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  1 متهيد

 

 ولقاء األحبة من ،جديد بدار الكتب الوطنية ببنغازي كالعادة لتصفح ما ا من مررت
وء  موم الدنيا، ومملمثقلأهل الثقافة والبحث والتنقيب، فإذا يب أمام رجل حنيف اجلسد، 

 األختفتنا وبعدما عر.  األستاذ فرج مصطفى الغا:هو ،بأخبار ااهدين ومعاناة األجداد
 فرأيتنعيمة الشحومي، رئيسة قسم ليبيا، على بعضنا البعض جتاذبنا أطراف احلديث، 

الرجل وعاًء خيتزن كماً هائالً من 
 ،مسعها ألول مرةأاملعلومات اليت 

 اليت قضمت املعاناةرية رغم مس
من وقيت يف تقصي اجلديد من كثرياً 

 األستاذفأخربت  .هكذا معلومات
 مرة زيارتهبرغبيت يف الغا فرج 

فرغ ما يف جنباته من أثانية لكي 
، فوافق واستبشر يةمعلومات تارخي

 ، اجلسديةمعاناتهبالرغم من  ،خرياً
ثر توقف كليتيه عن العمل منذ إ

جراء عملية إلركوب امللك اليوم حىت ال ميو ، لليبياالكثريلذي قدم  وهو ا،عشر سنوات
 . يف األسبوعمراتالغسيل املفروضة عليه ثالث 

 
 األستاذ فرج مصطفى الغا

  
 ببنغازي جيمع بني أصوله املصراتية من م1944 مصطفى الغا من مواليد عام فرج األستاذ
 يتذوق مكانة  يفيضعهمما وبادية جبل برقة من أخواله الرباعصة، ) كراغلة-يدر( الغا قبيلة

                                              
م       2003  سبتمرب 1 ثننياإل  ببنغازي عشية يوم املطار اللقاء الشيق يف بيت األستاذ فرج مصطفى الغا الكائن حبي سواين عصمان قرب طريق هذا جرى 1
 علي عبد العايل بوعجيلة العوكلي واألستاذ عطية اهللا حامد العريف حفيد ااهد والكاتباألستاذ الباحث : ، وحبضور كل من األخوين) هـ1424 رجب 4(

م يف ذكرى استشهاد عمر املختار  2003 سبتمرب 16 يوم نغازيب يف أخبار  مقالةوقد قام األستاذ عبد العايل العوكلي، مشكوراً مأجوراً، بنشر . شعيب العريف
 الضوء على شخصية وإنتاج األستاذ فرج الغا عسى ولعل أحد من أهل الوفاء من يء فيها شسلط"  من الوفاء لرجل من األوفياءيءش" اللقاء بعنوان ذلك ثرإ

 . لندن–م 2004 مارس 17 هذا البحث بتاريخ من نشرت جريدة العرب جزء . على جتاوز ظرفه الصحي واحملنة املعيشية اليت هو اأستاذنايعني 
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 بأن: ويعلق األستاذ فرج على هيئته وهلجته البدوية. شرقهاو ليبيا غربا متعة اجلمع بني 
  .أي ابن أخت القوم منهم...    صوانة اجلبهةيفاخلال يضرب 

  
مل يشوهها اخليال،   وأحباث األستاذ فرج الغا بالوقائع احلقيقية اليتكتابات متيزت

لومة من مصدرها ومن مث تسجيلها كمعلومة تارخيية وحتريكها  على تقصي املعوباملقدرة
فهو يكتب الرواية ويصنع منها سيناريو .  للمشاهدة عرب التلفزيون أو السينماكسيناريو
 بدايةها مع أولذا كتب العشرات من األعمال من خالل جتربة بد.  كعمل للمشاهدةيصلح

فقسم . نطقة ما بني سرت وبنغازيمركز دراسات جهاد الليبيني الذي كلفه مبسح امل
  . إىل صنفني األوىل تصلح كأعمال مرئية والثانية أدبية تارخييةأعماله

  
  :املرئية األعمال

           حىت املوتشيم .2       اجلحيمصمود .1
    )أبوبكر بوزكري(   العودةشبح .4  )سليمان بومطاري(   الصحراءنسر .3
  )علي كله(  ال تنحينهامات .6         النجع .5
       والثمنالوفاء .8       الصعباالختيار .7
  )معركة بالل(  الدروعمقربة .10  )أبطال معركة الكوز(   النهايةأبطال .9

   واملعاناةالصمود .12        طرائف .11
  )الصراع اللييب األمريكي(  حتت األمواجالربكان .14       القاتلةاألومسة .13
  

   األدبية التارخييةاألعمال

      سعدونحول رجال. 2       بن عسكر من حياةمواقف .1
       من بالديأبطال .4     جمهولة من تاريخ اجلهادصفحات .3
  إجدابيا معارك شهرأ .6    )هجرة سكان الكفرة(  بال موتىقبور .5
  )جنع الفواخر، ومت تصويره كعمل مرئي( وقوفاً ماتوا .7
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   عن قبيلة الصيعانأعمالمشاريع 

       ) كلهااهد علي( ال تنحين هامات. 1
   الثامن عشر والتاسع عشرالقرنني إرهاصات الثورة والتحدي خالل :الصيعان. 2
 من الصيعان تصدوا لكتيبة فرنسية يف أم صويغ ورفضوا جماهد 34قصة ( القاتلة األومسة .3

    )االستسالم أو االنسحاب
  ). جهاد الصيعان وبعض البطوالت الفرديةمن( جمهولة من تاريخ اجلهاد صفحات .4
  : أخرى مثلمشاريع وله

  )القذارات( يف سجل اخللود كلمات .5
  

 اتصلكانت البداية عندما :  فرج مصطفى الغا بتواضع املؤرخ التقليدياألستاذ يقول

الدكتور حممد اجلراري، مؤسس ومدير مركز جهاد الليبيني، باحثاً عن معلومات عن 
وعن ) ساملني حممد بوجنوى(ملختار  وادي متنلو اليت استشهدت فيها زوجة عمر امعركة
 األخرى جنوب شرق سلنطة يف اجلبل األخضر، فإذا بالصديق يوسف الربغثي املعارك
. خربه األستاذ فرج بأنه سيقوم بالعمل نيابة عنهأ مجع هذا الكم من املعلومات فيفحائراً 
 ومجع 2ى إىل قارة موسباعموسى  بصحبة ااهد سعد ذهب م1974  يف عاموبالفعل

 
فرج جنم. األستاذ فرج مصطفى الغا يف حديثه مع د  

                                              
  .كم60 بقرابة سلنطةشرقي ) قبلي( قارة موسى تقع 2
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 ودفنووجد ضفائر بعض النساء الاليت قتلن ) فوشيك(حينها قارورة من الرصاص الفارغ 
 منهناك، وأكواماً من عظام القتلى واإلبل وكانت تلك املعركة عبارة عن رحيل لبيت 

نه من قبيلة الزوية، فحافظ الطليان أ ينج منهم إال رجل واحد ادعى ومل 3قبيلة الرباعصة
  . إىل الكفرةدهميقوعليه لكي 

  

                                              
  .  النجع أو ذاك الرحيل بالكامل عن أراضيههذا وهم بيت من بيوت الرباعصة، وكلمة رحيل أو رحالن يقصد ا يوم قرر ته البجاجبرحيل تعرف 3
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  )األهازيج احلماسية (4اراتذّقـال
  

 ذلك الوقت تولدت عند صاحبنا األستاذ فرج الغا حب والشغف باملواقف البطولية ومنذ
 حىت الرجال الصناديد، فبدأ ينمي حصيلته البحثية عن ااهدين وأهازجيهم الشعبية ألولئك

  .وفر لنفسه رصيد هائل
  ، واجلمع قذارات، )ارةأو القظّ(ارة عند البادية بالقذّ الشعبية تعرف األهازيجو
 شوقهي عبارة عن غناوة مكونة من بيت شعر ارجتايل وليد حلظة تعبرياً عن حزن أو و(

 احلرجارات يف وقت وتقال هذه القذّ). أو فرح أو ما شابه ذلك من أحاسيس صاحبها
 يف وجه البالء والثباتفع اهلمم ستقبال املوت، وتقال لرالالذي هو ليس وقتاً للتغين بل 

  .  بقلب رحبواستقباله ،القادم
 عن معركة عقرية صاحبناااهد عبدالسالم دجاجات به خرب أارات مثالً ما فمن هذه القذّ

 استشهد فيها القائد املغوار حسني اجلويفي، حيث كان أحد ااهدين اليت 5م الشفاتريأ
 بيها ما عايش: بة ويرمي العدو بالرصاص ويقولوراء ناقته املضرو) متترساً(متومج 
.  يا أيدي ذنوب علياحمن: خر جبانبه يصيح متغنياً ويقولآو.  عن ناقتهدفاعاً ،نعطيها
ويف . ن متح له ما سبقه من ذنوبهأ شجاعته وصموده أمام العدو اإليطايل كفيلة بوكأن
ول بعض الشباب  القيقب عندما احتمى الوطيس وعال أزيز الرصاص ردت خيمعركة

متطي جواده وشق به غبار ان أ كان على أحد كبار السن من ااهدين إال فماااهدين، 
والناب هي الناقة الكبرية واحلاش هو .  يا ناب احلاش هابخشي: لا وقمهتزجاًاملعركة 
 تقدم وبالفعلهم، موبذلك مثل نفسه بالناقة والشباب بالقعدان حىت يرفع من مه. القعود

  .  شباب واقتحموا احلصون اإليطاليةال
  
 وكان إيطالية كان اإليطاليون حينها حمتمني ببارجة م1913 معركة ليلة الرمصة سنة ويف

 يف تلك املشاركنيشهر أ ومن .نو ااهدفاجأهم ولكن إجدابيامقصدهم الزويتينة ومن مث 
ارات اليت من القذّ و. عبد احلميد العباروالشيخامللحمة عبد العاطي اجلرم احلسوين 

                                              
  . تقريض أو قرض الشعرلكلمةة هي تصحيف  هذا الكلملعلو 4
  . العظامجوف أيضاً بعقرية العظام أو تعرفو 5
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 يا مردوع اهللة ما وطنك:  من التغزل ورفع اهلمميئاًكانت حتوي شواحدة استخدمت 
ن بعض أحىت قيل على شط الزويتينة واستمرت مالحقة العدو . برطلةنعطوه لبو 

ن  قتلوا يف مياه البحر برصاص ااهدين ألاإليطاليةاألحباش الذين كانوا ضمن القوة 
  .  دون مرماهادخلواعن محايتهم ألم البارجة عجزت 
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  احلوراين جنيب
  

 6شعر البادية ااهد العريب الشهيد جنيب احلوراين من مواليد عجلونمن  قيل فيهم وممن
كلها املنطقة  وكانت - باحلوراين مسى لذلك - كانت جزء من قضاء حوران اليتباألردن 
 حينها أحد الضباط وكان. م1915نة ببالد الشام، استشهد يف احلقيفات سحينئذ تعرف 

ن يبقى مع إخوانه الليبيني ويقاتل أ وأصر 7العرب العثمانيني الذين رفضوا معاهدة لوزان
 يف وقتل 8 فتوىل قيادة دور مسوس،العشرة ومل يهن عليه تركهم بعد هذه .دفاعاً عنهم

ن أ ااهدين ومل يهن على. هالسالم الكز معركة احلقيفات املعروف أيضاً برحيل عبد
وعندما كان . مسوسيتركوه يف العراء جمندالً، فحمله ااهدون إىل مثواه األخري يف 

 إحداهن وكادت  ااهدينحمموالً على مجل رأته أحد البدويات الاليت كن ينتظرن قدوم 
 مسوس يا مبري الدور  احتفلي: هن سائق اجلمل بقظارة قاهلاأ ففاجاملنظرتصرخ من هول 

جنيب (ن زغردن فرحاً بنيل أمري الدور أ إالفما كان من النساء . جاك اجلملاهو 
  . يف رفع اهلمماً تلعب دورالنساءوكانت زغاريد . الشهادة) احلوراين

  
 تكنفاسنت البدو سنة مل .  احلوراين من العرب الذين تركوا بصماته على بادية برقةوجنيب

 وقال.  الذي مل يكن معروفاً بني البادية مسوا أوالدهم باسم جنيبمعروفة بينهم حني
 فيهي ما عاز ل غالهم كيف جنيب الانعد: أحدهم متغنياً ببسالة جنيب احلوراين فقال

وكان معسكره يف منطقة أمام قرية القوارشة تعرف بالفعكات وتسمى تلك . طبيب
امات وهذه النقطة وضع فيها كثري من االستحك.  بنقطة جنيب إىل يومنا هذااملنطقة

  .  تصدياً للزحف اإليطايل األمامية للدفاع عن سلوق وجردينة واملناطق األخرىواخلطوط
  

                                              
  .بان احلروب الصليبيةإ اإلجنليزي يف األردن وا قلعتها الشاخمة اليت حبس فيها صالح الدين ريتشارد قلب األسد تقع عجلون 6
  .وحدهم الليبيني يواجهون مصريهم لاألتراك تلك املعاهدة ترك مبوجبو 7
   .العواقري املعسكر وهنا يقصد معسكر منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي واغلبهم من قبيلة تعين دور 8
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  الذكريات حديث والبدايات
  

 على قدم وساق ات األستاذ فرج الغا عندما كانت حينها التجهيزات واإلعدادويستطرد
ن إ:  فيقول.ينع مثر تلك املغروساتأ دراسات جهاد الليبيني، وهللا احلمد مركزلتأسيس 

 شريط 100 وكامريات 10 مبسح املنطقة ما بني سرت وبنغازي ولذا أعطوه  كلفهاملركز 
.  ما بني بنغازي إىل طربقليغطي 9تسجيل، وأعطي نفس العدد للدكتور يوسف الربغثي

غطى ف البيضاء ومدينته شحات منطقةما الدكتور مصطفى سعد اهلاين فقد كان جمتهداًً يف أ
جهوداته اخلاصة والتزامه مب رائعة ومهمة لألرشيف الوطين مسعية مكتبة اًكونم ،تلك املنطقة

  .الذايت
  
ن صاحبنا األستاذ فرج الغا استمر يف أ من اإلحباطات وقلة الدعم املادي إال الرغمعلى و

 بالواجب قياماً ،1974 وتدوين قصصهم وأشعارهم منذ عام وذويهم ااهدين مقابلة
 يبال  لنفسه، وملالسلوى إىل جانب هواية وجد فيها ، األشاوس املنسينيالوطين جتاه أولئك

  .   بعدهمن مل تر النور اآلن ألا ثروة ألبنائه وملن يأيت إذاكثرياً 
  
 مرئي ملموس لصاحبنا كان عندما انتدب من شرطة املرور إلعداد وتقدمي إنتاج أول

يقدم املعلومة إىل جانب اإلرشادات ، حيث )نافذة على الطريق( بعنوان تلفزيوينبرنامج 
وبذلك توسعت مداركه اإلعالمية واكتسب خربات .  على الطريقللمواطننياهلامة 

 من اخلوض يف عامل كتابة السيناريو واإلنتاج املرئي، وكذلك مكنتهومهارات إعالمية 
عمل يرتقي  واإلنشائية واملعلوماتية من جدوى مدى استعداده لتقدمي اللغويةاختبار قدراته 

 .  جيدإعالميإىل مستوي 
  

يسجل كل أسبوع يف منطقة )  الذكرياتحديث( بأول برنامج له بعنوان صاحبنا انطلق
 ببعض ااهدين من ويؤتى ن فيها بيت بادية وتسرج بعض اخليول أمامه يبينحيث ،ما

                                              
  . املاجستري بعدوال  الدكتوراة يتحصل حينها ال على مل 9
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ا من  املنطقة وما قيل فيهتلكشهر معركة يف أنفس املنطقة ويسرد على مسامع اجلميع 
 مشال شرق - وهواء الزردة السالويوبالفعل قام األستاذ فرج بالتسجيل يف منطقة . شعر

 الربنامج موسم إذاعي كامل ملدة هذا، واستمر إجدابيا والرمصة وبالل مبنطقة -بنغازي 
  . سنة

  
 وعضو حمرر يف جريدة ، الضباط يف العالقات العامة لشرطة املروركان صاحبنا وألن
قد انتدب للعمل ضمن احلملة اليت طالبت إيطاليا بالتعويضات عما اقترفه  فامليزان،
 ىحك) شهداء بال معارك(مساه أ الفاشست يف ليبيا، فكتب األستاذ فرج عمالً أجدادهم

 وقدم ضمن الوثائق لألمم املتحدة ،وبالفعل قام املختصون بترمجته.  ضحايا األلغامقصةفيه 
ر أستاذنا يف عمله ذاك املتضررين وحىت الضحايا من  وصو. قضية التعويضات الليبيةلدعم
 وبوقرين 10شهر حقول األلغام يف ليبيا مثل السدادةأ الدفاع املدين، وكذلك اجلانب

حدائق (مساها رومل أومنطقة السدادة . وغريها) منطقة طربق(حكيم اوبوجنيم وبئر 
 1943 عامحللفاء على قوام حيث دفن فيها الكثري من األلغام حىت يوقف زحف ا) اجلحيم
  .أنفاسهم) أملانيا وإيطاليا( يلتقط احملور لكي

  
 اليت محد شوقيأوهي من وحي قصيدة ) منارة الدم(مساه أخر آنتج صاحبنا عمالً أ مث ومن
  :تقول

  
   إىل جيل الغد البغضاءتوحي    وحيهم نصبوا منارة من دم يا         
      الشـعوب مودة وإخاءبني  يف غد  ضر لو جعلوا العالقة ما         

