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مقدمة:
طرف من  أعضائها  وكل  الوطنية  الجمعية  نشاط  إيقاف  تم  لقد 
الجمعية أعضاء  مشاركة  نتيجة  وذلك  يوليو  يوم 11  برقة  حكومة 



في مظاهرة مضادة لحكومة برقة يوم 8 يوليو لهذا فإن أعمال
الجمعية الوطنية معطلة على اEقل مؤقتا. التقرير التالي  يستند
يوم 8 مظاهرة  قبل  عليها  الحصول  تم  وتحليRت  معلومات  على 
في ورد  مثلما  الحاضر  الزمن  في  مكتوب  فهو  ولهذا  يوليو، 
اEصل. رغم أن هذا التقرير اaن [ يعدو كونه تاريخا، إ[  أنه
برقة في  السياسية  التطورات  بعض  تفسير  في  يساعد  قد 
اEهمية من  سيكون  ربما  الرسالة،  هذه  يخص  فيما   .Rمستقب
اnشارة إلى رسائل أخرى: رسالة رقم 10 :  4 أغسطس 1951
الوطنية"، الجمعية  نشاط  وإيقاف  بنغازي  في  "مظاهرات 
لبعض سرية  "مذكرات   1951 أغسطس   10  :  13 الرسالة 
أغسطس  22  :21 رقم  الرسالة  الوطنية"،  الجمعية  أعضاء 
1951 "تاريخ جمعية عمر اwختار: فرع درنة" والرسالة رقم 20:

22 أغسطس 1951 "رابطة الشباب الليبي".

2 – طبيعة الجمعية:

وهي  ،zالوطني من  متطرفة  جماعة  عن  عبارة  الوطنية  الجمعية 
لعام  3 رقم  الجمعيات  قانون  تحت  مسجلة  سياسية  جمعية 
يناير  14 الجديدة)  (السلسلة   3 رقم  برقة  ((جريدة   1950
لبعض تشجيعها  في  مستمرة  الجمعية  مازالت   .((1950
النشاطات الرياضية والثقافية عن طريق بعض الفروع اwسجلة
بالسياسة لها  عRقة   ] أن  تزعم  والتي  منفصل  بشكل 
اwجموعة الجمعية  تعتبر   .(11 الجزء  إلى  أنظر  (للتفاصيل 

السياسية الوحيدة اwنظمة واwترابطة في برقة.
3 – أصل الجمعية (للتفاصيل أنظر الجزء 12)

الجمعية (الوطنية) هي خليفة جمعية عمر اwختار، التي تحمل
إسم شهيد المقاومة ضد الطليان في برقة، ومازالت معروفة
"الجمعية اسم  اختيار  تم  وقد  اwختار.  عمر  جمعية  باسم 
الوطنية" بعد مراجعة قانون الجمعيات الذي يمنع أي جمعية أو
منظمة أن تحمل اسم أي شخص، حيا كان أو ميتا، بدون إذن
اwعارض باشا،  عمر  حكم  أثناء  الداخلية.  وزير  من  كتابي 
لتقديم تشجعوا  قد  اwختار  عمر  أقارب  كان  الوطنية،  للجمعية 
الجمعية، اwختار)  على  (عمر  إسم  إطRق  ضد  احتجاجاتهم 
جمعية ليشمل  الجمعيات  قانون  وتعديل  مراجعة  تم  وبالتالي 
فائدة أو  سياسي  نشاط  أي  من  ويمنعها  تحديدا  اwختار  عمر 
أكثر إسم  استعمال  وراء  من  تجنيها  أن  يمكن  سياسية 

شخصية مبجلة في تاريخ برقة.
4 – ا/نظمة (الجمعية):



تنقسم الجمعية الوطنية إلى فرع4، أحدهما في بنغازي وا#خر
إدارته سياسة  تقرر  التي  التنفيذية  لجنته  فرع  لكل  درنة،  في 
الفرع عن  باستقPلية  يعمل  فرع  كل  الواقع،  أرض  على  اWحلية. 
تنظيميا بنغازي  فرع  بأن  يعترف  درنة  فرع  أن  رغم  ا#خر، 
على يقوم  الفرع4  ب4  التعاون  الرئيسي.  الفرع  هو  (تكتيكيا) 
أساس وتفاهم غير رسمي من أن فرع بنغازي لن يتخذ أي قرار
الذي درنة،  فرع  استشارة  بدون  العامة  بالسياسة  يتعلق  فيما 
اfسس هذه  بنغازي.  فرع  مع  لiجتماع  بمندوب4  يبعث  بدوره 
لجميع مُرضية  وكانت  نجاحها  أثبتت  للعمل  الرسمية  غير 
اfطراف إلى شهر يناير 1951، عندما زال التعاون ب4 الفرع4
في الدستورية  بالتطورات  اWتعلقة  السياسة  في  خPف  نتيجة 

ليبيا (أنظر "التطورات الدستورية في ليبيا").
أحد منزل  في  الفرع4  من  لكل  التنفيذيتان  اللجنتان  تلتقي 
جدول وتحديد  السياسة  خطوط  لوضع  الرئيسي4  اfعضاء 
اfعضاء عن  مستقلة  قرارات  الجمعية،  فيتخذون  أعمال 
z ولكن  بالسياسة  يتقيدون  الذين  الفرع4،  من  لكل  العادي4 
يشاركون في تحديدها. هذا التحكم اWركزي من طرف نواة من
موقفا الجمعية  يمنح  مشتركة  واهتمامات  مصالح  ذوي  رجال 
الفرع4 من   Pك يقود  نفسه  الوقت  في  أنه  بيد  ومتماسكا  ثابتا 
في تنفع   z سيئة  عPمة  وهي  zيفيد  متصلب  موقف  إلى 

التخطيط السياسي.
ا#تي من  بنغازي  لفرع  التنفيذية  اللجنة  تتألف 

أسماؤهم:
رئيسا السيد مصطفى بن عامر 

سكرتيرا السيد محمود مخلوف
أمينا للصندوق السيد بشير اWغيربي

السيد علي فPق
السيد أحمد رفيق اWهدوي

السيد محمد الصابري
السيد طاهر اWجريسي

السيد محمد  علي ابسيكري
ا#تي من  درنة  لفرع  التنفيذية  اللجنة  وتتألف 

أسماؤهم:



مكان الرئيس شاغرا
نائبا للرئيس السيد فرج القهواجي
سكرتيرا السيد عبد الحميد بن حليم
أمينا للصندوق السيد رجب غنيم

السيد عبد الرازق شقلوف
السيد مفتاح بوغرارة
السيد فرج بوخشيم
السيد عبدو اسماعيل

الحاج ابريك غفير
السيد فتح اU حويل
السيد عمر جبريل

السيد مصطفى بوخطوة
5- العضوية والتمويل:

فرع بنغازي:
بناء على السكرتير، ليس هناك عضوية محددة مسجلة، ولذلك،
اcعضاء من  القليل  لديها  سياسية،  كمنظمة  الجمعية  فإن 
في  .hالفاعل غير  اcعضاء  من  والعديد  سياسيا،   hالناشط
أنهم يدّعون  شخص  أlف  خمسة  أو  أربعة  يوجد  ربما   بنغازي 
أعضاء بالجمعية الوطنية، منهم ألف ربما يسددون اشتراكاتهم
معظم شهريا.  قروش  عشرة  هي  التي  منتظم  غير  بشكل 
اcعضاء من  وهبات  تبرعات  من  يأتي  للفرع  اsالي  الدعم 
اcغنياء، وليس من اlشتراكات الشهرية. ورغم ذلك فإن الفرع
القيام أراد  كلما  اsالي  العون  يطلب  ودائما  ماليا  مكتفيا  ليس 

بأعمال معينة أو اwعداد لحدث ما.
فرع درنة:

ينتسب إلى فرع درنة نحو ألف عضو دائم، مسجلh ويسددون
اشتراكاتهم الشهرية بانتظام. حتى أعضاء الجمعية بفرع درنة
يبعثون بنغازي  في  للحكومة  تابعة  بوظائف  يعملون  الذين 
باشتراكاتهم الشهرية إلى درنة. وتجار درنة اليافعh كانوا غاية
الوضع فإن  ولذلك  اsواص~ت  وتوفير  اsالي  بدعمهم  الكرم  في 

اsالي لفرع درنة كان دائما أفضل من نظيره في بنغازي.



6- نوعية العضوية والرئاسة:  
يتألف ودرنة  بنغازي  لفرعي  الناشط5  ا;عضاء  هيكل  معظم 
نحو جاذبية  الوطنية  الثMث5.  للجمعية  سن  تحت  شباب  من 
التي اVنطقة  في  الوحيدة   اVنظمة  ;نها  الصغار  اVدينة  شباب 
التعليم مجا_ت  في  البMد  لشباب  إنجازات  تحقيق  حاولت 
والثقافة العامة والرياضة والنشاطات الخMقة، كما  أنها تحمل
ما وهذا  وتمدنا،  تحضرا  ا;كثر  لليبيا  الجديد  اVستقبل  صورة 
اVحافظة الحياة  نمط  يجدون  الذين  البMد  شباب  يجذب 
مع يتعاطفون  برقة  في  اVدرس5  كل  ومحبّطا.   Mمم والتقليدية 
الجمعية الوطنية إن لم يكونوا أعضاءا فاعل5 فيها، غير أن وزير
لم أنه  إلى  يشير  هنا  (اVعنى   "وطنيا"  يكن  لم  فقط   التعليم 

يكن عضوا بالجمعية الوطنية).
والحماس والطاقة  بالحيوية  مفعمون  أكفاء  قادة  الجمعية  لدى 
حظ لسوء  ولكن  اwنجازات".  من  تحقيق "الكثير  إلى  ويتطلعون 
الجمعية أن هؤ_ء الشباب انتهجوا نهجا سياسيا للجمعية بدون
و_ واVحترمة  المعروفة  للشخصيات  كافية  أهمية  أي  إبداء 
الهيبة كل  فقدت  لyسف  الجمعية   فإن  ولذلك  نفسها،  للجمعية 
تعرف كانت  عندما  بهما  تحظى  كانت  اللذين  واwحترام 
وعدم الصغار  الشباب  صبر  نفاذ  إن  اVختار.  عمر  بجمعية 
ا;ساس في  الوطنية  الجمعية  جعل  في  ساهم  الكبار  مبا_ة 
بنغازي فرع  يشمل  الذي  الوقت  في  "شبابية".  حركة 
وأحمد عامر  بن  مصطفى  السيدين  مثل  محترمة  شخصيات 
ولكن تتزعزع،   _ بوطنية  يتسمان  اللذان  اVهدوي  رفيق 
أمام للوقوف  يؤهلهما  الذي  السياسي  الدهاء  ينقصهما 
مثل اVهم5  ا;شخاص  أما  ومخلوف.  اVغيربي  مثل  أشخاص 
والشيخ الجربي  باي  وعلي  العنيزي  والدكتور  القMل  خليل 
بسبب بنغازي  فرع  عن  بعيدا  تدريجيا  انسحبوا  فقد  الديباني 
يتعاون ومن  للبريطاني5  الجمعية  الذي  تكنه  اللدود  العداء 
اÑخرين الزعماء  معظم  فيه  كان  الذي  الوقت  وفي  معهم. 
والنقد الكتابة  على  قدرتهم  أن  إ_  وعقMني5،  منطقي5  متحدث5 
أو خلق برامج بنّاءة، لم تتفق مع اwنطباع ا;ول الذي أظهروه
السياسية، ا;حزاب  تكوين  أثناء  مهم  أمر  الوسطية  إن  سابقا. 
والزعامة الحالية للجمعية الوطنية _تعرف كيف تصل إلى تسوية
أوسع مجا_  تعطي  بحيث  نظرها  وجهة  من  تعدّل  كيف  أو 
الجمعية فإن  لذلك  تحقيقها.  إلى  تسعى  التي  أهدافها  لتحقيق 
صوتية وطنية  مجموعة  لتصبح  اwتجاه  هذا  في  مستمرة  تبدو 

  .Mمتطرفة _ غير، ولن تتطور لتصبح حزبا سياسيا متكام



7- نفوذ الجمعية الوطنية
إليه يشير  مما  أبعد  إلى  الوطنية  يمتد  الجمعية  نفوذ  أن  يُعتقد 
أعضاؤها اAسجلF أو اAنتمF. وحيث أنها اAجموعة السياسية
المنشقة اAنظمة الوحيدة في برقة، فهي قادرة على أن تكسب
من منزعجة  كانت  التي  القبائل،  فيها  بما  العناصر،  كل  تأييد 
أساسية. مسائل  أي  حول   Fالبريطاني ومن  البرقاوية  الحكومة 
من يمكنها  كافيا  نفوذا  لديها  ليس  حال،  أي  على  الجمعية،  إن 
معروفا فيها  رأيه  يكون  مواضيع  أي  حول  برقة  أمير  تحدي 
تنتقد موالية"  كـ "معارضة  تعمل  الجمعية  فإن  لذلك  وواضحا.  
وتتهجم على الحكومة والبريطانيF عن سوء اmدارة واmعتداءات
التي اoخطاء  تصحيح  اoمير  من  تطلب  وأحيانا  واmستعمار 
يرتكبها بعض وزرائه. يعتبر فرع درنة اoقوى واoكثر تنظيما من
بF الفرعF ويتمتع بتأييد معظم أهالي درنة، وباAقارنة فإن فرع

بنغازي الرئيسي يبدو ضعيفا.  
8 – تمثيل الجمعية في مجلس النواب البرقاوي:

سبعة هناك  كان   ،1950 يونيو  انتخابات  أحداث  أعقاب  في 
رجال مصنفF بانتمائهم إلى أو بتعاطفهم مع الجمعية الوطنية
بن مصطفى   : وهم  البرقاوي  النواب  مجلس  في  بمقاعد  فازوا 
قبيلة نجم،  الحميد  وعبد  بنغازي،  زواوة،  وعلى  بنغازي،  عامر، 
(قبيلة بنغازي  بسيكري،  الس~م  وعبد  سعادي،  العواقير- 
مطاوع،  – عواقير  قبيلة  بويصير،  مسعود  وصالح  عقيب)، 
وإبراهيم أسطى عمر (توفي) درنة، وعبد الرازق شقلوف، درنة.
من بF هؤÇء السبعة انتُخب ممث~ درنة فقط من قبل الجمعية
لديها الجمعية  فإن  السبعة  هؤÇء  إلى  وباmضافة  الوطنية. 

