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 ملخص البحث:
قالل شعب اتلييب قبل وأثناء االحشيرغم اتظروف االققصادخة اتيت كان خعيشها ات    

، حيث طوير اجملاهيون أسلوهبم وثباتمداومة احملقل ببساتة ن من اإلخطايل، إال إنه متك
اتنضال وفق برامج وخطط عسكرخة،  هة عيو خفوقهم عيدًا وُعية، فكاناتدقايل ملواج

خنطلق اتبحث من ديراسة  .1922 -1916فأنشئت املييرسة اتعسكرخة يف مصراتة 
ن وانيفاعهم تلذود عن اتوطن إشكاتية مفادها أن اتظروف اتصعبة اتيت كان خعيشها اتليبيو 

مل تدف دون حماوتقهم ختليصه من براثن املسقعمر فأنشئت كلية حربية إلعياد املداتلني وفق 
أسس علمية، فكيف مث ذتك، وما اتيوير اتذي قيمقه تلك املؤسسة يف حركة 

رد ا جمكانت تعقدي أهنإخطاتيا  أن  عيدًا من اتنقائج من بينها  وتوصل اتبحث إىل.اجلهاد؟
م أبلوا بالء حسنا أذهل إال أهن قلة االمكانيات تيى اتليبينينزهة حبرخة تدواهتا، فمع 

ىل اتقفكري يف إنشاء وتطوخر اتذات، مما دفعها إيزت لاالنفقا  متوأن اتعدلية اتليبية  أعياءهم؛
يركزت أنشئت املييرسة اتعسكرخة وفدا ألساتيب مقديمة يف حينها حيث و  ؛مييرسة حربية
خرجت املييرسة اتعيخي من اتضباط واتدادة توزعوا على  انب املادي واملعنوي؛ و على اجل

 كامل اترتاب اتلييب، وشايركوا يف معظم معايرك اجلهاد وكان هلم دوير لايرز فيها.
 االسقعماير.  -املييرسة احلربية  –  احلرب الكلمات املفتاحية
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Abstract 

Despite the economic conditions that the Libyan people had been 

experiencing before and during the Italian occupation, they managed 

to courageously resist the occupier and stable during which the 

Mujahideen developed their fighting skills to confront an enemy that 

outnumbered them in men and equipment. The struggle was according 

to military programs and plans, from which the Military School was 

established in Misurata in 1916 to 1922 AD. The research starts from 

a complex study regarding the difficult conditions that the Libyans 

were living in, and their drive to defend the homeland did not stop 

without their attempt to free this country from the clutches of the 

colonialist. Thus, a war college was established to prepare fighters 

according to scientific foundations. How was this done? What is the 

role that this institution provides for the jihad movement? 

The research referred to the location of the school and the reasons for 

its selection. There were  major discussions about the strength of the 

Mujahideen, the management of the school and the study system, and 

its role in the movement of jihad, and a conclusion that included a 

number of results. 

Kaywords: Italian occupation, Military School, Libyan Jihad 

movement  
 املقدمة. 1

من امليايرس نشاء اتعيخي إشهيت تيبيا بشكل عام وميخنة مصراتة بشكل خاص 
وحتيخيا يف عهيها  ،خالل فرتة حكم اتيوتة اتعثمانية ،اتقعليمية اتنظامية وغري اتنظامية

م، وقبيل فرتة االحقالل اإلخطايل تلبالد سلكت إخطاتيا اتعيخي من 1911 -1835اتثاين 
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، فأنشأت هي تبالد واتسيطرة عليها بطرق سلميةمنها اتقغلغل إىل ااتسياسات اتيت قصيت 
ويروبية األخرى املوجودة وتلجاتيات األ ،خرى اتعيخي من املييراس اتنظامية اتقابعة هلااأل

 واتيت حاوتت فرض سياسقها وبراجمها على اتسكان. ،لاتبالد

اتذي  نذايري اإل، وحتيخيا بعبعي أن بيأت عمليات اتغزو اتعسكري اترمسي تلبالد
اتبت فيه م، واتذي ط1911سبقمرب  28خطاتية تليوتة اتعثمانية يف وجهقه اتدوات اإل

 فداد اجملاهيخن اتيببني اتعيخي من املعايرك ،، إال أن ذتك مل حييثتسليم اتبالد هلم سلميا
يرة ؛ يرأي اجملاهيخن ضرو ، ونظرا تلفايرق يف اتعقاد واتعيةاملهمة يف عية مين تيبية خمقلفة

، فكانت مييرسة مصراتة تلقييرخب على محل اتسال  ضي اتعيونشاء مراكز يرمسية إ
ونقيجة ألمهية  ،مهما من هذه املراكز اتيت قيمت كل اتيعم تلمجاهيخن ااتعسكرخة جزء
  .تبحثنا امت اخقيايرها تقكون موضوع ؛هذا اتيعم

 أمهية البحث 1.1

اتعسكرخة يف دعم حركة اجلهاد يف براز دوير املييرسة يف إ تكمن أمهية هذا املوضوع
وميخنة مصراتة بشكل خاص، لاإلضافة إىل تسليط اتضوء على كل  ،تيبيا بشكل عام
 نشائها.، هبا مثل إنشائها وموقعها وأهم نقائج إاتقفاصيل اخلاصة

يرغبة اتباحث يف ديراسة اتيرخ  حركة اجلهاد مبيخنة مصراتة  مناخقياير املوضوع  وأييت
حق منا قعسكرخة يف هذه احلركة، ووجود اتعيخي من املعلومات اتيت تسودوير املييرسة ات
 اتييراسة واتبحث.
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 البحث أةئلة 2. 1