  
شد صاحبنا، فقرا مبنارة الدم اليت شيدها الذي  البيت من مرثية شوقي لعمر املختار وهذا
 بتصوير املشانق واستخرج من البحث اجلنائي فقام م،1911 أكتوبر 7 لليبيني يف نواإليطالي

 باإلعدام، حكم 55عددها  والبصمة، وبلغ الصورةأحكام اإلعدام بااهدين مبا فيها 

                                              
  .م1923كم وفيها يرقد جثمان الشهيد سعدون السوحيلي عام 50 مصراتة بـ شرق جنوب 10
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 األركان التركي الذي يأمر فيها ضباطه بإيقاف مجيع رئيسوكذلك نسخة من برقية 
 دقيقة 55) منارة الدم(وطول هذا العمل .  من الليبينينفكاكواإلالعمليات ضد اإليطاليني 

  .6263وأودع هذا العمل يف اإلذاعة حتت رقم 
  

كتابة يف تاريخ اجلهاد كمن هو يف حديقة متنوعة  األستاذ فرج الغا عن البحث والويقول
. األبطال كلما ذاق واحدة نسى ما قبلها من لذة وحالوة، وهكذا تاريخ وسري الفاكهة

كل الصعد، فيكتب الرواية كمادة تارخيية على وكان دائماً بني نصب عينيه العمل 
 ألننا نعيش يف عصر  التاريخ كسيناريو ويأمل يوماً ما أن خترج ككتب أو أفالم،ويكتب
 ما فإذا املرئي الذي هو أسرع انتشاراً من الكتاب، فهو يفضله على نشر الكتاب الشريط

ينتشر يف  ومعه بعض الناس، ورمبا يف ظرف شهر دهاهشيفقد  اًأعطيت شخصاً ما شريط
 يضعه بينما الكتاب يقرأ املرء منه صفحات مث ، عرب شاشات التلفاز أو السينماالبلد كل
  . بكثرين تأثري الشريط أقوى أ باإلضافة إىل ،انباً، فهو ليس يف سرعة انتشار الشريطج
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  ماتوا وقوفاً..  لفواخرا جنع
  

 الذي)  وقوفاًماتوا( أحد أعماله الرائدة بعنوان واعتزاز األستاذ فرج الغا بفخر ويذكر
يقول وبعد إحلاح و.  عبارة عن ملحمة جنع من جنوع قبيلة الفواخرووه م،1967كتبه سنة 

 الذين أسسوا جلنة هلذا الغرض وكان من بني وجهائهم وعلى رأس الفواخرجمموعة من 
تصوير ال واستطاعوا مجع املال املستلزم لتأجري آالت ، السالم بوجالويعبداللجنة الشاعر 
كما تكفل الفواخر .  التمثيلوطاقم واألسلحة من اخليالة بطرابلس، واملالبس ،من اإلذاعة

وقام بإخراجه عياد .  أسبوعملدةبنصب البيوت والتموين واإلعاشة على نفقتهم اخلاصة 
 الغا يف إخراج النصوص اليت لألستاذ ةالزماملالذي كان دائم ) قبيلة العبيد(ميكائيل 

ورغم اإلمكانيات .  البدويةاألجواءفضل من يتقن حتريك الكامريا يف أيكتبها، وهو 
 36كثر من أ الوجود وبثته اإلذاعة حيزن خنرج هذا العمل إىل أاحملدودة، فقد استطعنا 

  . لييبدينار 10.000قرابة ) ماتوا وقوفاً(كلف قد وهذا  مرة،
  

انطلقت كتيبة إيطالية من سلوق إىل الدواخل حبثاً عن جتمعات ): ماتوا وقوفاً (قصة
 موسم جز صوف كملواأ فمرت بنجع للفواخر يوم اجلمعة، وكانوا لتوهم قد ااهدين،
فأراد الطليان تفتيش النجع، فأجام شيخ النجع . اجلالمةـ  وتعرف عندهم بأغنامهم،
 وإذان حرمة جنعهم ونسائهم ليست حمل تفاوض،  على الغريباوي، بالرفض التام ألالشيخ
 لن :وأحل اإليطاليون على التفتيش فرد الشيخ.  أرادوا ااهدين فهم يعرفون أين همما

فقرر الشيخ . فانصرف اإليطاليون ولكن بنية العودة لتفتيش.  النجع وحنن أحياءتفتشوا
حسن بندقية أ توزيع السبع بنادق اليت كانت بالنجع، وكان له أخ قناص ماهر فأعطاه علي
خرب الشيخ رجاله عندما رأى أو.  لديه ألنه يعرف مسبقاً بأن رصاصته مضمونةأملانية
ن هذه الطائرة أجع بأن يسرعوا يف إاء جز الصوف والنيف مساء  التجسس حتوم طائرة

وبالفعل صدق حدسه فما هي إال سويعات حىت وصل العدو، .  ال حيمد عقباهماوراءها 
 فشل يف إذا يف قنص العدو ليبدءوا رجاله بأنه سوف يعطيهم اإلشارة عليخرب الشيخ أو

ة السر اليت لقنها الشيخ علي وكلم.  عليهم إال التترس بأكوام الصوفوماالتفاهم معهم 
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 ىوبالفعل عندما سقط الشيخ عل.  على األرض مشرعاً بذلك القتاليسقطن ألرجاله هي 
 . وار وغابن العذارهلنا: ارة أشعل ا القتال، فقالذّ قال قالصوفاألرض على جزة 
، فحاولت  الكفة مل تكن متساوية بني كتيبة إيطالية واألبطال السبعةلكنفاحتدم القتال و

ن يتكفل أ اإليطالية االلتفاف على النجع فطلب الشيخ علي من أخيه املدرعاتإحدى 
ن خذون على غرة، وبالفعل استطاع ذلك القناص املاهر من تفجريها، ألؤ سيوإالبأمرها 

فقاتل أولئك األبطال حىت أبيدوا .  كانت ال تصمد أمام السالح األملايناإليطاليةاملدرعات 
  .قضي على ذاك النجع الذي كان رجاله وقوفاً يف وجه املوت وبالكامل

  
 ه البدوي، وخري ما قيل يف هذالشعرن الفواخر هم فحول أ هو معروف ألهل برقة بوكما

 سليمان أخو الشاعر بوعميه، بودومه لصحة رواية تلك املعركة ما قاله تأكيداًاحلالة و
 الباب عندما فاجأته سرية إيطالية وادي بله يفإوكالمها من قبيلة الفواخر، الذي كان مع 

 حنو مقطوعة السرير حيث موقع كمخربن يتجه م أوطلبت منه إرشادهم يف الصحراء و
  مبقطوعة السرير طلب منالذين كانوا إىل أبناء عمومته الذهابولتجنب . املعركة

عينيه بفلفل فكحل بودومه سليمان . بلهإ على مهلة يوم أو اثنني حىت يطمئن اإليطاليني
ه قد انتفختا من ي جاءه الطليان وجدوا عينوعندمانه أصيب بالرمد، أأمحر حىت يومههم 

فشك اإليطاليون يف هذا .  وال يستطيع الرؤيةالعينينيخربهم بأنه أصيب برمد فأالفلفل، 
 وحبسوه، فنظم أبيات من جلدة 100 فجلدوه وضحاها،الرمد الذي جاءه بني عشية 

  :منها لذاك النجع الشهيد، االشعر وبعث 
  

   نصارىجيوش جيتكم فاول كان     محاة اجلارةيا جديدة طرفة
                      ………………  

   جيتكم فاول جيوش اللمـةكان     كـبـار اهلمـــة يا
  الدنقـارة الين بنشــوم من و     خاين مع بن عمهيلال  الين
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  النجع،ذاكخرب عن أرشد وأمن اخلونة الذي أحد أبناء عمومته إىل  يف أبياته هذه يشريو
فقام األستاذ فرج الغا بتصوير قبور .  واألنذالالشرفاءقبيلة فيها ما يكفيها من فكل 
  .  السبعة وموقد نارهمالشهداء

  
 بعيداًن خيرج النساء واألطفال أن الشيخ علي الغريباوي خطر بباله يف أخر حلظة بفإ وللعلم

 مجيعهم مما أصاب فنجواب من املاء، رلى اإلبل مع مخس قعن املعركة بترحيلهم ع
 الشيخ اليت كان عمرها آنذاك دون الست سنوات، فأشركها ابنة ىوممن جن. رجاهلم

 وعندما مسعت ،ن تسري كما سارت وهي صغريةأ وطلب منها التصوير،األستاذ الغا يف 
ن يدوي يف أجساد أهلها ن هذا الرصاص كاأ األستاذ فرج بخربهاوألب من الرصاص اخلُ

ا كما تفعل ه نفسها، فجلست وسحبت ردائها على وجهالعجوزآنذاك، مل تتمالك تلك 
ن لذن ا وبكن بصوت جش وبدموع أ النسوة إال بقيةجداتنا وأمهاتنا، فما كان من 
نه مت تصوير ذاك العزاء ورفض األستاذ فرج أ بالذكرواجلدير . ساكبة على ما حل بقومهن

 إذاعة العزاء البدوي ألول مرة يف التلفزيون اللييب جراء متعه من املونتاج، وبالفعل استقطا
  . ذلك املوقف املهيب
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  11 اجلويفيحسنيالشهيد 
  

 بالشيء يذكر، فإن الشيخ عمر املختار عندما مر بقرب الشهيد حسني اجلويفي، والشيء
خربه أ صاحب القرب، ف سلنطة وحيداً بال جار وال مؤنس، فسأل عنشرق كم80 الواقع
فجلس الشيخ عمر املختار عند القرب متأثراً من .  اجلويفيني حسرفيقه قرب بأنهرفاقه 

سم وايف الدين متا غفري يف فاهق  اإلشهري:  الفاحتة والدعاء للشهيد قالقراءةاملشهد وبعد 
  .اخلالء

 
 حسني اجلويفي مل يقتل والشهيد

م الشفاتري عقرية أيف معركة 
 ولكن بعد انتهاء املعركة ،نفسها
يف موقع يعرف بـ  قادها، اليت

حيث لبد  م1930اخلبابيز سنة 
اثنني من األحباش يف شجرة، 

سرج ) اركابه فجرة(ورأوا 
 يلمع عاكساً أشعة الفضيجواده 

ن إ :الشمس، فقال أحدمها لآلخر
هذا الفارس غري عادي من سرج 

 ظناً منهما أنه عمر جواده
عليه الرصاص املختار، فأطلقا 

 فنال من كليته ،القاتل غيلة
منا إو) غنائم(ال يأخذ األسالب أته  اجلويفي نيواملعروف عن الشهيد حس.  قتيالًوأردوه
خرب بذلك ااهد عبد السالم دجاجات أ فقط من السالح والذخرية، كما العتاديأخذ 

  .  ووثيق الصلة بهمالصقاًالذي كان 

 
  حسني اجلويفي

                                              
 مطابع -  حممد عبد السالم الشلماين- عمر املختارشي عن بعض رجال  "ييب للشهيد حسني اجلويفي مقتبسة من كتاب هذه الصور ة عبارة عن رسم تقر11

  ".م1981  -  ليبيا  -الثورة للطباعة والنشر 
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17  -------------فرج عبد العزيز جنم . د:  حترير -----------        ----------  أبـطـال و مـالحـم   ----------------



  جاتدجابو السالم عبد ااهد
  
 12 فهو يف مقدمة فرقة املغاوير، ااهد عبد السالم دجاجات من قبيلة الرباعصةالبطل أما
 ا وإذاألستاذ فرج الغا عن بطنه لكشف .  املعايريجبميع الرجل شخصية غري عادية هذاو

كرقعة الشطرنج من كثرة 
وقد احتفظ .  اليت مىن ااإلصابات

) عباءة(ااهد دجاجات جبرد له 
 يريه ملن يأيت كان 13كالكسكاس

 هذا اجلرد حبوزة والزاللزيارته، 
األسرة، وال يكاد املرء جيد يف ذلك 

  .الرصاصاجلرد ذراعني ساملني من 
 

اندون من  (14 الشناويركان
)  اإليطالينيصفوفالليبيني يف 

من هو دجاجات، جيداً يعرفون 
حىت دعا بعضهم على البعض بلقاء 

 اجعنك: فكانت دعواهم بسوء اخلامتة هي.  من باب سوء الطالعوذلكدجاجات رعباً 
ن املوت جيري أ املبتلون باندون الءؤأو عندما يرى ه.  وهن فاجياتدجاجاتصداف 

 وذلك مدعاة ، دجاجات يا مبلياتجنكن: لبعض بعضهم رخمع دجاجات صوم فيص
لرجل يضرب كالصاعق كان القد .  مع هذا الفارسة القادم ال حمالاملوتللهروب من 

 . نونوشجاع لدرجة اجل

 

  

                                              
 ااهد اقطيط احلاسي أول عمجنب هذا البيت الكثري من الفحول من أشهرهم السنوسي بريدان الذي أسس أ عريف، وعائلة بيتهم يف الرباعصة ببيت يعرف 12

  .األدوار يف اجلبل األخضر
  . الكسكسيلطهي مثقوب بالكامل يوضع فوق إناء آخر يغلي فيه املاء ويبعث خباره عرب تلك أالثقب للطبخ إناء 13
  .لطليانا العربية اليت كانوا يرتدوا كجزء من زيهم العريب العسكري يف صفوف قبعام إىل الشنوارة اليت تعلو نسبة 14
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 دجاجات على احلركة بذكاء كالربق يف مقدرةمن املواقف النادرة اليت جتلت فيها و
 البادية بـ الصلعاية يف جهة قندولة عندل جبانب شجرية تعرف قييكان سرعته أنه مرةً 

 ما إذااحلذر، حىت يف يده، من باب ) اللجام(وربط حصانه يف منخفض عنه، وقيد سروعه 
يكرم كان  األستاذ الغا بأنه دجاجاتخرب أو. حس جواده حبركة أيقظ صاحبه معهاأ

 حىت ولو كلفه ذلك نقصان األكل ،)شبعان (مكلوفدائماً فهو  ، يتركه جائعاًوالحصانه 
وله بندقيتان واحدة أملانية .  يف سر حتركاته البطوليةاملفتاحن حصانه هو ألعن نفسه، 

يف ) سنام السرج األمامية(معلقتان على القربوز حينها  االثنان وكانترى إيطالية، واألخ
  .تلك القيلولة

  
 من مقربةمن اثنني أو ثالثة خونة متر على تتكون ) اندين الليبينيعصابة من (باندة ب فإذا

 ما كان ذلك الرجل النائم إذامكان دجاجات، فالتف أحدهم إىل أصحابه متسائالً 
 يصدقوافكاد العمالء إال . ؟ فأكدوا له بأنه دجاجات جسداً وروحاً .. أم الاتدجاج

ن القبض على دجاجات سيدر عليهم املال والترقية، أل. فيما اعتقدوه من حظ سعيد
 من ذلك كله هو التخلص من هذا البلوى الذي طاملا أرقهم، وقض وجوده حياً واألهم

ض عليه، وبالفعل وضعوا أصابعهم على أالزناد فقرروا القب.  يف تلك املناطقمضاجعهم
وبالفعل قفز دجاجات لريى نفسه . السيئ فيه ليقف رافعاً اليدين مستسلماً حلظه وصرخوا
 هيتهيبد وبعيداً عن بنادقه املعلقة بسرج حصانه الذي يبعد عنه قليالً، ولكن حماصراً

 علي يا يام نا يا: مه ويقولوحنكته القتالية حتمت عليه رفع يديه وهو يصرخ ومناجياً أ
 أهذا  ..نذهال مما مسعوه ورأوهإ إىل أنفسهم يف حرية واخلونة فنظر ...يا نا علي يا يام .. 

