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 وحدة الجغرافيا والتاريخ بين الشعبين العراقي والليبي  

 من االحتالل اإليطالي لليبيا وحتى االستقالل 

 م 1951_1911 

 
 نهاية محمد صالح                                           ارويعي محمد علي قناوي  

 امعة الموصلجقسم التاريخ  كلية التربية األساسية                   اآلداب جامعة بنغازي          قسم التاريخ  كلية
 (  9/2022/ 9قبل للنشر في    2022/ 8/  8)قدم للنشر في 

 
 :ملخص البحث

واآلالم المشتركة بين األشقاء  كان لوحدة الجغرافيا والتاريخ واألصل الواحد والدين واللغة والعادات والتقاليد والثقافة واآلمال 
العرب في العراق وليبيا أثره في التضامن العراقي مع الشعب الليبي في محنته إبان مقاومته للمستعمر االيطالي منذ وقوع  

م وقد برزت تلك 1951كانون االول/ديسمبر 24وحتى إعالن االستقالل في   -1911تشرين االول/أكتوبر5االحتالل في 
صعيدين الشعبي والرسمي بالمنظمات اإلقليمية والدولية مما ساعد الشعب الليبي في الحصول على حريته  على الالمواقف 

 واستقالل بالده ووحدة ترابها الوطني.
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Abstract  

 
The unity of geography, history, origin, religion, language, customs and traditions, 
culture, hopes, and common pains between the Arab brothers in Iraq and Libya had an 
impact on Iraqi solidarity with the Libyan people in their plight during their resistance to 
the Italian colonizer since the occupation on October 5th, 1911 - until the announcement 
Independence on December 24th, 1951 AD. 
These positions have emerged at the popular and official levels in regional and 
international organizations, which helped the Libyan people to obtain their freedom, the 
independence of their country and the unity of its national land. 
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وليبيا  ال يختلف اثنان على مقومات الوحدة القومية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في العراق    المقدمة : 

التي   واآلمال  واآلالم  والثقافة  والتقاليد  والعادات  واللغة  والجنس  والتاريخ  الجغرافيا  فعوامل  العصور  مر  على 
جمعت بين الشعبين الشقيقين والتطلع إلى الحرية واالستقالل والعيش الكريم كانت وال تزال حاضرة في كل  

 .وقت وحين
الليبيين ففقد      أثناء االحتالل االيطالي البغيض لبالدهم  ساند العراقيون اخوانهم  ي محنتهم التي مروا بها 

وظلوا   تقديم الدعم المادي والمعنوي ألشقائهم المنكوبينتظاهر واالحتجاج و م، فكانوا سباقين الى ال1911عام 
 .  م1951ديسمبر  /كانون األول  24يساندونهم حتى حصولهم على استقاللهم في عام في  

الثابتة    أهمية البحثوتكمن       التاريخية  العراق  النظم  في كونه يؤرخ لمواقف  شعبا وحكومات مختلفة في 
يساندونهم   وظلوا  لالحتالل  األول  اليوم  منذ  الليبيين  أشقائهم  جانب  إلى  المحافل  واأليديولوجيات  كافة  في 

 . ةوالحريحتى تم حصولهم على االستقالل المحلية والمنظمات االقليمية و الدولية 
في سؤال رئيسي أال وهو هل تحققت بالفعل وحدة الجغرافيا والتاريخ والجنس واآلالم    اشكالية البحثوتتمثل  

وحتى   الغزو  وقوع  منذ  لليبيا  االيطالي  االستعمار  ضد  الوقوف  في  وليبيا  العراق  في  األشقاء  بين  واآلمال 
 االستقالل و فيما تجسدت تلك المواقف؟ 

ضيح الدور القومي الذي قام به العراق شعبا وحكومة في سبيل المحافظة على  إلى تو   يهدف هذا البحث  
الشعب الليبي ومقومات هويته الوطنية والقومية ووحدة ترابه الوطني بدوافع وحدة الجغرافيا والتاريخ واالنتماء  

مع الشعب الليبي  إلى األمة العربية واإلسالمية من خالل احتجاجه على االحتالل االيطالي لليبيا والتضامن  
والوقوف إلى جانبه على الصعيدين الشعبي والرسمي من خالل مساندته في الحصول على استقالله ووحدة 

 ترابه الوطني وذلك من خالل المنظمات اإلقليمية والدولية.
  الفترة الزمنية   فهو يتمثل في وحدة التراب العربي بين إقليمي العراق وليبيا في حين امتدت   البعد المكانيأما  

عام  من  عام  1911للبحث  وحتى  وبرقة  الغرب  لطرابلس  االيطالي  االحتالل  فيه  وقع  الذي  العام  وهو  م 
  م وهو العام الذي تحصلت فيه ليبيا على حريتها واستقاللها.1951

، الذي ال غنى عنه في الدراسات منهج التاريخي السردي والمنهج الوصفي والتحليليالاعتمد البحث على     
 التاريخية كافة. وعليه قسم البحث إلى المباحث التالية: 

  :م1943-1911االحتالل االيطالي لطرابلس الغرب وموقف العراقيين منه عام  اوال:  
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      1911ففتتي عتتام تعرضتتت ليبيتتا كغيرهتتا متتن األقطتتار العربيتتة واإلستتالمية إلتتى الغتتزو واالحتتتالل األوربتتي،     
مهتتدت لهتتتذا االحتتتالل باالتفتتاق متتع التتدول االستتتتعمارية الكبتتر   نتتذا  ختتالل االعتتتوام بعتتد ان ايطاليتتا احتلتهتتا 
علتى موافقتة تلتك التدول فتي احتتالل ليبيتا وهي فرنستا وبريطانيتا وروستيا واستتطاعت الحصتول   1898-1909

لتم تقتصتر جهتود ايطاليتا علتى هتذه التمهيتدات فتي الحقتل الدبلوماستي  . (1) وضمها إلى مستعمراتها في إفريقيا
بتتل أختتذت بالتغلغتتل )الستتلمي( بنفوذهتتا داختتل أراضتتي ليبيتتا وتضتتمن ذلتتك مجموعتتة متتن الفعاليتتات االقتصتتادية 

 29، حيتتتتتتث بتتتتتتدأ الغتتتتتتزو االيطتتتتتتالي لليبيتتتتتتا فتتتتتتي (2) 1911يطانية حتتتتتتتى عتتتتتتام واالجتماعيتتتتتتة والثقافيتتتتتتة واالستتتتتتت
( ألف جندي، في حين كان عتدد القتوات العثمانيتة فتي طترابلس الغترب 34أيلول/سبتمبر وجندت لهذه الحملة )

(  الف جندي، وقد قاومت الحاميات العثمانية االحتالل االيطالي بالتعاون مع متطوعين متن عترب ليبيتا ، 5)
أن الدولة العثمانية أدركت ضتعف حاميتهتا وقلتة أفرادهتا، لتذلك عقتدت معاهتدة الصتلح )اوشتي( متع ايطاليتا   إال

متتن دون  إليطاليتاتخلتت بموجبهتا الدولتتة العثمانيتة عتن طتترابلس الغترب  م1912تشترين األول/أتتتتوبر  15فتي 
ان تستشير زعماء البالد وأهلها التذين نظمتوا انفستهم لمقاومتة االحتتالل وتحستيس حكومتات وطنيتة والستيما بعتد 

 .(3)1913االنسحاب العثماني من طرابلس الغرب عام 

 30حظتتي الكفتتاو التتوطني فتتي ليبيتتا ضتتد االحتتتالل االيطتتالي باهتمتتام الشتتعب العراقتتي منتتذ اليتتوم االول ، ففتتي 
وعنتتد وصتتول الخبتتر التتى بغتتداد بهجتتوم ايطاليتتا علتتى طتترابلس الغتترب واحتاللهتتا ، طلتتب  م1911بتمبر ايلول/ست

والي بغداد جمال باشا من اهل العراق ان يهبوا لنصرة الدولة العثمانية في حربها ضتد االيطتاليين، كمتا اختذت 
ن الجهاد ضد المحتل وتلفت الصحف العراقية تتناقل وقائع االحتالل االيطالي في صفحاتها  ودعت الى اعال

انظتتار علمتتاء التتدين ان يقومتتوا بواجبتتاتهم المقدستتة لتلبيتتة استتتغاثة اختتوانهم وان يتضتتامنوا ويتحتتدوا ويستتتنكروا، 
، كمتتا شتتهدت بغتتداد فعمتتت المظتتاهرات فتتي بغتتداد والمتتدن االختتر  تنتتدد بالعتتدوان االجنبتتي علتتى التتبالد العربيتتة

،             اء لحتتتتث ابتتتتائهن للتطتتتتوع والتتتتدفاع عتتتتن طتتتترابلس الغتتتترب رة النستتتتل لجتتتتان نستتتتوية لجمتتتتع التبرعتتتتات واثتتتتاتشتتتتكي

وكتتذلك تحلفتتت لجتتان خاصتتة  فتتي المتتدن االختتر  لجمتتع التبرعتتات منهتتا لجنتتة فتتي البصتترة برئاستتة طالتتب النقيتتب 
التى جانتتب اختوانهم الليبيتتين ضتتد جمعتت االف الليتترات وتطتوع االلتتوف متن ستتكان العتراق للمشتتاركة فتي القتتتال 
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االيطاليتة  –نشتر اخبتار الحترب الليبيتة بالعراقيتة  فالصتح استتمرت وفتي الوقتت نفسته   (4)  االحتالل االيطالي .
للصحف المصترية فتي نقتل الكثيتر متن االخبتار الخاصتة  على معتمدة يدور في الساحة الليبية من أحداث وما  

الصحافة العراقية الشعب و لمتابعة ما هي إال دليل صادق على اهتمام إن هذه ابالحرب ، وعما يصلها منها . 
   (5) بما يجري من احداث على الساحة الليبية .

حداث القضية الليبية وما يعانيه ابناء البالد تبر وبشكل تفصيلي ألألي اهتمامًا  العراقية تو ف بدأت الصح     
الفاشستي وسلوكه العنصري وممارستته لسياستة الحديتد والتدم فتي عمتوم التبالد لغتر  االيطالي  على يد الحكم  

وهتي متن الصتحف العراقيتة المهمتة التتي تابعتت  (6)(  العالم العربتي  السيطرة الكاملة وبالقوة .وكانت صحيفة )
االحتداث فتتي هتذه الحترب ، ونشترت الكثيتر متتن المقتاالت الخاصتة بهتذا الموضتوع . فقتتد بشتكل دقيتم مجريتات 

 أبتتتتتتتتتتتتتتتتتتدوا مقاومتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتتتذين نليبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتيوالذكتتتتتتتتتتتتتتتتتترت أنتتتتتتتتتتتتتتتتتته حصتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبا  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتين االيطتتتتتتتتتتتتتتتتتتاليين 
كبيترة ، ولكتتن التفتوق التستتليحي للقتتوات االيطاليتة مكنهتتا متن قتتتل اعتتداد كبيترة متتن المجاهتدين وحصتتولها علتتى  

 . (7)م والجمال وكمية من االسلحة والمعدات اعداد كبيرة من االغنا

. وكانتت الصتحف العراقيتة تنشتر كتل يتوم الختذالن علتى مواجهتة العتدواصترارًا    الليبيتون   وبالرغم من ذلتك ازداد 
كبتد المجاهتدون االيطتاليين  ةستلنطالذي أصاب االيطاليين على يتد المجاهتدين، فعلتى ستبيل المثتال فتي واقعتة 

المعركة التي حصلت في )وادي أبي ولد( حيث استمر القتال فيها اربعة ايام ، انتهت بهزيمة و   ،خسائر فادحة
نجتواني بينمتا كتان يتقهقتر و ل فتي المعركتة الجنترال الفاشستتي بحل ، وكان متن بتين متن قتتااليطاليين نحو السا
علتتى الستتاحة الليبيتتة بدقتتة  حيثيتتات االحتتداث  1924. ثتتم تابعتتت الصتتحافة وطتتوال عتتام (8)هتتو و اركتتان حربتته  

العربي ( مجريات الحرب في ليبيا وأشارت الى حصول معركتة فتي دور   تابعت صحيفة ) العالم، فقد  وتفصيل
البراعصة ، اذ دارت رحى الحرب ثالثة ايام بلياليها واشتر  الجميع فيها ، وابلتوا أحستن التبالء ، ولتم تنحصتر 

   (9) وكان لهم دور عظيم في هذه الواقعة . ةهم بل حشد لهم دور العبيد والعرفهذه المعركة في البراعصة وحد 
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فتي  لألحتداث ولم تقف الصحافة العراقية عند متابعة تطورات االحتداث فتي اقلتيم برقتة ، بتل واصتلت متابعتهتا "
اقليم طرابلس الذي شهد هو االخر بعد انتهاء )الجمهورية الطرابلسية( مقاومتة لالحتتالل االيطتالي . إذ نشترت 

، تفاصتتيل بعتتض المعتتار  التتتي دارت بتتين المجاهتتدين )) ر التتذين متتا برحتتوا منتتذ اربعتتة (10)صتتحيفة )المفيتتد( 
حيتث هجتتم التبطالن احمتد بتتك ستي  النصتتر  عشتر عامتًا حتتتى اليتوم ينتازلون الطليتتان ويصتلونهم نتتارًا حاميتة ،

ومتن معهتم متن المجاهتدين علتى  –وهتم متن زعمتاء المجاهتدين فتي ليبيتا   –وابراهيم بك نجل رمضان الشتيوي  
محل تقيم فيه الحامية االيطالية خارج مركز تاورغتاء ، واحتاطوا بته احاطتة الستور بالمعصتم ، وبعتد مناوشتات 

،  هنارًا حامية الى ان بلغتوا مصترات الى البطلين المجاهدين الذين اصلوهمعظيمة استسلمت الحامية االيطالية  
 .(11)وغنم االبطال المجاهدون الكثير من الغنائم واألبل والذخائر (( 

ن العتدو انجلتى أخيترة لليبيتين مؤكتدة فتي ضتوء االخبتار األوتابعت الصحيفة رصدها النتصتارات المجاهتدين ا 
وت بيتد المجاهتدين و التتزال ل، وقد اصبحت الخطتو  متن الستلوم التى نتا ناون وسيكل من غدامس ، درج   عن

 . "(12)المعار  في تقدم مستمر 

تما حظيت األحداث الحربية وانتصارات الليبيين بصداها الواسع االهتمام الكبير من قبل صحيفة )االستقالل( 
يدل علتى أن توجته الصتحيفة وأصتحابها كتان وهذا  –المار ذكره  –التي كانت لسان حال حزب العهد العراقي 