يرغم اتظروف اتصعبة اتيت كان خعيشها   تساؤل مهم وهومن خنطلق هذا اتبحث 
تقعي  ، إال اهنم انشؤوا مييرسة عسكرخة يرضهم ضي احملقلفاعهم تليفاع عن أاتليبيون، واني
وما اتيوير اتيت قيمقه تلك املؤسسة يف حركة  ؟ذتك ، كيف مثسس علميةأ وفق املداتلني
 اجلهاد؟

 البحث أهداف 3. 1

ومن كان  ؟ملييرسة اتعسكرخة ميت وأخن سأسستخهيف هذ اتبحث إىل اتقعرخف لا
 ؟وما هو املوقف اتعام منها داخليا وخايرجيا ؟اتسبب يف ظهويرها

سباب اتيت دفعت بديادات املداومة ىل اتوقوف على اتظروف واالإكما خهيف 
اتليبية ضي االسقعماير االخطايل إىل انشاء مييرسة حربية، وحماوتة معرفة نظام اتييراسة هبا، 

 ثرها على حركة اجلهاد.أواالطالع على خمرجاهتا و 

 البحثحدوده  4. 1

وهو اتيرخ  انطالق املييرسة  1916خقمثل احلي اتزماين تلبحث يف اتفرتة املمقية من 
ادميية احلربية عن قبول اتطالب، كم اتقايرخ  اتيي توقفت فيه األ1922ىل سنة إاحلربية، 

 .ي اقيمت فيه املييرسة احلربيةاتذ فيقمثل يف ميخنة مصراته لاعقبايرها املكان ؛ما احلي املكاينأ
كيلو   210حبوايل  -اتعاصمة اتليبية-وجغرافيا تدع ميخنة مصراته، غرب ميخنة طرابلس 

هنا تلبحر االبيض املقوسط، وتشقهر أب ي ميخنة ساحلية تطل على اتشاطئ اجلنويبمرت، وه
جزاء إحيى احملطات اتقجايرخة اتيت مث إنشاؤها على األ حيث متثل ،مركز جتايري مني اتديم

 اتشماتية اتغربية من اتساحل اتلييب يف اتدرن اتعاشر قبل امليالد.

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 . املنهج واإلجراءات2

لةك ديراسةة املوقةف اتعسةكري اتعةام يف ت تسةؤال اتةرئيس تلبحةثاإلجابةة عةن تقطلب ا
سةةةقميام بب اخقيةةةاير اتزمةةةان واملكةةةان وذتةةةك إنشةةةائها، وسةةةسةةةباب ودوافةةةع إأ اتفةةةرتة، ومعرفةةةة

 ؛حةياث اتقايرخييةة ومصةاديرها اتويئديةةئم علةى اتقسلسةل اتةزمد تييراسةة األاملنهج اتقايرخيي اتدةا
 ثر املناهج مالئمة ملوضوع اتبحث.كعقبايره أبني جمرايت االحياث، ولا إلظهاير اتعالقة

 . النتائج3

 بداية الغزو اإليطايل 1. 3

ن أبخطاتيةةة علةةى تيبيةةا تيةةة تدرائهةةا يف عشةةية شةةن احلةةرب اتإخطاكةةيت اتصةةحافة اإلأ
، بةيأ مداومةة مةؤثرةغةري قةاديرة علةى إألن تركيةا  ن تكون اسقعراضا عسةكراي؛أال تعيو اتعملية 

حيةةةث مث االحقفةةةال لاتةةةذكري اخلمسةةةني تقوحيةةةي اخطاتيةةةا، اعقةةةربت م  1911ويف بياخةةةة سةةةنة 
يةا علةى بياخةة تالنبعةاث اتةوطد، مةع اتقأكيةي علةى عةزم إخطات ؛سياسة اتقوسع يف مشال افرخديةا

ن أب حةس جةوتييت يرئةيس وزيراء اخطاتيةاأو  جماد اترومانية ) املصري واالنقماء املقوسطي (،بناء األ
خةةرى أ ويروبيةةةأواسةةقوتت دوتةةة  ،تديةةام بةةذتكينةةذاك يف اوتةةو فشةةل ح ،وقةةت اتقحةةرك قةةي حةةان

االبي فرصقها يف أن تصبح دوتة عظمةى مةع تغةري فإن اخطاتيا سوف تفدي إىل  على طرابلس؛
مةاله عليةه اتوضةع اتةيويل مةن ضةرويرة ، ونظةرا ملةا أوى يف اتبحر املقوسط تغري صاحلهاميزان اتد

 -292 .، ص ص2013ي )يراخةةت، لاهنةةا مصةةري اتيرخيةة  اتقحةرك فدةةي وصةةف جةةوتييت حربةةه
296.) 

خطاتيةةة حلةةرب يف اتيةةوم اتةةيي خلةةي توجيةةه اإلنةةذاير وكانةةت اتدةةوات اإلعلنةةت اخطاتيةةا اأ
، حيةث كانةت حتقةوي علةى جةيم قوامةه أيربعةة وثالثةني ققاتيةة مقفوقةة تف من قوة أسطوتيةتقأ

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 ايفعن مةةثالمثائةةة حصةةان، وأتةةف وبسةةني عربةةة، ومثانيةةة وأيربعةةو أتةةف جنةةيي، وسةةقة االف و 
مةن عةيد جنودهةا يروخةيا يروخةيا  ت تزخةيذخةمث أ طوخةل املةيى، اأيربعة وعشرون مةيفع، و اميياني
إىل تسةةةعني اتةةةف جنةةةيي، وحبلةةةول شةةةهر  1911شةةةهر نةةةوفمرب وصةةةلقهم يف منقصةةةف حةةةيت أ
، 2003تف جنيي نظةامي )بةن حلةيم، ائة وعشرخن أكانت قي زادهتم إىل م  1912خونيو 
 (. 92ص. 