 فها هو .. اً مقداماًن يكون فارسألرجل يفترض فا ؟؟ األسطوريالرجل هو دجاجات 
  !! بأمه يستنجدويستصرخ اآلن 

  
 وفقدت أعينهم التركيز على حركات وا،رختأربك اخلونة لدرجة أم أهذا املنظر و

 حنو املنخفض حيث يربض باختالس،دجاجات الذي بدأ يزحف دوء، كدبيب الدابة 
هي إال برهة ما  ولكن .. علي يا يام نا يا حلسن حظه ويقول ويترمن" ريقظّ"حصانه وهو 
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نار على  بندقيته يف خفة وأطلق المستالًحىت وثب يف حركة لوانية على صهوة جواده 
 إلقاء سالحهم أو مواجهة نفس البقية، وطلب على الفور من ديه قتيالًلريأحد اخلونة 

ن هذا الذي قفز على أ ريب فيه والعندها فقط تيقن العمالء بأن مما ال شك . املصري
 دجاجات من تيقنوبعدما . إال دجاجات يا مبلياتما هو حصانه ذا األسلوب 
  :كمل غناويتأم اآلن استسالمهم مجيعاً، قال هل

  
  .كان ها الباندة روحت..  نا علي يا يام يا

  
 انكسار حركة اجلهاد هاجر دجاجات حافياً برفقة حصانه رفيق الدرب والعمر إىل وبعد
فقاع وأعشاب، وبعد عناء بوزوية و حيث أكل يف الطريق ما يأكله احليوان من مصر،

ما عرفوه، وكانت عندهم مناسبة فرح  أوالد علي، الذين سرعان لقبيلةوصل إىل جنع 
 يل طلب واحد، وهو رجل :أيديهم من خدمات، فقال هلمب عليه ما وعرضواكرموا نزله أف
 أبيعه حصاين، هذا الذي رأى وصرب معي على أيام سوداء ال حيتملها نأاخليل أريد بز تيع
  .  املرء

  
 من حيث القوة البدنية  يستهان بهال دجاجات عند من يفهم اخليل األصيلة إرث وحصان

 االحترام الكامل حلصانه الويف توفري واالتزان، ولذلك كان طلب دجاجات امللح نباهةوال
 وجهاء عربان الصحراء الغربية، منفبعث أوالد علي إىل رجل ميسور احلال . يف فراقه

.  ما يسد رمقه الشخصيجيدوعرضوا عليه األمر لشراء حصان الدجاجات الذي مل 
. مقابل احلصان) العمرنعجة متوسطة (اك الرجل علي دجاجات عشرين رباعية فعرض ذ

 : له دجاجاتفقالعرضاً سخياً وصفقة مغرية مل يستطع دجاجات رفضها؛ ذلك كان و
 يستعرضن أ أي ،)حق العيش(ـ ولكن طلب العربان ما يسمى ب. مربوك عليك احلصان

فقال . الطعام هلم نيام النساء الاليت طهأم) سباق اخليل(الفارس حصانه فيما يعرف بامليز 
 برقة يفذا احلصان، خصوصاً بعد انكسارهم  ليس له ما جيعله يستعرض :هلم دجاجات

 قال دجاجاتولكن . وقتل سيدي عمر املختار واحلالة املزرية احلزينة اليت هم فيها اآلن
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 ليستعرض يفهم اخليل ومن مث بعثوا إىل رجل.  اختاروا فارساً من بينكم يقوم بذلك:هلم
 البيتوأخذ الرجل احلصان بعدما زوده أهل . خربوه بالصفقةأقدرات جواد دجاجات و

ومشط من الذخرية، وقالوا له أعطينا مشوار على حصان دجاجات ) بندقية(بـ دقرة 
وبالفعل اصطف الرجال والنساء أشواطاً للتمتع برؤية حصان دجاجات يرقص بينهم . هذا
وصعد الرجل احلصان وأطلق له العنان فجاء جواد . ان يفعل يف برقة كما كزهويف 

 منتصبة حىت كادت أن تواري الفارس، )مجة سبيبه ( كجدي الغزال وحادراًدجاجات 
 من متالك نفسه من روعة حصان دجاجات فكبس وأطلق وهو الفارسومل يستطع ذاك 

 .مل بوفم برقاق غباعك: هتزج مغنياً وقالأو) طلقات رصاص(على احلصان أربع وجوه 
 عبد السالم دجاجات على خديه، وحلف باليمني على أال يبيع حصانه دموع فرتلت

  . ما نعيش معاً أو منوت معاًإ هلم الذي يب به من اليوم فصاعدا، وقالهلؤالء القوم، 
  

يف مصري سطى بناء أفاشتغل عامالً مع .  غادر الصحراء الغربيةبعدماودخل به مصر 
فمر أحد .  الرمل واألمسنت حىت انفلقت يداه ودبرت أكتافهأكتافهبناء حيمل على عمارة 

ن كان إل أحد الناس أفس.  دجاجات جيداًهوالرجال من قبيلة القطعان ممن يعرف من 
أراد التيقن بنفسه فليتقدم للسالم ما  وإذا.  له ذلكاذاك العامل هو دجاجات بنفسه فأكدو

  : بتلك احلالة املهينة فقالالبطلرى هذا الفارس ن يأعلى صاحبه، فعز عليه 
  

   فاجن خيل العدو قدامهما طول يا   دجاجات مته خدمي حبزامه يلال سبحانه
  

 ظهره عن دجاجات ورفض حىت السالم على رفيقه يف الكفاح يف تلك اهليئة وأدار
غابات رض الوطن وعمل حارساً للأ وقد كتبت احلياة لدجاجات ورجع إىل هذا. احلزينة

  .سنة 72 عمر ناهز عن م1974عام باجلبل األخضر  قندولةمنطقة حىت وفاته يف 
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   اجلوازيقبيلة 
  

 واجلوازي احلديث جرنا عن أبناء القبائل الليبية املوجودين يف مصر أمثال أوالد علي وهذا
اخري  الفةبوصوكايإبراهيم  الشاعر املرحومن أ فيقول األستاذ فرج الغا ،والفوايد وغريهم

 وبني العواقري، وهم يف بينهماملطاحنة اليت حدثت صف وو شعراً كثرياً يف اجلوازي، قال
 كما هو احلال مع معظم ليبيالقد كانت فتنة سياسات احلكام األتراك يف . األصل أخوة
 تأديبية للحاكم العثماين خليل محلةن رفضوا دعم أن العواقري سبق وأعلماً ب. قبائل املنطقة
محد أ، بينما استقبل اجلوازي إخل..  وقربة مجل 200د قبيلة املغاربة عندما طلب باشا ض

ومن باب العرف والتقاليد العربية . امرأة جازويةمن  كان متزوجاً الذي 15باي) حممد(
كرموا وفادته كما ينبغي مما استمطر حنق يوسف باشا أ واستقباله،حسن اجلوازي أ

بنه وحصل ما إاسية له بعث الباشا محلة تأديبية بقيادة  السياألمورت أوبعدما هد. عليهم
ن لديه وثيقة كتبها الشيخ حممد أويقول األستاذ الغا . للجوازيحصل من مأساة 

عدموا يف قصر أ من الذين شيخاً 45 يده وسرد فيها أمساء خبطالشنقيطي من املغرب 
  . شجرة قبيلة اجلوازيل ةقي وثتهوزحب ميتلك األستاذ الغا كما 16 بنغازي،يفاحلكومة 

  
غلب هذه احلروب القبلية أن أ أستاذنا رأي املؤرخ املرحوم حممد مصطفى بازامه بويوافق
ضرائب كاملريي ال فنت ودسائس حاكها احلكام األتراك هلم من أجل السيطرة وجيب هي

 وهذه تشمل حرب قبائل الرباعصة والعبيدات، والعواقري والشهيبات، وأوالد وغريها،
 وكذلك احملاميد يف الغرب وغريها من احلروب اليت كانت للحكام األتراك فيها مانسلي
  .  الطوىلاليد
  

                                              
  . بنت عمورة مللوم أحد عمد قبيلة اجلوازيخدوجة أخ يوسف باشا القرمانلي، الذي تزوج من القرمانلي، حممد باي  يقصدو 15
  ". العربية يف ليبيااألنساب" الوثيقة وسرد أمساء املشايخ يف كتابه نفس األستاذ حممد مناع على اعتمد 16
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   السوحيليسعدون
  

 عبارة عن وهم 17 يعرف ما اصطلح عليه يف أدوار جهاد اجلبل بطابور السوحيلية،من قليل
.  هناكللقتالرجال رمضان السوحيلي الذين التحقوا بعمر املختار يف اجلبل األخضر 

ن الفرق بني رمضان أويضيف األستاذ فرج الغا ب
 أن األخري كان خريج سعدونه الصغري يالسوحيلي وأخ

الكلية احلربية التركية بينما رمضان كان مقاتالً بدوياً 
ها أ يف الكلية اليت أنشربسعدون تدف.  بالفطرةوقائداً

 من أوائل من خترج منها فكاننوري باشا يف مصراتة 
وسعدون مل يقابل . لفنون القتالية املمنهجةوتعلم ا
 مبوجب 1917فرج عليه عام أ مث ومن ،1915 إال يف ميادين القتال أو أسرياً سنة الطليان

  .  وأخيه رمضانالطلياناتفاقية تبادل األسرى بني 

 
 احلاج سامل ابن سعدون السوحيلي

  
 تفسري عدم لقاء سعدون بالطليان ما كان يردده أحد خرية ضباطه وأحد معاونيه، ولعل
د العاطي اجلرم احلسوين، الذي كان يردد بيت شعر قاله ااهد البطل حممد  عبالشهيد
  :  احملمودي الذي يقول فيهسوف

  
   مع النصرايناملسلم يسكن ما     حي فوق ظهر احصاين راسي دابني

 
فرج عنه، نزل إىل ميدان القتال أ بعدما أسر بعد القرضابية ومن مث السوحيلي فسعدون
بين وليد مع قبيلة ورفلة منطقة  فتنة يف رمضان أخيهبعد مقتل  خاصة القيادةوتوىل 

وتذهب بعض .  من العمر آنذاكالعشرينيات وكان سعدون يف ،النيب بلخري وزعيمها عبد
 يستخدم التصاريح يف اإلجازات حيثنظماً بطريقة عسكرية جيدة نه كان مإىل أالوثائق 

  . العاليةوالتنظيميةكرية جلنده وما شاكل ذلك، وهذا دليل على روحه العس

                                              
  . رجل200 إىل 150لغرب، وقدر عددهم ما بني  أو عرب امصراتة يعرفون بطابور أحياناً 17
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 معركة يوم ويفقاتل سعدون الطليان يف السلحيبة والنقازة واملرقب ويف حيشان املقاصبة 
 مث استشهد ومنالسبت اليت استشهد فيها البطل عبد العاطي اجلرم دفاعاً عن قصر محد، 

 12.000  يف قرابةكنا : قال عنها غراتسيايناليت. م1923سعدون يف معركة املشرك سنة 
 يقودهم يوسف خربيش من اندين الليبيني، وكان سعدون يف منهم 3000 غري مقاتل
وهذه . اهلجوم سالح ومع ذلك بدأ سعدون بدون 800منهم حوايل ) جماهد (4000معية 

  .شهادة لصاحل سعدون غري قابلة للطعن من عدوه غراتسياين
  

24  -------------فرج عبد العزيز جنم . د:  حترير -----------        ----------  أبـطـال و مـالحـم   ----------------



   سوف احملموديحممد
  

 وقبيلة احملاميد ،دي فهو جماهد عريق من قبيلة احملاميد وله باع حممد سوف احملموعلى عوداً
 ما إذا ومن املأثورات عنهم ، بسعادي الغربا بسطوا ونفوذها وأنفتها حىت مسومعروفة
 احملاميد إىل وليمة ال يطلب منهم األكل ألن عزم

 أصالً ال احملموديذلك يعترب من التصغري، ألن 
ل هذه من ااز جيوع حىت يطلب الطعام، ولع

 يف غىن وحببوحة كمحصلة دائماًواملبالغات بأم 
وحممد سوف هو قائل بيت . ملكانتهم يف املنطقة

 عندما وقع األتراك صلح أعاله املذكورالشعر 
ل احلالرفض واهلجرة إىل تركيا يف لوزان، فرأى 

وكررت ابنته .  تقطعت به السبلبعدماالوحيد 
 ا كانت تضرب ذلك يف إحدى املعارك عندم
 حممد سوف احملمودي
  : إلشعال نار احلرب وتقول الطبل
  

     فجره وجده غومه ولد كان
  مشومة من طبع تبقى عليه مجيع                     

 
ها هو ا وقع الصلح مع الطليان يف سواين بن يادم سيقع عليه الذل والعار، الن أبالذي أي

د ثورة أكلت األخضر  غومة احملمودي الذي رفض اإلذعان للحكام األتراك، فقاحفيد
وغومة احملمودي يعترب شخصية .  وانتهت بقتله يف منطقة درج قرب غدامسواليابس

ازال هلا رنني يف الذاكرة الشعبية ليس فقط يف ليبيا بل يف م ملحمة سجلتأسطورية 
  . أيضاًالتونسياجلنوب 
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   السوحيليرمضان
  

. ام عليه خالفاً ألخيه رمضان ال غبار وال استفهحمضة، عسكرية قتالية شخصية سعدون
 السيدخالف مع كان على محد الشريف، وأحتفظات من السيد كانت عليه رمضان ألن 

   18.، وشنقه مشايخ السنوسية يف مصراتة بعد معركة القرضابيةصفي الدين السنوسي
  

رمضان : فيقول.  األستاذ الغا أن رمضان السوحيلي عرف بأسلوبه احلازم والقاسيويؤكد
 األستاذ فرج الغا يضيفو . وال يعرف احللول الوسطيةاً رجالًً رهيباً ال يهاب أحدكان

 عائلة بوشعالة كان ولدها منبأنه قابل أخاً المرأة 
الذي  يف عسكر الباي رمضان جندياًالوحيد 

 رمضان حينها جيهز وكان. كانت الناس ترهبه
نفسه للحملة على القرضابية، فجاءت تلك املرأة 

ن يتكرم أ يف البيت وطلبت رمضانة إىل زوج
رض أالباي عليها بعدم اصطحاب وحيدها إىل 

عندما رجع و. ن تقنعه بذلكأ ورجتهااملعركة، 
  منرمضان أخربته زوجته بأن امرأة مرابطة

هلم مكانة وحرمة الذين كانت  املرابطني األشراف
 من الوحيدبنها ا ييف اتمع اللييب متنت لو أعف

 ففرحتبنها لن خيرج من مصراتة، إن ا قويل هلا واهللا :فقال هلا رمضان. الذهاب للحرب
 القصربنها يف شجرة التوت أمام اشنق أن رمضان ولكنها فرحة مل تتم، أل. تلك املسكينة
  ؟. .  ليس من بني رجايل من خيتبئ وراء أمه:موقال هل. يلاتيف اليوم ال

 
 رمضان السوحيلي

  
                                              

 أمحد التوايت ومفتاح الزوي الشيخخوان السنوسية وهم إل من اة بني رمضان وقيادات واتباع السنوسية حيث اعدم ثالثالعالقة من األمور اليت أفسدت هذه18
 صاحل رجال له ىوحاول غزو برقة البيضاء ولكن تصد.  عند السنوسيةمتواترهو  عليهم أو كما الصالةوعبد اهللا األشهب وقام بدفنهم بدون غسلهم أو حىت 

 خلفه أخوه امهدي فطردهم إىل أن دخلوا املعركةيف الشريف احلرنة قتل بعدما  ولكن أعقامردهم على الذي لطيوش من املغاربة بقيادة الشريف احلرنة 
 أهل برقة حضراً وبادية كشهيد جيلهه سعدون الذي يباندة على عكس أخزعيم  واًقبليرجالً  بلة  الشرقياملنطقةيف اً رمضان ال يعترب جماهد فإن لذلك . حدودهم

  .ورفلة احملالت ااورة اليت عانت من جربوت رمضان السوحيلي ال سيما لدىوهذا الرأي جيد قبوالً . من شهداء اجلهاد املقدس
  .64، 48، 54-35تاب عمر املختار صـ  رفع الستار عما جاء يف ك- حممد األخضر العيساوي،: راجع
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 يف رأيه، حىت أن أحد الضباط الصغار جعال ير السوحيلي رجالً جباراً دموياً ورمضان كان
 بااهدين الذين كانوا مع القائد اإليطايل الكبري كارلو كانيفيا، بعد احتكاكه اإليطاليني

 كان الذي اكتسب خربة، كتب يف مذكراته اليت نقل عنها الصحفي االيرلندي همترسو
 ملا غادرنا بلخريبد النيب  احتدت جرأة رمضان السوحيلي ودهاء علو :قائالًضد احلرب 

فهذه املقولة تكفي هذين . أسواق مدينة طرابلس
 لدرجة التهور، يء جررمضانألن  ،الرجلني

  .  كما يقول البدو"اهلبال"وشجاع لدرجة 
 كعمرو بن العاص يف التاريخ فداهية،أما عبد النيب 

 الفتنة بني االثنني إيقاعالعريب، ولذلك رأى الطليان 
.  الكارثة ما والوطنوقعتك حىت وجنحوا يف ذل

وهذه من مآسي اجلهاد اللييب يف املنطقة الغربية اليت 
 إىل ى أدلذي عنها تشتيت الشمل والضياع انتج

 على احنطاط سياسي رهيب جداً يف غرب ليبيا 

  
 عبد النيب بلخري
  . وجود أولئك العمالقة يف حني بقت جبهة برقة متماسكة إىل حد مامن  رغمال
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   بن عسكرخليفة
  

 فالطليان اخربوا اجلبالية ،هناك 19والعرب) اجلبالية( ما حصل يف نالوت بني األمازيغ وهذا
 الطليان الطرفني وسلحهما، شحنن يف عروقهم دم الرومان، وبذلك أبأم غري عرب و

  . القدمية هلما بأنه آن األوان لتصفية ثارام ىوأوح
  

 وهو"  خالدة يف حياة بن عسكراقفمو"بعنوان املتفرد  األستاذ فرج الغا يف حبث ويقول
 ومن ضمن تلك املواقف جاء .بن عسكر املقاتل والقيادييتطرق إىل الصفات اإلنسانية ال

 على دماء" بعنوان اً صنف كتابالذيإىل ليبيا الكاتب التونسي الشهري حممد املرزوقي 
 والليبيني يف التوانسة فيه التعاون بني وجسد" احلدود

ال الفريقني عندما تضيق عليه األمور نالوت، حيث كان ك
خر  احلدودي جيدو املتسع والفرج يف الطرف اآلجانبهيف 

ضد   بني الطرفني يف القتالتعاونوكان هناك . من احلدود
 ضمن ومن. واءسعلى حد املستعمر الفرنسي واإليطايل 

تلك املعارك كانت معركة الذهيبة وهي قرية تونسية تبعد 
 خليفة بن عسكر قد وكان. كم15 يةالليبعن قرية وازن 

وا إىل ؤعرب احلدود يف كوكبة من الليبيني والتوانسة الذين جل
 واشتبكوا مع الفرنسيني يف الذهيبة، ومت أسر ضابط ليبيا