حوالى ثمانية متعاطفF آخرين من ممثلي القبائل.
في الوقت الذي تشكل الجمعية الوطنية أقلية محددة في مجلس
(النواب) البرقاوي، إÇ أن تأثيرها يفوق تأثير عدد اAقاعد التي
كل كانت  اoخيرة،  اAجلس  انعقاد  فترة  أثناء  عليها.  تسيطر 
النشاطات اAهمة (عدا إرسال رسائل التهنئة أو اmحتجاج) كان
أبريل في  الوطنية.  الجمعية  مع  متعاطفون  أو  ممثلون  بها  يقوم 
الفحم احتكار  مسألة  حول  نكراء  بهزيمة  الحكومة  مُنيت   1951
يقودها الحالتين  في  اAعارضة  وكانت  اسرائيل،  مع  والتجارة 

مصطفى بن عامر.
إن ضعف فرع بنغازي (للجمعية الوطنية) مقارنة بفرع درنة كان
Fواضحا أثناء انتخابات يونيو 1950  فقد رشح فرع درنة ممثل
وكان شقلوف،  الرازق  وعبد  عمر  أسطى  ابراهيم  هما   Fإثن



نصف أن  على  فوافقا  درنة  في  شعبيتهما  مدى  يدركان  ا@ثنان 
مؤيديهما سينتخبون اIسطى عمر والنصف اEخر سينتخبون
في فقط)  واحد  بصوت  يدلي  أن  الناخب  (بإمكان  شقلوف 
النهاية حصل كل واحد منهما على 900 صوت في حU حصل
عبد الجواد الحصادي وفرج النحلي – مرشحا الحكومة – على
التي اIحداث  التوالي.  على  فقط  صوتا  و65  صوتا   172
البنية على  اIضواء  سلطت   1950 عام  انتخابات  صاحبت 
السياسية في بنغازي وقد تم التعامل معها في الفقرة رقم 14.

- الوطنية  الجمعية  بلسان  الناطقة  9-  الجريدة 
"الوطن"

الوطنية الجمعية  باسم  الناطقة  الجريدة  هي  "الوطن"  جريدة 
ويتم عامر  بن  مصطفى  يمتلكها  أنه  يزعم  أسبوعية  وهي 
رفيق أحمد  يمتلكها  التي  المحيشي  مطابع  في  طباعتها 
وتحررها وتموّلها  فيها  تتحكم  الواقع  في  كانت  ولكن  اrهدوي 
الجمعية الوطنية. اrراقبة اrباشرة كانت تتم عن طريق اللجنة أو
بنغازي. في  اrوجودين  الجمعية  من   Uالقيادي اIعضاء  من  أي 
أن غير  أسماء،  أي  تحمل   v "الوطن"  في  الصادرة  اrقاvت 
تحت وتصدر  اIعضاء  أحد  اسم  تحمل  ربما  اrقاvت  بعض 
إشراف أسرة التحرير الداخلية وبالتالي فإن أي مقاvت تصدر

على صفحات الوطن تعبر عن رأي الجمعية الوطنية.
"الوطن" فإن  ودرنة،  بنغازي  فرعي   Uب اvنقسام  حدث  منذ 
أصبحت v تعبر عن فرع درنة، على اIقل في مسألة التطورات

الدستورية.
أيضا الوطنية  (أنظر  للجمعية  السياسية  ا>يول    -10

إلى وجهة نظر فرع بنغازي في البند 15)
أ) التطورات الدستورية في ليبيا.

بدأ التأسيسية،  الجمعية  شرعية  مسألة  مصر  أثارت  أن  بعد 
إلى النهاية  في  أدى  الذي  ودرنة،  بنغازي  فرعي   Uب اvنقسام 
الفيدرالي بالشكل  بنغازي  فرع  قبل  أن  بعد   Uالفرع انفصال 
للحكومة حسبما أقرته الجمعية التأسيسية. ك| الفرعU قلل من
أهمية هذا الخ|ف، ويبدو أن هذا النزاع الداخلي قد ظل طي
ولكن الوطنية،  الجمعية  أسرة  أعضاء  داخل  حتى  الكتمان 
التعاون بU الفرعU قل كثيرا نتيجة هذا ا@ختvف في وجهات

النظر.
بوجهة القوي  والتمسك  بالص|بة  درنة  فرع  درنة:  يتسم 



النظر ا:ساسية للجمعية فيما يتعلق بوحدة ليبيا ا(طلقة وبدون
عدم في  السعداوي  بشير  نظر  وجهة  ويؤيد  شرط  أو  قيد  أي 
شكل عن  عبارة  هي  الفيدرالية  وأن  التأسيسية  الجمعية  شرعية 
من أشكال اZستعمار واYنفصال الخفي.  كانت وجهة نظر فرع
الطرابلسي، الوطني  ا(جلس  نظر  لوجهة  تماما  مشابهة  درنة 
اZتجاه" – بأنه "سعداويّ  يوصف  أن  يحق  درنة  فرع  أن  حتى 
مصراتة، من  وتحديدا  طرابلسية  أصول  من  درنة  سكان  ينحدر 
وهذا ربما يعلل سبب تعاطفهم مع وجهة نظر السعداوي، وأثناء
الفرصة يغتنم  كان  البر،  طريق  عن  (صر  السعداوي  زيارات 

للتوقف والتواصل مع أعضاء فرع درنة.
يؤيدون أنهم  درنة  فرع  في  الكبار   sالقيادي بعض  يدّعي 
وجهات مع  تتفق  وأفكاره  نظره  وجهات  :ن  فقط  السعداوي 
:نه به  الثقة  يستطيعون   Z يقولون  أنهم  غير  وأفكارهم،  نظرهم 
مخادع. ولكنهم عادوا ليؤكدوا أن السعداوي هو الرجل الوحيد
الوحيد وأنه  الحالي،  الوقت  في  ليبيا  بقيادة  الجدير  ا:مير  بعد 
الرجل وأنه  الوطنية،  وا:هداف  التطلعات  يحقق  أن  يمكن  الذي 

الوحيد الجدير بزعامة ليبيا.
لقد اتصل عبد الرازق شقلوف بالسعداوي أثناء زيارته لطرابلس
ولكن يونيو 1951)  ا(ؤرخة 21  مذكراته  مايو 1951 (أنظر  في 
أي استلم  أنه  ولو  مالية.  مساعدة  أي  منه  استلم  أنه  في  يُشك 
مساعدة من هذا النوع لقام فرع درنة "بتحرك" ما في منطقة
درنة بعد عودة شقلوف. ولكن Z يمكن استبعاد التعاون بs فرع
درنة والسعداويs رغم أنه لم يكن هناك أي دليل على وجود دعم

وتأييد مشترك.
بنغازي:

حتى خريف عام 1950 كان فرع بنغازي دائما يدافع عن فكرة
الوحدة الوطنية بدون قيد أو شرط – إلى جانب هذا الهدف كان
هناك هدف آخر مهم أZ وهو تأمs انتقال السلطة من السلطات
أن من  خوفا  ممكن.  وقت  بأسرع   sالوطني أيدي  إلى  اYدارية 
التأسيسية  وعرقلة الوطنية  شرعية  الجمعية  حول  الخÉف  يؤدي 
قراراتها لانتقال السلطات إلى الوطنيs أو  ربما حتى قد يصل
ا:مر إلى ا:مم ا(تحدة، خوفا من كل ذلك فإن فرع بنغازي قرر
تأييد الجمعية التأسيسية وتأييد الفيدرالية كحل وسط ضروري
طبقا ليببة  وطنية.  حكومة  وتشكيل  ليبيا  وحدة  على  للحفاظ 
باي عمر  شكر   1951 يناير   22 يوم  عدد  "التاج"  لصحيفة 
الذي موقفها  عن  الخصوص  وجه  على  الوطنية  الجمعية  شنيب 



شرعية مسألة  بلغت  عندما  ا5تآمرين"  "مخططات  ضد  اتخذته 
رضوا لقد  حرجا.  مستوى  والفيدرلية  التأسيسية  الجمعية 
وقرروا اKستعمار"  مؤامرات  وازدياد  الوقت  "لضيق  بالفيدرالية 
أن مسألة شكل الحكومة والفيدرالية بدK من الوحدة هي قضايا
الهدف أن  طا5ا  مستقب\  وع\جها  تصحيحها  يمكن  داخلية 
كانت تحقق.  قد  واحدة  دولة  تشكيل  في  والمُلح  اhساسي 
بطء إلى  أساسا  موجهة  الدستورية  للتطورات  انتقاداتهم 
الجمعية التأسيسية في عملها وعدم الوضوح في مسألة توزيع
وليس الث\ث  واsدارات  ا5ركزية  الحكومة   uب السلطات 
اتخذت التي  القرارات  محتوى  إلى  وليس  الث\ث"  "الحكومات 

حتى اvن.
التعقيد بالغة  ستكون  فيدرالية  حكومة  أن  بنغازي  فرع  يرى 
وا5عروف ا5علن  هدفهم  وأن  ليبيا،  مثل  لدولة  التكاليف  وباهظة 
الوقت في  ولكن  ممكن،  قدر  بأقصى  وحدة  حكومة  تشكيل  هو 
بقبول راضون  فإنهم  الدولة،  كيان  تشكيل   uح وإلى  الحالي، 
أن طا5ا  كيفية  وبأي  شكل  بأي  وطنية  أيد  إلى  السلطة  انتقال 
مبدأ الوحدة K يتم التغاضي عنه أو إهماله وإنهم يعملون على
النفوذ من  والتقليل  وطنية  أيدي  إلى  السلطة  انتقال  تسريع 
قاطع وبشكل  اhساس  في  إنهم  والفرنسي.  البريطاني 
بريطانيا في   uا5تمثلت واKستعمار  اsمبريالية  يعارضون 
من قدر  أكبر  يأتي  بأن  يفضلون  فإنهم  وبالتالي  وفرنسا، 
النفوذ عكس  على  دولية  جهات  من  وا5ساعدة  السيطرة 

البريطاني والفرنسي.  
ب) مصر وجامعة الدول العربية:

اللهجة السياسية العامة للجمعية تشير إلى أنها تتناغم مع روح
الدول وجامعة  مصر  من  النابعة  اsس\مية  العربية  القومية 
كانوا الجمعية  فرعي  من  العناصر  بعض  أن  العربية.  ويعرف 
ا5صرية. الدوائر  ومع  العربية  الدول  جامعة  مع  اتصال  على 
ظرفية العربية  الدول  وجامعة  مصر  مع  اKتصال  على  اhدلة 
كان  uالفرع من  أي  أن  إثبات  يمكن   K وبالتالي  قطعية  وليست 

يتلقى مساعدات من هذين ا5صدرين. 
فرع درنة:

كان فرع درنة دائما اhكثر تطرفا في ميوله إلى مصر من فرع
معظمه درنة  فرع  أن  إلى  ذلك  في  السبب  يرجع  ربما  بنغازي، 
من الشباب ا5تحمس على عكس فرع بنغازي ويفتقر إلى حكمة

واعتدال الكبار.  