ايل علةى طةرابلس كانةت اتدةوات اتعثمانيةة اتنظاميةة املقواجةية عني بياخة اتغزو االخطة
مةوزعني  ،يرجةال 4080يف تيبيا، تقمثل يف اتفرقة اتثانية وااليربعني املسقدلة وبلغ عيد افرادهةا 

 .(80يف املنطدة اتشرقية واتغربية من تيبيا )نصاير، ب ت، ص. 

اتليةةيب املةةيافع عةةن  خطةةايل واتشةةعبيرغةةم فةةايرق اتعةةيد واتعةةية بةةني قةةوات املسةةقعمر اإل
أبةةةيى صةةةموداً بطةةةويل ضةةةي عةةةيو شةةةرس قةةةام أبعمةةةال وحشةةةية ضةةةي املةةةواطنني  ؛ إال أنةةةهيرضةةةهأ

اتةةةذي ايرسةةةلقه جملةةةة املصةةةوير اتفرنسةةةية سةةةنة  ،اتعةةةزل، وخدةةةول اتصةةةحفي اتفرنسةةةي جةةةون يرميةةةون
مةة اتدةوى اتةيت ، تقغطية احلرب يف تيبيا، تدي علمقةد جتةربيت هةذه أنةه مهمةا تكةن عظ1912
 .، فإنةه مةن املسةقحيل عليةه أن تدهةره مةا مل خسقسةلم هلةا يف اتنهاخةة بنفسةهعب اتليةيبهتيد اتش

 .(1983يرميون، )

 معركة القرضابية وأتةيس املدسةة العسكرية   2 .3

واتةةيت حددةةوا فيهةةا انقصةةايرا علةةى اتدةةوات  ،بعةةي عةةودة اجملاهةةيخن مةةن معركةةة اتدرضةةابية
ألن فيهةا انقصةر اجملاهةيون علةى  ؛هةي أم املعةايرك االخطاتية، ومعركة اتدرضابية كحديدةة اتيرخييةة

قوات االحةقالل وطردهةا شةر طةرده، وأن االخطةاتيني املةيججني لاتسةال  اصةيبوا هبزميةة كةربى، 
 جهةةةوا مبثةةةل هةةةذه اتضةةةراوة واالسقبسةةةال مةةةن قبةةةل اجملاهةةةيخناوأنةةةه مل خكةةةن يف اعقدةةةادهم أن خو 

 .(72، ص. 2007)اتديب، 
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 قامةه حكومةة فيهةا يف اغسةطسىل مصراته وحترخرها وإاتسوحيلي إ ن عاد يرمضانبعي أ
فأقام جلنة ماتية جتمةع اتزكةاة وتةوفر مصةروفات جةيم  ،نظم اموير حكومقه اجليخية م؛1915
؛ تقسةةري بةةرز علمةةاء مصةةراتةمةةة اتوتيةةية ونظةةم اجلةةيم واتشةةرطة، وأقةةام جلنةةة قضةةائية تظةةم أاحلكو 

نةةة مسةةالتة املدةةر اتثةةاين تلحكومةةة ، وجعةةل مدةةر حكومقةةه يف مصةةراتة وكانةةت ميخامةةوير اتدضةةاء
  سةةرت وزتيةةس ومسةةالتة وقصةةر اتةةيت خضةةعت هلةةا معظةةم بةةالد اتغةةرب اتليةةيب ، حيةةث ضةةمت

 .وصةل نفةود هةذه احلكومةة إىل ميخنةة غةيامس علةى احلةيود اجلزائرخةة 1917خيةاير، وعةام األ
 .(2020املوسوعة احلرة، خوتيو  وخكيبيياي)

تيقمكنوا من مدايرعة اتعيو  ؛على فنون اتدقال بيأ اتقفكري جياي يف تييرخب املقطوعني
 أحةةينشةةاء مييرسةةة عسةةكرخة، فقطةةوع ألسةةلحة واملعةةيات، وهنةةا ظهةةرت فكةةر إاتةةذي خفةةوقهم لا
نفةةةةةاق عليهةةةةةا مةةةةةن حيةةةةةث  تلديةةةةةام مبهمةةةةةة سأسةةةةةيس مييرسةةةةةة عسةةةةةكرخة واإلاتدةةةةةادة اتعسةةةةةكرخني
تةةوفريه مةةن  صةةل، حيةةث قةةام بقةةوفري مةةا ميكةةن  نةةويري بةةك اتضةةابط اترتكةةي األاتقجهيةةزات، وهةةو

تسةةةةاعي علةةةةى انطةةةةالق املييرسةةةةة يف سأهيةةةةل  واتةةةةيت ،وخةةةةرائطمعةةةةيات تةةةةييرخب حربيةةةةة ومداعةةةةي 
 .إتيهاوتييرخب املنقسبني 

مييرسةة اتسةوحيلي  –صةف اتضةباط  )مييرسةة  عرفت هةذه املييرسةة أبمسةاء عةية منهةا
مييرسةةة سةعيون(، إال أن االسةةم اتةذي اشةةقهرت بةه تةةيي أغلبيةة اجملاهةةيخن  -مييرسةة نةويري –
لاتدةرب مةن مينةاء قصةر علةى خةط اتنةاير  ، نسةبة إىل موقعهةا) مييرسة مصراتة اتعسةكرخة (هو 
 .(98، ص. 2007)أمحي،  محيأ
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 املدسةة:موقع  3. 3

هو توظيفهم واسقميامهم تكل ما وجي يف  ؛ان أعظم ما خقميز به اجملاهيون اتليبيون
 ،جلبال كحصون طبيعيةأذ اختذوا ا ،بيئقهم خليمة قضية اجلهاد واحلفاظ على اسقمرايرها

اتيت ال ميلكون  -تيات اتدقال اتثديلة آحىت التقمكن  ؛وحرصوا على جعل معايركهم هبا
من اتوصول إتيهم، كما اختذوا من اتغالات اتطبيعية اتكثيفة  -اتسال  املضاد هلا 

، ص. 1980)اهلاخن،  مواقع ققال تقحميهم وتيحصلوا منها على اتغياء واتيواء ؛واالحراش
76). 