فأخذ أحد ااهدين .  مرتبات جنود حامية الذهيبةمعهفرنسي يف تلك املعركة حيمل 
نتهاء املعركة طلب األسري اريح األسري، وبعد  اجلالضابطقيبة اليت ا املرتبات من احل

بن عسكر أنت تقود مقاتلني أم الفقال الضابط الفرنسي . ااهدينالفرنسي مقابلة قائد 
من  من االستهجان ملا قام به جنده يء حديثه مشحونة بشنربة تعصابة لصوص، وكان
 الذي أخذها، وعندما ن حتضر األموال واجلنديأ عسكر بنفأمر . أخذ مرتبات اجلند منه

خربه بأن هذه غنيمة وحنن حنتفظ ا لعلنا جندها أ ففعلتهبن عسكر عن اجاء ااهد سأله 

 
 خليفة بن عسكر

                                              
  . الرجبان والزنتانقبيليت خاصةو 19
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خرب أن ترجع تلك األموال إىل صاحبها وأ أصر على عسكربن اولكن . يف أيام عصيبة
 وطلب منه التأكد. ن وليسوا لصوصاًومقاتلوهم  الرجالالفرنسي أنه بالفعل يقود هؤالء 

وكتب هذا الضابط الفرنسي فيما .  سيعوضهفإنهفلس منها  ما نقص وإذامن أمواله كاملة 
 الذي كان ، رائعاً من خليفة بن عسكرموقفاً كان: بعد مذكراته وذكر احلادثة وقال

  .  حرب وأنا أسري جريح عندهكغنيمةن يستويل عليها أبإمكانه 
  

 العمالء يف جبل نفوسة إحصاء البنات خر عندما طلب القائد اإليطايل من أحدآ وموقف
ر إىل الباي خليفة، كما كان و غيرجلفجاء .  يف قرية كاباو لكي يتزوجوا منهنالبكر
 يف كاباو، فأمر بتجهيز اخليل فتاة 40 ما يقرب من أحصوا اإليطالينين أ وأعلمه بيعرف،

ن أ على ذلك حبجة  أحد املقاتلنيفاعترضوالترصد للطليان يف طريق عودم إىل طرابلس، 
 من القرية ن من بنات كاباو لكوةماياحلببنام يف نالوت قد سجلن أيضاً وهن أوىل 

 بني بنات نالوت وبنات كاباو، كلهن فرقال :  فرد عليه بن عسكر بشدة وبأنهها،نفس
 اليت كانت قاصدة كاباو وأبيدت بالكامل، اإليطاليةوبالفعل اعترضوا القافلة . بنام
  . طريق إىل نالوتال نصب تذكاري حتت اجلبل يف وهلاى هذه املعركة جبنان نصيب، وتسم

  
 خليفة بن عن كتب الدكتور حممد سعيد القشاط كتاباً وقد

فقد ".  عسكر الثورة واالستسالمبن خليفة"عسكر بعنوان 
ن سليمان الباروين هو من استدرج أ إىلالقشاط الدكتور أشار 

 إىل ، بادئ األمريف مع الطليانمل  الذي ع،خليفة بن عسكر
ولكن غراتسياين مل يغفر له ذلك حيث استبدل . اإليطاليني

 خليفة بن عسكر ومن مث صروحأسلحته، ويف قصر الوطية 
  .م1923 الزاوية سنة مدينةعدم فيما بعد يف أ منهم البنادق وقبض على بن عسكر ونزعوا

 
مان الباروينسلي  
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   اللواطيابريك
  

 القوية جداً اليت مل تنل اهتماماً باستثناء ما ذكره حممد  من الشخصياتاللواطي ابريك
 العريقة يف تالعائالعائلة اللواطي من ".  عن رجال عمر املختاريءش" يف كتابه الشلماين

 ودفعت ضريبة إبراهيم،قبيلة العواقري ذات مكانة قيادية تولت املشيخة عن جدارة يف بيت 
ابريك هو حفيد .  العرييبالفيلماً كعائلة إبراهيم كبرية للوطن بدماء شيبها وشباا، متا

مهدي احلرنة أحد عمالقة اوأمه بنت ، "برقة ظهر محار"مبقولة محد اللواطي الشهري 
  . م1923 األوىل سنة  املغاربة، والذي استشهد يف معركة بئر باللقبيلةجماهدي 

  
 من الكثري لنا ا سببتلتانقبي : املغاربة غنية عن التعريف فقد قال عنهم غراتسياينقبيلة

 الشيخ نصر العمى، املغاربةومن فرسان . املغاربة يف الغرب والعبيد يف الشرق: املشاكل
ال تستهني أ على حصان، وينبغي وأنتالذي حلق بدبابة إيطالية فقال له رفاقه هذه دبابة 

 هنا الدبابة رنفقا ، يف اإلبل احلمر يا بال احلديد املصديرقعوايا : بأمعليهما فرد 
  .ا بالوسم، ولعله يقصد ذلك إذا ما غنم ابالناقة اليت يرقعو

 الشجاعة والبطولة والوجاهة ا عنهمت إذن أصيل ابن أصيل من أبوين عرفابريك فالشيخ
 حتتل إيطاليا ليبيا كان مكلفاً جبلب التمور من واحة أنوقبل . كرب قبائل برقةأ منني تيف اثن
  . ها باآلجل، أي دفع يؤجل إىل حني املوسم التايل بشرائوذلكجالو 

املهجر ضد من قتل من الليبيني يف جهاد  يف معارك شىت يف صفوف ة اخلمسخوتها تلقُ
 يفه الثالثة ناؤبأكما استشهد . ويف مصر ضد اإلجنليز) تشاد (السودانالفرنسيس ببالد 

 ضابطاًريك اللواطي، كان أحدهم قتل يف معركة احلقيفات، وامسه حسن اب. معارك برقة
 زوجته طالبرتبة مالزم أول مع جنيب احلوراين ومعاوناً له، والبالء مل يقف عند هذا بل 

 أو كما - اخلطريةوابنته اللتني أعدمتا يف معتقل الربيقة والذي خصص لعائالت القيادات 
  .رأم إيطاليا
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ندما رجع الشيخ ابريك جللب  األستاذ الغا إىل قصة ابريك ومتور جالو، ويقول عويرجع
 قدخربه اجلدد بأن البيع بالدين أ وجد الرجال الذين كان يتعامل معهم قد تغريوا، والتمر
 شراء أراد ما إذاخربوه أولكن . وكان التمر يعترب الوجبة الرئيسية للعائلة الليبية. أوقف
 ساعديه عنويشمر هو نجوع، المعهم رهينة، وترجع القافلة باملؤن إىل هو ن يبقى أالتمر 

فبقى . فوافقويعمل مع بقية العمال حىت يرجع مجاعته باملال املطلوب ويسددوا الديون، 
 راجعني هم حىت رجع رجاله باملال املطلوب، وقفل مجيعشهرأ 7 أو 6 ما يقرب منمعهم 
ألن األسر . من جاورهم أيضاً وهذه التمور مل تكن آلل اللواطي فقط بل.  أهاليهمإىل
 الكرم كآل اللواطي ال تم فقط بتموينها بل مبن يف جوارهم وضيوفهم كما حيتم عريقةال

 املعاركفتغنت به إحدى النساء وهي تضرب الطبل استعداداً إلحدى . العريب األصيل
 عند جتار التمور رهينة يوألنه بق.  ولد بوسيف علي شان جاراته ارهنابريك :وتقول

  .حرةبيض اللون ومن عائلة أصيلة أ لقب بالعبد، علماً بأنه رجل
  

 لهن كسب مودته فبنوا و اجلهاد ضد الطليان توىل قيادة دور االبيار، وحاول اإليطاليوإبان
قصراً مبنطقة االبيار كما فعلوا مع الشيخ عبد السالم 

 انتهوا من القصر وبعدما.  يف منطقة سلوقهالكز
 بأن ال يقبل: خربهم بأنهأبلغوه بذلك، فأوتأثيثه 

أي -"  على ظهر ناقتهقصره" وأن  باب،قفل عليه ي 
بيت شعر يتنقل به على ظهر ناقته وأينما حل ينصبه 

 من القبض اإليطاليونوبعدما متكن .  فذاك قصره-
حاول .  سجن العقيلةا وأودعومهوابنتهعلى زوجته 
 استسلم ودخل يف إذا حبيث مساومته،اإليطاليون 

، يطلقون ليوم التايلاسلطان الطليان مع ار 
ن مع الساعة اعدمت فسوف ،رفضن إ، وماسراحه

 ما أن ينفذوا فيهبعدنه إ: خربهمإذ أ، اعنف مما توقعوأفكان رده .  اليوم احملددمن 12
 نفذ حكم وبالفعل. ديهمان يبعثوا له بقطيعات من كبأ ينسوا أالحكم اإلعدام جيب 

 
 السيد أمحد الشريف
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 بل واصل اجلهاد،ومل يثنه ذلك عن . واطي بقافلة شهداء آل اللالتحقت لااإلعدام فيه
ويقول .  شخصياًإياهامحد الشريف الذي سلمه أ السيد بضراوة منقطعة النظري وفاًء لراية

 ومازال حبوزة إحدى ،مربع تقريبا، وحجمه متر )الراية (نه رأى ذاك العلمأ ب:األستاذ الغا
".  حتت ظالل السيوفنةاجل"محد الشريف أعجائز اللواطي، ومكتوب عليه شعار السيد 

 ما مرض أحدهم يغطى بذلك العلم فيصبح إذا التربكنه من باب أوأخربت احلاجة أستاذنا 
 من أولياء اًمحد الشريف يعترب عندهم وليأ السيد ألن. التايل اليوم بإرادة اهللا تعاىل معاىفً

  .اهللا
  

منطقة وادي من  الً مث هاجر ابريك اللواطي إىل مصر وترك أمالكاً كثرية تشمل كومن
غرب بنغازي، وميتلك األستاذ ) النهر الصناعيحيث خزان ( إىل خزان عمر املختار الباب

هذا الثراء من رغم على الو.  قرار غراتسياين مبصادرة أمالك الشيخ ابريكمنالغا نسخة 
ان يف مكهناك  فقرياً معدماً، ومات يف السلوم، ودفن وحيداً القدمنيهاجر إىل مصر حايف 
  . يسمى علوة الزرقاء
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   الفيلإبراهيم
  

 مآثر، ولكن ا السالم الفيل من الشخصيات القالئل اليت مل حيفظ التاريخ هلعبد إبراهيم
 يشبعنه بطل مهيب وال إ :فيقول عن إبراهيم الفيل.  الغا مل يفته ذكر هذا الفارساألستاذ

 عائلة وكذلك 20.ات اليت قدمت الكثري فهو من عائلة الزرقة يف قبيلة العريب،املرء من أخباره
خر لشيخ آ، كما احرق جنع إجدابيا بالكامل يف احرق جنعهأ اليت العريباتالظريف من 

 ألن عيسى بوياسني كان من ضمن ،بنهاه ووبآعدم أ عيسى بوياسني ودعى يالعريباتمن 
  .  ااهديندور

 عادية وغري مدونة غريريخ ضريبة هم األستاذ الغا أعطوا للتاعن ولفقبيلة العريبات كما يق
  .أبدالن يضيع ويف التاريخ، ولكن كان هذا كله يف سبيل اهللا تعاىل 

  
 مطلوباً من قبل سلطات الدولة العثمانية قبل دخول الطليان ليبيا، وكان إبراهيم كان

كما رفض فكرة .  باجلناية، ألنه رفض دفع ضريبة املريي على أغنامهيسمونهاألتراك 
. ن السلطات متادت يف الضرائب فأثقلت كاهل األهايل ا مجلة وتفصيالً، ألبالضرائ
 عليه السلطات العثمانية وطاردته، فاضطر لترك موطنه شرق بنغازي إىل التعسكر فحملت

 بعض مساه أ منطقة القوارشة يف غرب املدينة بأغنامه قبل االحتالل اإليطايل لليبيا، حىتيف
  . جرب على ذلك للعيشأولعله طع الطرق، ااملغرضني بق

  
نتيجةليه إنه كان قناصاً من الطراز األول، وبذلك مل يستطع األتراك الوصول أ عنه رفع 

 فرج األستاذوعندما داهم الطليان ليبيا، يقول . لعدم خضوع الدواخل القبلية لسلطام
ح ا إىل ساً سباقانفك. ن إبراهيم الفيل حتول من جناية األتراك إىل جناية الطليانإ: الغا

 واستشهد يف تلك امللحمة م1911الوغى فشارك يف معركة جليانة ببنغازي يف أكتوبر 
ومن مث شارك يف معركة هواء الزردة والسالوي وبنينه، كما شارك فيما . خوتهإ من اثنان

                                              
  .كم 35 حبوايل الفيل شرقي قرية سيدي خليفة يف منطقة تعرف بشط العريبات شرق مدينة بنغازي عائلة تعيش 20
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 الرماية هو وقناص عميل للطليان يدعى ل بنقطة جنيب وعسكر فيها ليلة كاملة يتبادعرف
  .  الطرابلسي من أهايل بنغازيسامل

  
، فشارك يف معركة حيشان إجدابياإىل دور املغاربة حول منطقة بعد ذلك نضم الفيل ا
 فأصر 22اً ولكنه مل حيضر معركة بالل األوىل،حسن فيها بالًء وأبلى 21،م1913 عامجبيل ا

ملغاربة  ازعيم 23ففي معركة بالل األوىل كلفه صاحل لطيوش،. على حضور بالل الثانية
وآمر الدور، ببعض املهام العسكرية، 

حز يف نفسه، األمر الذي ته املعركة تففا
. نه بكى لعدم متكنه من احلضورإ وقيل

فمازحه أحد ااهدين عما أبكاه، فرد 
  هل القطيعةاهلبتين : وقالإبراهيمعليه 

 الرجل فزاديعين فاتنيت تلك املعركة، و.. 
اهللا لو و :من مضايقة إبراهيم وقال له

 إياه مذكراً..  قطيعة إسالم ما هلباتك
 حكام علىقطع الطرق ين بأنه كان مم

وعماهلم العرب، حيث األتراك املسلمني 
: ولكن بشره الرجل وقال له.  أحد منه عندما كان مطارداً من القوات التركيةيسلممل 

ال ف.. السوء مل يفتك إال  : ويعين، ويت روحك هلا- بكره رامسه من جديد راح، سوك
حيث كان الطليان .. جهز نفسك هلا ف جديد، منوتبدأ املعركة سترتسم غداً .. ئسن يت

  .  مالقامنوااهدقد عزموا على الرتول من الربيقة، فقرر 

 
 صاحل لطيوش

                                              
  .ة زويتينة وجهادهم من بني أبناء عمومتهم يف قبيلة القبائل اليت تقطن منطقبشجاعتهم أجبيل فرسان عرفوا آل21
، واستشهد )تشادي( قجة عبد اهللا املعركةفان معركة بالل كانت اراً وازم فيها العدو شر هزمية وكان قائد .  الربيقةومعركة الناس بني معركة بالل خيلط22

 حضرها الشيخ صاحل لطيوش قدو" الكراهب عركةم"وتسمي العامة هذه املعركة بـ .  احلرنة من قبيلة املغاربةوامهديفيها كل من الشيخني البطلني نصر العمى 
أما معركة الربيقة .  لعدة أياماخلاصوقد انفق الشيخ فضيل على اجليش كله من ماله .  بالء حسناً وقاتال قتال األبطالفيها بلياوالشيخ الشاعر الفضيل املهشهش وأ

  .املغوار رابح القبايلي الفيل ورفيقه إبراهيمفقد كانت ليالً وقد استشهد فيها البطل الفارس 
  .67-66 رفع الستار عما جاء يف كتاب عمر املختار صـ – حممد األخضر العيساوي،: راجع

  .م2003 نوفمرب 20 أخبار بنغازي بتاريخ -) ااهد صاحل لطيوش( من بالدي جماهدون - سنينة، طاهر علي بو23
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 دائماً يف اليوم التايل التقى الفريقان وكان جبانب الشيخ إبراهيم رفيقه املالزم له وبالفعل
 له فقال الشيخ إبراهيم جلام فرسه سحبهما يا مها على صهويت جوادوبينم. رابح القبايلي

 فقال الشيء،نك قد جبنت بعض أ أي يبدو ، صريتلك ذلة يا شيخ إبراهيمقيسه: رابح
 بلجام حصانه، يتمسك أي اجلبان من ، فيه ذلة هو اخللي فيه اللجامليال: له إبراهيم

 من فما كان رابح،ثابة حتد لرفيقه وكان ذلك مب. خذ جلام حصانه وطرحه على األرضأو
 إىل ساحة ونزل جوادهسبيب على  كالمها قبضن طرح جلام حصانه أيضاً، وأرابح إال 

، وهذا ا مىت أرادانقفيو ا حيثما شاءاماقودي للجوادين فترك األمر جلام،املعركة بدون 
  . ضرب من التهور واازفة

الشيخ إبراهيم كانت ال ا قتل الطريقة اليت ولكن  ،نال رابح القبايلي الشهادةسرعان ما و
 تفرق ااهدون يف تفقد جرحاهم ومجع املعركةفعندما انتهت . يستحقها فارس مثله

 على األرض فاقترب ى ضابط إيطايل جريح ملقمثةأسلحة العدو وغريها من الغنائم، فكان 
مبسدسه غيلة، فسقط إبراهيم  اإليطايل فضربهمنه الشيخ إبراهيم وهو يف غفلة من أمره 

 حضر الذي الشاعر عبد القادر بومساخ الشيخي ااهدفرثا أولئك األشاوس . شهيداً
  : فقالبشعره،املعركة بنفسه ونقل لنا صورة حية 

