحفي واالجتماعي

والسياسي والدبلوماسي والنائب والمطارد والسجين والمغامر والمغترب والعليل .
ان حياة الباروني عبارة عن سلسلة متواصلة من التنقالت والنشاطات والرسائل والرحالت
واالتصاالت والمواقف والمشاريع الكبيرة التي لم يستطع عمره ان يستوعبها جميعاً  ،اذ ان نفسه

الكبيرة الملي ة باآلمال والطموحات لم تكن ترضى بالراحة والهدوء  ،بل كانت تدفعه دوما الى

السعي في تحقي هدف معين فاذ ا انتهى منه او حالت بينه وبين تحقيقه هدفه ال نرى لليأث أث اًر
في سلوكه فيسار الى هدف أخر وميدان جديد وأسلوب مختلف .
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قائمة المصادر والمراجع :
اوالً  :الوثائق
_ وثيقة رقم( )51خطاب مفتوح ارسله لفي

من مهاجري ليبيا بمصر إلى ظبيان بتاريخ  8ربيع

االول 1365ه.
_ وثيقة رقم( )52مقالة صحفية بعنوانم صيحة الح من االستاذ محمد تيسير ظبيان الكيالني
إلى سليمان البارونيم يرد فيها على التهم التي نشرها الباروني ونسبها ل بيان ويطلب تشكيل
لجنة للن ر في هذه التهم والحكم بالبراءة أو عدمها مالتهم كلها تتعل بالقضية الليبيةم.
_ وثائ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،ملف رقم  ،9وثيقة رقم  ،42مؤرخة في عام
 1937م.
_ وثائ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،ملف رقم  ،9وثيقة رقم  ،86مؤرخة في عام
1936م.
_ وثائ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،ملف رقم  ،9وثيقة رقم  ،94مؤرخة في عام
.1940
_ وثائ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،ملف رقم  ،15ال رف الرابع ،وثيقة رقم ،72
مؤرخة في عام 1938م.
_ وثائ مركز جهاد لليبيين للدراسات التاريخية ،ملف رقم  ،15ال رف الرابع ،وثيقة رقم ،82
مؤرخة في عام 1938م .
_ وثائ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،ملف رقم  ،15ال رف السادث ،وثيقة رقم ،2
مؤرخة في عام 1938م .
_ وثائ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،ملف رقم  ،15ال رف السادث ،وثيقة رقم ،44
مؤرخة في عام 1938م.
ثانياً  :الكتب الوثائقية
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_ أبو القاسم الباروني ،حياة سليمان باشا زعيم المجاهدين الطرابلسيين ،ن ،2مركز البحوث،
1948م .
_ رسالة من سليمان الباروني إلى عمر العن  ،مؤرخة في عام 1929م ،نقالً عن  ،أبو اليق ان

حياته ،المطبعة العربية ،الجزائر ،ج 1956 ،2-1م .
الحاج إبراهيم ،سليمان باشا في أطوار
ُ

_ زعيمة الباروني ،صفحات خالدة من تاريخ الجهاد الليبي ،ج ،1ج1968 ،2م .
_ المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس ،ش بة الوثائ والمخطوطات ،ملف

شكري فيصل رقم( ،)14ال رف السادث ،ملف رقم ( ،)6رسالة من سليمان الباروني إلى عمر
فائ شنيب امين سر الجم ية يطلب منه أن يعرف الجرائد التي يمكن التعامل معها للرد على

شكيب ارسالن الذي استغنى بتحببه لموسيليني ويطلب منه أن يرسل نسخ من مقاالته إلى كل
من تونس والجزائر والمغرب ومصر والهند ليقفوا على حقيقة شكيب 30 ،رجب 1356ه.
_ المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس ،ش بة الوثائ والمخطوطات ،ملف
شكري فيصل رقم( ،)14ال رف السادث ،وثيقة رقم ( ،)17رسالة من الطاهر أحمد الزاوي إلى

عمر شنيب بتاريخ  26ذي القعدة 1355ه ،والتوقيع يحمل اسم أحمد محمود مؤلف كتاب عمر
المختار وهو االسم المستعار للشيخ أحمد الزاوي.
_ المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس ،ش بة الوثائ والمخطوطات ،ملف

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

_ المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس ،ش بة الوثائ والمخطوطات ،ملف

شكري فيصل رقم( ،)14ال رف السادث ،وثيقة رقم( ،)41كلمة عن نشان الصحفي السوري

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

.
_ نص خطاب سليمان الباروني إلى بشير السعداوي بتاريخ  15شبان( فبراير)  ،1931نقال عن
تيسير بن موسى ،كفاح الليبيين السياسي في بالد الشام  ،1950-1925مركز جهاد الليبيين
ضد الغزو اإليطالي ،طرابلس. 1983 ،
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_ نص رسالة ابو القاسم سعيد يحيى الباروني إلى عمر شنيب بتاريخ  26ش بان 1355ه المواف

 11نوفمبر  ،1936المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية ،ش بة الوثائ والمخطوطات
بطرابلس ،ملف شكري فيصل رقم (.)14

ثالثاً  :المصادر العربية والمعربة
_ اسماعيل ،عز الدين وآخرون ،سليمان البف ف ف ف ف ففاروني المف ف ف ف ف ففعلم المقاتل ،ن ،1دار العودة ،بيروت،
1960م.
_

خشيم ،حسن علي ،صفحات من جهادنا الوطني ،ن ،1مكتبة الفكر ،طرابلس1972 ،م .

_ زارم ،أحمفد ،مفذكرات ليبيفا ،الفدار العربيفة للكتفاب ،تونس .حتى ال يضف ف ف ف ف ف ففيع التفاريخ ،طرابلس _
ليبيا1972 ،م.
_ شكري ،محمد فؤاد ،السنوسية دين ودولة ،دار الففكر العفربي ،ن ،1الفقاهرة1948 ،م.
_ القشففان ،محمد سففعيد ،خليفة بن عسففكر ،الثورة واالسففتسففالم ،المنشففاة الشففعبية للنشففر ،طرابلس،
1980م.
_ هويدي ،مصف ف ف ففطفى علي ،الحركة الوطنية في شف ف ف ففرق ليبيا خالل الحرب العالمية األولى ،ن،1
ط اربلس1988 ،م.

رابعاً  :الرسائل واالطاريح الجامعية
_ جبران ،محمد مس ف ففعود ،س ف ففليمان الباروني أثاره ،رس ف ففالة ماجس ف ففتير ،ير منش ف ففورة ،كلية التربية،
جامعة الفات  ،ليبيا1982 ،م.
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خامساً  :الدوريات والبحوث
_ االمير ،علي هامش خطاب ،مالعروبة في شمال افريقيا اقوى منها في هذه البالد اما لبنان
فسيكون لنا معه شأن اخرم ،الجزيرة ،عدد  ،703-1دمش  6 ،نوفمبر .1937

_ جبران ،محمد مسعود ،ممساجالت سليمان الباروني وردوده الصحفيةم ،مجلة الشهيد ،العدد
العاشر ،أكتوبر1989 ،م.
_ قناوي ،ارويعي محمد علي ،مسليمان باشا الباروني ونشاطه السياسي في المهجر -1924

1940م ،مجلة البحوث التاريخية ،المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية ،العدد ،1

السنة  ،35قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة بنغازي ،ليبيا.2013 ،
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