فرع بنغازي:
ا%فاج† التغير  بنغازي  فرع  فيه  انتقد  الذي  الوقت  في 
للسعداوي حول مبادئ الوحدة الفيدرالية فإنه كان متحفظا جدا
حيال موقفهما  عن  العربية  الدول  وجامعة  %صر  انتقاداته  في 
التحفظات هذه  الفرع  ويبرر  ليبيا.  في  الدستورية  التطورات 
البلدين.  Yب العZقات  يعقّد  إنه  بل  أحد  يخدم   b النقد  أن  على 
لdمال كمصدر  مصر  إلى  ينظر  بنغازي  فرع  أن  ورغم 
لسياسات تابعا  بالضرورة  يكن  لم  أنه   bإ الوطنية  والتطلعات 
إلى أمينه  الفرع  أوفد  يناير  1951  في  أعمى.  بشكل  مصر 

مصر داعما لوفد الجمعية التأسيسية الليبية.
ج)  ا8وقف تجاه البريطاني*:

كانت ردود فعل كل من الفرعY تجاه البريطانيb Yذعة وعدائية
لم بريطانيا  أن  فرع  كل  باسم  المتحدث  ويزعم  فيها.  هوادة   b
تكن وفيّة في وعودها لليبيا، وهي ا%سؤولة عن كل اsنقسامات
Yبع بريطاني  تحرك  كل  إلى  وينظرون  الوحدة.  يخص  فيما 
نصيحة أو  مساعدة  كل  ويترجمون  الثقة  وعدم  والشك  الريبة 
أو تخدم   bو بحتة  بريطانية  مصالح  لخدمة  أنها  على  بريطانية 
يقول اbقتصادي.  أو  السياسي  البZد  تطور  تفيد 
إنھما الجمعیة  فرعي  باسم  المتحدثان 
كان البریطاني  االحتالل  بدایة  منذ 
أن في  واألمل  الثقة  كامل  لدیھما 
واستقالل وحدة  سیحققون  البریطانیین 
لیبیا. إال أنھما أكدا أنه كانت أمام
جدیدة حقبة  لخلق  فرصة  البریطانیین 
أنفسھم أغرقوا  أنھم  بید  لیبیا،  في 
لم تقلیدیة  استعماریة  ممارسات  في 
منذ منھا.  مخرجا  ألنفسھم  یعرفوا 
عمر جمعیة  أعضاء  بعض  كان  البدایة 
البریطانیین، ضد  متحیزین  المختار 
لتاریخ ترجمتھم  من  نابع  تحیز  وھو 
األوسط. الشرق  في  الماضي  بریطانیا 
الذین الوطنیة  الجمعیة  أعضاء  أما 
بكل یتحدثون  فإنھم  انجلترا  زاروا 
إعجاب عن البریطانیین ولكنھم یشعرون
الذین البریطانیین  ثلة  أن  باألسف 
نسوا أنھم  یبدون  بالدھم  في  قابلوھم 



یتشبثون ومازالوا  الوطنیة  تقالیدھم 
بالعقلیة االستعماریة الخبیثة.

من كال  أن  ھو  بالمالحظة  الجدیر  األمر 
والبریطاینیین الوطنیة  الجمعیة 
اللھجة، بنفس  بعضھما  عن  یتحدثون 
األمل. وخیبة  بالحیرة  المفعمة 
ھذا فإن  الوطنیة  للجمعیة  بالنسبة 
اإلقتصادیة المساعدة  سیاسة  مرجعھ 
لم والتي  جدا  الشحیحة  البریطانیة 
مثلما للبالد  المرجو  اإلزدھار  تحقق 
من األخیرة  الفترة  أثناء  األمر  كان 

حكم اإلیطالیین.
ھذه فإن  للبریطانیین  بالنسبة  أما 
الجمعیة أن  مرجعھا  كان  اللھجة 
المعارض كانت   1946 عام  منذ  الوطنیة 

الرئیس للنفوذ البریطاني في برقة.
د) الموقف تجاه الوالیات المتحدة:

(الجمعیة) فرع بنغازي:
حتى شھر مایو لم تعلن الجمعیة عن أي
تجاه معین  علني  موقف  أو  عداء 
مستوى على  أما  المتحدة.  الوالیات 
سخطھم عن  البعض  أعرب  فقد  الأفراد 
أي المتحدة  الوالیات  إبداء  لعدم 
أو اقتصادیا  سواء  بلیبیا  اھتمام 
تصل ولم  العام  مرور  ومع  سیاسیا. 
بدأت الرابعة  النقطة  معونات 
أنھا على  أمریكا  إلى  توجھ  االتھامات 
وفي للبریطانیین.  لیبیا  شؤون  تركت 
الوقت نفسھ اقترح عدد من األعضاء أن
الحل  األمثل  للتصرف  في  لیبیا  قد  یكون
وصایة  من  قبل  الوالیات  المتحدة  وحبذت
نشر  القواعد  االمریكیة المجموعة  ھذه 
في  لیبیا شریطة أن یخضع برنامج نشر
بشأنھا اإلتفاق  یتم  لمعاھدة  القواعد 
واألمریكیة اللیبیة  الحكومتین  بین 
مبلغا المتحدة  الوالیات  تدفع  وأن 



كإیجار لھذه القواعد.  
"الوطن" صحیفة  أشارت  مایو  شھر  في 
لیبیا بمساعدة  األمریكیة  الوعود  إلى 
ووجھت انتقادا للوالیات المتحدة فیما
األسلحة تزوید  حول  بوضعھا  یتعلق 
69 رقم  الرسالة  (أنظر  لسوریا 
المؤرخة 14 یونیو 1951) وفي یوم 19
حول ساخرا  مقاال  "الوطن"  نشرت  یونیو 
الوالیات واتھمت  الرابعة  النقطة 
نفسھا على  عھدا  قطعت  بأنھا  المتحدة 
الشرق في  بریطانیا  سیاسة  تتبع  بأن 
المؤرخة  8 رقم  الرسالة  (أنظر  األوسط 
4 أغسطس 1951). التفسیرات التي وردت
عن الصادرة  الصحفیة  البیانات  في 
كانت الرابعة  النقطة  حول  القنصلیة 
أعضاء بعض  من  حسنا  قبوال  لقیت  قد 
الجمعیة تخشى  ال  عموما  الجمعیة. 
ألنھا، المتحدة  الوالیات  مع  التعاون 
الوالیات أن  تشعر  الجمعیة،  أي 
المتحدة قوة أجنبیة لیس لدیھا أطماع
وترغب في صداقة الدول التي تكافح ضد
ناحیة من  العالمیة.  ولكن  الشیوعیة 
مع التعاون  أن  یخشون  فإنھم  أخرى، 
عالقات إلى  يؤدي  سوف  البریطانیین 
أحمد اقترح  لقد  تاریخیة.  استعماریة 
التنفیذیة اللجنة  عضو  المھدوي  رفیق 
في الجمعیة في مایو أن ترعى الوالیات
اللیبیة الصداقة  نوادي  المتحدة 

األمریكیة.
(الجمعیة) فرع درنة:

كانت مایو،  في  درنة  زرت  عندما 
درنة فرع  باسم  المتحدثین  انتقادات 
التي ُوّجهت إلى الوالیات المتحدة الذعة
لم وال  سیما  االمین  الذي  للغایة، 
یتوقف عن اتھام الوالیات  المتحدة،  من
القنابل  الذریة  إلى  نبش استعمال 



عرض وقد  األسالف  رفات  وإخراج  القبور 
ذلك أمام المؤتمر الوطني في طرابلس.
الوالیات نوایا  في  یشّكون  كانوا 
في قواعد  لبناء  سعیھا  في  المتحدة 
شقلوف الرازق  عبد  انتقد  لیبیا. 
التي أمریكا  سیاسة  آخرون  وأعضاء 
وصول وعدم  لیبیا  في  "االنفصال"  تؤید 
المتحدث بھا  وعد  التي  المعونات 
اجتماعات أثناء  لیبیا  األمریكي 
شرح حاولت  لقد  النجاح".  "بحیرة 
یتعلق فیما  المتحدة  الوالیات  سیاسة 
وأن لیبیا،  في  الدستوریة  بالتطورات 
تجاه الحسنة  أمریكا  نوایا  أبین 
لیبیا مستقبال، طالبا من فرع درنة أن
الثقة یفقدوا  وأّال  بالصبر،  یتحلوا 
وعدت التي  المساعدات  تأخیر  نتیجة 

بھا أمریكا لیبیا.
هـ) ا6وقف تجاه ا0مير والعائلة السنوسية.

لقد قبلت الجمعية با8مير على أنه ضرورة سياسية لوحدة ليبيا
ال أنها  ا8ساس،  بيد  هذا  على  وأيدته  الليبية،  الدولة  وتأسيس 
قويا، أو  واعیا  زعیما  األمیر  تعتبر 
بمھاراتھ اعترافھا  من  الرغم  وعلى 
السیاسية إال أنھا تخشى أنھ سوف یؤسس
دولة تأسیس  في  آخرون  یستغلھ  أو 
ترسیخ في  یساعد  ونظام  متخلفة، 
البالد. في  المحافظة  العناصر  وتقویة 
لذلك فإنھم، لتحقیق الوحدة اللیبیة،
یؤیدون فھم  كجمعیة  بقائھم  أجل  ومن 
وھو للیبیا،  ملكا  یكون  بأن  األمیر 
تأیید نشأ لتحقیق أھداف سیاسیة ولیس
األمیر تجاه  خاصة  مشاعر  على  مبنیا 
أي الجمعیة  ترى  ال  كزعیم.  أو  كشخص 
فائدة من العائلة السنوسیة وتعتبرھا
أي یؤدون  ال  المرتزقة  من  مجموعة 
اجتماعیة. أو  كانت  سیاسیة  وظیفة، 
مع حمیمة  عالقة  فلھ  درنة  فرع  أما 
نبیل سید صفي الدین الذي منذ عودتھ



من مصر عام 1944 كان یؤید شباب درنة
ویشجعھ عندما كان یعیش في درنة إلى
مكان یغیر  بأن  األمیر  منھ  طلب  أن 
العالقة المرج.  إلى  فانتقل  إقامتھ، 
درنة وفرع  الدین  صفي  سید  نبیل  بین 
من ألي  بفائدة  تُعد  لم  اآلن  حتى 
(تجدر  اإلشارة  إلى  أن  موقف الطرفین. 
السنوسیة العائلة  من  الجمعیة 
البرقاویین العدید  من  فیھ  یشاركھم 
العائلة تستعمل  كیف  یعرفون  الذین 
من مزایا  على  للحصول  عالقاتھا 

الحكومة.)
و) تخريبية أم إرهابية.

أو تخريبيا  طابعا  الجمعية  فرعي  من  أي  أعمال  تأخذ  لم 
البريطاني= ضد  اEوجهة  "الوطن"  صحيفة  وانتقادات  إرهابيا، 
أن رغم  معارضة  أفكار  أنها  على  قبولها  تم  البرقاوية  والحكومة 
نظر لوجهات  نظرا  بناءة.  غير  أنها  يعتقدان  كانا  الطرف= 
لن أوا\رهابية  اEخربة  ل_ساليب  اللجوء  فإن  اEتطرفة  الجمعية 
باaساليب أهدافها  تحقيق  في  فشلت  إذا  خاصة  يستثنى 
الدستورية وشعرت أن لديها القوة الكافية jستعمالها. منذ حل
تنظيم هناك  يكن  لم   ،1949 عام  الكشافة  باشا  عمر  السيد 
اaساليب على  تدريبه  إمكانية  في  يشك  الجمعية  في  شبابي 
ا\رهابية. لم تُتهم الجمعية إطqقا باستعمال أساليب إرهابية،
يعرف كان  (عندما  بنغازي  فرع  فيها  ينظم  التي  اaولى  واEرة 
بها اEصرح  اEظاهرات  كانت  مظاهرات  اEختار)  عمر  بجمعية 
ضد إتفاقية "بيفن – سفورزا" عام 1949.  هذه  اEظاهرة  خرجت
بقيادة اEظاهرة  شباب  من  مجموعة  عرجت  عن  السيطرة،  حيث 

بشير اEغيربي لتسير من أمام منزل رئيس اjدارة.
(فرع الجمعية  ترعاها  التي  والنشاطات  -  الجهات   11

بنغازي):
تدير الجمعية (فرع بنغازي) وترعى "النادي اaهلي الرياضي"

ومدارس العمال والكشافة.
هيئة نظريا  الرياضي"  اaهلي  "النادي  يعتبر  الذي  الوقت  في 
ولكنه الوطنية  الجمعية  عن  تماما  مستقل  فهو  مسجلة،  رياضية 
أم= اEغيربي  بشير  السيد  بها.  aغراض  عملية  فهو  ملحق 
نادي ويملك  النادي.  رئيس  هو  الوطنية،  الجمعية  صندوق 



ا>هلي الرياضي ملعبه الخاص في شارع البركة (وقد حصلت
جنيه  1000 قدره  قرض  بواسطة  اGختار  عمر  جميعة  عليه 
مصري من مصطفى بن عامر والذي لم يتم تسديده بعد). يقوم
اGنظم بفريقه  يشتهر  ولكنه  عديدة  رياضية  بنشاطات  النادي 
فرق ضد  مباريات  يجري  ما  عادة  كان  والذي  القدم  لكرة  جدا 
للنادي اGماثل  النادي  إن  برقة.  في  البريطاني  الجيش  وحدات 