  
  النهار الثاين  كيف لويل فـكي   الطـلياين  على  ومـي  ســار
  معزهلن علي سـمرن ال ردن ال   جـدياين  على واحتاطن  ضبابيح
   بال راده وقطعـوا هلـهنصنب   يوم يف الكراهب وعاب عجلهنسار

  
ن الشاعر بومساخ أبدع يف التشبيه ويف اختيار إ : األستاذ الغا هذه األبيات فيقولويشرح
كثر شراسة من أوهي أنثى الذئب وهي ) ضباحة: مفردا( وخاصة كلمة ضبابيح مفرداته
 تنال حىتم جروها، فإذا ما حاصرت غنماً فال ترجع ن تطعأ يف الصيد، ألا تريد الذكر
 وبالفعل الطليان،ن ينالوا من أوهذا تشبيه يف قمة الروعة للمجاهدين الذين أبوا إال  .منها

  . الفيلإبراهيم البطل الشهيدكان هلم ذلك برجال أمثال 
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 يستعرض شيء يذكر فقد شكا أهل الساحل إلبراهيم ضابطاً إيطالياً متعجرفاًال بوالشيء
 كما يفعل رعاة البقر -حيث يركب حصانه باجلنب . خرآ عليهم من حني إىل عضالته
.  ويضيق عليهم الطرق واملراعي ويضرم بدون أي وازع أو رادع- يف األفالم األمريكان

 أن يتخلصوا منما إ هلم إبراهيم سأرحيكم من شره، ولكن حذر أبناء عمومته بأم فقال
هو، فبات ليلته تلك يف دار العريبات ينتظر قدومه، وملا تقابل يفقدوه أن  أو اإليطايل
 بدأ اإليطايل يف غطرسته واستعراضه كالعادة، فأطلق إبراهيم رصاصة عبث يف االثنان
ن إبراهيم ال جييد الرماية، فهرع حبصانه على أ جيس ا خصمه، فظن اإليطايل اهلواء

ب عليه، ولكن مد إبراهيم بفرسه حنو اإليطايل  وعندما اقترب من إبراهيم صوإبراهيم،
 على جنب سرج احلصان، حىت اقترب منه وأطلق طلقته القاتلة اليت خرقت جسد وتدىل
 من الكلية إىل الكلية فسقط كاألرنب يسبح يف دمائه، وبذلك ختلص األهايل من الطلياين
  .غطرس الذي حسب نفسه فوق املوت أمام العربت الطاووس املذاك

   
خر ويدعى  أحدمها يف جليانة، واآل،خوة إبراهيم الفيل استشهداإثنني من أن ا وقلنا سبق

وقد .  الفيل يف طيلمون بعد أن أوقف فرقة إيطالية حباهلا من التقدمعبدالسالمالدرحي 
من قوات العدو صوبه يتقدم من كان حيث .. ن يقبض عليه حياً أ اإليطايل القائدحبذ 

خذ : ، فكان جبواره رجل فقال له)استهلك كل ذخريته( علفه فدن حىت يرديه قتيالً
ن أرى هذا اجلواد العريب األصيل ميتطيه إيطايل أ ألنه يعز علي وابتعدحصاين وسرجه هذا 

 قربه ومازال فهذا مكاين ولن أغادره، وصرب حىت نال الشهادة أناأما .  بهويتفاخركافر 
سود وأعدموه بعدما داهم ألاليان يف اهلروج خر فقد قبض عليه الطأما األخ اآل. هناك
 امسه اجلارح ومنه ساللة إبراهيم يف شط اً واحداًترك إبراهيم عقب.  جنعهم هناكالطليان
  . اآلنالعريبات
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   اهللا الفيل العريفعبد
  
اهدين عفقد ،بكباشي باخليول منهم عبد اهللا الفيل العريف برتبة املبارزةبرف كثري من ا 
 اجتمع بااهد الذي األستاذ فرج الغا يستطردو وفرس أنثى، اًحصان ه مخسة عشرتتل حتقُ

 اهللا الفيل عبدن ااهد إ: ئالًاقجملة الشرطة، به  يف لقاء خص م1976عبد اهللا الفيل عام 
 16 حبوايل مصاب والرجل. فضل احللولأرجل سريع الغضب وجيد يف الضرب دائماً 

لكامل يف مواجهات  تكاد تغطي جسده بارصاصة
  .مع الطليان وعمالئهم

  
 كانوا الذين 24خوانن بعض اإلإ : الغااألستاذ يقول

 الطليان بعثوا للمجاهد عبداهللا ضديقودون املعارك 
 إيطاليةلتصدي لفرقة االفيل يسألونه وأبناء عمومته 

 إىل اجلبل يف د القولسيوادي حتاول الرتول يف 
 وأبناءأوالده والفيل  فذهب. حني يلتحقون م

خوان كما وعدوا فما عمومته ولكن مل يأت اإل
 ة الثالثهؤأبناتل ن تصدى هلم، فقُأ إال منهكان 

 على جنعهم يوبعض من أبناء عمومته وقض
  : من الشعر منهااً تلك امللحمة أبياتيفبالكامل وجنى هو بنفسه، فقال 

 عبد اهللا الفيل

  
   انواسي نفها جوابات االسياد وعاد يف حفجين

   رأسيفوق اصبوجا  القيد ا فوق الدلوركيت
  

 اهللا الفيل يف معية الشيخ عمر املختار وترقى لرتبة بكباشي وهي ما تعادل رتبة عبد كان
 اليوزباشيأما رتبة .  بالرتب العسكرية املعاصرة، كما كان أيضاً عيسى النفاقة العريفمقدم

                                              
  .طرابلس وفزان الذين شايعوا السنوسيةأهل  عرب غري ليبيني أو من ماإمنا يف الغالب إ قبائل برقة وخوان احلركة السنوسية الذين هم ليسوا من أبناءإ م صديق24
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لفيل من ااهدين الذين اهللا ا وعبد.  عريف ذو خطنينائب فهو االمباشيفتعين نقيب، أما 
 اإلجنليز وعصابات الصهاينة مع كل من سعيد جربوع ضدذهبوا لفلسطني للقتال هناك 

ِومحد بن شعيب العريفبيدي وسعد ارحومة الرقيعي الع 
  . املغريب وحممد شعيب الغايش العريف وغريهم

 
 حممد الغايش

  
 بفلسطني أراد أحد ااهدينيف قوافل الفيل كان عندما و

 عليه، يتأمرن أسوريني الذين ترأسوا هؤالء الثوار الضباط ال
 نه فقد أعصابه، فضرب الفيلُأالفيل لدرجة ذلك فأزعج 

 فسقط الرجل ببندقيتهذاك الضابط السوري على رأسه 
  .  جثة هامدة

  
 ااهدون الليبيون عسكريني منظمني كما هو حال يكن مل

ة آنذاك،  اإليطاليالقواتجيوش العامل الكالسيكية وخاصة 
كانوا ن ين ااهدإفإذا كانت قوات العدو تتقدمها آليات ف

) أي التترس وراء حواجز تقيهم نار العدو( بالتوجمة يقومون
ن الليبيني يهجمون إ فواخليول تقدم اجلنود إذاوأما 

 شاذة حالةاهللا الفيل مل يكن  وعبد 25.بفرسام وتراستهم
ففي معركة الشعفة هجم .  فطري يف القتالكان يستخدم ما أويت من قوة وذكاءقد ف

وبينما سنابك اخليل تتسابق بعضاً،  على بعضهما الطرفان
 مع ضابط الفيلن تقابل عبد اهللا أإىل املواجهة حدث 

إيطايل ومها على حصانيهما، فسارع اإليطايل بقتل حصان 
ن مل إنه سيأسره أظن و على األرض الفيلأوقع فالفيل 
 باإليطايل وتعلق التقط بندقيته سريعاً  ولكن الفيل،يقتله

، ومن هقتلف وأجهز عليه اًحه أرضرقاتل حصانه وجذبه وط

 
 محد بن شعيب

 
 سعد ارحومه الرقيعي

                                              
  . وهو من ميشي على رجليه بينما الفارس هو من ميتطي صهوة حصانه- الليبية اللهجة ومجعها تريس يف - التراس 25
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  . حصانه ورجع إىل صفوف ااهدينامتطىمث 
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  اهللا  بو جارخليل
  

 ااهدونأحد فرسان قبيلة الدرسة، تألق يف معركة مساها المعاً و اً كومنداريعترب وهذا
 هلمإجازام بعدما دفعت إىل  فقد هم األحباش باخلروج ."احلبش اخلواجة"مبعركة 

 ااهدينمرتبام ومستحقام العسكرية، ومسعت القيادة اإليطالية بأن جمموعة من 
 هلم يتسىنعسكروا يف منطقة مراوة، فأمر اإليطاليون األحباش باالنضمام إليهم حىت 

وتعين املتمردين (ربيال الالقضاء على 
م ا أن لألحباشومن مث ) نواهدويقصد 

ولكن الذي حدث . ينصرفوا إىل إجازام
 وباالًلألحباش يف تلك املعركة كان 

  . ن يفنواكادوا أ فقدعليهم، 
 من الطرائف أن :يقول األستاذ الغا

اهللا يف جيبه حيث  جار  بوضربهأحدهم 
  . حدث فيها ثقباًأاحتفظ بفلوسه، ف

ن ود ااهمجعبعدما انتهت املعركة و
من بينها فلوس أولئك املنكوبني والغنائم 

 جار بوفوجدوا ذلك احلبشي الذي ضربه 
 جار  بوبعملةخذوا تلك النقود اليت سرعان ما تداوهلا الليبيون ومسيت أ يف جيبه ميتاً، فاهللا

اهللا طبعها  جار بوااهد  ألن - تلك األوراق النقدية مثقوبة ىحدإاهللا كلما رأوا 
  . ألوراق النقديةلسوة بإمضاء حمافظ البنك  أ- برصاصته

 خليل بو جار اهللا 

  
عندما أنه  شديداً كمعظم ااهدين وصاحب عصبية قبلية لدرجة اهللا جارخليل بو  كان

بأن كل  -وما أدراك ما الفقيه حمفوظ الورفلي  -الشهيد حمفوظ الورفلي  أفىت فقيه الدور،
اثر األمر الذي انعكس سلباً  ميسح رأسه بالسيف ألن عددهم بدأ يتكالطليانمتعاون مع 
 اًقتل أحدأن ينه لن يسمح لكائنٍ من كان أاهللا  جار خربهم خليل بوأ ،اجلهادعلى حركة 
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أكد هلم بأنه نفسه ذلك ثارات قبلية، ولكن يف الوقت ى  وإال ترتب علعمومتهمن أبناء 
 وبالفعل ،ه أحداً من أبناء عمومته تعامل مع الطليان فسوف يتواله بنفسأنإذا ما ثبت 
ممن بنفسه اهللا نفذ حكم اإلعدام يف أحد أبناء عمومته  ن بوجارأ الباحثني بمنأكد كثري 
  .الطليانتعامل مع 
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   الوكواك عيسى
  

شخصية مهما كتب عنها أحد ضباط عمر املختار برتبة كومندار، و الوكواك عيسىكان 
 من املطمور عن هذا هناكل مازافإنه  ومهما درس الباحثون عملياته الفدائية ناملؤرخو
 حبثت سرية الوكواك بعدما: ويقول األستاذ فرج الغا. كثر بكثري مما نعرفهأالفحل 

 يف مسلسل تلفزيوين سيناريوودرست مغامراته اليت هي وقائع تارخيية، وسجلتها يف 
.  دراسة جهاد الليبينيمركز كتبت نصوصها لإلذاعة بعدما أجازه حلقة 12يتكون من 
 دينار لييب لتنفيذها، ألف 140نه وضع هو وعياد ميكائيل ميزانية قدرها إ:  أستاذناويضيف
 العمل التلفزيوين كان الطريقة اوهذ.  هذا األمل ما وعد به بعض أفراد قبيلة العرفةوعزز

 شهرأ 6وهذا العمل أخذ من أستاذنا . املغوارالوحيدة اليت نستطيع ا ختليد هذا البطل 
 .يسريالهد ليس بلكتابته وهو ج

    
نه كان يف سوق الظالم يف بنغازي مع أحد أ عيسى الوكواك من البداية ترجع إىل وقصة
فاختار ابن عمه .  اإليطاليون عليه، وخريوه بني اجلندية أو النفيفقبض م1915 سنة أقاربه

 يف  الطليان يف ساركوزا، بينما التحق عيسى باجليش اإليطايل ملدة سنةبهالنفي، فألقى 
 فاكتسب ، جذرياً يف تركيبة شخص عيسى الوكواكاًوهذا كان تغري. املرجمعسكر 

فتعلم اللغة اإليطالية بطالقة إىل جانب .  العون يف عملياته الناجحةنعممهارات كانت له 
 السالح اإليطايل، ومعرفته اجليدة مبواطن قوة وضعف العدو ما جعل استعمالإتقانه 

  . ة للغاية اجلهاد فتاكيفحتركاته 
  

 الوكواك من معسكر الطليان إىل ااهدين عندما كان ينظف حصاناً انطالق نقطةكانت 
 اإليطايل، ومسع بأن رجالً من أبناء عمومته يدعى اشكوربه سينفذ فيه حكم املعسكرله يف 

قتحم به الساحة اجواده وصهوة ن قفز على أه إال من فأثار ذلك حفيظته فما كان اإلعدام،
 فحاول ختليص اشكوربه يف ، لتنفيذ حكم اإلعدام فيهإليهاضر  أُح كان اشكوربه قداليت

 علىن من يقبل سة ولكن استطاع الطليان القبض عليه بعدما اموه باجلنون، ألائ يحماولة
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 بينماوقُدم الوكواك إىل احملاكمة وسجن ملدة سنة . عمل مثل هذا البد أن يكون جمنوناً
  .  راضياً حمتسباً على حبل املشنقةلقي اشكوربه مصريه

  
لطليان وقصة القبض ضد ا حيث عرف بقتاله الشرس األبطال،واشكوربه كان بطالً من 

رب أُخ كان يف عرسٍ ألبناء عمومته، وبعدما فقد. عليه هي قصة مقاتل صاحب مروءة
 لقد :ن خرج للطليان وقال هلمأه إال من كان فماالطليان مبكانه حاصروا ذاك النجع، 

.  وألقى بسالحه،خر رمق لقاتلتكم آلوإال )تئالاالع(حالت بيين وبينكم هذه الوشنات 
  . كان من اليسري القبض عليهملاولوال خوف اشكوربه على النساء واألطفال 

  
 بطالقة كان الوكواك يقضي مدته يف السجن طلب اآلمر جمنداً ليبياً جييد اإليطالية وبينما

 اآلمر بني وتطورت العالقة ، لسوء حظ اآلمر، الوكواكفكان، ليخدمه يف منطقة سوسة
ن ينظف له حصانه، فذهب الوكواك أدرجة الثقة، وسأل اآلمر الوكواك  ىلإوالوكواك 
 على ىلشاطئ حىت يستحم احلصان فإذا بثالثة ليبيني جمندين يلعبون السيزإىل ا باحلصان
 وبعدما انتهى الوكواك من تنظيف بعض،على وقد سندوا بنادقهم مرتكزة بعضها . الشط

خذ بندقية أحدهم وطلب منهم اهلدوء وإال قتلهم أ على أولئك اندين وهجماحلصان 
آمره اإليطايل، فصاح عليه باالسم من إىل ني من الذخرية، وعمد يخر األالبندقيتنيوفرغ 

لق صوب وانط.  احلظ برأسه من الشباك، ففجر الوكواك رأسه برصاصةسيئ فأطلالشباك 
 حيث رحب به ااهدون لينضم إىل صفوفهم كرجل املهمات املختارمعسكر عمر 
  .اخلاصة والصعبة

  
:  بعض تلك العمليات اجلريئة لعيسى الوكواك فيقوللى األستاذ الغا الضوء عويسلط
حرقه الطليان أ سعيدقبيلة العرفة يف منطقة سيدي من  بيتاً 60 من يتكون   جنعهناككان 
 الوكواك بذلك فدخل على فعلم ،يف مدينة املرج على مقربة من سيدي ارحومة بكامله

 كيس معسكره ووضعه يف يفذلك الضابط اإليطايل املسؤول عن تلك اجلرمية الشنيعة 
  ارحومة وأضرم النار يفسيديىل قرب إبعدما خطفه، مث ربطه يف ذيل حصانه وجره 
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 وبعدما التهمت النار احلبل ، ألبناء عمومتهوانتقاماًاه  وفاقاً ملا اقترفته يداإليطايل حياً جزاًء
 سيدي - نفسه، وجلأ من حرارة الروح إىل مرقد املرابط فكالذي كان اإليطايل مقيداً به 

.  القرب ألنه يعرف بأن العرب جتل هؤالء املرابطنيصندوق ورمى بنفسه على -ارحومة 
 الطالق لو يطلع يل علي: ل له الذي حلقه وقاالوكواكولكن ذلك مل يشفع له مع 
  . عليهوأجهز ،هاملرابط بروحه ماين طالقك

  
 الوكواك احلافل ميكن أن يكون فيلماً سينمائياً رائعاً ورائجاً لبطوالته اليت عيسى تاريخ
  .  مغامرات روبن هوود االجنليزيتفوق

  
 الوكواك اغتيال السفاح غراتسياين حاول لقد

اماً لشيخه عمر  انتقمرة 12يف مقر إقامته 
عترضه كانت ت ف،عدمه السفاحأاملختار الذي 

الكاشفات أحياناً  والشائكةأحياناً األسالك 
كالب احلراسة وغري ذلك من  وأالكهربائية 