توجهتًا وطنيتًا وقوميتًا للوقتوف بوجته االستتعمار الغربتي فتتي كتل مكتان ، وعليته فقتد أوضتحت الصتحيفة حيثيتتات 
االحداث واالماتن التي تدور فيها رحى الحرب ، مؤكدة اهتمامها العميم بالقضية الليبيتة فحشتارت التى ميتادين 

ل( اتثتتر الصتتحف العراقيتتة متابعتتة وكانتتت صتتحيفة )االستتتقال .(13)فتتي ليبيتتا تتتدور وطبيعتتة المعتتار  التتتي كانتتت 
( األبيتار  االيطاليين نزلوا بجبهتة )وردت أنباء من بنغازي )برقة( تفيد أن أقد خبار الحرب في هذه الفترة ، فأل

( مقاتتتل ، وقتتد 1700كيلتتو متتترًا( فقتتابلهم المجاهتتد عمتتر المختتتار ومعتته ) 35التتتي تبعتتد عتتن بنغتتازي مستتافة )
نشتتب قتتتال بتتين الفتتريقين أستتتمر نحتتو يتتومين ، وفتتي اليتتوم الثالتتث تراجتتع االيطتتاليون تتتاركين الكثيتتر متتن القتلتتى 

 ةيثتمنباء أن االيطاليين جمعوا قواتهم فتي جبهتات )طلن بندقية ومدفعين ، وتفيد هذه األوالجرحى ومائة وعشري
رادوا مهاجمة )دور العبيد( فقابلهم أحد قادة المجاهدين ومعه أ، و  في الجبل األخضر اوكله   بنينة( –المرج   –
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رب التذين ( مقاتاًل ، وقد نشبت بين الفريقين معركة أستمرت خمس ساعات ، ولما وصل الخبر الى العت270)
يتوم حتتى انتهتت عمالهم وتوجهتوا التى نقطتة القتتال بستالحهم ، ولتم يمتض مستاء ذلتك الأ يعملون بالزراعة تركوا 

 .(14)المعركة وعاد العرب بالغنائم 

وردت صتتحيفة )نتتداء الشتتعب( نقتتاًل عتتن الصتتحف التركيتتة تفاصتتيل عتتن جهتتاد عمتتر المختتتار فتتي الجبتتل أكمتتا  
األخضتتر والتتذي كتتان مستتتمرًا فتتي مقاومتتته للقتتوات المحتلتتة . ويتتذكر أن الجبتتل األخضتتر كتتان واحتتدًا متتن أهتتم 

المقاومة الليبية . وتذكر ان المجاهد عمتر المختتار هتاجم القتوات االيطاليتة ، وقتد   المعاقل االستراتيجية لحركة
( 8( متتتن الفرستتتان تؤيتتتدهم )600( جنتتتدي متتتن الراجلتتتة و )2200تانتتتت االخيتتترة قتتتد أعتتتدت جيشتتتًا مؤلفتتتًا متتتن )

وانتهتى دبابات وسرب من الطائرات ، فجمتع عمتر المختتار قواتته وأمتر جنتوده بتالهجوم علتى القتوات االيطاليتة 
  . (15)ذلك بالفوز عليهم

الكثيتتتر متتتن المواضتتتيع المتعلقتتتة االختتتر  العراقيتتتة  وردت الصتتتحفأومنتتتذ بتتتدء الغتتتزو والعتتتدوان االيطتتتالي      
التتتي مارستتتها ايطاليتتا نحتتو الشتتعب الليبتتي فتتي المجتتاالت كافتتة ، وأظهتترت احتجاجاتهتتا المتواصتتلة  بتتاإلجراءات 

على صفحاتها ودعت الشعب العراقي التى الوقتوف بحتزم التى جانتب االشتقاء الليبيتين فتي محنتتهم تحتت وطتحة 
لهتا لليبيتا عنتدما احتالاالستعمار االيطالي ، فهذه صتحيفة )النجتاو( أبتدت أستفها علتى االعمتال االيطاليتة منتذ 

هلها الذين راحوا ضحية ذلك القصف الهمجتي ، أ الكثيفة على البالد دون مراعاة   طالق قنابلهاإبدأت مدافعها ب
وردت االخبار البرقية الهائلتة تخبتر  وذكرت الصحيفة مقااًل بهذا الشحن بعنوان )الفجائع الهائلة( تقول فيه : ))

طلقتت عليهتا المتدافع العظيمتة والقنابتل الناريتة أحاطت مركز الوالية )ليبيا( و أقد    ن المدافع االيطالية الهمجيةبا
الممنوعة وقد اشغلوها بعساترها ، فال حول وال قوة اال باهلل ، حيث أن هذا األمر يتحسف له عموم المسلمين((  

(16)  . 
صحيفة )االستقالل( الكثير من المقاالت الخاصتة بالمظتالم التتي ، و  (17))صد  االسالم(  ةنشرت صحيف  تما

 ،نتدلسن يعيتدوا متا فعلته االستبان فتي األأبلس وبرقة ، الذين كانوا يريدون في طرا  ةيطاليالاالسلطات  تقوم بها  
العديتد متن نها اتدت عليها عبتر أال إلية االيطالية كذبت هذه االخبار ن القنصأاالستقالل  أشارت صحيفة  فقد  

  المقاالت فندت تكذيبها وأظهرت للمأل أية وحشية يقاسيها اخواننا من المسلمين في تلك البقعة .
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خبتار التتي نشترتها الصتحف العراقيتة قنصتل ايطاليتا فتي بغتداد ، فقتد بعتث التى صتاحب صتحيفة أثارت هذه األ
)) ر يلوو بحن البعض يصتغي ال : االستقالل يقول : المرجو من حضرتكم نشر ما يلي ولكم الشكر سلفًا وق

خبار المنشورة في بعض الصحف حول فظائع وهمية في ليبيا ، فقنصل دولة ايطاليا في بغتداد يصترو الى األ
رسميًا بحن تلك االخبار هي مبتدعة ، وصورة من هذا التكذيب أرسلت من قنصل ايطاليا التى جميتع أصتحاب 

ل( بكتتل تواضتتع وذكتترت بحنهتتا نشتترت جتتزءًا ضتت ياًل جتتدًا ممتتا الصتتحف فتتي العتتراق (( فتترد ت صتتحيفة )االستتتقال
حدث في البالد العربية وهي لم تنشر أخبار المظاهرات العظمى التي حدثت في جميع انحاء فلسطين وسوريا 

طرابلستتيين مقيتتدة بالسالستتل رمتهتتا ويتتذكر جيتتدًا ستتعادة القنصتتل المحتتترم متتا نشتترته البرقيتتات متتن وجتتود جثتتث ال
جتراء التحقيتم خدمتة إالصتحف متن الحكومتة المصترية بوجتوب على الشاطئ المصتري ، وطلبتت مواج البحر  أ

ن يستتميه بعصتتر الحريتتة والنتتور ، وال نشتتك ان أر التتذي ال يخجتتل الوجتتل الغربتتي متتن فتتي هتتذا العصتت لإلنستتانية
تتي الواقعية ال الفظائع القنصل المحترم يعترف في بيانه المقتضب ال يقلل البتة من قيمة الحقائم الصحيحة و

شتاعة كهتذه بلغتت حتدًا عتن إذا كان حقًا يرغب في نفي إن يكون بيانه مفصاًل أارتكبت في ليبيا ، وكان عليه 
 .(18)اليقين ان لم يكن يقينًا (( 

بنشتتر نتتداء استتتغاثة ورستتالة فتتي جهتتاد طتترابلس الثتتائرة ومتتن  (19)وقامتتت صتتحيفة )صتتد  االستتتقالل(         
كمتا نشترت الصتحيفة  ،ستاحة الحترب وتحتت عنتوان )) طترابلس الغترب تصتارع االستتعباد فتي ستبيل الحريتة(( 

قون الراحتتة ودمتتاء دعتتوة للمستتلمين وملوكهتتا تتتدعوهم لنصتترة اختتوانهم وهتتي تقتتول : )) ايهتتا المستتلون كيتت  تتتتذو 
عراضتتهم تغتصتتب ، ايتتن ملتتو  العتترب فتتي الحجتتاز والجزيتترة ، ايتتن أربتتاب أ لهم تتقطتتع و وصتتاأاختتوانكم تهتتدر و 

يتن الشتعراء ، هتذه دمائنتا ستائلة وجثثنتا هامتدة فتي ستبيل أمتة ؟ حمية ، اين اربتاب الصتحف أدمغتة األالغيرة وال
 .(20)حريتنا (( 

وعلتتى أثتتر ذلتتك جتتاءت دعتتوة صتتحيفة )الصتترا  المستتتقيم( الدينيتتة للعتتراقيين بمقاطعتتة البضتتائع االيطاليتتة ردًا  
لتتتى إلتتدعوة نتتاحيتي التجتتتارة واالقتصتتاد . وتجتتتاوزت ا(21)ستتالمي إالهتتا الوحشتتتية التتتي نكتتب بهتتتا قطتتر  علتتى أعم
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ن الواجب على كل مسلم إطباء قائلين عديدة خطب فيها الخ ، فعقدت اجتماعات ي الثقافة والدراسة ايضاً ناحيت
 .(22)بوابها للطالب لتقضي على الثقافة العربية أطع المدارس االيطالية التي تفتح يقا نأ

نحتتتن  وجتتته أهتتتالي ستتتامراء دعتتتوة التتتى المستتتلمين فتتتي مشتتتارق االر  ومغاربهتتتا قتتتالوا فيهتتتا ))لتتتى جانتتتب ذلتتتك إ
ا خواننتتتتإفقتتتتراءه ونستتتتنجد بهتتتتم لمستتتتاعدة  وعلمتتتتاءه وتجتتتتاره والستتتامرائيون نستصتتتترخ العتتتتالم االستتتتالمي وملوكتتته 

لتتتى جميتتتع ملتتتو  العتتتالم المتمتتتدن عامتتتة والمستتتلمين إعظتتتم ونرفتتتع احتجاجنتتتا المستتتلمين وانقتتتاذهم متتتن الشتتتر  األ
متر ووضتع حتد جاء التوست  فتي األر ، يقوم بها االيطاليون ضد المسلمينخاصة على التصرفات الشنيعة التي  

برقيتتة احتجتتاج التتى جمعيتتة الشتتبان المستتلمين فتتي البصتترة  يمقتتد ت ، فضتتال عتتن ((  مشتتاتلهتتذه ال نهتتاءإلفاصتتل 
فيهتا علتى سياستة ايطاليتا المبنيتة علتى محتم العترب فتي  احتجتت متة العربيتة مم ، ومجلة األسكرتير عصبة األ

 . (23)العصبة في ايقاف عدوانها  تدخلب وطالبت ليبيا ، 
صتحيفة )صتد  التوطن( علتى ان  أتتدت واستمرت الصحف العراقية بمتابعتة االحتداث فتي ليبيتا، فقتد          
لتى أنته إشتارت أمتابعتة عمليتات التصتدي لالحتتالل و لتم يتثن حركتة المقاومتة الليبيتة عتن الشائكة سال   خ  األ

، عداءذي فرضه عليهم األلهذا الحصار ال و ييحسواأا بالرغم من ذلك استمر المجاهدون في مقاومتهم ولم يهنو 
 . (24)ما الشهادة إما الحرية و إوقرروا االستمرار حتى النهاية ، 

فهتذه صتحيفة )العتراق( تنقتل علتى لستان الصتحف  وقد نشرت الصحف خبر أسر المجاهتد عمتر المختتار ،
االيطالية التي ضجت لهذا الخبر وهي تقول انته تتم القتبض علتى الثتائر السنوستي وهتو اآلن فتي أستر الستلطة 
االيطالية وذلك عقب مصادمة وقعتت بينته وبتين القتوات االيطاليتة واعتبترت ذلتك نصترًا متا بعتده نصتر الرتبتا  

 . (25)ائد في تلك الفترة ، والذي كانت المقاومة تستمد قوتها من هذا الشيخ الجليل المقاومة الليبية بهذا الق
ومتابعتها لألحداث في ليبيا دليتل علتى وحتدة العراقية بعرضها  الصحف وفي ضوء ذلك نستطيع القول أن    

ختر بقتتدرات تتفمتن ختالل صتتحفها تتتابع و الشتتعب العراقتي  كتانذ ين ، إالجغرافيتا والتتاريخ واالنتمتاء بتتين الشتعبي
قتتديمهم التتدعم المتتادي فضتتال عتتن ت، جهتتة للتتدفاع عتتن حريتهتتا واستتتقاللها، وامكاناتهتتا فتتي المواالمقاومتتة الليبيتتة

عظتم أ هذه المواقف هي و  .راضيهمة االحتالل االيطالي وطرده من أمواجهجل من أ نالليبيي  خوانهموالمعنوي إل
 بحاجة الى مساندة للوقوف بوجه االستعمار البريطاني .كانوا ما قدمه العراقيون في فترة ، هم ايضًا 

  صدار الفتاوي في اثارة الناس للجهاد عن طريم إ والبد من االشارة الى دور رجال الدين والشعراء        
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مثتتل الشتتيخ محمتتد حستتين ال عربيتتة واستتالمية  ألر  المحتلتتة  ماستتية التتتي تتتدعوهم لمقاتلتتة التتدولوالقصتتائد الح
جميتتع العلمتتاء،  الجهتتاد فتتي الواليتتات العراقيتتة متتن قبتتل أعلتتن . وعليتته تاشتتف الغطتتاء دمحمتتد حبيتتب العبيتتدي

جتل عروبتة ليبيتا، لتقارب بين طبقات الشتعب متن أالقومي وا المظاهر الجديدة للوعي إلبرازوكانت هذه فرصة  
اية هللا محمد كاظم اليتزدي وشتيخ الشتريعة االصتفهاني فتتاوي دعتا فيهتا التى  الدينيفقد اصدر كل من المرجع 

صتتدر االصتتفهاني متتع الستتيد ابلس الغتترب، وكتتذلك ألتتذي استتتهدف طتتر االستتتعماري االيطتتالي االتصتتدي للنشتتا  
االحتتالل  اسماعيل الصدر والشيخ محمد تقي الشيرازي والشيخ محمد حستين المازنتدراني  بيانتا يستتنكرون فيته

عتدائهم االيطتاليين يالني بوجوب تطوع العرب لمحاربة أ صدر نقيب بغداد عبدالرحمن الكااليطالي لليبيا، كما أ
 (26) الغرب وانتهكوا حرمة التربة العربية فيها.الذين غزو طرابلس 

لتد  يتضح مما سبم ان الكفاو الوطني للشعب الليبي ضد االحتالل االيطالي اقترن بالكفتاو القتومي         
مر الذي يطرة االستعمارية البريطانية، األخر  وخاصة العراق على الرغم من خضوعها للساألقطار العربية األ