ا>هلي هو اfتحاد في إقليم طرابلس.
لقد قلّت النشاطات الثقافية للجمعية الوطنية، بعد تطور التعليم
الليلية الدروس  بعض  في  محصورة  اlن  وهي  برقة،  في 
الجمعية أعضاء  بعض  يتطوع  حيث  العمال"  يسمونها "مدرسة 
"مدرسة سُميت  واfنجليزية.  العربية  اللغة  في  دروس  بإعطاء 
بنشاطات تقوم  بأنها  الجمعية  الحكومة  تتهم   w حتى  العمال" 

ثقافية.
باشا عمر  قبل  من  قمعها  منذ  الكشافة  نشاطات  تقلصت  لقد 
قسم فإن  حال،  أي  على  ولكن   .(13 البند  (أنظر   1949 عام 
اللقاءات يعقد  مازال  زواوة   yالصالح رعاية  تحت  ا>شبال 
yب ما  أطفال  يلتقي  حيث  الوطنية  الجمعية  مقر  في  بانتظام 
ا>لعاب ببعض  يقومون  عشرة  والثانية  السادسة  سن 
فهناك سنا  أكبر  هم  Gن  بالنسبة  أما  الرياضية.  والنشاطات 
طاوwت لعبة التنيس وساحة لقاءات لفرقة القِرَب والطبلة. وحيث
بالتالي فإنهم  زيهم  ارتداء  من  حُرموا  قد  الكشافة  فرق  أن 
من كان  كما  منظمة  كمجموعة  بالرحÇت  القيام  من  حُرموا 
ولهذا كاGعتاد،  الكشافة  بمهام  القيام  لقادتهم  بالنسبة  الصعب 
زواوة  yالصالح حاول  اGسائية.  واwجتماعات  اللقاءات  سئموا 
تصريح على  الحصول  اGغيربي  بشير  من  طلب  على  بناًءا 
رسمي باستئناف النشاط الكشفي باسمه في ربيع عام 1951
في اfنجليزية  الكشفية  الحركة  بقادة  الاتصاwت  وبدأت 
على الحصول  يتم  الحكومة  فلم  لرفض  نظرا  ولكن  بنغازي 

تصريح حتى شهر يونيو.
أما فرع درنة فرغم أنه لم يقم برعاية أي كشافة فلديهم فريق

كرة قدم ممتاز وكان قد أقام في اGاضي دروسا مسائية.
12- تاريخ الجمعية الوطنية.

اwسم وهو  اGختار  عمر  جمعية  خليفة  هي  الوطنية  الجمعية 
قد كان  اGختار"  "عمر  اfسم  به.  تعرف  ومازالت  كانت  الذي 
الحرب أسرى  من  مجموعة  مرة  >ول  به  وعُرفت  استعملته 
الليبيy الفارين أساسا من الجيش اfيطالي وهو اwسم الذي



كانت التي  والرياضة  ا1تبادل  التعاون  جمعية  على  أطلقوه 
انخراط بعد  البريطاني.  الجيش  معسكرات  حرس  مع  تتعاون 
معظم اSسرى الليبيP في القوة العربية البريطانية والتي عرفت
فيما بعد بالقوة العربية الليبية اختفت ا1نظمة التي كانت تعرف
بأسرى الحرب. في عام 1942  كان في نية بعض أسرى الحرب
في يعيشون  الذين   Pالبرقاوي  Pا1واطن وبعض   Pالسابق
وقد ثقافية.  رياضية  كجمعية  ا1نظمة  هذه  تستمر  أن  القاهرة 
صادق اSمير على هذه الفكرة وقَبِلَ  بأن يكون رئيسا فخريا
وبدأ لها،  إداريا  رئيسا  السنوسي  ابراهيم  السيد  وعُين  لها، 
غیر أن رد فعل اqشتراكات.  وجمع  اSعضاء  تسجيل 
سلبیا كان  للمشروع  المصریة  السلطات 
ولدت المقترحة  الجمعیة  فإن  وبذلك 

میتة.
بعد أن مرت موجة الحرب على برقة بدأ
األعضاء أو  السابقین  الحرب  أسرى  بعض 
یحیون اللیبیة  العربیة  القوات  في 
الثقافیة. الریاضیة  الجمعیة  فكرة 
وبدأ وحماسا  تأییدا  الفكرة  لقیت 
الناس من كل طبقات الشعب ینضمون إلى
الجمعیة وبعد بعض التأخیر وافق كبیر
إصدار على  المدنیة  األحوال  موظفي 
الریاضي النادي  بإنشاء  تصریح 
عام أبریل  من  الرابع  وفي  الثقافي. 
المختار عمر  جمعیة  تأسیس  تم   1943
اللجنة أسماء  ھذه  وكانت  رسمیا 

التنفیذیة:
رئیسا الشیخ خلیل الكوافي 

سكرتیرا سعد الجھاني 
بلدیة عمید  (اآلن  لنقي  یوسف 

أمینا للصندوق بنغازي)
حسین باشا بسیكري (توفي)
حسین باشا كویري  (توفي)

سالم بن عامر (عم مصطفى بن عامر)
الحاج (شقیق  الكیخیا  محمد  الحاج 



رشید)
مختار عصمان (والد الشیخ رجب عصمان)
(كبیر الدیباني  الحمید  عبد  الشیخ 

قضاة برقة)
تنفیذیة لجنة  أول  كانت  وبالتالي 
من تألفت  قد  المختار  عمر  لجمعیة 
والذین بنغازي،  وأعیان  شخصیات  كبار 
اآلن. الوطنیة  الجمعیة  بعضھم  یعارض 
إلى مصر)  في  (مازال  األمیر  بعث  وقد 
امتنانھ عن  معبرا  التنفیذیة  اللجنة 

ومباركتھ.
في للجمعیة  الحقیقیون  المؤسسون 
مخلوف ومحمود  فالق  علي  ھم  الواقع 
ومحمود فالق  (علي  المطردي.  والمھدي 
اللجنة في  عضوان  اآلن  مخلوف 
فرع الوطنیة  للجمعیة  التنفیذیة 
لم الثالثة  ھؤالء  أن  رغم  بنغازي). 
التنفیذیة اللجنة  أعضاء  ضمن  یكونوا 
إال أنھم ھم الذین أشرفوا على تنظیم
الذین وھم  المختار  عمر  جمعیة 
اقترحوا قائمة ھذه الشخصیات لیشكلوا
الجمعیة تكسب  حتى  تنفیذیة  لجنة  أول 

احتراما وأھمیة أكثر.
أھداف الجمعیة:

في یتمثل  الجمعیة  من  الغرض  كان 
أربعة نشاطات: ریاضي وثقافي وتعلیمي
وإغاثي، فقد تم تنظیم لقاءات ریاضیة
تفتح أن  وقبل  قوى،  ألعاب  وفرق 
في لیلیلة  حصص  ترتیب  تم  المدارس 
كل في  واإلنجلیزیة  العربیة  اللغة 
بدأ كما  السبع.  بنغازي  مقاطعات 
صالة فتح  وتم  محاضرات  برنامج 
المساعدات وتقدیم  للقراءة، 
سعت كما  والفقراء.  للمحتاجین 
بین حمیمة  عالقات  خلق  إلى  الجمعیة 



الوطنیة المشاعر  وإحیاء  البرقاویین 
الجمعیة بدأت   1943 یولیو  في  فیھم. 
في إصدار "برقة الریاضیة" وھي صحیفة
ریاضیة وفي أغسطس أصدرت مطبوعة "عمر
شھریة أدبیة  مجلة  وھي  المختار" 
وكانت تكالیف الطبع والنشر على حساب
العسكریة اإلدارة  حكومة  مطبعة 
جمعیة فكرة  انتشرت  وقد  البریطانیة. 
عمر المختار من بنغازي إلى كل القرى
فتح وتم  برقة  في  األخرى  والضواحي 
المراكز كل  في  مستقلة  نوادي 
في الكبیرة  الفروع  وكانت  الرئیسیة 
(لمراجعة ودرنة  والمرج  اجدابیا  مدن 
درنة فرع  الوطنیة  الجمعیة  تاریخ 
22 المؤرخة   21 رقم  الرسالة  راجع 
نشاطات فكرة  تلق  لم   .(1951 أغسطس 
ترحیبا والثقافیة  الریاضیة  الجمعیة 
لم حیث  الریفیة  المناطق  في  كبیرا 
فكرة على  المجتمعات  ھذه  تتعود 
الجمعيات لذلك فإن معظم الفروع التي
لم بنغازي  ودرنة  مدینتي  خارج  تكونت 
تعش طویال وفي شھر یولیو 1948 انتھى
أجل جمعیة اجدابیا بعد تكوین المجلس

الوطني.
منذ البدایة وجدت جمعیة عمر المختار
أن رغم  السیاسة  معمعة  في  نفسھا 
نشاطاتھا السیاسیة لم تخرج للعلن إال
باسم متحدثون  يقول   .1945 عام  في 
كان الذي  السیاسي  الخط  إن  الجمعیة 
بأي یتم  یكن  لم  الجمعیة  علیھ  تسیر 
قرارات رسمیة ولكن مبنیا على مبادرة
إیطالیا دخول  قبل  حتى  األمیر  اتخذھا 
الحرب العالمیة الثانیة، بتكوین قوة
في الحلفاء  مع  تتعاون  لیبیة  عربیة 
السبب كان  لیبیا.  واستقالل  تحریر 
الثاني ھو اإلحساس المتنامي بالوطنیة
الذین الشباب  عند  یتزاید  بدأ  الذي 



طبقوا والذین  الحرب  في  شاركوا 
على البریطانیون  قطعھا  التي  الوعود 
"وجدوا والذین  البالد  بتحریر  أنفسھم 
الوطنیة األھداف  النقي  برقة  ھواء  في 
بحلُوھا وُمّرھا". بعد أن أمضت الجمعیة
فلم اإلستعمار  ربقة  تحت  طویلة  مدة 
مناسبة كل  في  االحتفال  من  ُبدا  تجد 
الوطنیة ورغباتھا  أھدافھا  عن  وتعّبر 
استقالل ھو  الشباب  ھدف  یكون  وأن 

لیبیا ووحدتھا الكاملة.  
ھناك فإن  العامة  االعتبارات  ھذه  عدا 
تنشیط في  ساھمت  أخرى  معینة  أحداثا 
الذي االنطباع  السیاسي،  منھا  الوعي 
بعد الجمعیة  أعضاء  من  الكثیر  أخذه 
االحتالل البریطاني من أن البریطانیین
لیبیا. تقسیم  لسیاسة  یبّيتون  كانوا 
یحضروا لم  الطرابلسیین  أن  ُعرف   حیث 
القاھرة في   1940 أغسطس   9 اجتماع 
إلنشاء فیھ  التخطیط  یتم  كان  الذي 
یوقعوا ولم  اللیبیة  العربیة  القوة 
لقد االتفاقیة.  ھذه  على  النھایة  في 
في والبرقاویون  الطرابلسیون  شارك 
تعھد وكان  سواء  حد  على  القوة  ھذه 
لن السنیوسیین  بأن  البریطانیین 
یبقوا تحت السیطرة اإلیطالیة قد ُترجم
من قبل اللیبیین على أنھ ینطبق على
في الناشطون  األعضاء  رأى  ليبیا.  كل 
إدارتین واستمرار  تأسیس  أن  الجمعیة 
أنھ على  وطرابلس  برقة  في  منفصلتین 
تكوین إلى  أدت  التي  للروح  اختراق 
وخرقا اللیبیة،  العربیة  القوة 
ذلك، إلى  إضافة  البریطاني.  للتعھد 
القوة بحل  قاموا  البریطانیین  فإن 
العربیة اللیبیة في عام 1943، والذي
عن ینّمي  مباشر  عمل  أنھ  على  اعتبر 
عمر جمعیة  نظمت  لقد  النیة.  سوء 
المختار وقادت  المظاھرات  واالحتجاجات



العربیة القوة  حل  خبر  أشیع  عندما 
اللیبیة. في النھایة تم تركیز القوة
لم التي  طبرق،  في  اللیبیة  العربیة 
تكن عامرة كثیرا بالسكان، وتم تسریح
عدد كبیر من المجندین بحجة أن الھدف
الذي تم من أجلھ تكوین ھذه القوة قد
البریطانیون وأعطى  تحقیقھ.  تم 
قوة إلى  اإلنضمام  فرصة  منھم  الباقین 

دفاع برقة (الشرطة) أو اإلستقالة.
أن وهو  السياسي  الوعي  وتنشيط  إحياء  في  ساهم  آخر  حدثٌ 
حينئذ تصدر  كانت  التي  الجديدة"  "برقة  جريدة  تحرير  رئيس 
من طرف اUسؤول البريطاني لشؤون اUعلومات العامة، أراد أن
ا[مير" "سمو  بلقب  الجريدة  في  إدريس  السيد  إلى  يشير 
هذا التحرير  رئيس  يستعمل  أن  البريطاني  اUسؤول  فرفض 
وعيا أكثر  وجعلهم   fالوطني كل  سخط  أثار  الذي  ا[مر  اللقب، 