ثخن يف العدو أ كلهالعوائق، ولكنه مع هذا 
  .  طلبوه حياً أو ميتاًمألدرجة 

 الوكواك رجل املهمات اخلاصة والصعبة صبحأ
 اخلاصة، وما ميزه عن البقية هو عمله للعمليات كومندار أي قائداً ارى حىت صوقد ترق

والتنكر .  بشخصيات عدة مع إتقانه اللغة اإليطاليةوالتنكرمبفرده، ألنه ميتاز بالتخفي اجليد 
 وتارة مرابط درويش أو جمند  تراه يف زي امرأة أو راعٍفتارةتعدد بتعدد املهمات، 

 أنه عندما كان مالحقاً يف املرج وضعت جائزة مالية ملن ملهماتاومن تلك . "متطلني"
 فكانت يف املرج دورية عسكرية تتقصى أخباره، فتقمص شخصية امرأة متزينة ،عنهيخرب 

 جبانب أولئك التعساء الثالثة متنكراً، فأغراهم منظره ورائحته ما جعل ومرمتعطرة 
 مربوكة تفالتفت... وين يا مربوكة  ... 26وكةمرب:  يتشبثون بتلك املرأة، ونادوهنياإليطالي

 رودولفو غراتسياين

                                              
  .هنء يعرفون أمسا على النساء الليبيات الاليت المربوكة الطليان يطلقون اسم كان 26
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 منهم اثين وأخذ بنادقهم فقتل وجوهم،إىل الثالثة وأفرغ سالحه يف ) عيسى الوكواك(
خرب آمر احلامية بأن من قام بذلك أ الدوريةويف التحقيق مع الناجي من رجال . واختفى
ملرأة كانت عيسى  اهذه:  وقال لهغباءه، الضابط يف وجهه مستهجناً صاحف. امرأة

  . معاً يف حاالت كتلكواتكونالوكواك ياغيب، وكم مرة أخربتكم بأن ال 
  

 يف الطليانشتكى له أبناء عمومته العرفة من عميل يعمل جاسوساً عليهم لصاحل اوسبق 
 بقرة، مخسني عمالته فكان ميلك بسبب وكان هذا العميل يعيش يف حببوحة ،مدينة املرج

كان . اليومي م حىت على توفري قوونقدريراء بينما بقية الناس ال وهذه داللة على الث
 ، عند الغروبةظرياحلرجع إىل ي حىت منطقة الشليوين ومن مث املرجمن بيته يف  سرحالبقر ي

ابطني إيطاليني يف زيارة ودية قدوم ض امرأة وسار مع البقر فصادف زيفتنكر الوكواك يف 
 فأجهز الوكواك عليهما ورجع ألبناء عمومته، وقال ،اً الذي مل يكن موجودالعميللذلك 
ك اخلائن ولكنين قتلت مكانه اثنني من الكفرة ليعترب ذلك اخلائن، ل أجد ذملهلم 

  .  ليمضي يف طريقهواستودعهم
 بلغ مسامعه أي عمل قام به الطليان ضد أبناء عمومته فإنه ال يهدأ له إذا الوكواك كان
 - الليبية يف مرقده ومع زوجته وامسه بيايت على متصرف املرج فمرة دخل.  حىت ينتقمبال

يف غرفة  فأصيبت تلك الظاملة لنفسها سترييا عندما رأت الوكواك - حواء بيايت تدعى
نك أ مسعت إذا ولكنيك اآلن، أن أ أقتلك وأنا بإمكاين لن: فقال له الوكواك. انومه

 ،تتصورقرب مما أستكون خامتتك  مرة أخرى فواحد أي تهنأتعرضت لألهايل أو 
  .وتركه مفجوعاً وزوجته منهارة ملا رأوه

 مرة أخرى جاء يزور امرأة من قبيلة العرفة تدعى مربوكة النحيلي متزوجة من رجل ويف
 ،ن املرأة تضيف كما الرجلفإ البادية يف وكما هو معروف ، العواقري يف سلوققبيلةمن 
خربوه ال يوجد إال امرأة عرفية واحدة بينهم، فقصد  يف النجع عن بيوت للعرفة، فأفسأل
 - الوكواك عن  يسمع ألنه -حسن استقبال، وقام الزوج أ فاستقبلته وزوجها بيتها

 جرت العادة أخرب زوجته بأن ضيفهم من أبناء عمومتها، وبعد سالمها وكمابتقديره 
 الشاي ولعرفية تطه وبينما اوأكرمه، مبوجبات الضيافة فذبح له شاة زوجهاعليه، قام 
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 فسأل ، الباديةعند العربة ألا مل تستطع تقدمي شربة اللنب كما هو معتاد خنقتهاللضيف 
 ومعلقة يابسة 27 فردت هي بأن شكوة اللنب، صاحب بيتها عما يبكي ابنة عمهالوكواك

  شرب الوكواكوبعدما ة،ا اخلمسراخذوا بقأن الطليان يف معسكر الشليظيمية منذ مدة أل
 وكأن زوجها ،العم يسمح له بالتحدث على االنفراد مع ابنة أنالشاي سأل زوجها 

ن أ وعندما اطم،ذنإلالك :  فقال للوكواكا،ترجع هلبقراا س بأنالعقوري أحس 
 فتعجبت ، تلبسه لألفراحمان تأيت له بكل أالوكواك بأن ال أحد يراه طلب من تلك املرأة 

: وقال هلا. البس، فرد عليها الوكواك جازماًامل وكياجاملوزينة الأدوات طلبه املرأة من 
 فألبسته لباس املرأة الليبية من الرداء ، امرأة يف تأنقهايننوكأألبسيين كل ذلك حىت أبدو 

 وصبت زيت القرنفل على رأسه وحك أسنانه بالسواك والشملةواحملرمة والسورية 
 وغطى ذلك كله ،ا إىل عش الزوجية الوكواك وكأنه عروس ذاهبة لتوهاوبد 28النسائي،
  .اليت دسها يف ثنايا تلك املالبس) بندقيته(، وبالطبع مل ينس دقرته )عباءة(باجلرد 
إىل معسكر العدو فقابل بعض اندين الليبيني الذين كانوا يلعبون الوكواك متنكراً  اجته

 األستاذفي، هذا وقد قابل  فكانت تلك املقابلة مبثابة االختبار يف إجادته التخ،ىالسيزلعبة 
 ظهر هلم الوكواكقر ذلك اند ألستاذنا بأن أالغا أحدهم يف حبثه عن شخصية الوكواك ف

 بشيء من عليهل الوكواك عن قائدهم النصراين، ردوا أوكأنه بالفعل امرأة، وعندما س
سوا  ليانديناملعاكسات العابثة، ولكن أصر الوكواك على رؤية الرجل وكأن هؤالء 

 أخاً وحيداً نقل إىل لهعلى رؤية اآلمر اإليطايل زاعماً بأن ) الوكواك( فأحلت املرأة ،رجاالً
 سيده وقال له مثة امرأة على فدخل ذلك اند م، وليس هلم من يعوهلإجدابيامعسكر 

 فدخل الوكواك، فقال ،مربوكةدخلوا أ: ك، ففرح اإليطايل وقال هلمتبالباب تطلب رؤي
:  مربوكة ؟ فرد عليه الوكواكياماذا تريدين : للوكواك، الذي حسبه بالفعل امرأةاإليطايل 

 ومن مث دخل عليهم اند مكتبه،رأسك، وضربه يف الرأس بالبندقية فصرعه قتيالً على 
 وأشار هلذا، لكم ولكن تمل آ:فضربه عيسى يف كتفه، وقال لهالذي كان حيرس الباب 

البقرات  بأن وسأل اند عن بقرات العرفية فأخربه اجلندي ،اإليطايل السابح يف دمهإىل 

                                              
  . املذاق مع طفرات من الزبد طيبة اً واملمخضة وهي ما خيض فيها احلليب ليصبح لبناً رائبالقربة أحياناً بالزق أو تعرفو 27
 تلبس أن وسطها بعد م تلف املرأة بهاحز( الرداء، الشملة حتتيلبس ) القميص الفضفاضي(، والسورية )غطاء الرأس( أزياء النساء الليبيات فاحملرمة من هذه 28

  . روائح كريهةةينظف األسنان والفم من أيكونه  يعطي لوناً جذاباً إىل جانب النسائي والسواك يوضع على الشعر لتعطريه  القرنفلأما ) السورية والرداء
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. حصانه، ورجع الوكواك يسوق البقر ممتطياً اوراء سور املعسكر، فأمره بأن يطلق سراحه
 واآلن بقراتكهذه :  فأطلقت زغرودة مدوية، فقال هلااتحضر البقرأفرأته العرفية وقد 

  .أعطين مالبسي، مث اختفى كعادته
وقصد يف معسكر سلوق ) رائد( أخرى يف زي ضابط إيطايل برتبة ميجر  مرةوختفى

 قطعة كم :ل الطباخأاملطبخ وس
 ؟حلم تطبخون يف الوجبة الواحدة
  ،ليعرف عدد أفراد املعسكر

 قطعة 700  ونطه:  الطباخفأخربه
وكان مع الوكواك .  تقريباًحلم

 تشبه(حقيبة صغرية 
 ألن ،وفيها حبل) السمسونايت

املسؤول نفذ حكم  الضابط
اإلعدام يف صديق وممول الوكواك 

 يفعوض العبار وراعيه إبراهيم 
  . املرج
 الوكواك الدخول على وطلب

خربه بأنه أاآلمر وبعدما أذن له 
 بنغازي يفمن مقر القيادة 

 مناقشة بعض األمور وأردت
ينا الوقت ليس لد:  لهوقال من اخلمر فاعتذر الوكواك ئاًمعك، فرحب به اآلمر وطلب شي
ال أن يأمر احلرس أ وطلب منه الشغل،ن لدينا الكثري من وال املزاج الحتساء اخلمر اآلن، أل

ن الوكواك للترتيبات بأا تسري على ما يرام، أخرج أ اطموبعدما اً،يدخلوا عليهما أحد
ن ، فذكره الوكواك بأ... ما هذا ؟ فقال اإليطايل مستغرباً الأتعرفحبله وقال لإليطايل 

 شنق به صاحبه العبار، وبسرعة الربق لفه حول عنق الضابط وشده الذيهذا هو احلبل 
 خرج على احلرس وقال هلم السيد طلب ودوء ومن مث ، أنفاسهاإليطايلبقوة حىت لفظ 

عوض العبار و راعيه على أعواد املشنقة:صورة نادرة  
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 ى أحد ألنه يريد أن ينال قسطاً من الراحة، فحياه ذاك اجلندي واختفعليهال يدخل أ
  .مع بطولة أخرىخر آ يوماً ليعيشالوكواك 

  
بين  ممن ليسوا من اآلخرين من نعرة الوكواك القبلية فهو ال يتأىن يف مساعدة الرغمعلى و

نه أ قبيلته كما فعل مع الشهيد عوض العبار سالف الذكر، بل ذهب إىل حد أوعمومته 
 وإذايدعى احلول الترية العريف يف قاريونس، و ألحد أبناء عمومته ومموليه زيارةكان يف 

 عرب مصراتة يعيش يف تلك املنطقة لديه بنات خيرجن للتحطيب كعادة النساء منبرجل 
 فعز ذلك على خنوة وشهامة الوكواك حني ، العساكر الطليان من حني آلخرنفيتحرش 
 فقال عيسى للرجل املصرايت ليس لدي ، املستضعف ال حول له وال قوةذاكمسع بأن 

 وبعد حصوله على ،بدت وسأرحيك منهم لأل بعض الرصاصازدينرصاص كاف ولكن 
 ينتظر الطليان الذين خرجوا من معسكر الترية املصرايتالرصاص املطلوب جلس يف بيت 

 بعضهم قتلى أرداهمفخرج عليهم عيسى الوكواك وإىل بيت الرجل وجاء أربعتهم رأساً 
  .  املعسكر بال فرسااإىلبعض، وهربت خيوهلم على 

  
الغا أنه بعد أن اارت حركة املقاومة يف اجلبل وبعد إعدام عمر  األستاذ فرج يؤكد
 جهاده وقتل وهجرة البقية الباقية من ااهدين استمر عيسى الوكواك وحيداً يف املختار

الية وجلد اً ب له يأوي إليه مرتدياً خرقعريناً 29قهيهمخذ من كهف يسمى بوأ ف،ضد الطليان
تزامن ذلك مع تعيني دوداتشي .  بندقيتهيفت فقط ذئب على رأسه واحتفظ بسبع رصاصا

نه استقال أ ومن املفارقات ، احلزب الفاشسيتيفمتصرفاً جديداً للمرج وكان عضواً بارزاً 
 الوحيد ملشكلة الوكواك هو التفاوض احلل فارتأى دوداتشي أن ،بسبب الوكواك نفسه

 ،هم يف كل مكان وكأنه يترصدابدمعه لوضع حد لضربات الرجل املوجعة الذي 
 ليضرب يف بنغازي الكيلومتراتفالوكواك يضرب يف املرج ومن بعدها ينتقل مئات 

 فكان ،ليها بسهولةإنه يصل أ إنسانوقاريونس وسلوق وغريها من املناطق اليت ال يتصور 
، حىت أنه  يف حمالم، كأن ال رادع لهويغتاهلميقتل اجلنود والعمالء واملستوطنني يف بيوم 

                                              
  . يف العقبة اليت فوق املرجالشليوين فوق 29
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ام باثنيت عشرة حماولة الغتيال ارم غراتسياين يف مقر إقامته يف قصر اجلخ أواخر عام ق
  30.م1931

  
بيض يرفرف وبدون سالح إىل مقر الوكواك اليت أ يف سيارة عليها علم دوداتشي فذهب

 ليفاوضه على أن يسلم نفسه وبندقيته ويف املقابل يضمن إليه الوصول عنعجزت قوام 
 بني عيسى الوكواك الذي ضاق به اجلبل مبا رحب وكفل دوداتشي االتفاقمت  و،له حياته

برق إىل قائده أ وبذلك ، اجلبل وعضو يف احلزب احلاكمكمتصرفحياة الوكواك 
 حركة الوكواك حىت ال تصبح ظاهرة تنتشر بني األهايل، جتميدغراتسياين يزف له خرب 

 مل يعجبه ذلك وكعادته يف نكث العهود،  ولكن غراتسياين،حياتهنه يف املقابل ضمن له أو
نه جيب إعدامه مرة أخرى من باب التمثيل إ عيسى إذا وجد ميتاً فبأنأرسل إىل دوداتشي 

 موجة من محالت الرأي العام اإليطايل يف برقة ضد العفو عن مع وتزامن ذلك ،به
وكواك زوجها  على إطالق سراحه مستوطنة إيطالية قتل الاعترضالوكواك، ومن مجلة من 

عجب من جيش أ ناأ:  إىل رئاسة األركان تقول فيهافكتبتيف قاريونس غرب بنغازي، 
 والدمار كيف يعجز عن القبض على رجل بدوي حايف الفتكإيطاليا املدعم بوسائل 

إما أن يعدم :  من غنائم إيطالية، أخريكم بني اثننيذخرياالقدمني ميلك بندقية جل 
عدم الوكواك يف أ وبالفعل ،دي االثننيلقتل معي وأن أ بعدتحر نأعيسى الوكواك، أو 

 15الثالثاء املوافق وكان ذلك يوم  بعد عفوهم عنه واستئمانه بنغازيمنطقة الترية غرب 
  . م1932 مارس

  

                                              
 عند األهايل باجلخ استخدمه القادة الطليان كمنتزه هلم، وبعد اندحار إيطاليا أصبح قصراً منطقة تقع جنوب شرق بنغازي ا ر حتت األرض يعرف: اجلخ 30

  .ومسي بالغدير، ومن مث كلية عسكرية وأخرياً مقراً لقوات الصاعقة
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  النجع
  

 نشر األعمال الناجحة اليت أجنزها األستاذ فرج الغا النجع رداً على الكاركتري الذي ومن
 جنعويك األمريكية اليت صورت طائرة ليبية عشش فيها احلمام ومن حتتها يف جملة نيوز

  . احلديثةبادية استهزاًء باتمع اللييب، ذلك لعدم مقدرم على استيعاب التقنيات 
 وميز وطهارحاول يف هذا العمل تصوير احلياة اليومية للنجوع من جالمة وطلبة ورغاطة 

 فإن سيناريو هذا العمل مل ير النور ولألسف 31.يبل وكيفية كسب عيشهم اليومإورعي 
  .بعد
  

   بوزكريابوبكر
 

 الشهيد بطوالت فيه يصف"  الطريدالصقر"خر بعنوان آ ألستاذنا عمل نوعي كان كما
بوزكري املنفي أحد أقارب عمر املختار، وقد 

 مث غري 32.املعيةعمل مسؤوالً أول على حرس 
يد إىل شبح  الطرالصقر من عنواناألستاذ الغا ال

 .نه عاش كالشبح أو العفريتالعودة، أل
  

اثنني من أبناء خؤولته من تتلخص يف أن  وقصته
 السباحة نقبيلة العبيدات وكانا جماهدين معه وجييدا

 تعليمه السباحة حىت يصل إىل مصر حبراً، حاوال
 يتقرب فوضعا ، باألسالكوداًن الرب كان مسدأل

 ليبيا يف وحنن جبانبك نسبح حولك انطالقاً من الربدي هواء حتت إبطيه وقاال له استرخ

 
 عمر املختار

                                              
ما جيمع من  هوو(والطلبة ) موسم جز صوف األغنام( كبرياً يف جمتمعات البادية مثل اجلالمة إقباالً من املناسبات اليت تلقى هذه31