 ،بدرخة املالخطة عسكرخة،مصراته مدرا هليه املييرسة اتاخقري خط املواجهة االمامي يف 
املواطنني مبسكن به عيد  أحيوهي قرخة تدع يف اتشمال اتشرقي مليخنة مصراته، بعي ان تربع 

خرجع اىل عيد  ؛املكانوخري اتباحث ان اخقياير  تلدرخة،من اتغرف خدع يف اتشمال اتشرقي 
 مهها أاب سبمن األ

قربه من ميناء مصراته اتبحري واتيي خعقرب اتبوابة اترئيسية يف تويرخي  االسلحة   -  
ملانية تعبت دويرا كبريا يف حتمل اجملاهيخن ن املساعيات األوإ، تلدواتواملؤن واتذخائر 
نية مبا حيقاجونه من ملااتغواصات األ مميهتأاتيي فرضقه عليهم إخطاتيا، حيث  تلحصاير
واجهزة اتصاالت السلكية، وكانت سأيت إىل  ،دوات خلوض احلروبأسال  و مؤن و 

ملانية حيان غواصقني، وكانت اتغواصات األويف بعض اال ،مصراته كل اسبوع غواصة تدرخبا
كاتثمر   ،هايل من بضائعتعود حمملة مبا تشرتخه من األ ؛عنيما تفرغ محوتقها يف مصراته

، ص. 2013مامي، ) واتغنم، واتزخت واتبيض واتفواكهبل واملاعز واتبلح واولاير صوف اإل
 -ها وحلفاء برخطانيا وفرنساءعياأ -دعمت املانيا اجملاهيخن اتليبيني ضي اتطليان . (63
  ؛صات االملانية وسيها تبعض اتفراغميادات اتغواإمهية أخق اتيوتة اتعثمانية، ومع عن طر 
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قمراير حرب طوخلة يف صحراء ممقية، يرض املعركة وال تكفي السأكانت ذخريهتا ال تغطي 
اسطول خقزاخي يف قوته  وعلى شؤاطي مرتامية، كانت ذخرية اتغواصات ال تكفي جملاهبة

 .(91 .، ص1985)املصرايت،  .ايمعلى مر األ

عياد املنطدة كمط دفاعي مقديم يف وجه اتدوات املعقيخة واتيفاع عادة حاتة اضطرايرخة إ -
، وهتيئة اتظروف لاأليرض تصي هجوم معاكس معاديبث تقشبغية ا ؛تلجأ إتيها اتدوات

 .واتية تالنقدال إىل مرحلة اهلجومامل

، وتسمى اتيت اسقدرت تفرتة طوخلة لاتدرخةقرهبا من معسكرات اجملاهيخن ومواقع متركزهم   -
واتيت  ،وتدع لاتدرب من احليود ،هذه املناطق مبناطق اتقحشي وهي مناطق ختقايرها اتديادة

منة تيسر اتطرق اآل  ، واتعوامل اجلغرافية مثلعني اخقيايرها اتغاخة من شن احلرب خراعى
كوجود اتساحات اتكافية، وتوفر اتعوامل اتيت   ،وتوفر شروط قاعية احلركات ،واتقحركات

تساعي على تسرت ومحاخة اتدوات املقحشية، كما توفر مناطق اتقحشي احلماخة تلدوات 
، كما خراعى عني و غري مباشرةأكانت محاخة مباشرة  واءس ،واملناطق اتيت تدع خلفها

ات من اتديام اخقيايرها عامل اتوقت واملسافة بينها وبني اتدوات املعادخة، حىت تقمكن اتدو 
جيعلها  ؛ن متركز اتدوات هبذه املنطدةأن خكمل اتعيو جتهيزاته، كما أأبعمال هجومية قبل 

اهنا يف حاتة اسقنفاير وجاهزخة ققاتية كاملة،    ، أييام أبعمال ققاتية يف أي وقتمهيأة  تلد
فاالسقطالع خعقرب  ،كما متكنها من حاتة اسقطالع ويرصي بشكل مسقمر تلدوات املعادخة

وال خقم اتنصر بيون اسقطالع منظم ونشط وبصفة  ،اتطرخدة اترئيسية توقاخة اتدوات
ن املناظري املقطويرة ترصي حركات ن اجملاهيخن ال ميقلكو أقمرة أثناء اتليل واتنهاير، ويرغم مس
يرضي واملفايرز املقديمة، وعن طرخق هنم اعقميوا على االسقطالع األأإال  ؛اتعيو
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االسقطالع واترصي اجليي تلدوات املعادخة متكن اجملاهيخن من نصب كمائن واتباع اسلوب 
 وذتك برصي قواهتم وحتركاهتا وتديخر اعيادها واسلحقها ونشاطاته. ؛قةاملباغ

االيرض  ن اخقياير املكان خسمح تلدوات حبرخة املناويرة ملعرفة اجملاهيخن بطبيعةأكما   -
واتقنسيق بني اتدوات  ،واالخفاء واتقموخه ،، ويرسم خطة نريانوخصائصها وتديخر املسافات