من الناحية السياسية.  
لجمعية الفرصة  القدم  لكرة  مباراة  أتاحت   ،1943 نوفمبر  في 
كان الذين  الطرابلسية،  الشخصيات  بكبار  للقاء  اUختار  عمر 
ومصطفى حسن،  الفقي  وأحمد  باكير،  طاهر  اUفتي  بينهم  من 
كانت اnخرين.  الشبان  من  وغيرهم  اUنتصر  ومحمود  ميزران، 
فكرة ليبيا  عن  يبعدوا  أن  الجمعية،  Uتحدث  طبقا  فكرتهم، 
هاجس إيطاليا تماما، وقد تحدثوا ضد اqستعمار ونادوا بكامل
وحدة البuد، وزعموا أن q فرق بf برقة وطرابلس في مستقبل
ليبيا وأنه تم الوصول إلى اتفاق مع شخصيات طرابلسية على

النقاط التالية:
.استقuل ليبيا الكامل (1
.الوحدة الشاملة للبuد (2
.أن يكون السيد إدريس ملكا لليبيــــا (3

نشاط أول  بوادر  تظهر  بدأت   1945 و   1944 عامي  في 
البريطانية العسكرية  ا{دارة  انتقاد  في  تمثلت  سياسي 
منه، مفر   q ذلك  كان  البريطاني.  ا{ستعمار  عن  والحديث 
القوات مع  والتعاون  الحرب  نيران  انطفت  ما  بعد  خاصة 
السطح، على  تطفو   fحتلUوا اqحتuل  لهجة  وبدأت  البريطانية 
نهجا تنتهج  اUختار"  عمر  "جمعية  مثل  منظمة  جعل  ما 
في ا{قتصادي  الركود  حالة  أن  شك   q النهاية.  في  سياسيا 



السياسة تجاه  واليأس  با1حباط  الشعور  وازدياد  ا=نطقة 
الشعب. عند  السياسي  الوعي  من  زاد  البريطانية  اKقتصادية 
طريق عن  مصر  من  النابع  القومي  الحس  تأثير  ذلك  على  زد 
العمال من   - الوقت  ذلك  في   - الكبيرة  با]عداد  اKخت\ط 
العسكرية ا1دارة  ضمن  يعملون  كانوا  الذين   bا=صري
ومن مصر  إلى  يسافرون  كانوا  الذين   bوالبرقاوي البريطانية 
خ\ل توزيع ا=طبوعات ا=صرية ا=جانية.. كل هذه كانت عوامل
أن بعد  الناس.  عند  السياسي  الوعي  ازدياد  في  ساهمت 
بدأت للهجوم  هدفا  البريطانية  العسكرية  ا1دارة  أصبحت 
شكوكها تزداد في تحركات الجمعية وبدأت تنظر إلى نشاطات
bالبريطاني  bب السيئة  ا=شاعر  بدأت  الريبة.   bبع الجمعية 
والجمعية تتفاقم ما أدى في النهاية إلى إيقاف طباعة وإصدار
بحجة البريطانية  العسكرية  ا1دارة  قبل  من  الرياضية"  "برقة 
عدم توفر الوقت الكافي لطباعتها وعدم توفر الورق. بعد تعطل
أربعة أعداد من "برقة الرياضية" بدأت جريدة "الوطن" تصدر
عامر بن  مصطفى  يملكها  خاصة  مطبوعة  أنها  أساس  على 

ويرأس تحريرها محمد الصابري.
وبدأت سياسية،  منظمة  بأنها  علنا  تُعرف  اxن  الجمعية  باتت 
خليل اعتزل   1945 عام  في  تت\شى.  النادي  الجمعية  فكرة 
الكوافي كرئيس للجمعية وحل محله مصطفى بن عامر ورغم أن
اللجنة التنفيذية استمرت كما هي منذ 1943 أصبح العديد من
ا]عضاء غير فاعلb. (أنظر رسالة رقم 20 عن ا=حاولة الفاشلة

عام 1945 1دماج رابطة الشباب مع نادي عمر ا=ختار).
بحلول عام 1947 بدأت الخ\فات تتفاقم بb الرعيل القديم من
للجمعية السياسي  الدور  حول  الصغار  والشباب  ا]عضاء 
الخ\ف ووصل  منفصلة  برقة  مقابل  في  ليبيا  وحدة  ومسألة 
لدرجة أنه تم اتخاذ قرار بإجراء انتخابات Kنتخاب لجنة تنفيذية
اxتي انتخاب  تم  وقد  الجمعية.  إلى  الحياة  وإعادة  جديدة 

أسماؤهم بطريقة الاقتراع السري في اجتماع عام:
رئيسا السيد مصطفى بن عامر 

نائب الرئيس الشيخ خليل الكوافي
سكرتيرا السيد بشير ا=غيربي

أمbا للصندوق الحاج علي بالروين
السيد أحمد رفيق ا=هدوي



السيد علي ف"ق
السيد خليل الق"ل

السيد مهدي ا3رتضي
في عام 1947 زار برقة حزب العمل ا3وفد من ا3كتب الحربي،
ممثلي من  يوليو 1946  في  (تأسست  الوطنية  الجبهة  ورفضت 
ا3حافظة العناصر  لتمثل  اVمير  وبمباركة  البيضاء  في  القبائل 
التي كانت تؤيد انفصال برقة) رفضت مقابلة أعضاء هذا الوفد
عمر جمعية  سلمت  أهدافها.  إلى  مشيرة  اVمير  على  وحولته 
تتهم العمل  لحزب  اللهجة  شديدة  مذكرة  بنغازي  فرع  ا3ختار 
اnدارة في  الخلل  إلى  وأشارت  النوايا  بسوء   oالبريطاني فيها 
العسكرية البريطانية. في هذه ا3ذكرة ألقت جمعية عمر ا3ختار
الجبهة  oب المحادثات  فشل  عن  الوطنية  الجبهة  على  باللوم 
الوطنية. الوحدة  مسألة  حول   1947 عام  الطرابلسي  والوفد 
الذين بذلك،   oالبريطاني العمل  حزب  أعلم  الحال،  بطبيعة 
بدورهم أعلموا اVمير وعناصر أخرى تعمل على انفصال برقة،
بسبب تماما  الجبهة  مع  ع"قتها  الجمعية  قطعت  النهاية  وفي 
للجبهة "ا3عارضة"  بمثابة  وأصبح  السياسي  ليبيا  مستقبل 
عام ا3ناقشات  حول   21 رقم  رسالة  (أنظر  اVمير.  تمثل  التي 
.(1947 التي أدت إلى تعاون فرعي نادي بنغازي ودرنة

مسلكا تأخذ  "الوطن"  جريدة  أصبحت   1947 يوليو  بحلول 
(البريطاني) السياسي  السكرتير  أن  لدرجة  لبريطانيا  معاديا 
أرسل إنذارا كتابيا للجريدة يحذرها من مغبة نشر أي "مقاyت
أو رسومات كاريكاتورية قد تكون مخلة بالقانون والنظام سواء
أو مقاyت  أي  تنشر  أن  أو  مباشر"  غير  بطريق  أو  مباشرة 
البريطانية العسكرية  اnدارة  من   oمسؤول أي  تهاجم  تعليقات 
تورطت  1947 سبتمبر  في  ج"لته.  حكومة  في  أو  برقة  في 
البريطانية) (العسكرية  اnدارة  مع  أخرى  قضية  في  "الوطن" 
حول صحة مقال كتبه صالح بويصير في جريدة برقة الجديدة
أي شخص من اnشتراك ينسب فيه تصريحا ل�مير بأنه يمنع 
في أي نشاطات سياسية باستثناء أعضاء الجبهة الوطنية. كان
رد الجبهة اyنتقامي أن بدأت تبث إشاعات بo سكان البادية
بأن جمعية عمر ا3ختار تكره اVمير. اVمر الذي جعل الجمعية

 تفقد ما تبقى من ثقة البدو.

إصدار مسألة  "الوطن"  فيه  أثارت  الذي  اVسبوع  نفس  في 
الجبهة، أعضاء  في  السياسي  النشاط  بحصر  أوامره  اVمير 
حفل حضر  وقد  بتأسيسها  تحتفل  ا3ختار  عمر  جمعية  كانت 



انتقد كلمة  الجمعية  سكرتير  وألقى  كاندل  دي  السيد  التأسيس 
رسالة وصلت  ذلك  بعد  البريطانية.   العسكرية  اFدارة  فيها 
بوقف البريطانية  العسكرية  اFدارة  من  سبتمبر   26 مؤرخة 
الذي اQقال  أن  بحجة  آخر،  إشعار   Xح إلى  الجريدة  إصدار 
والرأي  XواطنQا مشاعر  إثارة  به  يقصد  كان  الوطن  نشرته 
يوليو.  11 رسالة  في  الواردة  للقرارات  مخالفا  جاء  وأنه  العام، 
سمح الذي  كاندل  دي  بالسيد  عامر  بن  مصطفى  اتصل  لذلك 
للجريدة بإعادة الصدور بشرط أن يكتب رسالة يصرح فيها بأن
وأنها لnمير  إخoصها  في  متوانية  تكن  لم  اQختار  عمر  جمعية 
أي يتضمن  يكن  لم  ردها  وأن  له،  إخoصها  في  تستمر  سوف 
في "الوطن"  بدأت  الرسالة،  هذه  نشرت  أن  وبعد  لnمير.  نقد 

الصدور ثانية يوم 26 أكتوبر.
ا%ختار عمر  جمعية  تأسيس  وإعادة  ا%ؤسسات  حل 

كنادي رياضي:
جمیع حل  اuمير  أعلن   1947 ديسمبر  من  السابع  في 
المؤسسات في برقة وأن أي نشاط سیاسي بعد ذلك
البد أن یصدر من خالل المؤتمر الوطني
10 في  تأسیسھ  تم  الذي  البرقاوي 
للجبھة). خلفا  جاء  1948(الذي  ینایر 
ولكن عمرالمختار،  جمعیة  حل  تم  لذلك 
عدم عن  اuمير  أعرب  أن  وبعد   1948 فبرایر  في 
معارضته Fعادة  حل الجمعية كمؤسسة رياضية فقد تم إعادة
من رسمي  تصريح  على  بذلك  وحصل  رياضي  كناد  تأسيسها 
اQيجور جاكسون مسؤول الشؤون اQدنية في بنغازي. منذ ذلك
النشاط في  الخوض  عن  توقفت  أنها  الجمعية  زعمت   Xالح
العظمى الدول  مفوضية  بها  قامت  زيارة  وأثناء  السياسي، 
في السوفياتي)  واFتحاد  وأمريكا  وفرنسا  (بريطانيا  اuربع 
مايو 1948 امتنع فرع بنغازي عن اQثول أمام اQفوضية كما لم
درنة فرع  أما  وأفكاره،  نظره  وجهات  توضح  مذكرات  أي  يقدم 
فقد قدم مذكرة للمفوضية ضمنها رأيه بتوحيد ليبيا، واستقoلها
كامo، وأن يكون اuمير ملكا، وأن تكون ليبيا عضوا في جامعة
درنة مذكرة  عنها  عبرت  التي  النظر  وجهة  العربية.  كانت  الدول 
الوÄء سبيل  في  ليبيا  وحدة   عن  التخلي  يفضلون  أنهم  هي 

لnمير.
 لم يُعرف عن نشاطات وتحركات الجمعية السياسية فيما تبقى
فيما أفكارها  أن  أكيد  هو  ما  ولكن  القليل،   Äإ  1948 عام  من 



فيما أما  تتزعزع.  لم  للبريطاني.  والعداء  ليبيا  بوحدة  يتعلق 
يخص اLشهد اIسرائيلي لعام 1948-1949 فإن مصطفى بن
ضد Lصر  برقة  من  مساعدات  تنظيم  في  نشطا  كان  عامر 
غير اLركز  هي  كانت  اLختار  عمر  جمعية  أن  ويبدو  إسرائيل 
وعلى فلسط..  شعب  إلى  برقة  من  اaسلحة  لتهريب  الرسمي 
اLشهد الليبي، فقد أخفقت جمعية عمر اLختار في تأييد الوفد
الذي أرسل من طرف اLجلس الوطني لحضور مفاوضات "fيك
عام ربيع  في  اLتحدة)  (اaمم  النجاح)  ساكسيس"  (بحيرة 
1949 ما أدى إلى توجيه اIتهامات من مؤيدي اLجلس الوطني
عودة وبعد  أجنبية.  تسيّرها  يٌد  بأنها  اLختار  عمر  جمعية  إلى 
قدمت ساكسيس"  "بحيرة  اجتماعات  من  البرقاوي  الوفد 
حيث من  الوفد  مع  اختلفت  بأنها  تعليzتها  عمراLختار  جمعية 
يطالب كان  فإنه  الوطني  اLجلس  يمثل  الوفد  أن  وبما  اLبدأ، 
تطالب اLختار  عمر  جمعية  كانت  بينما  برقة  باستقzل 
باستقzل ليبيا. لم تؤيد الجمعية إعzن استقzل برقة من قبل
مع اLطروحة  اIتفاقية  كانت  كما   1949 يونيو  في  اaمير 
بريطانيا العظمى موضع نقد شديد. وقد قلل موقف جمعية عمر
وعلى العام  الرأي  اتجاه  أن  إذ  شعبيته،  من  اLتصلب  اLختار 
رأسهم اLجلس الوطني كان في صالح انفصال برقة، وبالتالي
استثمار في   باشا  وعزام  مصر  تبذلها  التي  اLجهودات  فإن   
موقف جمعية عمر اLختار اIنشقاقي خلق مزيدا من اfستياء
لتفنيد محاوfت  أي  بذل  في  "الوطن"  أخفقت  عندما  خاصة 