 الشعور القومي العربي ومصيره المشتر  . يؤكد على وحدة 
شرعت ايطاليا باالستيالء علتى أراضتي ليبيتا وتحويلهتا إلتى واليتة ايطاليتة يشتار إليهتا وعلى الرغم من ذلك      

تهجيتر الستكان استتمرت بسياستتها القائمتة علتى القتتل و  ، وQuarto Sporado" (27)"باستم "الشتاطئ الرابتع" 
ا أد  إلتى هجترة من أراضيهم وتمليكها للمهاجرين االيطاليين ومحاولة تجنيس السكان بالجنسية االيطاليتة، ممت

 .(28)1939حتى قيام الحرب العالمية الثانية عام سوريا السكان إلى مصر وتونس و 
دخلتتت ليبيتتا مرحلتتة جديتتدة متتن الحكتتم ، إذ خضتتعت برقتتة وطتترابلس لتتإلدارة البريطانيتتة 1943فتتي عتتام  

يطتتاليين. وهكتتذا وفتتزان لتتإلدارة العستتكرية الفرنستتية ولتتم يكتتن المستتتعمرون الجتتدد يختلفتتون عتتن المستتتعمرين اال
تحت استعمار جديتد فترق وحتدتها ولتم ي حقتم لهتا متا كانتت ترجتو متن استتقالل ووحتدة، بتل   أصبحت ليبيا ترزو

علتتتتى العكتتتتس تجتتتتزأت إلتتتتى ثتتتتالث منتتتتاطم منفصتتتتلة بعضتتتتها عتتتتن بعتتتتض تتتتتدار متتتتن المستتتتتعمرين البريطتتتتانيين 
التتتبالد لحالتتتة متتتن التتتتدهور والضتتتعف فتتتي بنيتهتتتا ، ونتيجتتتة لهتتتذا االحتتتتالل الثنتتتائي فقتتتد تعرضتتتت (29)والفرنستتتيين

االقتصتتادية واالجتماعيتتة والماليتتة والثقافيتتة والصتتحية، ولتتم تكتتن حالتتة التتبالد أفضتتل ممتتا كانتتت عليتته فتتي عهتتد 
لبريطتاني مباشترة ،وقتد تمثتل ، وقاد ذلك إلتى ظهتور النشتا  السياستي فتي التداخل بعتد االحتتالل ا(30)االيطاليين

النوادي الثقافية ثم انشاء األحزاب السياسية، مما شجع على عودة المهاجرين الليبيين من يته في انشاء  في بدا
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المهجتتر للمشتتاركة فتتي المطالبتتة باالستتتقالل والوحتتدة وكتتان علتتى رأس هتتؤالء العائتتدين محمتتد إدريتتس السنوستتي 
 . (31)(1957-1884)وبشير السعداوي ( 1890-1983)

 :م1948-1945 بجامعة الدول العربية    الليبيةموقف العراق من القضية  ًا:  ثاني
وانظمتتتة سياستتتية بعتتتد الحتتترب العالميتتتة  حظيتتتت قضتتتايا التحريتتتر المغاربيتتتة باهتمتتتام االقطتتتار العربيتتتة شتتتعوبا

يطالية والبريطانية واالستبانية للظاهرة االستعمارية الفرنسية والبريطانية واال ، على الرغم من خضوعها   األولى
ولقد كان لصالبة وصدق المواقف الشعبية في معظم االقطار العربية اثره فتي الضتغ  علتى االنظمتة الحاتمتة 

بنتتاء المغتترب واالستتناد المتتادي والمعنتتوي لكفتتاو أللتضتتامن والتحييتتد  والستتيما تلتتك الخاضتتعة لالحتتتالل البريطتتاني
يطالي واالسباني( وسياستته، والستيما فتي العتراق ومصتر وستوريا وفلستطين العربي ضد االحتالل )الفرنسي واال

جامعتتة التتتدول  تحستتتيسولبنتتان وبقيتتة االقطتتتار العربيتتة االختتتر  حتتتى نهايتتتة الحتترب العالميتتتة الثانيتتة. وقتتتد جتتاء 
العربيتة العربيتة ، بدايتة لتتداخل المواقتف الرستمية  لألقطتاروبداية المرحلة االستتقاللية  م1945العربية في عام 

متع المواقتف الشتعبية ، والستيما فتي كتل متن ستوريا ومصتر والعتراق، اذ بتدأت الحكومتات العربيتة بتالوقوف التتى 
جانتب الشتتعب وقتواه الوطنيتتة والتنديتد واالستتتنكار والتدعم لقضتتايا التحريتر المغتتاربي ستواء بشتتكل منفترد، او متتن 

لمنظمتتتات اوغيرهتتتا متتتن  حركتتتة عتتتدم االنحيتتتاز ختتتالل جامعتتتة التتتدول العربيتتتة ام عبتتتر منظمتتتة االمتتتم المتحتتتدة او
 .(32)االسيوية–االفريقية 

الشتغل ، كمتا اصتبحت أصبحت القضية الليبية بعد الحرب العالميتة الثانيتة موضتع مستاومات التدول الكبتر  
شتكلت ذ إ .كقضية عربية ودولية بعيد الحرب العالمية الثانية األحداث على مسرو   هامنذ ظهور الشاغل للعراق  
وهتتتي المؤسستتتة  ،نتتتواة للجامعتتتة العربيتتتة ردنالعربيتتتة الستتتعودية وستتتوريا ولبنتتتان واأل ، فضتتتال عتتتنمصتتتر والعتتتراق
وبتدأت أولتى  ،العالميتة الثانيتة ب الحتر  إبتانم 1944ستكندريةعتن قيامهتا وفقتا لبرتوكتول األ  أعلتناالتحادية التي  

 .(33)من العام التالي مارساذار/ 22اجتماعاتها رسميا في 
التدفاع عتن مهمتة كان من مهامها االضتطالع بمنذ البداية وانطالقا من الملحم الخاص بميثاق الجامعة و  

تصتتتدرت قتتتد ن تكتتتون القضتتتية الليبيتتتة أا يوبتتتديه ،القضتتتايا العربيتتتة وتعزيتتتز التواصتتتل العربتتتي واالتحتتتاد العربتتتي
بعتتد انتهتتاء نفستتهم أالعتترب وجتتد لقتتد . و م1945هتتا ستتنة أوزار اهتمامتتات الجامعتتة الوليتتدة عنتتدما وضتتعت الحتترب 

 ،يتتتةإنجليز ى مستتتتعمرة فرنستتتية إلتتتيتتتة إيطالن ليبيتتتا تحولتتتت متتتن مستتتتعمرة أمعضتتتلة قانونيتتتة صتتترفة  أمتتتامالحتتترب 
ستتباب بقتتاء القتتوات ومنحهتتا االستتتقالل عنتتدما زالتتت أ هتتاهلمستتحلة تتتر  ليبيتتا ألختتذت التتدول الغربيتتة تتلكتتح فتتي وأ

 .(34)لى حد كبير عند الساسة العراقيينإ كانت متقاربة والتوجهات الشعور  ،ر  الليبيةة على األجنبياأل
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تانت هذه المرحلة األولى التي وجد العرب أنفستهم فيهتا فتي مواجهتة التدول الكبتر  حتول مستتقبل ليبيتا بتين 
م عقتد 1945فبرايرشتبا / 14مطرقة المطالب الليبية والمصرية وبين سندان المصتالح الدوليتة المتشتابكة، ففتي

عرضتتوا متتن ضتتمن أشتتغاله الطلبتتتات وزراء خارجيتتة التتدول األعضتتاء فتتي الجامعتتة العربيتتة متتؤتمرا بالقتتاهرة است
المقدمة من بعض الشخصيات الليبية لالنضمام للجامعة العربية، والتي دعوا فيها الزعماء العرب للوقوف إلى 
جانبهم وتبنتي قضتيتهم، وإرستال متذكرة إلتى مجلتس وزراء خارجيتة التدول الكبتر  لشترو متا يتمنتاه الليبيتون وهتو 

 .(35)حت ربقة االحتالل األجنبيالحرية واالستقالل، وعدم البقاء ت
إلتتتى مستتتامع العتتترب ر بتتتة التتتدول الكبتتتر  المنتصتتترة علتتتى دول المحتتتور فتتتي إطتتتالق جولتتتة  وصتتتل ومتتتا إن

م حتتتى بتتدأت مصتتر والعتتراق والجامعتتة العربيتتة فتتي اتختتاذ خطتتوات إليصتتال 1945ستتبتمبرايلول/مباحثتتات فتتي 
المطالب الليبيتة والعربيتة للمجتمتع التدولي. وعلتى هتذا األستاس أرستل عبتد الترحمن عتزام األمتين العتام للجامعتة 

والعتتتراق  العربيتتتة متتتذكرة إلتتتى التتتدول األعضتتتاء فتتتي الجامعتتتة العربيتتتة)لبنان وستتتوريا والستتتعودية ومصتتتر والتتتيمن
واألردن( شتتدد فيهتتا علتتى ضتترورة بلتتورة موقتتف عربتتي يضتتمن استتتقالل التتبالد الليبيتتة وعتتدم تفتيتهتتا أو وضتتعها 
تحت الوصاية األجنبية؛ لذا وجب العمل على تحقيم أماني أهلها في نيل الحرية واالستقالل، وأن يستتفتوا فتي 

  .(36)شكل النظام السياسي الذي يرغبونه
العتتراق فإنته كتتان ستباقا لمطالبتتة التدول الكبتتر  بضترورة متتنح ليبيتا استتتقاللها، داعيتا فتتي  فامتا بالنستتبة لموقت

ذات الوقت جامعة الدول العربية لتبني موقفته ومستاندته، مقرونتا باتصتاالت مكثفتة متع التدول الكبتر  إلقناعهتا 
. وطلبتت الحكومتة العراقيتة متن أمتين الجامعتة (37)بشرعية وقانونيتة استتقالل لليبيتا المستتعمرة اإليطاليتة الستابقة

العربيتتة بضتترورة مفاتحتتة بريطانيتتا التتتي هتتي عضتتو فتتي مجلتتس األمتتن التتدولي لتتذات الغتتر ، واغتتتنم الستتفير 
م ليطلب منه مناقشة القضتية الليبيتة 1945سبتمبرايلول/العراقي فرصة لقائه الوزير الروسي المفو  بالقاهرة 

وجتته العتتراق متذكرة لمتتؤتمر وزراء خارجيتة التتدول الكبتتر   كمتا. (38)منته تحييتتدهامتع حكومتتة بتالده بعتتد أن طلتتب 
م، مبتتتترزا موقتتتتف العتتتتراق والشتتتتعب العراقتتتتي والعتتتترب متتتتن قضتتتتية ليبيتتتتا، وأنهتتتتم 1945ستتتتبتمبرايلول/فتتتي أواختتتتر 

حريصتتون علتتى أن تنتتال استتتقاللها ووحتتدتها وفتتم ميثتتاق األمتتم المتحتتدة، مشتتددا علتتى أن العتتراق يتترفض عتتودة 
ليا لحكم هذه البالد، ويحمل العراق إجراء استفتاء عام في ليبيا؛ ليقرر الليبيون من خالله نتوع نظتام الحكتم إيطا

 . (39)الذي يرتضونه
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م تحتتدث 1945نوفمبرتشترين الثتاني/7وعنتد افتتتاو الجلستة الثالثتة لمجلتس الجامعتة العربيتة المنعقتد بتتاريخ 
تحستتين العستتتكري التتتوزير العراقتتي المفتتتو  فتتتي مصتتتر مشتتددا علتتتى أن قضتتتية ليبيتتتا ال تقتتل شتتتحنا عتتتن قضتتتية 

 .(40)فلسطين، ويجب أن تقوم الجامعة بدور هام لنصرتها
م وضعت القضية الليبية 1945ديسمبرتانون االول/4وفي االجتماع العادي لمجلس الجامعة الثاني بتاريخ

علتتتى جتتتدول األعمتتتال، واتختتتذ قتتترار بقبتتتول كتتتل المقترحتتتات التتتتي تضتتتمنتها المتتتذكرات العربيتتتة لتحييتتتد ألول متتترة 
. وفي هذا االجتماع أعاد عزام الثناء (41)استقالل ليبيا أو وضعها تحت وصاية مصر أو جامعة الدول العربية

رجيتتة التدول الكبتر ، وأجمتتع والتحييتد لمتا قامتتت بته التدول األعضتتاء بالجامعتة متن توجيتته متذكرات إلتى وزراء خا
الجميع على تحييد الليبيين في نيل االستقالل، وكلف مجلس الجامعة األمين العام لالتصال ببريطانيا وافهامها 

وفيمتتتا يختتو التتتدور العربتتتي تجتتتاه .(42)بانزعتتاج وستتتخ  العتتترب والليبيتتين متتتن قستتتوة حكمهتتتا العستتكري فتتتي ليبيتتتا
ات مجلتتس خارجيتتة التتدول الكبتتار فتتإن القطتترين العتتربيين مصتتر مفاوضتتات الصتتلح، والتتتي تزامنتتت متتع اجتماعتت

كتان الدولتة العربيتة الوحيتدة التتي  ألنتهالعتراق خاصتة و  والعراق قد دعيتا رستميا للمشتاركة فتي جلستاتها األخيترة،
وعلتتى التترغم متتن أن الجامعتتة العربيتتة لتتم تتتدع . (43)اعلنتتت الحتترب علتتى ايطاليتتا اثنتتاء الحتترب العالميتتة الثانيتتة 

تمؤسستتة للغتتر  ذاتتته لكنهتتا لتتم تكتتن بمعتتزل عتتن متابعتتة القضتتية وعتتن قتترب. ففتتي هتتذه المرحلتتة كتتان موقتتف 
والجامعتتة العربيتتة نشتتطا للغايتتة، فقتتد دأبتتت علتتى االتصتتال بالتتدول الكبتتر  فتتراد  أو عتتن طريتتم مجلتتس وزراء 

م قتررت 1946أبريل/نيستان18خارجيتها، على أساس أن لهم دور فعال فتي مباحثتات الصتلح. لتذا فإنته بتتاريخ
الجامعتتة العربيتتة بعتتد مشتتاورات مكثفتتة جتترت بتتين أعضتتائها إرستتال متتذكرة إلتتى التتدول المجتمعتتة ببتتاريس باستتم 
الجامعة العربية، أتدت فيها على القرار الذي اتخذته الجامعة بشحن استقالل ليبيتا ووحتدتها واستتفتاء أهلهتا فتي 