 امليخنة.مياد اخللفية اتيت تربط بينهم وبني مركز وسأمني خطوط اإل امليافعة،

، املقوقع نشوب اتدقال هبا حيث املوجودة لاأليراضي اتليبية ضايرخسمعظم اتقمتثل املنطدة  -
 تشمل 

حل اتبحر وتديير لاقل من كيلو اتكثبان اترملية وهي اتيت حتي بني قرخة املالخطة وسا
ضافة إايت املعادخة اتدادمة من اتبحر، ، حيث متقل هذه اتكثبان ساتر طبيعي ضي اترمامرت
، حيث تقميز مهنة املييان واتقعبئة اتعسكرخة ييرسة فيها علىنه ميكن تييرخب منقسيب املأاىل 

ميخنة مصراته بكثرة اتكثبان اترملية يف تلك اتفرتة، اضافة اىل ما مييز اتكثبان اترملية من 
خطاتيا اسقميمت املناطيي إن أايرخة تلمدذوفات املعادخة، خاصة و ختفيف اتدوة االنشط

، فافققحت هبا احلرب 1912 – 1911عامي  واتطائرات تلمرة االوىل يف اتدقال بني
، 2013) يراخت،  اجلوخة قبل ثالث سنوات من بياخقها يف اويرولا ألان احلرب اتعاملية االوىل

ول من نوفمرب مرة االوىل كسال  يف احلرب يف األ، فدي اسقميمت اتطائرة تل (277 .ص
، وثالي رتكي بعني زايرةلة على املعسكر اتسدط املالزم جيليو جافويت قنبأ، عنيما 1911

  (282 .، ص2013، ) يراختعلى واحة اتجويراء إىل اتشرق من طرابلس.

كانت   ،محيأنطدة اتيت تفصل بينها وبني قصر من منطدة اتشرق وهي امل حيودها
يراضي املنقسبني فيها على اتدقال يف األيرض سبميه، مما ميكن من تييرخب أعبايرة عن 

حة وخصعب فيها اتغم واالخقفاء، وهيه متثل جزء من مفقو  ايرضأاتسبميه اتيت تعقرب 
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، أما االيراضي يف ميخنة مصراته حيت متقي عشرات اتكيلو مرتات اىل ما بعي منطدة اتويرغاء
زيراعية متيزت أبشجاير اتنميل واتزيراعة املومسية، وهنا ميكن  يراضأمن اجلنوب حيي اتدرخة 

تيت متثل نسبة كبرية من جمموع ا ،عيةيراضي اتزيراخب اتطالب على فنون اتدقال يف األتيير 
مر اتيي ثبان اترملية خكون شاطئ اتبحر األيرض مبيخنة مصراته، يف اتشمال ما بعي اتكاأل

و اتديام أبعمال حربية ضي أ، ب على االعمال اتعسكرخة اتبحرخةميكن معه تييرخب اتطال
 اتدوات املعادخة .

ه تييرخب اتطالب على اترماخة واتذي خقم في -كما اخقري موقع ملييان اترماخة 
بعيية نسبيا عن اتسكان  محي وهي عبايرة عن ايرض مفقوحةأمبنطدة قصر  -لاتذخرية احلية 

 .ومنازهلم

مما  ،اضافت اتعيخي من املزااي ملوقع املييرسة ؛ا ميكن اتدول لان جغرافية املكانوهلذ
تلديام لاتقييرخب عن صاحل  ،سس عسكرخة علمية دقيدةأان اخقياير املكان كان على   خعد

سلحة يها اتصنوف املمقلفة واألوهي احلركات اتعسكرخة اتيت تسقميم ف ،اتقعبئة اتعسكرخة
إىل اتدقال اتفعلي واتسيطرة على هذه احلركات وادايرهتا بغية حتديق اتنصر على اتدوات 

 املعادخة.

 ن اجملاهدي قوة 4. 3

 أصبحواتيت  ،واتصوايرخ  املوجهة قماير اتصناعيةبل ظهوير اسلحة اتيماير اتشامل واألق
اتعيد اتدوة = ) كانت اتدوة تداس مبدياس تدلييي وهو  اتيول؛اتعلم هو اتعامل اترئيس تدوة 
نالحظ اذا كانت املعنوايت  املعنوايت، ومن خالل هذه املعادتة× + اتسال  + االيرض( 

دوة املعنوخة اتعاتية هي ات ؛ن جمموع اتدوة خساوي صفر، وان اهم ما مييز اجملاهيخنإصفر ف
 اتيت ميقلكوهنا كما سيقم توضيحه.
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فدي قيم اتشعب اتلييب ما خدايرب من نصف عيد سكانه يف هذه  :اما العدد
اترغم من أن قوة اتعيو  احلرب، فلم خكن احقالل اخطاتيا تلمين اتساحلية امرا سهال ، فعلى

، فإن قوات سلحة اتثديلةفرسان املزودخن لاألمن ات 6300تفا من املشاة ، أ 34بلغت 
ن تكبي املسقعمر أعت هنا اسقطاأجنيي، إال  3000جنيي وبنغازي  5000بلس طرا

، ئهم على ضواحي بنغازي ) جوتيانه، فدي دفع اإلخطاتيون مثن اسقيالخسائر فادحة
 (222 .، ص1961) حممود،  واتصابري، بنينة ( غاتيا.