مقاfت كانت قد ظهرت في الصحافة اLصرية.
رغم أن عمر باشا،  بعد أن أصبح رئيسا للوزراء، كان ينظر إلى
محاوfت بأي  يقم  لم  أنه   fإ الريبة،  بع.  اLختار  عمر  (جمعية) 
ومعارضيها. منتقديها  أكبر  من  هو  كان  التي  الجمعية  Iغzق 
اaمم قرار  خبر  الجمعية  بها  تلقت  التي  الفرحة  شدة  ولكن 
فرصة فاستغل  أغضبته  قد  كانت  ليبيا  باستقلال  اLتحدة 
بها قامت  قد  كانت  الحكومة  من  إذن  بدون  مظاهرات  إقامة 
فأصدر بالقرار،   fاحتفا اLختار  عمر  جمعية  برعاية  الكشافة 
الوفد عودة  بعد  الكشافة.  نشاط  بمنع  قرارا  باشا)  (عمر 
ساكسيس" "بحيرة  اجتماعات  من  الثاني  البرقاوي 
zبطال وأقامت  حفaختار استقبال اLاستقبلتهم جمعية عمر ا
عن تماما  مختلفا  الحار  استقبالهم  كان  شرفهم.  على  كبيرا 
استقبالهم لâمير والحكومة والبريطاني. الذين كانوا يأملون أن

يكون اIعzن في صالح اIعتراف باستقzل برقة منفصلة.
توتر الع4قات ب/ الجمعية الوطنية والحكومة:



أكثر والحكومة  ا1ختار  عمر  جمعية  ب7  الع;قات  أصبحت 
توترا وأصدر عمر باشا قرارا بمنع الجمعية من استعمال اسم
"بطل برقة" بعد أن احتج أهل وأقرباء عمر ا1ختار، وطلبوا من
ا1ختار. عمر  اسم  باستعمال  السماح  عدم  باشا،  عمر 
ا1ختار عمر  جمعية  ضد  ال;زمة  التأديبية  الإجراءات  ولاتخاذ 
وإعطاء اgمر صبغة قانونية، فإن قانون الجمعيات الصادر في
تم  1950 يناير   11 في  الصحافة  وقانون   1950 يناير   10

تفعيلهما من طرف الحكومة.  
باتت التي  ا1ختار،  عمر  جمعية  فإن  الجمعيات  لقانون  تطبيقا 
والكشفية الثقافية  نشاطاتها  فصل   قررت  إسم،  ب;  اnن 
إلى طلب  تقديم  تم  السياسية.  نشاطاتها  عن  والرياضية 
اسم تحت  للجمعية  خلفا  سياسية  منظمة  بتشكيل  الحكومة 
"الجمعية الوطنية" وتمت ا1وافقة على ذلك في الحال. فيما بعد
انتخاب وتم  التنفيذية  اللجنة  tنتخاب  انتخابات  أجريت 
فرع أما   .4 صفحة  في  أسماؤهم  ا1ذكورة  الحالي7  ا1رشح7 
جمعية عمر ا1ختار بدرنة فقد تم تسجيله واwعتراف به على أنه

فرع الجمعية الوطنية في درنة.
الداخلية وزير  إلى  طلب  تقديم  فيه  تم  الذي  الوقت  نفس  في 
بتسجيل "الجمعية الوطنية" على أنها منظمة سياسية، تم تقديم
الثقافي الرياضي  (الوطني)  اgهلي  "النادي  لتسجيل  طلب 
جمعية بها  تقوم  كانت  التي  النشاطات  تلك  ليشمل  الكشفي" 
عمر ا1ختار. في ح7 أن رخصة الجمعية  الوطنية (السياسية)
إصدار رفض  الداخلية  وزير  فإن  الحال،  في  إصدارها  تم 
قد الثقافي  الجانب  أن  ذريعة  تحت  اgهلي"  "النادي  رخصة 
ستعنى الحكومة  وأن  الحكومية،  ا1دارس  في  به  العناية  تمت 
الحركة يخص  قانون  سن  بصدد  وأنها  الرياضة  بتنظيم 
تمت الداخيلة  لوزير  الطلبات  من  مزيد  تقديم  وبعد  الكشفية. 
النشاطات إسقاط  بشرط  اgهلي  النادي  إنشاء  على  ا1وافقة 
يحتوي جديد  طلب  تقديم  تم  وبالتالي  والكشفية.  الثقافية   
دام تعطيل  وبعد  الوزير  رغبات  مع  لتت;ءم  ال;زمة  التعدي;ت 
wنشاء رخصة  إصدار  تم  اgول،  الطلب  تقديم  منذ  أشهر  ستة 
ا1غيربي بشير  قدم  ذلك  على  الرياضي".  اgهلي  "النادي 
رئيس أول  ليصبح  الوطنية  للجمعية  سكرتيرا  بصفته  استقالته 

لها.
نزاع في  صحيفة "الوطن"   تورطت  الصحافة،  قانون  سن  بعد 
وجهته الذي  ال;ذع  النقد  بعد  أنها  إذ  مرت7،  الحكومة  مع 



العنان أطلقت  و"ا7ستعمار"  البريطاني،  برقة  "?نفصالية" 
Lقا?تها وانتقاداتها الJذعة.. فقد تم إيقافها أو? في 22 مارس
1950 لنشرها مقالي "ديكاندول هو اLسؤول" و"من ديكاندول
عن ديكاندول  اTول  اLقال  انتقد  وقد  مارتينو".  دي  إلى  
اTخطاء، والغلط، والمسؤولية ... إلخ كما انتقد حكومة برقة، أما
اتبعها التي  للخطوات  ذكية  مقارنة  قدم  فقد  الثاني  اLقال 
ا7يطاليون والبريطانيون لتأسيس حكومة شبه مستقلة في برقة
ومقارنة لhدوار  التي لعبها ديكاندول كشخصية زعيم بريطاني،
في اLفاوض  دور  لعب  الذي  ا7يطالي  الحاكم  مارتينو  ودي 
عملية استمرت  وقد  اTمير.  مع  واTبيار  الرجمة  مفاوضات 
ا7يقاف الأولى ثJثة أشهر، با7ضافة إلى التعطيل الذي واجه

الجريدة أثناء استئناف نشاطها وإعادة إصدارها.
من "الوطن"  تعدل  لم  جديد  من  إصدارها  استأنفت  أن  بعد 
أكتوبر 1950  31 الصادر  عددها  ففي  الحكومة،  تجاه  موقفها 
نقدا يحمل  كان  الذي  مسؤولون"  "نحن  بعنوان  مقا?  نشرت 
لضغط يخضعون  كانوا  أنهم  على  برقة  حكومة  لوزراء  ?ذعا 
البريطانيz. فتم إيقافها في أول نوفمبر ولكن فيما بعد حظيت
يكون بأن  بقليل  له  التأسيسي  اLجلس  دعوة  بعد  اTمير  بعفو 

ملكا لليبيا.
حتى منتصف عام 1950 لم تغير الجمعية الوطنية من موقفها
تجاه الوحدة وقد كان نقدها اLستمر للقوات البريطانية وحكومة
برقة نابعا من واقع رؤيتها  لتأسيس حكومة برقة على أنه يشكل
عائقا أمام تحقيق الوحدة. عندما زار وفد اTمم اLتحدة ليبيا في
الوطنية الجمعية  أعضاء  من  عددا  كان   1950 ويونيو  مايو 
في كان  (الذي  رايس  أم.  جاي  السيد  مع  النغمة  نفس  يعزفون 
ذلك الحz مستشارا Lمثل الو?يات اLتحدة) وهي النغمة نفسها
في رايس)  كان (السيد  عندما  عام 1948  يعزفونها  كانوا  التي 
هؤ?ء كان  اTربع.  العظمى  الدول  مفوضية  ضمن  اLنطقة 
ا7نفصالية من  نوع  أنها  على  الفدرالية  رفضوا  قد  اTعضاء 
هذه Lثل  الكامل  لدعمها  اLتحدة  للو?يات  نقدا  ووجهوا  الخفية 
الحكومة. لقد أعلم السيد رايس أحمد رفيق اLهدوي ومحمد بن
لم اLتحدة  الو?يات  بأن   ،1948 عام  معهما  تحدث  الذي  عامر، 
تختلق أي فيدرالية، بل أن هذه الفيدرالية كانت نتاج الخJفات
zالبرقاوي  zب  zالح ذلك  في  موجودة  كانت  التي  السياسية 
تكون أن  شاءت  إذا  الوطنية  الجمعية  وأن   ،zوالطرابلسي
موضوعية وأرادت أن تساعد في تحقيق الوحدة يجب أن يكون
مسألة وتترك  الفيدرالية  تؤيد  بأن  كافية  سياسية  حنكة  لديها 



إعادة يتم  أن  على  داخلي،  أمر  وهو  الحكومة،  وشكل  الوحدة 
بعد اكتسابها  سيتم   التي  الخبرة  ضوء  في  فيه  النظر 

اPستقNل.  
تكن لم  للفيدرالية  بتأييدها  اVتحدة  الوXيات  إن   Nقائ علق  كما 
التي الحكومة  نوع  حيث  من  البNد  على  أفكارها  فرض  تحاول 
يجب أن تحكم، وكما أوضح السفير كNرك يبدو أنه من اVناسب
اPسراع في تنفيذ قرار اgمم اVتحدة وأن يحقق الشعب رغبته
تأثير أي  الكلمات  لهذه  كان  سواء  ليبيا.  واستقNل  وحدة  في 
مباشر أم X، فإنه بعد مجي† (رايس) إلى القنصلية في بنغازي
قررت الوطنية  الجمعية  بأن  اVهدوي  1950  أعلمه  أكتوبر  في 
ليس الفيدرالية،  وفكرة  التأسيسية  للجمعية  الكامل  تأييدها 
لفوائد أو  اgولى  به  تأسست  الذي  اgسلوب  مع  توافق  gنها 
عليها الوطنية  الجمعية  فإن  اXستقNل،  لتحقيق  ولكن  الثانية، 
تأييد ما هو ممكن في مثل هذه الظروف. لكي تسير على نفس
واVجلس الفيدرالية  أيدت  "الوطن"  صحيفة  فإن  الخط  هذا 
ومكائد دسائس  من  تحذر  استمرت  أنها  رغم  الوطني، 
بتأييد الوطنية)  (للجمعية  بنغازي  فرع  قرار  نتيجة  اVستعمرين. 
الفيدرالية، حدث انقسام ب| فرعي بنغازي ودرنة، وقل التعاون
يتعلق فيما  بنغازي  فرع  آراء  تعكس  "الوطن"  وباتت  بينهما، 
فرع سكرتير  ذهب   1951 يناير  في  الدستورية.  ليبيا  بتطورات 
الجمعية وفد  لدعم  القاهرة  إلى  رسمية  زيارة  في  بنغازي 
X العربية وليؤكد أن فرع بنغازي إلى جامعة الدول  التأسيسية 

يبدي تعاطفا مع أساليب العرقلة التي ينتهجها السعداوي.
أما فيما يتعلق بالسياسات الداخلية لبرقة، فإن الجمعية الوطنية
وللبريطانيين برقة  لحكومة  الNذعة  انتقاداتها  في  استمرت 
أن لدرجة  متطرفا   Nشك لتأخذ  اXنتقادات  هذه  وازدادت 
تعير لن  الحكومة،  أي  وأنها،  إليها  اPلتفات  عدم  قررت  الحكومة 
كانت سواء  الوطنية،  الجمعية  تقودها  التي  للمعارضة  انتباها 
هذه اXنتقادات تصدر عبر "الوطن" أو رسميا من خNل قرارات
(الحكومة) هُزمت  أن  بعد  البرقاوي.  النواب  مجلس  يتخذها 
بأغلبية ساحقة في اVجلس (النواب) حول مسألة احتكار الفحم
بن مصطفى  حولها  تبادل  التي  اسرائيل  مع  التجارة  وقضية 
عامر ورئيس الوزراء الساقزلي كلمات Xذعة ازدادت العNقة ب|
لها ليس  الحكومة  أن  وحيث  تفاقما،  الوطنية  والجمعية  الحكومة 
هزيمة تعنيه  كانت  الذي  كل  فإن  النواب  مجلس  على  سلطان 
الحكومة في اVجلس هو أنها فقدت التأييد الشعبي الذي كانت
تّدعيه. في ح| أن الجمعية كانت تبدو أنها تشكل نقطة ارتكاز