شتتراف الجامعتتة العربيتتة، وفتتي حالتتة تطبيتتم نظتتام الوصتتاية شتتكل نظتتام الحكتتم وأن يكتتون هتتذا االستتتفتاء تحتتت إ
فالجامعتتة هتتي المخولتتة بالقيتتام بتتذلك، وناشتتدت المجتمعتتين فتتي مجلتتس وزراء خارجيتتة التتدول الكبتتر  النظتتر فتتي 
قضية الشعب الليبي بمنظار العدل، مشددة على أن الليبيين يرفضون عودة االحتتالل اإليطتالي، وأن الجامعتة 

 .(44)في هذا الشحنالعربية تؤيدهم 
م، وجتاءت القمتة 1946متايوايار/ 29-28عقدت القمة العربيتة األولتى ببلتدة أنشتاص شتمالي القتاهرة يتومي

تلبية لدعوة الملك فاروق لملو  ورؤساء الدول العربية، حيث ألقى خطابا في المجتمعين، دعا فيه العترب إلتى 
مير محمد ادريتس السنوستي قتد أرستل فتي وقتت ستابم كان األقد و هذا  التعاون ضد المخططات االستعمارية، 
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والدور الذي لعبه الشعب الليبي والتضتحيات التتي  مذكرة إلى رؤساء الحكومات العربية تناولت الحالة في ليبيا
مقترحتتتا عقتتتتد جلستتتتة خاصتتتة لتتتتوزراء الخارجيتتتتة العتتتترب  تكبتتتدها فتتتتي ستتتتبيل الحصتتتول علتتتتى حريتتتتته و استتتتتقالله

 ختتالل تلتتك القمتتةو الستتتعرا  قضتتيتها ورستتم خطتتة يتفتتم عليهتتا قبتتل وصتتول لجنتتة االستتتفتاء الدوليتتة إلتتى ليبيتتا 
، وأن يعهتد لمصتر برعايتة أي حكومتة تقتوم فتي ووحتدة ترابهتا  اتفم فيه المجتمعون على ضرورة استقالل ليبيتا

أيتدوا متا تقتوم بته مصتر متن خطتوات ليكتون لهتا كلمتة فتي تحديتد  وفتي ذات الوقتت ماديتا  بيا ومعاونتها أدبيتا و لي
 .(45)مستقبل ليبيا، وما كان تعده الدول الكبر  من مشاريع لحل القضية الليبية

بعتتد مضتتي عشتترة أيتتام فقتت  علتتى القمتتة العربيتتة فتتي أنشتتاص عقتتد مجلتتس الجامعتتة العربيتتة جلستتته ببلتتودان  
بتتتد التتترحمن عتتتزام المنتتتدوبين العتتترب بنيتتتات التتتدول الكبتتتر  بنتتتاء علتتتى اقتتتتراو إنجليتتتزي الستتتورية، حيتتتث أبلتتت  ع

بالخصوص إرسال لجنة تحقيم دولية إلى ليبيا، لمعرفة ر بات سكانها، ودراسة األوضتاع عتن كثتب، فتقتدمت 
أمتتين  مصتتر تؤيتتدها العتتراق بتتاقتراو ألن يكتتون للجامعتتة العربيتتة منتتدوب فتتي هتتذه اللجنتتة، أو علتتى األقتتل يقتتوم

 .(46)الجامعة بواسطة ممثلين خاصين بمراقبة سير التحقيم
م إلتتى 1946يونيتتو 10وبنتتاء علتتى هتتذا االجتمتتاع أرستتلت األمانتتة العامتتة للجامعتتة برقيتتة متتن بلتتودان بتتتاريخ 

التتدول العظمتتى أتتتدت فيهتتا علتتى أنتته للجامعتتة الحتتم فتتي االشتتترا  فتتي أي لجنتتة تنشتتح للتحقيتتم فتتي المطالتتب 
 .(47)تحا  الجامعة بمواعيد سفر اللجنة وباإلجراءات التي ستعتمدها خالل التحقيمالليبية، وأن 

وقتترر مجلتتتس الجامعتتتة متتن جانبتتته تكتتتوين لجنتتتة مصتتغرة متتتن أعضتتتائه، لمراقبتتتة الحالتتة فتتتي ليبيتتتا والمستتتحلة  
إحاطتة مجلتس الليبية، وتقديم ما تراه من اقتراحات، وقد أنتي  بتاألمين العتام للجامعتة متابعتة ستير هتذه اللجنتة و 

 .(48)الجامعة بنتائج عملها
أسلفنا القول بحنه كان من بين المدعوين لحضور جلسات مؤتمر الصلح في مراحلهتا المتقدمتة مصتر   اوكم

والعتراق، لتذا فتإن الجامعتة العربيتة ومتن ختالل التنستيم متع هتذين البلتدين قتد كلفتت وفتديهما بنقتل وجهتة النظتر 
ل السماو لهما بالمشاركة في العربية للمجتمعين بمؤتمر الصلح بباريس، حيث أبديا حماسا في هذه المهمة حا

 . (49)م وما بعدها1946سبتمبر–الجلسات المنعقدة في أغسطس 
واذا كان العراق قد دعي للمشاركة في المفاوضات باقتراو إنجليزي ولكن اقتصر النقاش بين الدول الكبتر  

 ،(50)فق  روسيا وبريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية والصين في مباحثات الصلح
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 خطابتتهوزيتتر الخارجيتتة، حيتتث أوضتتح فتتي أمتتا العتتراق فقتتد مثلهتتا فتتي متتؤتمر الصتتلح محمتتد فاضتتل الجمتتالي 
والذي استهله بعر  الدوافع التتي  1946ايلول/سبتمبر6في  في قصر لوكسمبورغ في باريس  أمام المجتمعين
؛ (51)التتام متنح ليبيتا استتقاللهاثتم طالتب الحكومتة االيطاليتة  ، نتذا الحترب علتى ايطاليتا    إلعالندفعت العراق  

نظتترا للتضتتحيات الجستتام التتتي قتتدمها الشتتعب الليبتتي إبتتان حقبتتة االستتتعمار، واستتتغل التتوزير العراقتتي العالقتتة 
الحميمة التي كانت تربطه بالقيادات الليبية التي كانت حاضرة في باريس للتقريب بين وجهات نظرها، والعمل 

قتتدم مندوبتته ، كمتتا (52)ليبيتتا، وتعهتتد التتوزير بتتدعم العتتراق القضتتية الليبيتتة ماديتتا ومعنويتتاستتويا متتن أجتتل استتتقالل 
م متتذكرة شتتدد فيهتتا علتتى أن إيطاليتتا 1946ديستتمبرتتتانون االول/12تحستتين العستتكري بتتتاريخ العربيتتة بالجامعتتة 

يكتتتون لمجلتتتس يجتتتب أن تعتتتترف باستتتتقالل ليبيتتتا كشتتتر  إلقامتتتة عالقتتتات دبلوماستتتية متتتع أي دولتتتة عربيتتتة، وأن 
الوزراء العرب دور بالخصوص في اإلشراف على هذه العالقتات، وعللتت هتذا بتاإلجراءات التتي نفتذتها إيطاليتا 
وتحركاتها األخيرة بخصوص القضية الليبية بما في ذلك تشجيع الهجرة والر بة في العودة الستعمار ليبيتا متن 

 .(53)جديد 
، نظتترا ألن إيطاليتتا تحستتين العستتكري لجامعتتة علتتى متتا ذكتتره وعنتتدما اعتتتر  بعتتض الخبتتراء القتتانونيين فتتي ا

تنازلت عن مستعمراتها بمتا فتي ذلتك ليبيتا، تتدخل عبتد الترحمن عتزام وعتر  علتى مجلتس الجامعتة تبنتي قترار 
يسمح للدول األعضاء بالجامعة بإقامة عالقات دبلوماستية متع الدولتة اإليطاليتة باستتثناء العتراق، علتى اعتبتار 

 . (54)م1939قد أعلن الحرب على إيطاليا منذ عام أن العراق كان
لقتتتد كانتتتت القضتتتايا المعروضتتتة علتتتى متتتؤتمر الصتتتلح التتتدولي كثيتتترة ومتشتتتعبة، يضتتتلها خالفتتتات وتضتتتارب 

وحتتتتتتتتى 1946ينتتتتتتتاير منتتتتتتتذ كتتتتتتتانون الثتتتتتتتاني/المصتتتتتتتالح، وبالتتتتتتتتالي استتتتتتتتمر فتتتتتتتي عقتتتتتتتد اجتماعتتتتتتتات متقطعتتتتتتتة 
ية مساحة زمنية كبيرة، لكن الجدل كان يتمحور حول م، ولم يخصو المؤتمر للقضية الليب1947فبرايرشبا /

مصير المستعمرات اإليطالية بعد إبرام الصلح مع إيطاليا، وتنتازل األخيترة عتن ممتلكاتهتا االستتعمارية الستابقة 
 م.1947فبراير 10بما فيها ليبيا، وهو ما نصت عليه معاهدة الصلح

للنظر في  ختر التطتورات العربية مجلس الجامعة   جتمعيروت افي بم  1947أتتوبرتشرين االول/  15وفي  
علتتى الستتاحة العربيتتة، وتصتتدرت القضتتية الليبيتتة االهتمتتام وخاصتتة بعتتدما عتترف العتترب بتتحن إيطاليتتا قتتد طالبتتت 
بضرورة إرجاع المستعمرات السابقة إليها، ألنها األقدر علتى حتل مشتاتلها بحكتم الخبترة. وفتي هتذه التدورة أبلت  

م مجلس الجامعة بنتتائج زيارتته للواليتات المتحتدة األمريكيتة فتي ستبتمبر الفائتت وأنته فشتل فتي عبد الرحمن عزا
إقنتتتاع المستتت ولين األمتتتريكيين بإشتتترا  الجامعتتتة فتتتي لجنتتتة التحقيتتتم، وأمتتتا الستتتيد كامتتتل عبتتتد التتترحيم عضتتتو وفتتتد 
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اعتبتار أنهتا قضتية الحكومة المصرية فقد طلب من مجلس الجامعة أن يولي اهتماما خاصا بقضية ليبيتا علتى 
. كمتتا عتتر  الوفتتد المصتتري الحتتل العستتكري لحتتل القضتتية الليبيتتة ومستتاعدة (55)حساستتة، وتستتتلزم حتتال عتتاجال

المقاومتتة الليبيتتة بالستتالو لتحقيتتم األمتتاني الليبيتتة، وختتالل مناقشتتات مطولتتة تتتم معارضتتة الفكتترة بشتتدة متتن قبتتل 
تشجيع أية مقاومة مسلحة في ليبيا، إذا تتحخر حتل  العراق واألردن، فعدل االقتراو المصري لينو ضمنا على

 . (56)القضية الليبية أو جاء الحل خالف توقعات الليبيين
أما رئيس الوفد العراقي فحشتار فتي كلمتته أمتام مجلتس الجامعتة إلتى أن حكومتة بتالده قتدمت طلبتا لبريطانيتا 

متنح ليبيتا االستتقالل الفتوري، وفعلتت  يوجب أخذ وجهة النظر العراقية في الموضتوع الليبتي، والتتي تتنو علتى
 .(57)الشيء ذاته مع سكرتارية المؤتمر العام للصلح

 1946التتذي عقتتد فتتي بتتاريس فتتي  ب/أغستتطس توصتتيات معاهتتدة الصتلح  طبيتتمالتتدول الكبتتر  فتتي تفشتلت 
و فتر  أجتزاء أ ةلتى ثالثتإن كتان الختالف فتي كي يتة تقستيمها إو  ،الخالفات حتول مستتقبل التبالد الليبيتة  بسبب 

 ،لتى ليبيتاإو اللجنة الرباعية ألجنة عرفت باسم لجنة التحقيم  إرسالوجب اتفاقا بأمما    ؛الوصاية الدولية عليها
 .(58)خارجية الدول الكبر  السالفة الذكر  التخاذ القرار المناسب حينها وزراءلى مجلس إوتقديم تقريرها 

لم يكن للموقف العربي أثر فعال يذكر على سير عمتل لجنتة التحقيتم وال أي أثتر فتي التقريتر التذي رفعتته  
ليته إلى مجلس خارجية الدول الكبر ، ومن حسن الحظ أن التوصيات التي أقرتها اللجنتة فتي تقريرهتا المشتار إ

تانتتت محتتل ختتالف بتتين التتدول الكبتتر ، ولمتتا كتتان األمتتر علتتى هتتذا المنتتوال فقتتد احتتتكم الكبتتار للحتتل اآلختتر، 
والمتضتتمن إحالتتة القضتتية للجمعيتتة العامتتة لألمتتم المتحتتدة؛ لتتذا قتترر مجلتتس وزراء خارجيتتة التتدول الكبتتر  إحالتتة 

 .(59)4819سبتمبرايلول/15الموضوع إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ
 شتتتهرين ونصتتتف تقريبتتتا،وقضتتتت فيهتتتا  ،م1948متتتارس اذار/ 6فتتتي وصتتتلت لجنتتتة التحقيتتتم الرباعيتتتة ليبيتتتا 

ن أهتم متا جتاء فيته أ وقدمت اللجنة تقريرهتا إلتى وكتالء وزراء الخارجيتة فتي  ختر يوليتو متن الستنة نفستها، ومتن 
 نهتتتم ينشتتتدون الحريتتتةأو  ،يتتتةنجليز الفرنستتتية واإل اإلدارتتتتينأو بقتتتاء  ،يتتتةيطالالليبيتتتين ال يقبلتتتون عتتتودة الستتتيادة اإل

 والتتتبعض  ،اثتتتي عتتتائلي سنوستتتير متتتنهم متتتن يفضتتل وجتتتود حكتتتم و  نأو  ،للجامعتتتة العربيتتتة واالنضتتتمامواالستتتقالل 
األقتاليم الليبيتتة تعتمتتد ن أو  ،يتتةيطالالستتيادة اإل عتودةة تنشتتد جنبيتاألاليهوديتتة و  أن األقليتتات و  ،المبتدأيعتار  هتتذا 

 .(60)االستقالل بذاتهمنها قليم إال يستطيع بمعنى أنه  ،اقتصاديات بعضها البعض على 
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حالتتة القضتتية إفتقتترر  ،لجنتتة التحقيتتمورد فتتي تقريتتر علتتى متتا مجلتتس وزراء خارجيتتة التتدول الكبتتر  لتتم يتفتتم 
 .(61) ،م1948سنة صي المتحدة منذ  مملأللى الجمعية العامة إالليبية والدفع بها 

فتتتي غالبهتتتا أستتتيرة  وكانتتتت المواقتتتف العراقيتتتة ،صتتتعدةأالقضتتتية الليبيتتتة علتتتى عتتتدة  إزاءي التتتدور العراقتتتتتتتوزع 
والمصتالح الضتيقة والتنتافس العربتي  ،القضية الليبيتة متن جانتب  إزاءما يقرره الكبار األطماع الدولية في ليبيا و 