 يقوم ا اجلريان يف النجع لكمال عمل ما ألحد اجلريان مثل اليتوهي الفزعة (، رغاطة )القبائل والبيوت لدفع دية من ال ميلك دفع ديته
  ). املهاراتاستعراضالسباق باخليل من باب (، وامليز )موسم ختان األطفال الذكور(، وطهار )غريهااحلرث أو احلصاد أو 

 ومسيت أيضاً بطابور املعية ألا دائماً مع عمر املختار أينما املختار، تتبع الشيخ عمر مقاتالً 50 من فرقة مقاتلة عادة تتكون  إاقيل 32
  .ذهب وحل
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 ،شأين فذهب معهم قليالً ولكنه توقف وقال هلم البحر ليس من ،حىت السلوم يف مصر
  .اذهبا أنتما وأنا هاهنا قاعد

  
خر أيامه كامليت ولكنه ميشي حياً على األرض ملدة سنة، وبعد أن آ يف بوزكري كان

 فتوجه إىل ،ضطر إىل أن يسلم نفسه إىل حامية طربقا  مبا رحبتالدنياعليه ضاقت 
 وكان منظر بوزكري مرعباً، ، احلرس فرفعوا سالحهم عليه يف ارتباكى علودخلاملعسكر 

 يف ى وجهه وتدلت أظافره من أصابع يديه بعد أن عاش عيشة ضنكشعرهحيث غطى 
ن يتهكم أراد الضابط  ان القي القبض عليه كُبل بالسالسل، وأوبعد. كهف وحيداً طريداً
عندما كانت :  حتمل بندقية فارغة أيها البطل، فرد عليه بوزكريملاذا: على بوزكري قائالً

  . تواجههان أحمشوة عجزت 
 القادة ااهدين ت مث عقدت له حمكمة صورية، وأبرقوا إىل معتقل العقيلة حيث عائالومن
تمكنوا من تصفية بقية فلول ثالثة شهور حىت يالعائالت  يؤخروا إطالق سراح بأن

 لبوزكري أمام أجريتصورية الكمة وكانت احمل ،م1932 ذلك يف خريف وكانااهدين، 
 الذي ترجم بني املترجم قابل أستاذنا فرج الغا وقد 33مبىن املتصرفية يف مدينة طربق،

 ة إليهتهم القتل املنسوبب ويف احملكمة اعترف بوزكري ،بوزكري والطليان وامسه بوقعيقيص
  .  يف وسط طربق يف احلطيةقتله من شاويش غنمهانه إ: ، وسئل عن بندقيته فقالمجيعها
 خماض احملاكمة أضاف الطليان مة السرقة إليه من باب اإلساءة، وأتوا بعميل لييب ويف

 فرد بوزكري بغضب بأن السرقة ليست ، زور على أن بوزكري سرق بيتهكشاهد
احملكمة الشيخ عبد احلميد عطية الديباين الذي طلب منه  بني هيئة من وكان ،صنعته

 وعاملاً يف الدين بأن خيرب الطليان بلغتهم اليت جييدها بأيهما أشد شيخاًبوزكري لكونه 
؟ وأضاف بوزكري بأنه يعترف بقتل الضباط .. يعترف بالقتل أو السرقةالذيجرماً هل 

بعدها وجه نظرة ازدراء وحتقري إىل شاهد  ومن ، ولكنه ليس سارقاًبقتلهمالذين ام كلهم 
 السارق هو من على شاكلتك ألنك البس جرد حرير نإ:  لهقالو 34الزور اخلائن،

  . عليتراه  كالذيلبس الرواق أوفرملة، أما أنا ف
                                              

  . اجلوازات اآلنمبىن 33
  . األستاذ الغا بامسهاحتفظ الذي 34
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ن أرى اآلمر ألنين أريد أ هل يل : نطقت احملكمة حبكم اإلعدام قال بوزكري هلموبعدما
. طلبه ىيية الباقية من رفاقي ااهدين الذين مازالوا طلقاء، فل شخصياً عن البقخربهأن أ

ولكن عندما اقترب من وجه الضابط استحضر ما يف فمه من بصاق وبصقه يف وجه 
مث شنقوه ووضعوا كفنه حتت رجليه ثالثة أيام . هذا ما عندي لك:  وقال لهاإليطايل
  .  وهو معلق على أعواد العدالة اإليطاليةمتتالية
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   الرحيبةمعركة
  

 يف منطقة جردس هـ1345 رمضان يف - م1927 مارس 28 الرحيبة يف معركة وقعت
 قبيلة العبيد تلك القبيلة اليت انطلق ا عمر املختار إىل اجلهاد فكانت له نعم حيثالعبيد، 
ن الطليان مل يتمكنوا أويرى األستاذ الغا ب. السند

. القبيلة هذهمن عمر املختار إال عندما خرج من 
ومن رجاالت هذه القبيلة الشهيد التوايت بوشعراية 

وقد .  وغريهمجربوعوالفارس البطل سعيد 
حارت إيطاليا يف أمر قبيلة العبيد اليت وصفها 

 لنا ت الشرق سببيف  العبيدةقبيل: غراتسياين قائالً
  .برقةالكثري من املشاكل يف 

 سعيد جربوع

 
لطليان ولكن كان جل جندهم من اندين  الرحيبة بني ااهدين من جهة وامعركة كانت
 العبيداتغلب أدوار القبائل من العواقري والرباعصة أ قد اشتركت يف هذه املعركة الليبيني،

 برقة قرضابيةعتربها مبثابة أأنا : ويقول األستاذ فرج. والعبيد واحلاسة والدرسة والعرفة
 الساحقة اهلزميةلرحيبة كانت ويف ا. غلب القيادات ومعظم القبائلأحيث اشتركت فيها 

 األوصاف بأقذع  - وايل برقة حينذاك -والنكراء للطليان حىت وصفها اجلنرال تروتسي 
. كان الصراع ملحمياً وقد جرى جسداً جلسد..  كبرية واخلسائر منكرة هزمية: فقال

 الرحيبة وصمة عار يف جبني العسكرية ستظل:  يف كتابه بأاتيستاابوكذلك وصفها 
 من اندين العرب غلبهمأ 744صل أ من اًجندي 340و ضباط 6 فيها وقتل. اإليطالية
  :  وتغىن الشيخ عمر املختار بذلك اليوم وكان يقول.  كانوا يستعدون للعيدالذين

  
   عشت سعيد وإن مت شهيدإن يف عيد ويوم سعيد      جيتو
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   الرازق العوامي ومصطفى الفيتوريعبد
  
على  م1941ريان لعبا دوراً حامساً يف فك احلصار عن مدينة طربق سنة  عسكقائدان مها
 الفيتوري، مصطفىكان . ختاذل اإلجنليزمن رغم ال

ويعرف بالبكباشي مصطفى، أحد ضباط جيش السيد 
 ألف اً إيطالياً أسر نقيبقد ومقدم،محد الشريف برتبة أ

مائة يوم يف سجن (عنوانه عد إطالق سراحه كتاباً ب
  .  البكباشي مصطفى من بني من ذكرهم ذكر)الكفرة
 حلق الفيتوري بعبد الرازق العوامي الذي قاد وقد

ن يسلموا أ أرادوامعارضة شديدة ضد اإلجنليز الذين 
طربق للطليان عندما كانا ضمن ما عرف بالقوة 

 كادرهااليت وصل و يف ابو رواش مبصر م1940 أغسطس 8 يف أسستالعربية الليبية اليت 

 ببعض مستعيناً أربعة كتائب مشاة وأسندت قيادا إىل كولونيل بروميللو الربيطاين إىل
). أملانيا وإيطاليا(الضباط الليبيني ضمن اجليش الثامن الربيطاين يف حربه ضد دول احملور 

 أيديهم والتسليم برفعأن اآلمر اإلجنليزي، امليجر جينكز، أمرهم : ويقول األستاذ الغا
 عندما قطمل نسلم : له فرد عليه عبد الرازق العوامي ساخراً وقال ،صاربعدما طال احل

 
العواميعبد الرازق   

 
 األستاذ فرج الغا مع عائلة ااهد البطل عبد الرازق العوامي
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 منهكة، فكيف وخيولنا اًُكانت عندنا أسلحة خفيفة ونشحذ الرصاص من بعضنا بعض
ن أنستسلم اآلن ولدينا أسلحة كأسلحة األملان نستطيع 

 ما سلمتم فسوف تتبادلكم إذا إنكم مث، نصمد ا
 املشانق حنن سنعلق على أعواد دولتكم مع أسراهم، أما

  . كاخلرفان املذبوحة

 
 التوايت عبد اجلليل

 إىل العوامي كل من البكباشي مصطفى وانضم
 هنديخر آالفيتوري والتوايت عبد اجلليل املنفي و

اجلنسية وأسترايل وايرلندي ممن كانوا ضمن القوات 
ن يفكوا أ البقية معالربيطانية وبالفعل استطاعوا 

  . احلصار
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   وسليمان رقرقهالكز السالم  عبد
  

 المهل تارخيه ألسباب  قبيلة العواقري، وجماهد مغوار وشاعر كبري، ولكنه كغريه أُعمد أحد
محد الزاوي عندما صنفه أطاهر اليفهمها أحد باستثناء الرتر اليسري الذي كتبه الشيخ 

وكذلك ما كتبه األستاذ عبد العايل .  أعالم ليبياكأحد
 مما ذكره كثرأته العوكلي الذي استفاض يف سري

العالمة الزاوي يف مقالة نشرت مؤخراً يف أخبار 
  . بنغازي
 الكثري من الشعر الذي قيل فيه ويف رجاله مهلأُ كما

.  السياسيةوحنكتهالرغم من اإلمجاع على بسالته على 
نه ذهب مرة ملقابلة الشيخ عمر املختار فلم جيده إقيل 

يوسف الشيخ   مقابلة نائبهباستطاعتهرب أُخولكنه 
ع 
ب 
ف 
ة 

  
 
 عبد السالم الكزه
 وبعدما فض االجتمال،السالم على مقابلة بورحي  عبدالشيخوافق ف ،بورحيل املسماري
 فرد الشيخ بكلمات تكتعن الشيخ يوسف بورحيل، لوهأسفورجع الشيخ إىل رجاله 

 يوسنإ:  ورجاحة عقله، فقالإنصافهمن الذهب يف حق أولئك القادة وكذلك 
 أي الرجل كله عقل من قم ..كرعيهسه إىل صوابع بورحيل عقل كله من قبوعة رأ

  . رأسه إىل أمخص قدميه
 احلميد العبار فهو غين عن التعريف ولعل أحد عبد أما

 أحد قيادات صبحأنه أها هي وأاملناصب الرفيعة اليت تب
اجلبل مع كل من عمر املختار ويوسف بورحيل 

 سليمان الشيخأما ، الشاميوالفضيل بوعمر وعصمان 
ومن بفاعلية،  ليبيا استقاللساهم يف ممن قرق فهو ر

الذين جاهدوا يف سبيل أن تتحر ليبيا املعدودين ااهدين 
 1929 إيل تشاد عام امن الذين هاجروكذلك وتستقل، و

  .م1945اية ورجع إىل أرض الوطن يف 

 
 سليمان رقرق
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 العمارنةن كان جماهداً شرساً بني أبناء عمومته مرقرق   الشيخ سليماننأيؤكد أستاذنا 
 العمارنة علينا فرسان نقضأ: فقد وصفهم أحد ضباط الطليان يف معركة السالوي فقال

 هزميةيقودهم املتمرد عبد اهللا األشهب كصاعقة ويف حلظات أحيلت املعركة إىل 
  . نكراء
 برقة األدوار يف معظمخوان السنوسية اليت تولت قيادة إ اهللا األشهب من قيادات عبدكان 

 تلك اليت اجلميلة ومن التشبيهات ،التشادي الذي قاد دور اجلبارنةعبد اهللا  قجة كما فعل
 األشهب اهللاوصف فيها فرسان معركة اسقفة يف الشعر الشعيب، وصف الشاعر لعبد 

 وكان حصانه البشرة أمسر كان عبد اهللا األشهب حيث.  فوق ازرق ياستارازرق: ليفق
  .كون سواداً على العدوأربد اللون أيضاً، وعند االشتباك ي

  
 كونه كونه شيخاً قبلياً طغت على ه األستاذ الغا بأن شهرة عبد السالم الكزويستطرد

خر معركة آ عمره يف منقائداً عسكرياً، علماً بأنه مقاتل ذكي، وقد كان يف العقد الثامن 
الغرياين وقام الشيخ الشارف .  واليت أسرت فيها ابنته خزنةاحلقيفاتقادها وهي معركة 

 من بافتدائهاإكراماً له 
اآلمر اإليطايل وأنزهلا 
معززة مكرمة يف بيته 
وبني أهله حىت رجعت 

 وبذلك يكون أبيهاإىل 
قد مد يد اإلحسان 
 35.للشيخ عبد السالم

 
 

 

 

  من ميني الصورة عبد العايل العوكلي وعطية اهللا العريفاألستاذ فرج الغا يتوسط
 كانت من وخزنة
 حرضن على اجلهاد، ففي معركة جليانة كانت تضرب الطبل هي وأختالاليتالنساء 

. ذيول احلوت على وطنهم ما دافعوامصاصة :ناتن مغنيارددت ويلالفالشهيد إبراهيم 

                                              
  .عدد اخلاص بالنساء ملوسوعة اجلهاد لقاء مع خزنة عبد السالم ونشرته يف الزهري وقد أجرت الدكتورة زينب هذا 35
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 حيفظوا على بيوم حىت  من باب التعيري لسكان بنغازي الذين وضعوا أعالماً بيضاًوذلك
  . ألنفسهم السالمة من االحتالل الغاشم

  
ن سكان املدن من احلضر مل تكن هلم مشاركة فعلية بالرجال يف اجلهاد أ املعروف ومن
 سبل وكذلك توفر ،منها عدم توفر العدد والعصبية القبلية اليت عند البادية عدةسباب أل

 البدوي فكل متاع ،الراحة من بيوت وجتارة وأموال مل تتوفر للبادية حىت خيشوا ضياعها
 ولذلك عرف البدوي ،خرآن يضعه على ناقته ويتنقل به من مكان إىل أيستطيع 
 احلضرويبقى للذكر أن . لعدم امتالكه شيئاً من حطام الدنيا لدرجة التهور نظراً بالشجاعة

 ائلة عاحلصرسامهوا مبقاومتهم السلمية وبأمواهلم يف متوين اجلهاد، وعلى سبيل املثال ال 
  .ةسرقيوه يف درن
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   العواقري والعبيداترحالن
  

 من نأ) معركة احلقيفات (36 حديثه عن معركة الرحالنه نصر عبد السالم الكزعن ينقل
عجز جدي غزال عن حىت  اإلبل اليت محلت ممتلكات العواقري وكثرة اجلند اإليطايل كثرة

 فوزع الشيخ عبد السالم رجاله على أربع جبهات كل جبهة يرابط ، من االزدحاماهلروب
.  من يفتح ثغرة خيرج من يف معيته من األهايله، حبيث أن مقاتالًنيمخسمن  ما يقرب فيها

 منهمك اليوم األغرب واستشهد مثانية لدون واألهايل اخلروج ساملني يف ذ ااهواستطاع
 بل، ومل تترك جثثهم هجنيب احلوراين وحسن ابريك اللواطي وعقيلة عبد القادر الكز

  . ن معهموصطحبها ااهدا
  

 المتدادهاكرب عمليات الترحيل إبان احلكم اإليطايل ما عانت منه قبيلة العبيدات أ من كان
 عدةغرايف والبشري، ولذا كانت طوابري أولئك املنكوبني كالنمل تتصل إىل كيلومترات اجل

ك ل ذالرفادي،وصور أحد شعراء العبيدات الفحول، صاحل مازق . متجهة إىل اهول
  :الوطن اخلاوي بعد رحيل قبيلته عنه، فقال

  
   بالضني وأم جنايبمالـيينـك   وطن ما كانوا رعاة لدايب يا         
   الشاليا واجلمال الفدرأصحاب     الـقـــدر اةــرعـ         
  دايرات سكايب  عليهم دموعي     قفل ال جالب منهم حدرال         

  
رسالن عن نقل الطليان بعض أن الكثري يردد ما كتبه شكيب إ بالشيء يذكر فوالشيء
 مسواتلقوا م من سبع أومن مث ) ما من قبيلة الرفاد العبيدات أو أوالد فايدإ (ااهدين

 ملوهذا ما . رسالنألتتناثر أجسادهم أشالء على إيقاعات قهقهة األحباش حسب وصف 
واألستاذ ذ فرج الغا تاستطع التأكد منه وتثبيته، وذهب معي يف ذلك األخوان األسأ

  . العوكليعبدالعايل
                                              

وهو النجع الذي يضع كل )  مجع رحيل( والرحالن . الكزهكرب نسبة من اإلبل ملكاً للشيخ عبد السالم أانته ألا ك برحالن عيت الكزأيضا تعرفو 36
  .ممتلكاته احملمولة على الرواحل مرحتالً من مكان آلخر وهنا تعين الدور نفسه
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   احملارممعركة

  
 وهي عبارة عن - البارزة يف تارخيهم  إحدى احملطات- الفواخر ومعركة احملارم إىل رجوعاً
 هذه املعركة ،مجالً 50 من بيت حبيب اهللا تتكون من رجالً 25 للفواخر تتكون من قافلة