لتحدث الكافي  بالقدر  قوية  تكن  لم  أنها  إ8  وقوتها،  ا<عارضة 
فرع  :  14 الفقرة  (أنظر   .1950 يونيو  في  الحكومة  في  تغييرا 

بنغازي وانتخابات يونيو 1950).
13- تاريخ الكشــاف:

الجمعية نشاطات  من  جزءا  يشكل  الكشفي  النشاط  كان 
الوطنية وقد تم تأسيسه في عام 1947، برئاسة بشير ا<غيربي
فإن للمغيربي  وطبقا  ذلك.  في  الشباب"  فشلت "رابطة  أن  بعد 
نتيجة أحبطت  قد  كانت  الكشاف  لتأسيس  اkولى  ا<حاولة 
أن من  لندن  في  للكشاف  العا<ية  ا<نظمة  إلى  وصلت  تقارير 
وفي النادي.  إلى  تنتمي  الفاشية  مع  متعاطفة  عناصر  هناك 
أنه مفادها  للكشفية  العا<ية  ا<نظمة  من  رسالة  وصلت  النهاية 
في حr أن ا<نظمة 8 تستطيع ا8عتراف رسميا بحركة كشفية
برقاوية إلى أن يتقرر مصير البtد، فإنها 8 تعارض أن تنظم
جمعية عمر ا<ختار حركة كشفية تابعة لها. وبناء على ا<غيربي
البريطانية العسكرية  اwدارة  على  الرسالة  هذه  عرض  تم  فإنه 
الحركة بإقامة  للجمعية  تصريحا  وأعطت  بدورها  وافقت  التي 

الكشفية.
بالزي  tطف  rأربع أو   rثtث نحو  الجمعية  جهزت  ذلك  بعد 
الكشفي ا<تألف من بنطلون كاكي قصير وقميص ومنديل أسود
وأبيض وقبعة عليها نجمة وهtل وشارة الكشفية. وقد انضم إلى
الحركة عدد من الكبار، ومازال بعضهم يرتدي الشارة الكشفية.
عازفي من   tطف عشرين  حوالى  من  فرقة  الكشاف  نظم  كما 
بعض في  تشارك  الكشفية  الحركة  وكانت  والطبلة.  القِرَب 
تيكا سواني  إلى  رحtت  ينظمون  وكانوا  وا<ناسبات،  العروض 
بعد  1949 نوفمبر  في  رسميا  الكشاف  حل  تم  وقد  وقمينس. 
اشتراكهم في مظاهرات احتفالية يوم 22 نوفمبر بمناسبة قرار
نوفمبر.  21 يوم  الصادر  ليبيا  استقtل  ا<تحدة  اkمم  إعtن 
صرح ا<غيربي أنه في صبيحة يوم 22 نوفمبر حاول إقناع عمر
باشا بالقيام بعمل يظهر فرحة برقة وترحيبها باkخبار السارة،
أي هناك  يكون  بأ8  قرر  اkمير  أن  ادعى  باشا  عمر  ولكن 
"بحيرة مفاوضات  من  البرقاوي  الوفد  عودة  حتى  مظاهرات 
النجاح". ولكن نظرا للشعور العارم بالفرحة والحماس الشعبي
"ريجينا" شارع  من  مسيرة  في  الكشافة  تظهر  بأن  القرار  تم 
نوفمبر  22 يوم  ظهر  بعد  بالفعل  تمت  والتي  ا<نار،  قصر  إلى 
بعد ولكن  ليبيا".  و"عاشت  اkمير"  "عاش  تقول  هتافات  وسط 
نظرا بأنه  وأعلمه  ا<غيربي  حضور  باشا  عمر  طلب  أيام  بضعة 



لقيام الكشافة بمظاهرة ضد رغبة السلطات وقبل الحصول على
Dن ولكن  الحركة  بحل  قرارا  أصدر  فإنه  منها،  رسمي  تصريح 
الحركة وظلت  اXغيربي.  عن  يعفو  فإنه  سعيدة  كانت  اXناسبة 
عروض أي  في  اXشاركة  من  منعت  أنها  إ^  موجودة  الكشفية 

.bاضيتXا bبزيها الكشفي، وجُمّد نشاطُها على مدى السنت
لها كانت  الكشفية  الحركة  أن  يظنون  كانوا   bالبريطاني بعض 
مخططات أخرى وأنها كانت تقدم تدريبات عسكرية، إ^ أنه لم
يتم إثبات ذلك. غير أن موظفا أXانياً بالجيش البريطاني وطيار
إلى السwح  بتهريب  اتهامه  بعد  طرده  تم  قد  كان  سابق، 
اتصالات له  كانت  بأنه  اXدنية  اXخابرات  أعلم   ،bفلسط
يكن لم  أنه  حيث  ولكن  الكشاف  بتدريب  يتعلق  فيما  بالجمعية 
انتباه أي  أحد  يعر  فلم  اXختار  عمر  جمعية  طرف  من  ثقة  محل 
تأسيس وراء  الرئيس  السبب  إن  اXغيربي  يقول  للموضوع. 
والحانات الفساد  أوكار  عن  الشباب  إبعاد  هو  الكشاف 
وعادات تقاليد  وزرع  تثقيفية  برحwت  القيام  فرصة  ومنحهم 
دائما كانت  الجمعية  Dن  ولكن  نفوسهم.  في  الكشفية  الحركة 
صورتها تشوهت   bالبريطاني طرف  من  الريبة   bإليها  بع يُنظر 
يرتدون كانوا  الكشاف  Dن  فقط  إرهابية  ثورية  منظمة  أنها  على 
استخدام اXمكن  وكأنه  من  اXناسبات،  في  ويستعرضون  زياً 
مجموعة من مئة شاب في أغراض ثورية تحقيقا لبعض اDحwم
الزي ارتداء  أن  يعرف  بالكشفية  صلة  له  من  كل  السخيفة. 

وا^شتراك في العروض يعني اâنضباط.
من الكثير  أثار  الكشفية  الحركة  لنشاطات  باشا  عمر  تجميد 
âعادة عمل  أي  يحدث  لم  ولكن  حينه  في  الشعبي  السخط 
كانوا  bالبريطاني  bراقبXا 1951.   بعض  ربيع  حتى  نشاطها 
يظنون أن الحركة كان لها تأثير إيجابي على الشباب البرقاوي
اâخwص تعلمهم  كانت  Dنها  الحركة،  في  أعضاءً  كانوا  الذين 

والنظافة وغير ذلك. وكانوا يأسفون âيقافها بهذا الشكل.  
الكشافة كانت  طاXا  أنه  يدركون  بأنهم   ،wقائ اXغيربي  صرح 
في رعاية أي عضو من الجمعية الوطنية فستكون مثارا للريبة
الحركة تكون  أن  يسعدها  الوطنية  الجمعية  فإن  ولذلك  والشكوك 
في السن  كبار  أن  لèسف  أخرى.  جهة  أي  رعاية  في  الكشفية 
أن رغم  بالجمعية،  ̂و  بصغارهم   ^ اهتماما  يعيرون   ^ برقة 
من ستمنعهم  والكشفية  والثقافية  الرياضية  نشاطاتها 

اâنحراف.
14- الجمعية الوطنية فرع بنغازي و انتخابات مجلس



النواب البنغازي يونيو 1950:
إن الوضع القبلي، رغم أنه أقل قوة في ا+ناطق ا+دنية عنها في
الحياة خصوصيات  من  خصوصية  يعتبر  فهو  الريفية  ا+ناطق 
كانت كلما  مهما  دورا  القبلي  الوRء  ويلعب  لبنغازي  السياسية 
هناك حاجة إلى ا^فصاح عن انتماء الشخص القبلي. الجمعية
الوطنية فرع بنغازي التي طا+ا ما شجبت النظام القبلي ونعتته
لبنغازي القبلية  للتركيبة  كبيرة  أهمية  تعر  لم  "رجعي"  بأنه 
أعضاء أن  رغم  "كجمعية"  ا^نتخابات  في  تنجح  لم  وبالتالي 

الجمعية الذين دخلوا اRنخابات كممثلo قبليo فازوا فيها.
والعمال،  oالسائق من  هم  بنغازي  لفرع  المؤيدين  من  الكثير 
وقبيلة الكيخيا)  (عائلة  الكراغلة   قبيلة  من  الكادحة  الطبقة  ومن 
اللتين ولنقي،  الكيخيا  عائلتا  لنقي).  (عائلة  الشويخات 
لونا ا^نتخابات  على  تضفيا  أن  حاولتا  الحكومة  بدعم  تحظيان 
من الوطنية  الجمعية  تحرم  بحيث  ممكنة  صورة  بأقصى  قبليا 
oالعريقت  oالقبيلت  oهات إلى  معظمهم  ينتمي  الذين  مؤيديها 
قبيلتا تضعها  التي  للضغوطات  نظرا  بنغازي.  في   oوالكبيرت
بنغازي في  اRنتخابات  فإن  الحكومة  عن  نيابة  والكيخيا  لنقي 
والشخصيات ا{حزاب   oوب  oقبيلت  oب ا+نافسة  شكل  أخذت 

السياسية كما كانت الجمعية الوطنية تأمل أن يحدث.
عائلتا أنفقتها  التي  الكبيرة  للمبالغ  ونظرا  الواقع  لهذا  نظرا 
الجمعية مؤيدي  معظم  فإن  اRنتخابات  على  ولنقي  الكيخيا 
الوطنية من قبيلتي الشويخات والكراغلة أدلوا بأصواتهم للحاج

رشيد الكيخيا أو عوض لنقي.
الذين  oا+رشح اختيار  في  الحكمة  الوطنية  الجمعية  تُظهر  لم 
أنه  كان يعني  ما  يمثلونها  أعضاء  ثÜثة  واختارت  سيمثلونها، 
في قبلية  محلة  عشرة  إحدى  يمثلون  مرشحا  عشر  اثنا  هناك 
بنغازي في الوقت الذي يوجد ستة مقاعد يجري التنافس عليها
في مدينة بنغازي. أكد محمد بن عامر وعلى زواوة أن الجمعية
Rأ يجب  فعلت  وإذا  يمثلونها  بأعضاء  تشارك   Rأ يجب  الوطنية 
واحد عضو  من  أكثر  ترشيح  {ن  واحد،  عضو  من  أكثر  ترشح 
Rإ يسمح   R إذ  للجمعية،   oا+خلص  oالناخب أصوات  سيشتت 
ا^دRء بصوت واحد. العضوان المتشددان في الجمعية محمود
مصطفى وأيدهما  ذلك  على  اعترضا  ا+غيربي  وبشير  مخلوف 
بثÜثة الجمعية  شاركت  النهاية  في  الجمعية.  رئيس  عامر  بن 
وأحمد (يّدر)  فÜق  وعلي  (اقزير)  عامر  بن  مصطفى  أعضاء: 
يشترك أن  فرفض  زواوة  علي  أما  (شويخات)  ا+هدوي  رفيق 



باسم الجمعية ورشح نفسه باسم قبيلته (قصر حمد).
كانت وجهة نظر على زواوة صائبة في نهاية اBنتخابات، فرغم
على ولنقي  الكيخيا  عائلتا  أنفقتها  التي  الطائلة  اXموال 
اBنتخابات وإحضار مئات العمال الطرابلسي\ لشركة ا]شاريع
لقانون طبقا  اBنتخابات  في  التصويت  لهم  يحق   B) البرقاوية 
من بقليل  أقل  زواوة  علي  أصوات  كانت  فقد  اBنتخابات) 
رفيق أحمد  اختيار  تم  لو  لنقي.  وعوض  رشيد  الحاج  أصوات 
بالنسبة نفسه  والشيء  الشويخات  -  قبيلة  عن  مرشحا  عضوا 
للنقي - لربما حالفه الحظ بالفوز في اBنتخابات، أو على اXقل
nسقاطه. لنقي  أصوات  من  يكفي  ما  جذب  على  قادرا  لكان 
عراقة أكثر  عائلة  من  وينحدر  مشهورة  شخصية  رفيق  أحمد 
علي رشح  لو  أنه  أيضا  يعتقد  كما  لنقي.  عائلة  من  واحتراما 
مصطفى فوز  أما  محالة.   B لفاز  اليّدر  لقبيلة   tممث نفسه  فtق 
أن حقيقة  إلى  كبير  بشكل  فيعود  اBنتخابات  في  عامر  بن 
فرصة منحته  التي  هي  معا  والكوافي  القزير  قبيلتي  أصوات 

النجاح، وليس Xنه كان رئيس الجمعية الوطنية.
بنغازي فرع  أدرك  النتائج،  وأُعلنت  اBنتخابات  انتهت  عندما 
الكبار نصائح  سماع  بعدم  فيه  وقعوا  الذي  الخطأ  (الجمعية) 
والحكماء مثل محمد بن عامر وعلي زواوة وآخرين. ولكن حاول
إن بالقول  تصرفاتهما  تبرير  ومخلوف  ا]غيربي  مثل  آخرون 
له يكون  لن  ا]جلس  أن  بسبب  أهمية  ذات  تكن  لم  اnنتخابات 
نحو الشعب  ميول  يمتحنا  أن  أرادا  وأنهما  تشريعية  سلطة 

الجمعية الوطنية.
الفوز تستطيع  لن  الوطنية  الجمعية  أن  اBنتخابات  بينت  لقد 
التركيبة من  تستفيد  لم  ما  بنغازي  في  حتى  اnنتخابات  في 
أعضاؤها فاز  وإن  حتى  وأنه  لبنغازي  التقليدية  اBجتماعية 
الجمعية قوة  قياس  يمكن  لا  فإنه  قبلية  أسس  على  ا]رشح\ 

الوطنية من ذلك.  
 