بعضتتها  وهتتذه الجوانتتب بتتتداخلها متتع .ثالتتث يتتة متتن جانتتب الليب - والخالفتتات الليبيتتة ،العربتتي متتن جانتتب ثتتان -
 .البعض كيفت دور العراق أثناء مساندته للقضية الليبية في جامعة الدول العربية ومنظمة األمم المتحدة

  :م1952-1949 المتحدة مماألروقة أب القضية الليبية : الدور العراقي في دعم ثالثاً 
 م،1948ستبتمبر21مرة في اجتماع الجمعية العامة فتي التدورة الثالثتة ببتاريس  ألولعرضت القضية الليبية  

فتي اجتماعتات ف .1949ايار/متايو 18ضمن جدول أعمال الجمعية التتي استتمرت حتتى القضية    وضعوتقرر  
 ،المتحتتدة بقتتوة استتتقالل ليبيتتا متتماألفتتي هي تتة العتتراق  أيتتد ممثتتلم 1949متتايوايار/ –بريل أنيستتان/الجمعيتتة فتتي 

ولمواجهتتتتة  ،كانتتتت الدبلوماستتتية العراقيتتتة فتتتي تنستتتتيم متتتع الدبلوماستتتية المصتتترية للتتتتدفاع عتتتن القضتتتية الليبيتتتةو 
هاجمتتتت الحكومتتتة العراقيتتتة ، يتتتةيطالاإلضتتتع ليبيتتتا تحتتتت الوصتتتاية بو فتتتي األمتتتم المتحتتتدة يتتتة يطالالتحركتتتات اإل

، وطلبتت الوصتايةموضتوع التي نشترت فتي بعتض الصتحف العربيتة حتول  ييطالالخارجية اإلوزير تصريحات  
وعتدم قبتول  ،عبر الممثل العراقي من الجامعتة العربيتة إبتالغ التدول العربيتة بوجتوب مقاطعتة إيطاليتا دبلوماستيا

 . (62)فكرة الوصاية شكال ومضمونا
متتع  اتصتتاالت ألمم المتحتتدة بتتاالعتتراق ممثتتل جتتر  أو  ،تقستتيم ليبيتتا العتتراق فكتترة علتتى الصتتعيد نفستته عتتار  و 

 ،ن مصتالحهم فتي خطترحبت إيتاهممثل بريطانيا وروسيا مذكرا  الكبر   لدولممثلي االدول النامية و بعض ممثلي  
التتدول العربيتتة  حتتد إإشتترا  ضتترورة  علتتىوحاثتتا  ،عربيتتة فتتي قضتتية ليبيتتاحتتال اتختتاذ مواقتتف مغتتايرة للر بتتات ال

 . (63)ةليبيال مشكلةللحل إليجاد  المقترحةاألممية لجنة الالمستقلة في 
نظتترا للتترفض العربتتي للمبتتدأ الوصتتاية ولتعتتدد مشتتاريع لقتتي االقتتتراو العراقتتي قبتتوال لتتد  األوستتا  األمميتتة، ف

كلت    المقدمة لحل المشكلةالقرارات   وهتي: )بريطانيتا، أمريكتا، األرجنتتين،  خمسة عشرة دولتةمكونة من لجنة  ش 
استراليا، شيلي، الدانمر ، مصر، إثيوبيا، فرنسا، الهند، العراق، المكسيك،، جنوب إفريقيا، االتحتاد الستوفيتي، 

اللجنتتتة  أمتتتامن مشتتاريع القتتترارات المطروحتتتة إيجتتتاد صتتتيغة توافقيتتتة بتتتيمهمتتة  اللجنتتتةوأوكتتتل إلتتتى هتتتذه ، البرازيتتل(
 .(64)المتحدة مملألالتابعة  السياسية
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العتترب منشتتغلين كتتان المتحتتدة و  متتملألروقتتة الجمعيتتة العامتتة أفتتي  جاريتتةكانتتت المناقشتتات  وفتتي غضتتون متتا
 ،ستفورزا -بتيفنعترف باستم مشتروع  ،لحتل المشتكل الليبتيمشروع أعلنت بريطانيا وإيطاليا عن بالقضية الليبية  

، م بلنتتدن1949متايوايار/8ايوزيترا خارجيتة البلتدين بتاريختي صتتاغه إيطتال ي إنجليتز اتفتاق  المشتروع فتي شتكلهو 
، وإدارة طتتترابلس ، وأختتتر  إيطاليتتتة فتتتيبرقتتتةإدارة بريطانيتتتة فتتتي  ،دارات ثتتتالث إ إلتتتىم ليبيتتتا يقستتتت وفتتتي مضتتتمونه

مريكتتا ألتتى جانتتب التتدول التتثالث ممتتثال عتتن إمجلتتس وصتتاية يضتتم المشتتروع تشتتكيل واقتتترو  ،فتتزانفرنستتية فتتي 
 . (65)م1951سنة حتى تكون ليبيا جاهزة لمنحها االستقالل في مدة ال تتجاوز نهايةودولة عربية 

احتتدم م واصلت اللجنة السياستية األولتى بتاألمم المتحتدة مناقشتة القضتية الليبيتة، و 1949مايوايار/9في يوم
المشتكلة متتن الجمعيتة العامتتة  اللجنتتةالعتراق التتتي اتهمتت بعثتتة هاجمتته ف ؛ستتفورزا -بتيفن النقتاش حتول مشتتروع 

(66)ختتتر  كافتتتة مشتتتاريع القتتترارات األ تجاهتتتلبالمتحتتتدة  متتتملأل
نيابتتتة عتتتن التتتدول العربيتتتة كمتتتا قتتتدم الوفتتتد العراقتتتي  .

يقضتي بمتنح ليبيتا االستتقالل فتورا، اال ان المشتروع رفتض بعتد االقتتراع عليته بعتد تصتويت   مضاد   مشروع قرار
 -ة االستتتيوية(دولتتة عتتتن التصتتويت، وقتتد ايتتتدت القتترار الكتلتت8( دولتتتة ،وامتنتتاع)20( دولتتة ضتتده وموافقتتة )22)

 (67) لكومنولث.با وعارضته امريكا وفرنسا وبريطانيا ودول امريكيا الالتينية واو ور االفريقية ودول شرق أ
 الليبيتين ومتذكرا بمجهتود  ،فتي االستتقالل ووحتدة أراضتيهاليبيتا مندوب العراق على حتم شدد السيد ممتاز  و  

ن ليبيتتتا يضتتتمن حوطالتتتب بضتتترورة اتختتتاد قتتترار بشتتت ،الحربتتتي فتتتي نصتتترة الحلفتتتاء علتتتى المحتتتور ختتتالل الحتتترب 
يفقتد الليبيتين الثقتة بتل و  ،الوضع السياسي في ليبياسيربك األمر هذا   حدوث العكس فإنوفي حالة    ،االستقالل

 .(68)في األمم المتحدة
، وبستتبب االتصتتاالت التتتي إصتترار منتتدوب العتتراق علتتى موقفتته تؤيتتده مصتتر وجامعتتة التتدول العربيتتة أمتتامو 

القضتتية  أطتترافالمتحتتدة متتع الكثيتتر متتن  متتمعبتتد التترحمن عتتزام داختتل أروقتتة األأجراهتتا األمتتين العتتام للجامعتتة 
يتا متن العتودة مجتددا إيطالوعتدم تمكتين  ،االستتقالل ليبيتامتنح معظم الدول األعضاء بترفض المشتروع و طالبت  

، في حين بتادر الوفتد العراقتي بتقتديم مشتروع قترار يقضتي بمتنح ليبيتا استتقاللها فتورا، لكنته لرفض الليبيين لذلك
 م1949مايوايار/17وفي يوم.(69)ي اللجنة المشكلة للنظر في القضية الليبيةرفض من قبل بقية األعضاء ف

ولكنه لتم  ،بسبب المطالب اإليطالية واإلنجليزيةجلسة للتصويت على المشروع   جراءإل  اضطرت األمم المتحدة
 . (70)يحز على األصوات المطلوبة إلقراره فحصبح ملغيا
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عبتد الترحمن  استتغل م1949 ستبتمبر ايلتول/30المتحتدة  متمألالعامتة ل جلسات الجمعيتةاقتراب انعقاد   معو 
دعوة األمم المتحدة وزارة الخارجية المصرية للعمل على إيفاد وفد من ممثلي الشعب الليبي وهي ة تحريتر عزام  

العامة، متضمنة اإلصرار ، فشرع في تهي ة الوفود الليبية لتقول كلمتها في الجمعية (71)ليبيا إلى األمم المتحدة
على االستقالل والوحدة لكامل التراب الليبي، وإبعادا ألي نفود أجنبي في هذا البلد، تم ذلك بالتنسيم متع وزارة 
الخارجيتتة المصتترية التتتي أشتترفت علتتى تتتحلي  الوفتتد المشتتار  وقتتدمت لتته التتدعم والمستتاعدة الماليتتة واالستشتتارية 

 .(72)الالزمة
يس، فوجتتد العتترب أنفستتهم ستتكعقتتاد جلستتات األمتتم المتحتتدة بليتتك سمقتتر انإلتتى ليبيتتا  تحريتتروصتتل وفتتد هي تتة 

ها خالل المناقشات المستتعرة فتي األمتم المتحتدة أمتام أزمتة قديمتة جديتدة، أال وهتي وجتود ثالثتة وفتود ليبيتة أحتد 
 عن برقة واآلخران عن طرابلس.

المتحدة محمتد فاضتل الجمتالي التذي جمتع الوفتود تعزي بعض المصادر الفضل للمندوب العراقي في األمم 
الثالثتتة بحضتتور المنتتدوب البريطتتاني وشخصتتيات رفيعتتة علتتى محدبتتة عشتتاء فتتي مقتتر إقامتتته، وأقتتنعهم بتوقيتتع 
متتذكرة باستتم الوفتتد الليبتتي الموحتتد التتذي يستتعى الستتتقالل وحريتتة بتتالده لتتيس إال، وقتتد قبتتل الجميتتع ووافقتتوا علتتى 

 . (73)ضاهوشرعوا في العمل بمقت  ،ذلك
 ،م1949نوفمبر تشتتترين الثتتتاني/حتتتتى  المتحتتدة متتتمالتتتدورة الرابعتتة للجمعيتتتة العامتتتة لألاجتماعتتتات ستتتمرت او 

قتتد فرضتت المجتتادالت وتبتاين اآلراء واختتتالف المصتتالح و  يتة حتتول ليبيتا،مماألة متن المناقشتتات األخيتتر مرحلتة ال
العتراق ومصتر  افمنتدوبوانعكتس هتذا علتى الموقتف العربتي،   ،جتماعات حتول القضتيةتلك االالدولية نفسها في  

وهنا  من يرفض ذلك من قبل الدول الكبر   ،االستقاللالليبية بمنح البالد باسم الجامعة العربية ن  ايطالبتانا  
 . (74)عليها فر  الوصايةضرورة وير  

مشتاركة ممثتل إيطاليتا فتي المتداوالت والنقتاش حتول بضترورة فإنه بناء على اقتراو بعض الدول ما العراق  أو 
شتعوب دعتوة ممثلتين عتن شتدد علتى ضترورة فاضل الجمالي محمد مندوب ال  قضية المستعمرات اإليطالية فإن

لحضتور جلستات الجمعيتة العامتة واستتتماع  بمتا فتي ذلتك ممثلتي الشتعب الليبتي ،يتة الستابقةيطالالمستتعمرات اإل
 . (75)لوجهات نظر تلك الشعوب  ةاألخير 

الجمتالي علتى الهويتة العربيتة لليبيتا واالرتبتا   أتتد أمام اللجنة السياسية التابعتة لألمتم المتحتدة   وخالل كلمته
جز و ومتتن ختتالل الستتترد التتتاريخي المتتت ،الليبتتتي الشتتعب موقتتتف  انيتتدعم وشتتعبهن العتتتراق أو ت، العربيتتا بحخواتهتتا
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ن االستتتتقالل مطلتتتب أو  ،ن تكتتتون شتتت يا دون االتحتتتاد فيمتتتا بينهتتتاأقتتتاليم الليبيتتتة ال يمكتتتن ن األأ أتتتتد لتتتتاريخ ليبيتتتا 
وتتر   ،وختم حديثه بمطالبة العراق بمنح ليبيتا االستتقالل فتورا  ،ما تضمنته المواثيم الدوليةالشعب الليبي وفم  

المتحتدة  متماألشتراف ن الفتترة االنتقاليتة المقترحتة بإأو  ي،ستايلكتي يقترر شتكل النظتام الس  ؛الليبي  الحرية للشعب 
العالقتتات متتع التتدول  إقامتتةتتتتر  لليبيتتا حريتتة أن و  ،ن تكتتون قصتتيرة جتتداأاستتي يجتتب يتمتتام االنتقتتال السإعلتتى 

 . (76)خر  األ
عقتتدت الجمعيتتة جلستتتها الرابعتتة واثناءهتتا تقتتدم العتتراق بمشتتروع يقضتتي  1949تشتترين االول/اتتتتوبر 3وفتتي 

ن تتختتذ ا، وعلتتى التتدول القائمتتة بتتاإلدارة أبتتحن تعلتتن االمتتم المتحتتدة تتتحلي  حكومتتة موحتتدة ذات ستتيادة فتتي ليبيتت
  (77) التدابير المباشرة لنقل السيادة وكل سلطات الدولة في اقرب فرصة الى الحكومة الليبية الشرعية.

وأثناء مناقشة اللجنة الفرعية التي شكلتها اللجنة السياسية والمكونة من إحتد  وعشترين عضتوا والمجتمعتة يتوم 
قتائال:" إن هتذه المستحلة ليستت معقتدة جمتالي مندوب العراق الدكتور محمد فاضل ال  ، تحدث م1949أتتوبر11

وأيتتد المقتتترو الستتوفييتي بضتترورة ستتحب  تمتتا يخيتتل إلتتيكم ذلتتك أن إعتتالن استتتقالل ليبيتتا ال يحتتتاج إلتتى مهلتتة"
الفرنسية( من ليبيا وتدمير القواعد الحربية التي أنش ت فيها ختالل  -البريطانية  –القوات األجنبية ) األمريكية 

أتثر تقدير وتحدث قائال:" إن وجتود قتوات أجنبيتة فتي ليبيتا ال شتحن لته بليبيتا نفستها، ولتو أن ثالثة أشهر على  
وبعتد تستع وعشترين جلستة  العالقات بين الدول الكبر  كانت قائمة ودية لمتا رابطتت أيتة قتوة أجنبيتة فتي ليبيتا".