رخة ان اتكفأة اتعسك تقايرخ  اتلييبيف كقابه فصول يف احيث خرى جنم اتيخن غاتب 
 ،، فدي كانت اتعربة دائما تلطرخدة اتيت تياير هبا املعايركخرواحلربية تقفاوت من جيم آل
كما   -، ذتك ان احلروب و مبدياير ما متلكه من سال  وعقادوتيس بكثرة عيد اجليوش أ

ول اتدقال، فمثل اد واملران واخلربة أبصهي خالصة فن خدوم على االسقعي –خعرفها اتبعض 
 .، ص1982اتكيب، ).ء االكرب يف تديخر املوقف احلريبموير كان خدع عليها اتعبهذه األ
49)  

سقاذ اتطاهر امحي اتزاوي يف كقابه جهاد االبطال يف طرابلس األ خدول :السالح
ا وغريمه ،كان بيي اجملاهيخن كثري من االسلحة املمقلفة مما غنموه يف مصراته وترهونة  اتغرب 

م، خضاف إىل هذا ما كانت سأيت به 1915من املراكز اتيت انسحب منها اتطليان يف سنة 
، حلريب ما شجعهم على مالقاة اتعيواتغواصات إىل مصراته، فاجقمع تيخهم من اتعقاد ا

 (295 .، ص2004، )اتزاوي .د ملنازتقهعلى أمت االسقعيا وأصبحوا

وكانت   اتيت تقطلبها احلرب فيدول كما خوضح انه نشأت بعض اتصناعات لامليخنة
، موير خبيتون جهودهم إىل سي اتند ووالة اال خندصها،احلرب تلح يف إكمال ما  ضرويرات

فنشأ فيها نوع من صناعة احليخي إلصال  بعض اتدطع احلربية اتصغرية وملء اخلرطوش 
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 .الت احلرب من اتسيويرض ما خلزم آلاتفايرغ، ونشأت فيها صناعة دلاغة اجللود إلعياد بع
 (293 .، ص2004)اتزاوي، 

ت ئخنة من اتصناعات اتضرويرخة وأنشحيث كانت هناك ترتيبات تسي حاجة املي
ثناء أخيي اجملاهيخن أسرى اتطليان وقعوا يف مييرسة فنية ومصنع، وكان هناك عيد من األ

ان يرئيس اتعمل حيث ك ،فطلب نويري بك كشفا لاملهن واتصناعات اتيت حيرتفوهنا ؛املعايرك
 اهيخن ... كماخيي اجملأسرى اتذخن وقعوا يف وهو من األ ،يف اتويرشة خيعى سرجيد فايرخد

ما أخة، ذحود اجلمال واملاعز وتصنع منها األبناء اتوطن تيبغ جلأخيي اتعاملة من خيت األأ
ايدي تنسج ، فكانت االفدي عملت على حل مشكلة املالبس ؛ةنساء وفقيات امليخن

حزمة وغريها، وقي سامهت هيه املغازل يف ميادخن اتنضال بصويرة ءات اتصوفية واألاتعبا
مث ختاط على شكل  ،فعاتة، وكانت املالبس واتبيالت تفصل من هذا اتصوف املنسوج

، ت وجاكقات تلجيم اتنظامي املداومبنطلوان  سراوخل وسرتات يف مييرسة نويري ، أي
املصنوعة من غزل نسجقه اخيي املواطنات.  وكان نويري لاشا خلبس اتطاقية واتكسوة

              ( 80 .، ص1985املصرايت، )

سلحة منه خدول ه أبن اجملاهيخن كانوا خغنمون األخطايل بنفستعيو اإلخعرتف ا
 ،قراخسياين  اسقمرج اجملاهيون من خمازننا ومسقودعاتنا اتيت تركناها بسبب سرعة انسحابنا

حتت تصرف اتثواير اتذخرية وخديير عيد االسلحة اتيت كانت سلحة و كميات هائلة من األ
املمقلفة  امليرتاتيوزات عفضال عن عية مئات من مياف ،تف بنيقيةأايربعني  يف جمموعها بنحو
 ،سريأوعيدهم بسمائة  ،سرى اتطليان يف منطدة مصراتةخر ... واألآوحنو ثالثني ميفعا 

، 1980)اهلاخن،. سلحةصال  األإخة و ذحصنع األ يف واسقغلواحضروا من عية اماكن 
     (35 .ص
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، حياان يربع افةأو  خوميا،فة دقيق فكان عبايرة عن نصف ا ؛اما متوخن اجليم املناضل
ت خوميا ، او كوب زخت صغري خوميا، واتسكر واتشاي وكل تسعة جنود نصيبهم يربع افة زخ

در قيادة اجليم م ىلإ نفسهم، حيث كان خعقرب من اتكماتيات، وكان اتناس خديمونأمن 
واجملاهيخن اتزخوت واتلحم واتفحم واتوقود وغريها، وكان املرتب تلجنود اتنظاميني ضئيال، 
وهو عبايرة عن شيء يرمزي ال خزخي عن جنيهني يف اتشهر، وكانت تسمي بيل حلمة 

 (83 .، ص1980، ) اهلاخن وخضاير.

ية اتيت خرتتب عليها ساسميام اتصحيح تأليرض من املبادئ األخعقرب االسق ض:االس 
ميكنها من و  ،حيث حيدق االسقميام اتصحيح وقاخة اتدوات ،جنا  أو فشل املعركة اتيفاعية

كن سلحة ميذتك لاالخقياير اتصحيح حملالت األ وخقم ،مامها لاتنريان املؤثرةأيرض تغطية األ
السقفادة مبا خضمن اريان حبيث خقم توزخع اتن ،ايتهاومي من االسقفادة من خواص كل سال 

، وتنظيم املوقع اتيفاعي مبا خقناسب وطبيعة االيرض، واالسقفادة من املوانع اتدصوى منها
 مكان.قامة اخلنادق واملوانع صناعية قيير اإلإبيعية و اتط

واخقيايرهم ملوقع  ن معرفة قادة اجملاهيخن لاأليرضأخقضح   من خالل ما سبق 
قواعي االشقباك وقيادة املعايرك خيل دالتة  كمكان تلقعليم واتقييرخب على  عسكرخةاملييرسة ات

 لاتغة على معرفقهم ألمهية االمر.