مقابلة مع الجمعية الوطنية فرع بنغازي:
التاريخ : 19 مايو 1951  
ا]كان : منزل علي فtق

أحمد عامر،  بن  مصطفى  رايس،  جاي  ماريون  الحاضرون: 
رفيق ا]هدوي، علي فtق، محمد الصابري، بشير ا]غيربي.

 



ما هو موقفكم تجاه ا%مير؟ .1
فيه. جدال   ( إدريس  للسيد  وو)ءنا  ا7مير  صنعنا  الذين  نحن 
ممنوعا، إدريس  السيد  على  "أمير"  لقب  إطIق  كان  عندما 
البريطانية السياسة  كانت  اTختار.  عمر  جمعية  عليه  أطلقته 
تهدف إلى جعله كشيخ زاوية أو  إمام ديني بعد أن حصلوا منه
على ما يريدون أثناء الحرب وهو تعاون البرقاويe، فلم يكن له

أي دور سياسي بالنسبة لهم.
السنوسية العائلة  أفراد  من  وفد  برقة  إلى  جاء   1944 عام  في 

فأخذنا اTبادرة بمقابلتهم ومعاملتهم كشخصيات مهمة.
كنا دائما نؤمن أن ا)ستقIل ووحدة ليبيا مرهونتان با7مير وأن
الشعب ) يمكن أن يتفق على شخصية أخرى. البريطانيون لم
يحاولون وكانوا  ليبيا،  إلى  أو  برقة،  إلى  يعود  أن  ل7مير  يريدوا 
منع الشعب من الوصول إليه. نحن نعرف الرجل بأفعاله، ونعرف
ولكننا ا7مير  نعارض  حتى  إرشاءنا  حاولوا   eالبريطاني أن 

رفضنا ذلك.
eسوء طالعنا يكمن في أننا لم نجد في برقة أي من البريطاني
الذين يفهمون قضيتنا وأهدافنا الحقيقية. 7ننا لم نتبع ما يريده
تصنيفنا تم  لذلك  كالعميان   eالبرقاوي بعض  أو  البريطانيون 
أثبت ولكن  له.  و)ئنا  في   eمخلص لسنا  وأننا  ا7مير  ضد  بأننا 
في  eمخلص دائما  كنا  وأننا  بهتانا  كان  ذلك  كل  أن  التاريخ 

و)ئنا ل|مير.
ما هو موقفكم تجاه البريطاني1؟ .2

في البداية كان أملنا في البريطانيe كبير. انقلبنا ضدهم بعد
هناك كانت  البIد.  أجل  من  شيئا  يفعلوا  لم  أنهم  لنا  اتضح  أن 
اTوارد كل  يسخّرون  كانوا  7نهم  الحرب  أثناء  اTبررات  بعض 
الذي ما  الحرب  انتهاء  بعد  ولكن  الحرب.  في  ا)نتصار  7جل   
حصلنا عليه؟ كلها كانت وعود فاضية! حتى اÄن بعد أن باتت
ليبيا على وشك تحقيق ا)ستقIل لم يقم البريطانيون بأي عمل

تجاه الحياة ا)قتصادية في البIد.
تقسيم في  محاو)تهم   eللبريطاني نغفر  لن  ذلك،  إلى  إضافة 
اختIفات هناك  كانت  أنه  صحيح   ،eالليبي  eب والتفريق  البIد 
كان الشعب  ولكن  برقة  وزعماء  طرابلس  زعماء   eب ومنافسات 
معامIتهم في  مخلصون  البريطانيون  كان  لو  متماسكا.  دائما 
هذه كل  هناك  كانت  وTا  بعيد  زمن  منذ  البIد  )تحدت  لليبيا 
بإمكان كان  اليوم.  وتعرقلنا  تقلقنا  التي  السياسية  الصعوبات 
طرابلس إقليمي  توحيد  البداية  في  ليبيا  دخلت  عندما  بريطانيا 

.eالطرف Iوبرقة الأمر الذي كان سيعود بالفائدة على ك
8اذا .3 باستمرار،  الحكومة  تنتقدون  الذي  الوقت  في 



لكم تُمنح  كانت  حكومية  مناصب  ترفضون 
ا>خطاء وتصحيح  لCصBح  تسخيرها  بإمكانكم 
التي ترونها؟
حكومية، مناصب  لملء  شخصية  تطلعات  أي  لدينا  ليس 
ومعظمنا على أي حال ليس أثرياء، ولكن ندير أعمالنا الخاصة
لكسب فقط  بالحكومة  العمل  نحتاج   Oو رزق  مصادر  لدينا  أو 

العيش.
هدفنا الرئيس هو تحقيق اOستق\ل الحقيقي لليبيا بأسرع وقت
ممن بعضنا  الحكومية،  السلطة  إلى  نسعى   O نحن  ممكن، 
حصل على مناصب رفيعة في اeدارة البريطانية قدم استقالته
"الوطني"   لكي نهاجم   O النقد.  في  الحرية  لدينا  يكون  حتى 
نصل إلى اmناصب الحكومية، نحن ننتقد لكي نُصلح ما نعتقد

.nأنها أخطاء ونحذر من الوقوع في شباك ومكايد البريطاني
ندرك أننا دائما يتم اتهامنا بأننا مخرّبn، ولكن كل من يعارض
الحكومة في برقة وO يتفق معها يصنف بأنه معرقل. أنظر إلى
في السياسي  بالتطور  يتعلق  فيما  اmثال  سبيل  على  سج\تنا، 
في أو  والعشرين  الواحد  لجنة  في  منا  أحد  يعيّن  لم  ليبيا، 
nهات تأييد  في  نتردد  لم  ذلك  ورغم  التأسيسية.  الجمعية 
اmؤسستn في حn أنه كان بإمكاننا أن نفعل ما فعلته بعض
اÑحزاب في طرابلس وهو اللجوء إلى العرقلة السياسية.  الهدف
تحقيق هو   nالليبي كل  إليه  يسعى  أن  يجب  الذي  الرئيس 
بأشياء نقبل  ربما  وكجمعية  كأفراد  فإننا  ولذلك  الب\د.  استق\ل 
الرئيس الهدف  تسريع  في  تساهم  أنها  نعتقد  Ñننا  لنا  تروق   O

الذي هو دائما نصب أعيننا.
للدولة .4 فيدرالية  لحكومة  ما  بشكل  قبلتم  لقد 

أنكم طاXا  الوطني.  اXجلس  قرار  حسب  الليبية 
في رأيكم  هو  ما  بالوحدة،  رسميا  تطالبون 
الفيدرالية بعد استقBل ليبيا؟
لقد قبلنا بالفيدرالية Ñننا نعرف أنه طاmا يكون لدينا دولة موحدة
لتحقيق مهمة  الفيدرالية  شيئا.  يعني  لن  الحكومة  شكل  فإن 

الوحدة ولذلك فإننا نؤيد الفيدرالية.
أن بعد  الفيدرالية  في  رأينا  سيكون  ماذا  نقول  أن  نستطيع   O
تحضّر لم  التأسيسية  فالجمعية  الب\د،  استق\ل  يتحقق 
تعنيه الذي  ما  يعرف   O والشعب  بعد،  الشأن  هذا  في  مسودة 

"الفيدرالية" تماما.  
فيما قرارات  أي  بشأن  اmستقبلي  برأينا  سنحتفظ  فإننا  لذلك 
استمرار أو  موحدة  حكومة  لتأسيس  الدستور  بتعديل  يتعلق 
الحكومة الفيدرالية. إن ذلك سيعتمد على شكل الدستور وتوزيع



نعلم، نحن  ا+ولى.  التأسيسية  الجمعية  حددتها  كما  السلطات 
على الحفاظ  بوسعها  وليس  فقيرة  دولة  ليبيا  أن  حال،  أي  على 
لديها يكون  أن  يجب  ولكن  التكاليف،  باهظة  فيدرالية  إدارة 
باهظة بيروقراطية  حكومات  عدة  من   Yبد بسيطة  حكومة 

التكاليف.
ا$مير .5 بخ)فة  يتعلق  فيما  قرارات  أي  اتخذتم  هل 

في حالة وفاته؟
لم يتخذ ا`جلس الوطني أي قرارات حيال موضوع الخZفة ولم

يعط أي توضيحات في هذا الشأن.
وماذا .6 ليبيا  في  أزمة  ا$مير  موت  سيسبب  هل 

سيكون موقفكم من ملك الب)د اJستقبلي؟
على يعتمد  هذا  ولكن  ليبيا  في  أزمة  ا+مير  موت  سيسبب  ربما 
السابقة الفترة  في  ليبيا  في  السياسي  والتطور  الدستور  قوة 
ولسلطة البZد  لوحدة  رمز  هو  ا`لك  نعتبر  نحن  ا+مير.  لوفاة 
أنه طا`ا  الرمز  هذا  يمثل  من  كثيرا  يهمنا   Y ولذلك  الشعب، 
يحظى باحترام الشعب. ولكن موقفنا من ملك ا`ستقبل سيعتمد

على مدى السلطات التي سيمنحها له الدستور.
أن .7 يجب  التي  السلطات  من  إذن  موقفكم  هو  ما 

الجديدة ليبيا  استقرار  سيكون  هل  للملك؟  تمنح 
أقوى إذا ُمنح اJلك سلطات أكثر؟
ليبيا في  الحكم  شكل  يكون  أن  في  تطمح  الوطنية  الجمعية 
ا`لكي الحكم  تؤيد  وبالتالي  كامل،  بشكل  ديمقراطيا 
الديمقراطي الدستوري. نحن Y نعتقد أن منح ا`لك – حتى لو
في سيكون  مطلقة  سلطات   – السنوسي  إدريس  السيد  كان 
سلطات إن  استقرارها.  في  سيساهم  أنه  أو  الدولة  صالح 
الحكومة مستمدة من الشعب، ويتم مزاولتها من خZل الشعب
من السلطات  هذه  أخذ  يختارهم.  الذين  ممثليه  طريق  عن 
الشعب ومنحها للملك لن يساعد في استقرار البZد. في الوقت
الحكم مجال  في  الخبرة  إلى  الجديدة  ليبيا  فيه  تفتقر  الذي 
الذاتي، فإن هذا Y يعني أن ليبيا عليها أن تمر بكل مرحلة من
مراحل التطور السياسي التي صاحبت الحكومات الوطنية في
وأن ا+خرى  الدول  تجارب  من  تستفيد  أن  ليبيا  بإمكان  الغرب. 
بالطبع، تعديله،  يتم  متطور،  حكم  بشكل  البداية  منذ  تبدأ 

ليناسب حاجاتها كدولة عربية مسلمة، مازالت متأخرة.
الجمعية .8 تتبع  إلى  وحدة  ليبيا،  هل  في  دعوتها 

الوطنية، كما يقال سياسة جامعة الدول العربية؟
بأي تقبل  لم  البZد  لوحدة  دعوتها  في  الوطنية  الجمعية  إن 
آخر مكان  أي  من  أو  العربية  الدول  جامعة  من  نابعة  سياسة 



السرد من  تعرفون  كما  ا4ختار،  عمر  جمعية  ليبيا.  خارج 
التاريخي الذي قدمناه عنها، تأسست عام 1943 قبل تأسيس
وحدة إلى  كانت  تدعو  البداية  ومنذ  العربية،  الدول  جامعة 
ليبيا... لذلك عندما يقال إن مطالبتنا بالوحدة تعنى أننا نتبع

سياسة جامعة الدول العربية فإن هذا تضليل للحقائق.
ودرنة .9 بنغازي  فرعي  ب0  خ2فات  هناك  أن  سمعت 

وما الخ2فات  هذه  أسباب  ما  الوطنية  للجمعية 
هو مضمونها؟
الوطنية للجمعية  فرع  أنه  على  مسجل  درنة  في  الجمعية  فرع 
وغايات أهداف  نفسها  هي  بنغازي  فرع  وغايات  أهداف   في، 
آراء لديهم  درنة  فرع  أعضاء  بعض  أن  صحيح  ولكن  درنة،  فرع 
في تؤثر   r هذه  ولكن  تفاصيلها  في  مختلفة  نظر  ووجهات 

مواقفنا ا4شتركة نحو تحقيق أهدافنا الرئيسية.
 

ماريون جاي رايس التوقيع:
نائب القنصل اuمريكي
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