نة إلى قرار يتكون متن ستتة م، توصلت اللج1949للجنة الفرعية خالل الفترة من أول أتتوبر إلى أول نوفمبر 
نقتتتا  رئيستتتية هتتتي التتتتي اعتمتتتدت فتتتي اللجنتتتة السياستتتية للعتتتر  والمناقشتتتة فتباينتتتت  راء ومواقتتتف التتتدول بتتتين 
معتتار  ومؤيتتد القتتتراو اللجنتتة الفرعيتتة  وكتتان المنتتدوب العراقتتي التتدكتور محمتتد فاضتتل الجمتتالي كستتابم عهتتده 

الغاية الرئيسية التي ينشدها الليبيتون وقتال إن مشتروع القترار متمسكا بوجوب االحتفاظ لليبيا بوحدتها التي هي 
كتان فقالئتل هتو خيتر حتل يمكتن االهتتداء إليته فتي هتذه الظتروف.   الذي وافقت عليه اللجنتة السياستية قبتل أيتام

والتذي كانتت أهتم فقراتته متنح ليبيتا استتقاللها  ي حول ليبيامماأللبنة في صياغة القرار    األخير  االقتراو العراقي
م وإنشتاء مجلتس وطنتي متن منتدوبي برقتة وطترابلس وفتزان لوضتع 1952في موعد ال يتجاوز األول من ينتاير 

الدستور الليبي وتعيين الجمعية العامة مندوبا لهي ة األمتم المتحتدة فتي ليبيتا يعاونته مجلتس استشتاري لإلشتراف 
في الجلسة الخامسة والعشرين للجمعية  والذي تم التصويت عليه ،ل الفترة االنتقاليةبالد خاللعلى ش ون هذه ا

 ،4 – 289رقتم  م تحت 1949نوفمبر  تشرين الثاني / 21مساء يوم في  العامة لألمم المتحدة بكامل هي اتها
حتدد  ،فتترة انتقاليتة ختاللالمتحدة  مماألشراف إاستقالال تحت بمقتضاه  ت منحوهو الجزء الخاص بليبيا والذي 

  .(78)م1952ينايركانون الثاني /من  األول لنهايتها
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متتن المنتتدوب  ينالمتحتتدة متتؤمل متتملأل انجتتاز إه ا واعتبتتر  ،ومصتتر العتتراقمنتتدوبا  القتترار امتدحتته صتتدورثتتر إوعلتتى 
المجلتتتس المشتتتكل وفتتتم  باستشتتتارةن يستتتاعد شتتتعب ليبيتتتا علتتتى تحقيتتتم االستتتتقالل والوحتتتدة أ ي فتتتي ليبيتتتاممتتتاأل

  .(79)القرار
ة دول جامعتتة التتدول العربيتتة والتتدول اإلستتالمية واآلستتيوية واالتحتتاد الستتوفيتي ورد فعتتل الشتتعب د ضتتوبفضتتل معا

 21فتي الجمعية العامة لألمم المتحدة  علتى القترار المشتار إليته أعتاله  وأصتدرت قرارهتا النهتائي وافقت  الليبي  
ات ستتيادة مؤلفتتة متتن برقتتة مستتتقلة ذ دولتتة ن تصتتبح ليبيتا أ علتتى ))والتتذي يتتنو  م1949ر تشترين الثتتاني/نوفمب

. وايفاد المستر (80) ((1952وفزان وطرابلس وتنال استقاللها في مدة ال تتجاوز األول من كانون الثاني/يناير 
مم المتحدة لمتابعة مسيرة القضية الليبيتة نحتو الهولندي الجنسية مندوبًا لأل (81) (Adrian Pelt)ادريان بيلت 

 .(82) مستقبلها السياسي وتطوراتها
وعلى الرغم من إجماع الشعب الليبتي علتى المطالبتة باالستتقالل والوحتدة فتي أثنتاء بحتث القضتية، إال  

أن خالفتتًا كبيتترًا كتتان قتتد نشتتب بتتين زعمتتاء برقتتة وطتترابلس حتتول الوضتتع الدستتتوري إلمتتارة الستتيد محمتتد إدريتتس 
تمر الختتالف فتتي مرحلتتة اإلعتتداد السنوستي علتتى التتبالد وكتتان ذلتتك قبتتل صتتدور قتترار األمتم المتحتتدة وبعتتده، واستت

 .(83)لالستقالل ووضع الدستور وتحلي  أول حكومة ليبية
وعلى الرغم من الخالف بدأ الليبيون بعد اعالن االستقالل تشكيل حكوماتهم المحلية في الواليات التثالث      

ثالثتة علتى قتدم المستاواة، ( عضوًا تمثتل األقتاليم ال21وتشكيل اللجنة التحضيرية لوضع الدستور والمؤلفة من )
متتن  ةقرارهتتا بتتتحلي  الجمعيتتة التحسيستتي 1950تشتترين األول/أتتتتوبر  22وأصتتدرت اللجنتتة فتتي اجتماعهتتا فتتي 

 29( عضتتتوًا وبتتتدأت األخيتتترة جهودهتتتا بتشتتتكيل الحكومتتتة، فتتتتم تشتتتكيل الحكومتتتة االتحاديتتتة المؤقتتتتة فتتتي 60)
البريطانيتتتة والفرنستتتية إلتتتى  طات متتتن اإلدارتتتتين، وابتتتتداء العمتتتل علتتتى نقتتتل جميتتتع الستتتل(84)1951 ذار/متتتارس 

 ، (85)ة المؤقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةالحكومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
( عضتتوًا، وعليتته فقتتد اطلعتتت اللجنتتة علتتى الدستتاتير االتحاديتتة التتتي 18وتشتتكيل لجنتتة الدستتتور المكونتتة متتن )
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 واألرجنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين، واستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراليا،  ألمانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا،و  )الهنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، (86)تختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو بالنظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرالي
 .(87)1951تشرين األول/أتتوبر  7وسويسرا...( لوضع بنود الدستور الذي تم إقراره في   وكندا، والمكسيك،

و متتتتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتتترفة السنوستتتتتتتتتتتتتي  إدريتتتتتتتتتتتتتسالملتتتتتتتتتتتتتك  أعلتتتتتتتتتتتتتن م1951عامديستتتتتتتتتتتتتمبر  كتتتتتتتتتتتتتانون االول/ 24فتتتتتتتتتتتتتيو 
المرحلتتتتتتتتتة االنتقاليتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتي عاشتتتتتتتتتتها التتتتتتتتتبالد  ليبيتتتتتتتتتا  وانتهتتتتتتتتتاء استتتتتتتتتتقاللقصتتتتتتتتتر المنتتتتتتتتتار بمدينتتتتتتتتتة بنغتتتتتتتتتازي 

 .(88)المتحدة ممالليبية تحت إشراف األ
ة عضتتتتتتتتوا فتتتتتتتتي االمتتتتتتتتم وبعتتتتتتتتد اعتتتتتتتتالن استتتتتتتتتقالل ليبيتتتتتتتتا ستتتتتتتتعي العتتتتتتتتراق لمستتتتتتتتاعدة اهلهتتتتتتتتا وان تكتتتتتتتتون دولتتتتتتتت 

تتتتتتتتتتده فاضتتتتتتتتتل الجمتتتتتتتتتالي فتتتتتتتتتي خطابتتتتتتتتته فتتتتتتتتتي خطابتتتتتتتتته التتتتتتتتتذي القتتتتتتتتتاه فتتتتتتتتتي اللجنتتتتتتتتتة المتحتتتتتتتتتدة وهتتتتتتتتتذا متتتتتتتتتا أ
تتتتتتتتتتتانون 23انضتتتتتتتتتتمام ليبيتتتتتتتتتتا كعضتتتتتتتتتتو فتتتتتتتتتتي هي تتتتتتتتتتة االمتتتتتتتتتتم المتحتتتتتتتتتتدة فتتتتتتتتتتي السياستتتتتتتتتتية الخاصتتتتتتتتتتة بطلتتتتتتتتتتب 

ستتتتتتتتتتتهمت الجهتتتتتتتتتتتود العراقيتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتي انضتتتتتتتتتتتمام ليبيتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتى منظمتتتتتتتتتتتة . وبالفعتتتتتتتتتتتل أم1952ينتتتتتتتتتتتاير الثتتتتتتتتتتتاني/
  .م1955االمم المتحدة في كانون االول/ ديسمبر

 :الخاتمة
وحتتتتتتتتتتدة الجغرافيتتتتتتتتتتا والتتتتتتتتتتتاريخ بتتتتتتتتتتين الشتتتتتتتتتتعبين العراقتتتتتتتتتتي والليبتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتد  وبتتتتتتتتتتذلك يمكتتتتتتتتتتن القتتتتتتتتتتول أن       

تجستتتتتتتتتتدت بالفعتتتتتتتتتتل أثنتتتتتتتتتتاء فتتتتتتتتتتترة مقاومتتتتتتتتتتة الليبيتتتتتتتتتتين لالستتتتتتتتتتتعمار االيطتتتتتتتتتتالي منتتتتتتتتتتذ اليتتتتتتتتتتوم األول لوقوعتتتتتتتتتته 
م واستتتتتتتتتتتتتمر ذلتتتتتتتتتتتتك الجهتتتتتتتتتتتتاد العستتتتتتتتتتتتكري والنضتتتتتتتتتتتتال السياستتتتتتتتتتتتي حتتتتتتتتتتتتتى تحقتتتتتتتتتتتتم 1951أتتتتتتتتتتتتتتوبر 5فتتتتتتتتتتتتي 

بفضتتتتتتتتتتتتتتل م 1951نون األول ديستتتتتتتتتتتتتتمبر/ كتتتتتتتتتتتتتتا 24استتتتتتتتتتتتتتتقالل ليبيتتتتتتتتتتتتتتا ووحتتتتتتتتتتتتتتدة ترتبهتتتتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتتتتوطني فتتتتتتتتتتتتتتي 
معاضتتتتتتتتتتتدة األشتتتتتتتتتتتقاء العتتتتتتتتتتترب عامتتتتتتتتتتتة والعتتتتتتتتتتتراقيين خاصتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتي كافتتتتتتتتتتتة المحافتتتتتتتتتتتل الوطنيتتتتتتتتتتتة والقوميتتتتتتتتتتتة 

 وقد تمثل ذلك في النقا  التالية:والعالمية 
تتتتتتتتتتحلم العراقيتتتتتتتتتون لمتتتتتتتتتا أصتتتتتتتتتاب أشتتتتتتتتتقائهم الليبيتتتتتتتتتين علتتتتتتتتتى يتتتتتتتتتد القتتتتتتتتتوت االيطاليتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتي اجتاحتتتتتتتتتت  -1

وتهجيتتتتتتتتتتتر األهتتتتتتتتتتتالي ومصتتتتتتتتتتتادرة أمالتهتتتتتتتتتتتم  همزعمتتتتتتتتتتتائ تتتتتتتتتتتتراب وطتتتتتتتتتتتنهم وقامتتتتتتتتتتتت بقتتتتتتتتتتتتل وتشتتتتتتتتتتتريد ونفتتتتتتتتتتتي
فهتتتتتتتتتب العراقيتتتتتتتتتون هبتتتتتتتتتة رجتتتتتتتتتل واحتتتتتتتتتد لمناصتتتتتتتتترة أشتتتتتتتتتقائهم الليبيتتتتتتتتتين  وإهتتتتتتتتتانتهم فتتتتتتتتتي مقدستتتتتتتتتاتهم الدينيتتتتتتتتتة

ودعمهتتتتتتتتتتتتتم بالرجتتتتتتتتتتتتتال والمتتتتتتتتتتتتتال مطتتتتتتتتتتتتتالبين العتتتتتتتتتتتتتالم العربتتتتتتتتتتتتتي واالستتتتتتتتتتتتتالمي  ومواستتتتتتتتتتتتاتهم فتتتتتتتتتتتتتي محنتتتتتتتتتتتتتتهم 
 واالنسانية كافة بوقف االعتداء االيطالي على طرابلس الغرب وبرقة.

ن العتتتتتتتتتتتراقيي فو وقتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتي  المواقتتتتتتتتتتتف العراقيتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتى الصتتتتتتتتتتتعيدين الشتتتتتتتتتتتعبي و الرستتتتتتتتتتتمي تجستتتتتتتتتتتدت  -2
 بمختلتتتتتتتتتتتتف طبقتتتتتتتتتتتتاتهم االجتماعيتتتتتتتتتتتتة ومتتتتتتتتتتتتراجعهم الدينيتتتتتتتتتتتتة وصتتتتتتتتتتتتحافتهم وهي تتتتتتتتتتتتاتهم وأحتتتتتتتتتتتتزابهم السياستتتتتتتتتتتتية 

وحكومتتتتتتتتتاتهم المتعاقبتتتتتتتتتة موقفتتتتتتتتتا مشتتتتتتتتترفا متتتتتتتتتن القضتتتتتتتتتية العادلتتتتتتتتتة للشتتتتتتتتتعب الليبتتتتتتتتتي أثنتتتتتتتتتاء فتتتتتتتتتترة وملتتتتتتتتتوكهم 
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وخاصتتتتتتتتتتتتة مستتتتتتتتتتتتحلة إعتتتتتتتتتتتتتدام شتتتتتتتتتتتتيخ الشتتتتتتتتتتتتتهداء الجهتتتتتتتتتتتتاد والمقاومتتتتتتتتتتتتة العستتتتتتتتتتتتتكرية للمستتتتتتتتتتتتتعمر االيطتتتتتتتتتتتتتالي 
أو متتتتتتتتتتتن ختتتتتتتتتتتالل المنظمتتتتتتتتتتتات اإلقليميتتتتتتتتتتتة كجامعتتتتتتتتتتتة قائتتتتتتتتتتتد المقاومتتتتتتتتتتتة الوطنيتتتتتتتتتتتة الليبيتتتتتتتتتتتة ،  عمرالمختتتتتتتتتتتتار

 .دولية كعصبة األمم ثم منظمة األمم المتحدةالمنظمات ال دول العربية أوال
المواقتتتتتتتتتتتف العراقيتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتي المتتتتتتتتتتتؤتمرات الدوليتتتتتتتتتتتة واالجتماعتتتتتتتتتتتات الدوليتتتتتتتتتتتة حيتتتتتتتتتتتث تصتتتتتتتتتتتدت  ظهتتتتتتتتتتترت  -3

للمشتتتتتتتتتتاريع االستتتتتتتتتتتعمارية الراميتتتتتتتتتتة إلتتتتتتتتتتى فتتتتتتتتتتر  الوصتتتتتتتتتتاية الدوليتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتى ليبيتتتتتتتتتتا و تجزئتتتتتتتتتتة أوصتتتتتتتتتتالها 
جتتتتتتتتتتتوب ستتتتتتتتتتتحب القتتتتتتتتتتتوات وتقستتتتتتتتتتتيمها بتتتتتتتتتتتين التتتتتتتتتتتدول االستتتتتتتتتتتتعمارية  وذلتتتتتتتتتتتك بمطالبتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتدول الكبتتتتتتتتتتتر  بو 