هم اتعناصر أسباب اتيت جعلت املعنوايت هي من األ هناك عيد من  املعنوايت
سالمي يرض واتعرض وفدا تقعاتيم اتيخن اإلاجملاهيخن بدضيقهم واتيفاع عن األميان إ  أمهها

قادهتم واتضبط واتربط اتعايل اتناتج عن اجليخة واترغبة يف احلنيف، وامليزات اتيت متيز هبا 
ته املراسلون واتكقاب االتقحاق لاخليمة اتعسكرخة، يرغم االدعاءات اخلطرية املضللة ما قا

هلا وخرحبون لاإلخطاتيني كبيخل  ،أبن اتعرب اتليبيني خكرهون اإلدايرة اترتكية ون خطاتياإل
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سطويرة أ خطاتيني أبهناي اإلاترو  اتعيائية تلعرب ض، ووصفت تلهكقاير()مدابل تري واحي 
          (295 ، ص.2013يراخت، ) .تركية

 املدسةة ودوسها يف حركة اجلهاد 5. 3

ومن  ،اسقمرت املييرسة زهاء اتست سنوات وهي خترج اتضباط من كل بداع تيبيا
بل  ؛مصراته فدطسالمية، فاملييرسة مل تسقدبل املقييربني من داخل بعض اتيول اتعربية واإل

دخلها وخترج منها االفواج اتكثرية من زتيطن واخلمس وطرابلس واتعزخزخة واتنواحي االيربعة 
بناء اجلنوب اتلييب وشرقه ووسطه، بل امقيت تقضم مقطوعني من أومن  ،وترهونة ومسالته
 1دول عربية.

امليايرس ن اتقييرخب اتذي تلداه قادة اجلهاد يف أرى اتكاتب مصطفي سعي اهلاخن خو 
خاصة من تلدوا  –رجني منها من املقأإذ  ،احلربية كان ته األثر اتواضح يف مسرية اجلهاد

برز املمططني يف احلرب وأكثر مدييرة على اتقنظيم أكانوا من   – اتبياخة يفد اتقعليم اتيخ
، كما حيث ريب(كثرهم على شغل وظيفة ) قومنيان اتسال  احلأتذا فدي تناوب  ،واإلدايرة
دواير عمر املمقاير وجيم سعيون اتسوحيلي على سبيل املثال، وتدي دتلت وقائع أيف 
ثر اتبعيي ملييرسة اتقييرخب اتليبية اتيت على األ ؛حياث املققابعة يف كامل مراحل اجلهاداأل

حتديق ما خنشيه مبيأ   وجعلت من أبرز مهامها ،بيأت لاترتكيز على اترفع من اترو  املعنوخة
 .، ص1980، )اهلاخن على اخلربة احلربية املكقسبة يف ميادخن اتنضال. واعقميت ،اجلهاد
74). 

 
                                                 

وهو جماهي من اجلزائر خترج من مييرسة مصراته احلربية وساهم يف عيخي من املعايرك مع يرمضان  اجلزخري،مثل مصطفي  - 1
 .284مرجع سابق ، ص  املصرايت،انظر علي مصطفي  وسعيون،شقيوي 
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 املدسةة داسةإ 6. 3

وهو من االانضول من قسم  ،اتيوزلاشي ) حممي امني بك (  ترأس املييرسة يف بياخقها     
سنة، وخساعيه املالزم اول ) خاتي( من قسم املشاة، وهو  47وكان عمره حوايل  ،املشاة
كي اخضا وتوىل يرائسة املييرسة بعي ندل اتيوزلاشي حممي امني بك إىل اترائسة اتغربية ضابط تر 

إىل تركيا  يرغم املالزم اول خاتي على اتسفرأض م، تكن املر 1917لاتزاوخة اتغربية سنة 
، 1985) املصرايت،  دايرة املييرسة بعيه اتضابط حممي يرفعتإتقلدي اتعالج، فقوىل 

ضافة إىل عمله مرتمجا ومرافدا إ ،يخر تييرخب صف اتضباط، اتذي كان خشغل م(281.ص
 .ملبعوث اتسلطان إىل ميخنة مصراتة

سطنبول إيرسة ضباط نظاميون خترجوا من كان خشرف على عملية اتقييرخب لامليو 
سسها اتسلطان عبي احلميي اتثاين أاترشيخة أو مييرسة اتعشائر اتيت  سواء من املييرسة

اتعسكرخة اتنظامية إسطنبول، واسقمر هؤالء اتضباط  م، أو من املييرسة1915 -1876
م، بل أن بعض منهم 1921بواب هذه املييرسة سنة أغالق إإىل أن مت  أداء مهامهميف 

ييرسة يف داخل ، فدي شايرك عيد كبري من خرجيي املى ايرتباط حبركة اجلهاد واملداومةبدى عل
نيني أثناء اتثويرة اتفلسطينية سنة ، بل أن بعض منهم تطوع تلدقال إىل جانب اتفلسطيتيبيا

  (100 .، ص2007) غيث،  .1936

 ابملدسةة امللتحقني ونظام الدساةة  7. 3

وقي  ،سلحةويرت مبروير اتزمن وفق تطوير صنع األساتيب اتقييرخب وتطأتدي تنوعت 
ن  أراك واتليبيون على اتسواء، فبعي تواتيفع به إىل االمام اتضباط األ سهم يف هذا اتقطويرأ
ان اتقييرخب قاصرا يف اتغاتب على طوابري املشاة واسقعمال اتسال  اتشمصي اتبسيط  ك
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واتقييرخب على أسلحة أكثر تطويرا  ،ايرتدى إىل ديراسة اتفنون اتعسكرخة املمقلفة ؛كاتبنيقية
وأقوى سأثريا، وقي ويرد يف كقاب سعيون قول املؤتف  ))اقام نويري اتضابط اترتكي مييرسة 