شعر مدونة يف ديوان الشعر الشعيب اجلزء من ال اًبيت بثالثني بوصوكاية إبراهيم الشاعرخلدها 
رأت القصيدة ومتعنت فيها تعطيك  ما قإذا:  فيقولالقصيدةالثاين، ويعلق األستاذ الغا على 

  .  مادة سيناريو للقصة
 عندما وصلت قافلة الفواخر إىل منطقة طربق وحتديداً حقفة أم ركبة، البقعة املعركة بدأت
 استشهد فيها البطل يوسف بورحيل، اليت

 جندياً 50فاعترضتهم سرية إيطالية مكونة من 
  مع الفواخر ومتكن ااهدونفاشتبكتوضابطاً 
 الطليان باستثناء سيارة واحدة فرت مجيعمن قتل 

 القافلةويف الصباح الباكر بينما . باجتاه طربق
 رحاهلا حاصرا كتيبة إيطالية ةازالت حاطم

 منفما كان .  وحبشيإيطايل 1800تتكون من 
)  تترسوا(ن توجموا أاخلمسة والعشرين إال 

 إال  قتال األبطال حىت نالوا مجيعاً الشهادةوقاتلوا
 وشردت تلك القافلة اً، السالم راس مجلة الذي قُبض عليه حيعبدرئيس القافلة ويدعى 

ق إىل جنع الفواخر يف منطقة و ووصلت إحدى النالصحراء،وهامت على وجهها يف 
هذا وقد التقى أستاذنا فرج الغا بااهد .  شايوصندوقساونو وعليها شوالني سكر 

ازال حياً يرزق، فقال احلاج م عبد العاطي بوملس، وويدعىفرغ محولة تلك الناقة أالذي 
 وشواالت السكر طارت معهم صفائح من جلد الناقة الصندوقنزلوا أعندما : عبدالعاطي

 على ظهرها فقد جتاوزت الشهر وهي يم يف األمحالنظراً لطول املدة اليت بقيت 
  . الصحراء

  

60  -------------فرج عبد العزيز جنم . د:  حترير -----------        ----------  أبـطـال و مـالحـم   ----------------



  
لقافلة، من قبل بعض اندين العرب،  بعدها حوصر عبد السالم راس مجلة، رئيس اومن
ك اإليطايل بشيء لن خيرب ذأنه يريد أخربهم أو.  تسليم نفسه إال للقائد اإليطايلفرفض

 وسطه على بيديهاً قابض وجاء اإليطايل املنتصر يتبختر يف غرور الفاشست ،خصوصي
حيمل  كانس مجلة أن رأ؟ ومن سوء حظ الفاشسيت .. األسري ماذا تريد لألسدوقال 

خر رصاصة آ تخرجوبذلك  يف بندقيته فأطلقها يف رأس اجلنرال اإليطايل واحدةرصاصة 
 ا نشوة نصره املزعوم منهياًغطرس ت لتخترق جبهة ذاك املىل اهللا تعاسبيلها يف ارم

ن إ:  راس مجلة وقطعت يده الشريفة اليت قتلت اجلنرال، ويقول أستاذنافقُتل  معاً،وحياما
 طربق مديريةن يعلق اليد على أقد أمرته السلطات اإليطالية ب  يف طربقذاكآناملتصرف 

  . سبعة أيام نكاية ومتثيالً وعربة لغريه
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   والعبيداتطرايف
  

اسم ) يف اللهجة الليبية(وطرايف .  أعمال األستاذ فرج الغا عمل بعنوان طرائفومن
 37سلومالجها، فذهب إىل ن يتزوأ العبيداتأراد أحد رجال من منطقة التميمي امرأة 

 مالبس وزينة لعروسه، وكان برفقته رجل من قبيلة من وذلك بشراء ما يلزم ليكسوها
بلهم هناك إ فباعوا ، صغري السن ومل يكن مسلحاًالعوامةخر أعزل من قبيلة آالرباعصة و

 ل الربعصيأ فس، بسرية إيطالية تعترضهم قبل طربقاوإذ ،واشتروا كسوم وقفلوا راجعني
 باحلسىن نا فقال العبيدي وعلى أي حال لن يعاملون،احلكومةالعبيدي عما هم فاعلون جتاه 

ونعم الرأي :  فرد عليه الربعصي وقال له، هؤالء الكفرةنقاتلن أمهما فعلنا، فاألجدى بنا 
  . نبضكرأيك، أردت فقط جس 

  
ذين لحيد والديه ال العبيدي والربعصي للقتال وقاال للعوامي، وكان صغري السن ووواستعد
ذهب يا ولد ا: فقاال، ت ليبتاع ويشتري هلم بعض األشياء مع هؤالء الرجال الثقابعثاه
 وتبادال الرصاص ، ما قتلنا اذهب وخرب عناوإذا ئاً تلك السدرة وال تفعل شييفختبئ او

: ه يرمي العدو بينما ظل الربعصي واقفاً يرمي فنظر إليه العبيدي وقال لالعبيديوانبطح 
نك تضرب العدو وأنت واقف، فرد الربعصي بغناوة أ مرتبك وخائف لدرجة نكأيبدو 

  : قال فيها
  

   ورائي عيون طرايفعاد     فيهم ماين خايف نضرب                
  

 للعبيدات والرباعصة ما هلم من نعرات واقتتال على قيادة اجلبل عروف هو موكما
 يسألهعبيدي منتصباً على قدميه، فرد عليه الربعصي  بني قبائل احلرايب، فنهض الوالتنافس

 يف إيطاليتنيإذا كان هو أيضاً خائفاً لوقوفه على رجليه، وتزامن ذلك مع قدوم سيارتني 

                                              
 ومبوجبها ذهبت السلوم إىل املصريةم عندما أعيد ترتيب احلدود بني الطليان واحلكومة 1912 من برقة حىت سنة اً جزءكانتن السلوم أادر ب بعض املصتقول 37

  . السلطات املصرية عمر فائق شنيبإىلن تنتقل أاالخوة يف مصر هذا وقد كان مديرها قبل 

62  -------------فرج عبد العزيز جنم . د:  حترير -----------        ----------  أبـطـال و مـالحـم   ----------------



 وقال بالنريان، قتيالً، فردت السيارتان فأرداهإحدامها ضابط إيطايل فضربه العبيدي 
  : العبيدي للربعصي
   بو حلومنا        مججوم ردن                     

  
 يرىاليت مل يعش لرياها أو ) حليمة( العبيدي بأنه رد هذه السيارات وهو أبو حلوم ويقصد

 اخليل أما الصيب العوامي فبعدما انتهت املعركة وضعهما على ،العروس حيث ناال الشهادة
، وعندما رأت أم طرايف تلك اجلثث اهلامدة صرخت، ولكن قفزت اهميع جناوقصد م

ما هكذا يستقبل :  وكممت فم أمها وأطلقت زغرودة مدوية وقالت ألمهارايفط
  . الشهداء
ن أك الشاب العوامي الذي قضى سنني من عمره يف معتقل العقيلة، أراد ل كرب ذوبعدما
 من أصحابه وذهب إىل ذاك املوقع اًخذ بعضفأ كان بصحبتهما نذيل الالفارسني يتذكر
وجد عقاالت اإلبل وبعض العظام، فحفر حول ع املعركة فزار موق فكليهما، دفن حيثما

وذهب حيث مرقدي الشهيدين،  عظام اإلبل، ولكنه مل يسترح باله مناملوقع فوجد مزيداً 
فجلس مبنأى .  يف قرب واحدوالربعصي، حىت وجد الشهيدين، العبيدي التنقيبر يف شافب

  :واطره، فقال هذه األبيات خوشاجتعن أصحابه ورجعت به الذاكرة إىل يوم املعركة 
  

   الغوايليوم فقد يا سديرات بعد مانريدكن
   على العوايلالعضا الدقر واحلالطات مساح لباسة
  هايلال تقاوي ايريدوا صرفهم باجلنيهات خذوا
  الجايلا يشارفهم على سوس عدو م  ارد
   على اخلبري القتايلحاللودات لسو كراهب وباندات جام

   حق دين الرجايلوعطوا ما ماتوا  والصيتقضوا فرض
   بيوم خوايلوخلو اجليات بترعطوا حق و
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   عند البدواملرأة
  

 عندما الرجلفقد كان هذا كموندار دور الرباغيث،  العريف، الفيل عبد اهللا  على عوداً
 حىت والتحصنحيمى الوطيس ويتطاير الرصاص كالقلية، فإن أصحابه ينصحونه بالتريث 

 مهتزجاًكنه بدالً من ذلك كان ميتطي صهوة حصانه ويشق دخان البارود ال يؤذى، ول
  :بأغنية أصبحت من مبتكراته البطولية، فكان يقول

  
  فاطمة   خال   نا   وراي   اجياي         البارود  ام  خياف  لي     ال

 

  
 ورفعر  ليس مستغرباً عند البدو الذين كانوا دائماً يتغنون بالنساء من باب التفاخوهذا
  بغناوته هذه اليت يذكر فيها اسم فاطمة بنت أخته، مشهوراً اهللا الفيل كان فعبد 38.اهلمم
 ما خذلوه إذا فإن ذلك ال شك فيه عار على أصحابه الصفوف مل يلب طلبه يف شق وإذا

  .  مقتنعني وغري مقتنعني حىت ال يومسوا باجلنبهءوراوبالتايل كان اجلميع يندفع 
  

                                              
  .أة ودورها يف جهاد األبطالاملرعن  فصل فيها طويلةمقالة ) فرج جنم( كتبت وقد 38
  . م2002 يوليو 18 لندن بتاريخ 4096  رقم املرأة الليبية ودورها يف جهاد األبطال، القدس العريب، عدد جنم،:  راجع    
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 العرب منذ اجلاهلية حيث يتفاخر ا اتفقت عليهتقاليد هن هذإ: ذ فرج الغا األستاويعلق
ون يف اللحظات احلرجة السيما يوالبدو يستح.  بأنه ابن فالنة أو أب أو أخ عالنةالرجل
. فعل هذا أو ذاكأعيب أنا أبو فالنة أو خال عالنة ال :  منها، فيقول الرجلاملعيب
ن البدو يكرمون املرأة ويتفاخرون ا بشكل غري إ :ي األستاذ عبد العايل العوكلويضيف
 وكثري من قبائل بادية برقة على وجه اخلصوص ينتمون إىل نساء، كالسعادي نسبة ،عادي
. فليتفضل أبو أو أخ فالنة والذي يريد نسبيت أنا: ويتفاخرون بالقول.  سعدة الزناتيةإىل

 بوحواء بوعمر القائدين الفضيل هم على نساء، كالشهيدينؤبل بعض القادة كانت أمسا
  ... وجلي وحممد بوجنوى املسمارياأل
 املرأة سحر ووقع على مشاعر الرجل حيث حتركه وتدفع به إىل األمام لزغرودةكان و

تمتع مبكانة اجتماعية تويعلق األستاذ الغا بأن املرأة كانت .  أحياناًاملوتيكون حيث 
رت تلك القيم يف أيامنا هذه حيث املرأة تقيم  لدرجة القدسية، ولألسف اندثجداً مهمة
  .  وجسدها ال مبضموامبنظرها
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  39 الفرجاينالطاجل
  
ن يتخاذل يف حضور املرأة وهذا متاماً ما حدث مع الشهيد اجلالط وهو أ الرجل يستطيع ال
 قبيلة فرجان سرت حيث يشكلون األغلبية هناك، وهم من قبائل املرابطني الذين هلم من
 وقد قرر اجلالط الرحيل بصحبة ابنتيه ، تتراوح بني التقدير والتقديس بني العربةمكان
 رحاله على ناقته، وأخذ حبيبتيه وأوغل يف الصحراء، ولكن كان له لقاء مع حملف

 ما إذا من املكارم الربانية حيث يؤتى املرء الشهادة ولو كان على فراشه وهذهالشهادة 
  .  تعاىلاهللاصدق 

  
 فتقول ،تطل عن بعد جندي 300قوامها  بفرقة إيطالية وإذاال برهة من الزمن  هي إوما

 فرد عليها اجلالط ، يا بايت ربوا قبل ما ميسكوناهيا:  براءة األنثىيفعائشة ألبيها وهي 
 يا بنت واهللاقايلة اليوم يوم بوك يا بنييت، وشة؛ سبايس ي بنيت عايا:  ورباطة جأشبثبات
 فأطلق ثالث برصاص،بناقته وبادرهم ) حتصن(نه تومج إوقيل . ربشة بوك ما يهيياعا

 النصارى فما كان من ،بندقيته) مجدت(ثالثة قتلى مث ساومت ا سقط أرصاصات 
 الزاوي الدعيكيه، وقد تزوج خليفة يبنتاخذت  وأُ،ن أكرموه بالقتلأوحلفائهم اخلونة إال 

     .....  آل سيف النصرمن حد وا واألخرى تزوجها إحدامها،

                                              
 وكان البصرة أسرة عائشة أبو دأوالفرع  الفرجان  عائلته وقبيلتهبني سرت ىف بادية  الفارس البطلهذا  عاشالشهري باجلالط ي الرمحن الوحيشعبد حممدهو 39
صحبة بعض   الليىب انتقل إىل الدواخلئ على الشاطاالحتالل قوات  سيطرةبعد ولكن  درجة التهورإىل ءبشى وكان صعب املراس ال يباىل اإلبل بتربية يهتم

 أخيه الغرب الليىب وحدثت كذلك مع ابن منطقة ىف يهأخ املرافقة له وبقى هو وابن األسر أحد بينه وبني مشكلة وحدثت وأسرته إبراهيم  أخيهالعائالت وابن 
  الغازية واالعتراف االقوات عن ا بعيد  واجلنوب  هو فبقى ىف منطقة الوسطأما ، الشرقة جهإىل أخيه ابن اجته طريقه إىل  الذهاب كالًإىل أدىاختالف مما 

 الشهرية اإليطالية احلملة مع تصادف  بقلب اجلالطاآلن يسمى والذى من وادى تامت املتفرع االجريد  ىف منطقة جنوب سرت وبالتحديد ىف وادىهو وبينما
 الشهرية قولته  هلم ومل يسلم سالحه وقاليستسلم فلم أحد ال يستطيع ان ينكرها تارخيية حقائق وهذه  زاوية وفرحات الرياحى  بقيادية خليفةالىت والباندة

 له كذلك  وسليمة سعدة أشهرهن بنات كبار  له وكان  يا سعدةبوك أنا الوحيدات بناته  يصرب وهو بذلك   وقال وترمن  عليهم الناروأطلق) سباييس وقايلة(
 ىف سيدى الغاىل الوىل الشهري ىف أوصلوهن إن األعراب بعض ذكر حيث شيئا مهن ذهنب بالغنم قبل حدوث املعركة فلم نعد نعرف عنهنأ وأخرياتبنات 
نا ئ بطلنا وكل شهدااهللا رحم  ام من ااهدينأساس على منهم ببعض  من اخللفغدره ومت  استشهد بعد قتله لبعض من رجال الباندةابطلن أما الفقهة منطقة
 أما ى منه ولدان من عائلة ياموأجنبت رجل من السواكنة من سعدة تزوجت  الكبار فتم زواجهن من رجال الباندةبناته أما  الطيبةاألرض هذه اجل من األبرار
 تهى  . األجيال  شئ وبقى تاريخ هذا البطل حمفورا ىف ذاكرةكلان  خليفة زاوية بقليلمن زواجها  فتوفيت بعدسليمة

  .م2004) املؤلف جمهول(نقالً عن موقع ليبيا جيل 
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  اخلـامتـة
  

   يف مدنا مبا أردنا، احترق وجب الوقوف هنا حرصاً على أستاذنا الذي أعزائي
  ... حديث  له، وال ميل البحر يعطي والينفدمداد كالرجل عطاء و

 األجداد، أماجدفظ ذاكرة حب فيه يبخل علينا أن نبارك له هذا اجلهد املضين الذي مل حق
  ... ما قاموا به  نثمنحنن األحفاد لكي ونقلها بصور شىت إلينا 

أم نقابل الكرم بالبخل ...  الغا مصطفىلكن يا ترى هل سنثمن ما قام به األستاذ فرج و
  ... يف حمنتهالرجلونتخلى عن ... والعرفان بالتنكر واجلحود 

  .نا هلؤالء األوفياءئ هذا معيار وفاسيبقى
  

 الذينفسه باملقاول  رم منقطعا النظرييصف األستاذ فرج مصطفى الغا يف أرحيية وكو
ينفجر من كثرة التاريخ الذي يكاد يشتغل لنفسه وال يسأله أحد عن تاريخ اجلهاد حىت 

  .جنبيه بني حيمله
  

وقد دمهنا خرب . م2004 أغسطس 13 سبقتنا إليه املنية فجر يوم اجلمعة لقد هيهات ولكن
يد إذا كانت األعمار رهائن املصارع  علينا هذه املصيبة ولكن ماذا يفوعظمت.. وفاته 

 اجلميل ما سيخلد امسه يف صحف الذكر خلف املرحوم من لقد.   ال حمالة واقعاهللاوقضاء 
 .األيام على مر السنني واألعوام

  
   على آلة حدباء حمموليوما   ابن أنثى وإن طالت سالمته كل

  
ا اهللا مبا ترك لنا من أحباث  الباحث فرج مصطفى الغا رمحة واسعة ونفعنأستاذنا اهللا رحم

  . عن جهاد أجدادنا اخلالدينوانطباعات
  

  جنم العزيز عبد فرج. د
  لندن  & م2004 نوفمبر 20   &   هـ1424  رمضان 26  الخميس
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