متتتتتتتتتتتتن وبقايتتتتتتتتتتتتا المعمتتتتتتتتتتتترين االيطتتتتتتتتتتتتاليين الفاشستتتتتتتتتتتتت  ) األمريكيتتتتتتتتتتتتة والبريطانيتتتتتتتتتتتتة والفرنستتتتتتتتتتتتية ( األجنبيتتتتتتتتتتتتة
والمحافظتتتتتتتتة علتتتتتتتتى وحتتتتتتتتدة التتتتتتتتتراب الليبتتتتتتتتي  ومتتتتتتتتع الهجتتتتتتتترة االيطاليتتتتتتتتة الجديتتتتتتتتدة إلتتتتتتتتى ليبيتتتتتتتتا التتتتتتتتتراب الليبتتتتتتتتي

 ومنح الليبيين استقاللهم بحسرع وقت ممكن.
اعتتتتتتتتتتتتات جامعتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتدول علتتتتتتتتتتتتى مستتتتتتتتتتتتتو  وزراء خارجيتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتترزت المواقتتتتتتتتتتتتف العراقيتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتي اجتم -4

لمناقشتتتتتتتتتتتتة  الملتتتتتتتتتتتتو  والرؤستتتتتتتتتتتتاء العتتتتتتتتتتتترب القمتتتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتتتتي عقتتتتتتتتتتتتدها التتتتتتتتتتتتدول العربيتتتتتتتتتتتتة أو علتتتتتتتتتتتتى مستتتتتتتتتتتتتو  
القضتتتتتتتتتايا العربيتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي ذلتتتتتتتتتك الوقتتتتتتتتتت ولعتتتتتتتتتل أشتتتتتتتتتهرها قضتتتتتتتتتية الشتتتتتتتتتعب الفلستتتتتتتتتطيني وقضتتتتتتتتتية الشتتتتتتتتتعب 

صتتتتتتتتتتتته الليبتتتتتتتتتتتي وقتتتتتتتتتتتد تجلتتتتتتتتتتتت تلتتتتتتتتتتتك المواقتتتتتتتتتتتف الداعمتتتتتتتتتتتة للشتتتتتتتتتتتعب الليبتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتي مستتتتتتتتتتتاهمة العتتتتتتتتتتتراق بح
المقتتتتتتتتتتررة فتتتتتتتتتتي إطتتتتتتتتتتار جامعتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتدول العربيتتتتتتتتتتة بتقتتتتتتتتتتديم المعونتتتتتتتتتتات الماديتتتتتتتتتتة للشتتتتتتتتتتعب الليبتتتتتتتتتتي أستتتتتتتتتتوة 
بحشتتتتتتتتتتقائه العتتتتتتتتتترب، وتحييتتتتتتتتتتد كافتتتتتتتتتتة القتتتتتتتتتترارات التتتتتتتتتتتي اتختتتتتتتتتتذها األشتتتتتتتتتتقاء العتتتتتتتتتترب فتتتتتتتتتتي إطتتتتتتتتتتار جتتتتتتتتتتامعتهم 

 لمناصرة الشعب الليبي في المطالبة بحريته واستقالل ترابه الوطني.
المواقتتتتتتتتتتتتف العراقيتتتتتتتتتتتتة أيضتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتي اجتماعتتتتتتتتتتتتات  اللجتتتتتتتتتتتتان السياستتتتتتتتتتتتية  اتضتتتتتتتتتتتتحت بصتتتتتتتتتتتتورة جليتتتتتتتتتتتتة -5

للمنظمتتتتتتتتتتتتة الدوليتتتتتتتتتتتتة واجتماعتتتتتتتتتتتتات المنظمتتتتتتتتتتتتة بكامتتتتتتتتتتتتل هي اتهتتتتتتتتتتتتا أثنتتتتتتتتتتتتاء مناقشتتتتتتتتتتتتاتها للقضتتتتتتتتتتتتية الليبيتتتتتتتتتتتتتة 
 وتصتتتتتتتتتتتتدت بكتتتتتتتتتتتتل صتتتتتتتتتتتتالبة لمشتتتتتتتتتتتتاريع االنتتتتتتتتتتتتتداب والوصتتتتتتتتتتتتاية والتجزئتتتتتتتتتتتتة وخيتتتتتتتتتتتتر مثتتتتتتتتتتتتال علتتتتتتتتتتتتى ذلتتتتتتتتتتتتك

لتتتتتتتتتتتذي يقضتتتتتتتتتتتي بفتتتتتتتتتتتر  وا بتتتتتتتتتتتين كتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتن بريطانيتتتتتتتتتتتا وايطاليتتتتتتتتتتتاا ز مشتتتتتتتتتتتروع بتتتتتتتتتتتيفن ستتتتتتتتتتتفور التصتتتتتتتتتتتدي ل
 االيطالية على ليبيا. -الوصاية البريطانية 

لقتتتتتتتتتتد كتتتتتتتتتتان للمواقتتتتتتتتتتف القوميتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتي وقفهتتتتتتتتتتا العتتتتتتتتتتراق شتتتتتتتتتتعبا وحكومتتتتتتتتتتات متعاقبتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتع الشتتتتتتتتتتعب  -6
يبتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتي محنتتتتتتتتتته القاستتتتتتتتتية أثرهتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتي جبتتتتتتتتتر ختتتتتتتتتواطر الليبيتتتتتتتتتين المنكتتتتتتتتتوبين بتتتتتتتتتاالحتالل االيطتتتتتتتتتالي الل

ية  وحقتتتتتتتتتتتوقهم الوطنيتتتتتتتتتتتة المشتتتتتتتتتتتروعة وفتتتتتتتتتتتتي والمحافظتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتى هتتتتتتتتتتتويتهم الوطنيتتتتتتتتتتتة العربيتتتتتتتتتتتة االستتتتتتتتتتتالم
التتتتتتتتتذي هتتتتتتتتتو  افشتتتتتتتتتال الكثيتتتتتتتتتر متتتتتتتتتن المخططتتتتتتتتتات االستتتتتتتتتتعمارية الراميتتتتتتتتتة إلتتتتتتتتتى تجزئتتتتتتتتتة أوصتتتتتتتتتال وطتتتتتتتتتنهم 

جتتتتتتتتزء متتتتتتتتن التتتتتتتتوطن العربتتتتتتتتي الكبيتتتتتتتتر  وفتتتتتتتتي التعجيتتتتتتتتل باستتتتتتتتتقالل ليبيتتتتتتتتا ووحتتتتتتتتدة ترابهتتتتتتتتا التتتتتتتتوطني حيتتتتتتتتث 
لتقاليتتتتتتتتتتتتد والثقافتتتتتتتتتتتتة اعتبتتتتتتتتتتتتر العراقيتتتتتتتتتتتتون أن وحتتتتتتتتتتتتدة الجغرافيتتتتتتتتتتتتا والتتتتتتتتتتتتتاريخ والجتتتتتتتتتتتتنس واللغتتتتتتتتتتتتة والعتتتتتتتتتتتتادات وا

وهتتتتتتتتو متتتتتتتتا جستتتتتتتتده العراقيتتتتتتتتون فتتتتتتتتي  العراقتتتتتتتتي والليبتتتتتتتتي أصتتتتتتتتل واحتتتتتتتتد  بتتتتتتتتين الشتتتتتتتتعبينالعربيتتتتتتتتة االستتتتتتتتالمية 
وملتتتتتتتتتتوكهم  ستتتتتتتتتتيظل الشتتتتتتتتتتعب الليبتتتتتتتتتتي يحتتتتتتتتتتتفظ للعتتتتتتتتتتراقييندون أدنتتتتتتتتتتى شتتتتتتتتتتك تافتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتواقفهم الستتتتتتتتتتابقة و 
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بتتتتتتتتتتتتتذلك  بالمنظمتتتتتتتتتتتتتات اإلقليميتتتتتتتتتتتتتة والدوليتتتتتتتتتتتتتة والمنتتتتتتتتتتتتتدوبين العتتتتتتتتتتتتتراقيين المتعاقبتتتتتتتتتتتتتة  حكومتتتتتتتتتتتتتاتهمورؤستتتتتتتتتتتتتاء 
 لجميل ولن ينساه على مر التاريخ.ا

  المصادر:
المطبعة االهلية، )بنغازي،  (  1) السياسي لالحتالل االيطالي،  المحساة والتمهيد  للتفاصيل: محمد مصطفى بازامة، بداية  ينظر 

،  1912-1911؛ رمضان شرف زبير الداودي، موقف الدول األوربية من الحرب االيطالية الليبية  27-26(، ص1961
 (. 2000اطروحة دكتوراه غير منشورة، معهد التاريخ العربي، )بغداد،  

ينظر:2) للتفاصيل  االستعمار    (  استراتيجية  في  وثائقية  ))دراسة  ليبيا  على  االيطالية  الحملة  منسي،  صالح  حسن  محمود 
 39.-23(، ص ص1980والعالقات الدولية، ((، )القاهرة، 

؛ محمد  102-101(، ص 1970، مطابع عويدات، )بيروت،  2هاد األبطال في طرابلس الغرب،   الطاهر أحمد الزاوي، ج(  3)
 . 62-61(، ص ص1974رجب الزائدي، الغزو االيطالي لليبيا مقدماته وغاياته، منشورات دار الكتاب الليبي، )بنغازي، 

مجلة الدراسات التاريخية  االيطالي لليبيا،  جاسم عليوي محيسن، عبدالقادر عبد الكريم نوشاد، موقف العراق من االحتالل  (  4)
 . 123-122، ص ص 2017، شبا ،57. جامعة بغداد. العددواآلثار

صحيفة يومية سياسية عامة لصاحبها حسون مراد وشركاؤهما ، مديرها ورئيس تحريرها سليم حسون ،   ( العالم العربي :5) 
االول في   ،   1924 ذار/مارس    27ظهر عددها  الشعب  لقضايا  الوطنية منتصرة  بمواقفها  الصحيفة  . وقد عرفت هذه 

البريطانية لسنة   العراقية  للمعاهدة  المستمر  أمرًا بحغالقها فحجبت  ، اصد  1930ونتيجة النتقادها  السعيد  رت وزارة نوري 
، وقد كان لمقاالتها أثر بال  في ايقاظ الوعي القومي . للتفاصيل ينظر:   1930تشرين الثاني/نوفمبر    7عن الصدور في  

، رسالة ماجستير غير منشورة 1931-1911االيطالية–رابحة محمد خضير، موقف الصحافة العراقية من الحرب الليبية  
 80-78، ص ص   2001ية اآلداب، جامعة الموصل، ، كل

 . 80(  المصدر نفسه، ص6)
 . 81؛ الجبوري، المصدر السابم، ص 1924أيار   23( ،  5( العالم العربي ، العدد ) 7)
 .  1924 ب  12( ،  419؛ العالم العربي ، العدد )  1924 ب  8( ، 417( االستقالل ، العدد )8)
 . 82(الجبوري ، المصدر السابم،ص9)
العمر في  10) ابراهيم حلمي  المعروف  الصحفي  ، اصدرها  المفيد : صحيفة يومية سياسية عامة  نيسان/ابريل عام    11(   ،

لدفاعها عن حرية    1922 النقيب ،  الرحمن  . وقد القت الصحيفة واصحابها االضطهاد والمراقبة في عهد حكومة عبد 
الصحيفة ذات   الشعب . وكانت  الفكر وحرية  اتجاه وطني في مقارعة االستعمار ومنددة بحساليبه مما حدا القول وحرية 

، وابعد صاحبها الى جزيرة هنجام ، وبذلك   1922 ب/اوغسطس عام    24بحكومة عبد الرحمن النقيب الى تعطيلها في  
 . 82ثم توقفت . الجبوري، المصدر نفسه، ص 1924حجبت عن الصدور ، ثم عادت للصدور عام 

 . 83نقال عن الجبوري، المصدر السابم، ص 1924تشرين الثاني  5( ، 239( المفيد ، العدد )11)
 ( المصدر نفسه .  21)
، للتفاصيل ينظر: صالح عباس ناصر الطائي، موقف الصحافة    1924كانون االول    14( ،  521العدد )  ( االستقالل ،31)

 . 289-274،ص ص2009، السنة،  9، مجلة جامعة اهل البيت ، العدد 1931-1911العراقية من ثورة عمر المختار
 .   1925شبا   12( ، 560( االستقالل ، العدد )41)
 .  1926تشرين االول  31( ،  889االستقالل ، العدد )  ؛ 1926 ب  13( ، 162( نداء الشعب ، العدد ) 51)
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 .  1912هت/ 1330جماد  االول   24( ، 67( النجاو ، العدد )61)
تموز/يوليو عام    23( صد  االسالم : صحيفة يومية سياسية صاحبها المسؤول عطا هللا  ل الخطيب ، صدرت في بغداد  71)

 .  100كية . انظر : ابراهيم ، المصدر السابم ، صباللغتين العربية والتر  1915
 .     96؛ الجبوري ، المصدر السابم ، ص  1931نيسان   27( ، 1599( االستقالل ، العدد )81)
(91 ، محمود  علي  المحامي  المسؤول  ومديرها   ، البدري  الغفور  عبد  صاحبها  سياسية  يومية  صحيفة   : االستقالل  صد    )

وهي لسان حال الحزب الوطني العراقي ، وقد حملت حمالت شديدة   1930ل/سبتمبر عام  ايلو   15صدرت في بغداد في  
 . 97على وزارة السعيد االولى فضاقت بها ذرعًا فعطلتها بعد شهرين تقريبًا .  المصدر نفسه،ص 

 . 97. ، الجبوري، المصدر السابم،ص 1930تشرين الثاني  4( ، 42( صد  االستقالل ، العدد ) 20)
 .  1931هت /   1350جماد  االخرة  15( ،  17ا  المستقيم ، العدد )( الصر 12)
 . 97( الجبوري، المصدر السابم، ص22)
 ( المصدر نفسه. 23)
الوطن :24) في    ( صد   االول  العدد  العراقي ، ظهر  الوطني  الحزب  بلسان  الناطقة  الثانية  /   25الصحيفة  الثاني  تشرين 

. وكان صاحب امتيازها محمود رامز ، ونتيجة لمقارعتها االستعمار البريطاني في العراق ومهاجمتها   1930نوفمبر عام 
. الجبوري ، المصدر   1931تشرين الثاني من عام  قررت حكومة نوري السعيد غلقها في    1930المستمرة لمعاهدة عام  

 .  115السابم، ص 
 117( المصدر نفسه، ص 25)
ه  1349محرم    5( دمشم: األحد  2490، فتى العرب. عدد )125-124( محيسن، نوشاد، المصدر السابم، ص ص  26)

 . 3م، " عطف العراق على طرابلس الغرب" ص1930حزيران 1-
إلى(  27) يضاف  الرابع  الرابع    الشاطئ  الشاطئ  كلوديوسيجري،  ينظر:  للتفاصيل  واأليوني،  التيراني  و  األدرياتيكي  الشاطئ 

-43(، ص ص 1987االستيطان االيطالي في ليبيا، ترجمة: عبد القادر مصطفى، منشورات مركز جهاد الليبيين، )ليبيا، 
، اطروحة دكتوراه غير منشورة،  1977-1963، نهاية محمد صالح الحمداني، التطورات السياسية الداخلية في ليبيا130

 . 13، ص2010تلية اآلداب، جامعة الموصل،
،تانون  11مفتاو السيد الشري ، "االستعمار االيطالي بواعثه وأسبابه التاريخية، أعماله ونتائجه"، مجلة الطليعة، العدد    (28)

مجتمع والدولة واالستعمار في ليبيا  ؛ علي عبد اللطي  حميدة، ال129-127(، ص ص1982االول/ ديسمبر, )القاهرة،  
 . 18؛ الحمداني، المصدر السابم، ص193(، ص1995، مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت، 1830-1932

)القاهرة،    (29) النهضة،  مكتبة  البريطانية،  والمؤامرة  ليبيا  البراوي،  بين 24(، ص1953راشد  ليبيا  محمود،  سليمان  ؛ حسن 
 . 249-247(، ص ص1962والحاضر، مؤسسة سجل العرب، )القاهرة، الماضي 

 . 171-169(، ص1967للتفاصيل ينظر: أحمد علي الفنيش، المجتمع الليبي ومشكالته، دار مكتبة النور، )ليبيا،   (30)
مطبعة االعتماد،  ،  1947-1945ينظر: محمد فؤاد شكري، ميالد دولة ليبيا الحديثة وثائم تحريرها واستقاللها    للتفاصيل   ( 31)

 . 391-383، ص ص 1( ج1957)القاهرة، 
 202(، ص 2012،) ،1محمد علي داهش، دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر، مركز الكتاب االتاديمي،   (32)
للتفاصيل عن تحسيس الجامعة العربية وميثاقها ونظمها ولوائحها ينظر: أحمد محمود جمعة، إنشاء جامعة الدول العربية   (33)

 . 2006مقدماتها وتطورها، الجزء الثالث، الهي ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،
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الليبية    (34) بلعيد غويطة، الدور العربي تجاه القضية  العدد، مجل1952-1954مفتاو  ، كلية اآلداب،  14ة العلوم االنسانية، 
 . 296-295، ص 2017جامعة المرقب،

؛ محمد فؤاد شكري، السنوسية 269،  263(، ص1951محمود الشنيطي، قضية ليبيا، مكتبة النهضة المصرية، )القاهرة،    (35)
 600  -598، ص  2،2005دين ودولة، مراجعة: يوسف المجريسي، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت.  

؛  15-10ص(  1965سامي حكيم، استقالل ليبيا بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة، دار الكتاب الجديد، )القاهرة،    (36)
-74(، ص   1997عبد الرحيم عبد الهادي أبو طالب، الجامعة العربية و قضية استقالل ليبيا، دار نهضة الشرق، )القاهرة،  

77  . 
العر   (37) المفوضية  بتاريختقرير  القاهرة  في  رقم  23/9/1945اقية  الملف  ببغداد،  العراقي  األرشي   رقم724م،  الوثيقة   ،87  

  .272نقال عن: غويطة، المصدر السابم، ص 318ص
 المصدر نفسه. (38)
رقم    (39) الميكروفيلم  العربية،  الجامعة  اجتماعات  المصرية،  الخارجية  وثائم  المصرية،  الوثائم  الكود  297دار   ،

 . 273نقال عن:  غويطة، المصدر السابم،ص0078-040225يفي:األرش
 المصدر نفسه.  (40)
 . 142خدوري، المصدر سابم، ص  )14(
 . 275-274؛ غويطة، المصدر السابم، ص 55شكري، ميالد...، ص )42(
المتحدة  )43( االمم  في  العربية  القضايا  من  العراق  موقف  العكيدي،  فتحي  دار  دراسة    1968-1945بشار  سياسية،  تاريخية 

 . 86(، ص2015غيداء للنشر،)االردن،
 . 248؛ الشنيطي، المصدر سابم، ص31-24حكيم ، المصدر السابم ، ص)44(
فلسطين    -، يافا3908: الصرا  عدد .أيضا62-59؛ أيضا: شكري ميالد...، ص33-31حكيم ، المصدر السابم ، ص)45(

 1م،" أمل ليبيا بقرارات مؤتمر انشاص لتقرير مصيرها". ص1947 ب 27-ه 1366شوال  11:االربعاء: 
 . 248؛ الشنيطي، المصدر سابم، ص33-31حكيم، المصدر السابم ، ص )46(
 .  601شكري، السنوسية...، ص )47(
 . 101أبو طالب، المصدر السابم، ص )48(
 . 32السبكي، المصدر السابم ، ص )49(
 .  279-278غويطة، المصدر السابم،ص )50(
 . 87العكيدي، المصدر السابم، ص )15(
 . 280غويطة، المصدر السابم،ص )52(
 . 62؛ شكري، ميالد...، ص38-35المصدر نفسه، ص   )53(
 . 62شكري، ميالد...، ص )54(
 . 43-40حكيم، المصدر السابم ،ص  )55(
 . 250-248الشنيطي، المصدر السابم، ص )56(
 . 278غويطة، المصدر السابم، ص)57(
؛ محمد 249-244للمزيد عن  لية تشكيل اللجنة وما عقدته من اجتماعات بلندن قبل سفرها انظر: شكري، ميالد..، ص   )58(

الصيد، محطات من   للنشر: طلحة  عثمان  أعدها  األسبم،  الليبية  الحكومة  رئيس  الصيد  عثمان  مذكرات محمد  ليبيا  تاريخ 
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؛ مال السبكي، استقالل ليبيا بين األمم 49-43؛ حكيم، المصدر السابم ،ص40-38(، ص  1996،  1جبريل، )الربا ،  /
 .  36-34ص(، 1991، مكتبة مدبولي، )القاهرة، 1952-1943المتحدة وجامعة الدول العربية 

 . 7/12/1948األهرام )59(
) وثيقة رسمية( بيروت:    1948.أيضا: نقوال زيادة ) تقديم واعداد( ليبيا  147-143خدوري، المصدر السابم، صمجيد    )60(

 .  228 -  225م. ص ص 1966الجامعة األمريكية ، 
 .  303-302؛ الصيد، المصدر السابم، ص118-110حكيم، المصدر السابم ، ص  )16(
دار الكتب العراقية بغداد نقال عن    18، الوثيقة رقم662م الملف رقم  3/5/1949تقرير المفوضية العراقية في القاهرة بتاريخ )62(

 . 277غويطة، المصدر السابم،ص
 المصدر نفسه.)63(
 المصدر نفسه  )64(
-44؛ السبكي، المصدر السابم ، ص301؛ محمد الصيد، المصدر السابم، ص 97-92المصدر السابم ، صحكيم،    )65(

45 . 
 . 277المصدر السابم، ص غويطة، )66(
الليبي من أجل االستقالل  90-89العكيدي، المصدر السابم، ص ص  )67( . أيضا: محمد الهادي أبو عجيلة، كفاو الشعب 

 . 283. ص2012مصراته، دار الشعب ،م. 1963-  1939والوحدة  
 . 278غويطة، المصدر السابم، ص)68(
 . 227-226؛ الشنيطي، المصدر سابم، ص97-92حكيم، المصدر السابم، ص )69(
   .97حكيم، المصدر السابم ، ص  70)(
 . 278غويطة، المصدر السابم، ص )17(
 . 197أبو طالب، المصدر السابم، ص )72(
دار الكتب العراقية    318ص  87الوثيقة رقم724م الملف رقم  1949/ 22/9تقرير المفوضية العراقية في القاهرة بتاريخ(  73) 

؛ ليبيةبغداد  باقات  والدولة،  االستقالل  فرسان  من  شقلوف،  الرازق  الراب :    عبد   ضمن 
http://baqatlibyah.blogspot.com, (May 18, 2011)   محمد فاضل الجمالي، "تي  حققت ليبيا استقاللها؛ من ،

 . 44ص  م.1974. تونس: جانفي / كانون الثاني/ يناير 1ذكريات محمد فاضل الجمالي" المجلة التاريخية المغربية. عدد 
مصدر  ؛   الصيد، ال300-298،  246-242؛ الشنيطي، المصدر سابم، ص  118-110، المصدر السابم، ص  حكيم)74(

 .   303-302سابم، ص
 . 282-279غويطة، المصدر السابم، ص)75(
 . 332. أبو عجيلة، المصدر السابم، ص91، العكيدي، المصدر السابم،ص160خدوري، المصدر السابم، ص )76(
 . 91العكيدي، المصدر السابم، ص )77(
. أبو 202-200؛ أبو طالب، المصدر السابم، ص160-158أنظر نو القرار عند:  خدوري، المصدر السابم، ص  )78(

 . 338و ص  335عجيلة، المصدر السابم. ص  
)المستعمرات    1949( لسنة  3. جامعة الدول العربية ، األمانة العامة ، اإلدارة السياسية . و. ر ) 1949/ 23/11األهرام   )79(

عن المستعمرات   1949نوفمبر    21. الصادر بتاريخ    289بقة( ، نو قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم اإليطالية السا
 اإليطالية السابقة.
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العربية    ( 80)  أفريقيا  تاريخ  في  دراسات  غرايبة،  الكريم  )دمشم،  1958-1918عبد  دمشم،  جامعة  مطبعة  ص  1960،   ،)
)القاهرة،  126-125،  123ص  والنشر،  للطباعة  المعارف  دار  االفريقية،  الوحدة  الخيا ،  الفتوو  ابو  محمود  (،  1965؛ 
 .  57؛ السبكي، المصدر السابم، ص 30ص 

نال شهادته    1919مدينة جوالن الهولندية، نال شهادة االبتدائية والثانوية من مدارسها. وفي عام    في   1891ولد في عام  (  81) 
مكتب األنباء   1934العليا من مدرسة باريس للعلوم السياسية وقبلها عمل مراساًل لبعض الصحف في هولندا، ثم ترأس في  

تمر سان فرانسسكو، ثم أصبح عضوًا في الجمعية العامة  في مؤ   1945والنشر التابع لألمم المتحدة، ومثل بالده في عام  
، وبعدها شغل منصب االمين العام المساعد لشؤون المؤتمرات والخدمات العامة. ينظر: 1946لألمم المتحدة في لندن عام  

-تربية  ، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية ال1957-1949تهالن كاظم حلمي القيسي، السياسة األمريكية تجاه ليبيا  
 . 23؛ الحمداني، المصدر السابم، ص 40ص (، 1997، جامعة بغداد، )بغداد، -ابن رشد

)دمشم،    (82) للجامعيين،  النشر  دار  فيها،  تعيش  كحنك  العربية،  ليبيا  حقي،  ص 1962ممدوو  ص  خدوري،  84-85(،  ؛ 
 . 44؛ السبكي، المصدر السابم، ص 160-158المصدر السابم، ص

صالشنيطي،    (83) ص  السابم،  ليبيا  314-313المصدر  في  الوطنية  الحركة  تطور  الكرعاوي،  سعيد  وسن   . -1943؛ 
 . 84-78(، ، ص ص2002، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة القادسية، )القادسية، 1951

ومة الطرابلسية ان تصدر قانون  شهدت طرابلس مظاهرات ضد النظام االتحادي والحكومات المستقلة ذاتيًا مما دفع الحك  (84)
حول )مقاومة الجريمة( وكان ذلك اول قرار للحكومة الطرابلسية، ونتيجة لتطبيم هذا القانون   1951اذار/مارس    24في  

ادخل العديد من الليبيين المعارضين لنظام الحكم االتحادي في السجن ونفي  خرون خارج البالد. وقد اوضح الطرابلسيون  
وه إلى منظمة األمم المتحدة " بان السلطات العامة نفت عددًا من األشخاص من دون سبب، وزجت عددًا  في تقرير قدم

 خر في السجن، كما الزمت  خرين بالبقاء داخل منازلهم، وان القانون لم يوضع لحماية الشعب ولكن إلجباره على قبول  
 .  129النظام االتحادي".  الكرعاوي، المصدر السابم، ص

؛ الكرعاوي، المصدر السابم،  184-164؛  ينظر: السبكي، المصدر السابم، ص 306لشنيطي، المصدر السابم، صا  ( 85)
 . 119-117ص

نظام سياسي من شحنه قيام اتحاد مركزي بين دولتين أو مجموعة من الدول والدويالت، بحيث ال تكون الشخصية الدولية    (86)
الذاتي، في حين  تفقد كل منها مقومات سيادتها   الوحدات باالستقالل  المركزية، مع احتفاظ كل وحدة من  للحكومة  اال 

عقد االتفاقات والمعاهدات والتمثيل السياسي، ويكون على رأس هذا االتحاد  الخارجية التي تنفرد بها الحكومة االتحادية، ك
الفيدرالي رئيس واحد للدولة وهو الذي يمثلها في المحي  الدولي. تنشح الدولة الفيدرالية في األغلب بانضمام عدد من الدول  

قيامها اشتراتها في لغة واحدة او   أو اإلمارات المستقلة تحت ضغ  دولي أو عسكري أو بدافع سياسي، وقد يساعد على
غير ذلك، من المقومات ومثال الدولة التي تحلفت على هذا النحو الواليات المتحدة، أو تنشح من تفكك دولة موحدة إلى  
واليات ذات استقالل داخلي تربطها حكومة ومثال هذا النوع من الدول البرازيل. ينظر: أحمد عطية، القاموس السياسي،  

 . 24؛ الحمداني، المصدر السابم،ص896(، ص 1968، )القاهرة، 3ضة العربية،  دار النه
الملفة    (87) رقم  الملكي،  البال   ملفات  والوثائم،  الكتب  القاهرة،  5086/311دار  في  العراقية  الملكية  المفوضية  تقارير   ،

ليبيا عام   في  السياسي  السابم، ص؛  8، ص6، وثيقة رقم  1951التطور  المصدر  المصدر  306الشنيطي،  السبكي،  ؛ 
 . 187السابم، ص

 . 79-78عن احتفاالت الليبيين باالستقالل ينظر: الصيد، المصدر السابم، ص(88) 
 