وتنظيم  ست فيها فنون اتقكقيك اتعسكري واطالق اتناير واملباغقةحربية يف مصراتة دير 
 (74 .، ص1980) اهلاخن،  .اتصفوف واخليع املييانية

دوا تل ،كثر من مائيت مقييرب من اتشباب اتلييبأوىل سة يف دفعقها األاسقدبلت امليير 
يي فنأاتضابط عبيهللا   من امثال ،تراكأخيي ضباط أتييرخبهم اتنظري واتعملي على 

دوا حماضرات دخنية وتثديفية على ، وتليربعنيالصل يف حوايل اخلامسة واألوهو تركي ا ،جركس
االسقاذ عبيهللا اتشامي، اتشي  عمر   من امثال ،خيي عناصر تيبية من املشاخ  واتفدهاءأ

 امليساوي، اتشي  عبياترمحن اتفزاين.

فيه  املنقسب على ميى جيرى تلطاتب عني انقسابه تلمييرسة امقحان يروتيد خيقرب  
، كانت اتييراسة تبيأ وميى قييراته اتدقاتية اتيت خقمقع هبا ،اسقعياده تلقييرخب اتعسكري

) املصرايت، . املساء تكون تلقييرخبات اتعسكرخة خوميا من اتساعة اتسابعة صباحا ويف
 (282 .، ص1985

خقلدى  ،ملييرسةنظام اتييراسي لاملييرسة خقطلب ان خبدى املقييرب سنة كاملة داخل او 
ك وخقلدى حماضرات دخنية دايرة املعاير إعلى فنون اتدقال و  اخر عمليآنظري و  افيها جانب

 ،يرخيبجربت اتدائمني على املييرسة على تكثيف برانجمهم اتقيأوتثديفية، تكن اتظروف 
 تلمشايركة يف اتيفاع عن اتوطن. ؛تلو اتيفعاتواالسقعجال بقمرخج اتيفعات 

فصول ديراسية يف  ييرسة اتعيخي من اتعلوم اتعسكرخة اتنظرخة يفخقلدى اتطاتب يف امل
تداء اتييروس اتعملية يف فنون اتدقال إفيقم خالهلا  ؛ما يف اتفرتة املسائيةأ، اتفرتة اتصباحية

فضال  ،اترماخة واملشاة وعمليات اتقديم واتكر واتفر  سلحة مثلواتقييرخب على األ ،املمقلفة
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   .لدي على اتطلبة من مييرسني تيبينيينية اتقثديفية اتيت كانت تعن اتييروس واحملاضرات امل
 (199 .، ص2009) اتدمودي، 

هايل ما اسقطاعوا من مساعيات الزمة من مداعي وخرائط واسلحة، تدي قيم األ
رى، إىل جانب اتييروس خاتفده واتنحو واتعلوم اتيخنية األفانقظمت املييرسة تييرس علوم 

وما خبعث على يرو  املداومة  ،سالميةاء على اتبطوالت اإلضو تديت األأاتعسكرخة، ف
واتفروسية بني اتطلبة اتيايرسني هبا، وقي ديرس هبذه املييرسة اتعيخي من املييرسني االكفاء 
سواء يف اتعلوم املينية أو االدبية، ففي اتلغة اتعربية واتيخن ديرس كل من  اتشي  عمر 

 أفنيي جركس وهو قاذ عبيهللا اتشامي، عبيهللاامليساوي، اتشي  عبياترمحن اتفزاين، االس
 (100 .، ص2007) غيث،  صل.مييرس تركي األ

وكان اتطليان على أمت اسقعياد تلهجوم، فجهزوا جيشا عظيما  1917دخلت سنة 
 لاتدرب ،يف اجليخية 1917خناخر  16بديادة اجلنرال التيد، وهجموا على اجملاهيخن خوم 

كثر بديادة اجلنرال كسانيس من جهة أعادوا اتكرة بدوة أمايرس من بئر أبوعجيله .... ويف 
يأ اتطليان اهلجوم من انحييت طرابلس ب 1917طرابلس ..... ويف سبقمرب ووجهقه  ،زوايرة
وغريها من املعايرك اتيت اجربت اتدائمني عليها اىل ،  (299، ص.2004) اتززاوي،  وزوايرة

ات على عجل تلمشايركة يف اتيفاع عن تكثيف برانمج اتقييرخب من اجل خترخج اتيفع
 اتوطن. 

جربت اتدائمني على املييرسة تكثيف برامج اتقييرخب من أيرغم اتظروف احمليطة واتيت 
ليات اتعسكرخة تليفاع عن تلمشايركة وقيادة اتعم ،اجل االسراع يف خترخج امللقحدني هبا

ففي حني اتقحق لاتيفعة  ياقية،متيزت بييرجات عاتية من االنضباطية واملصا هنأال إاتوطن، 
 وىل ما خزخي عن مائيت مقييرب خترج منهم مثانون ضابطا .األ
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ووزعوا فعال على جبهات  ،خترج عيد وافر من ضباط املييان من هذه املييرسة احمللية
 اتقييرخب تلمسامهة يف معايرك من  مفوير فراغه وا إتيها ذهباجلبهات اتيت اتدقال، كان من 

سواين بن ايدم، سييي بالل، جنزوير، عشيبه، اتزاوخة اتغربية، زوايره،  اخلمس، املرقب، تبية،
 (86 .، ص1985)املصرايت، ايرخنه..اخل. 

خطايل، حيث اتغزو اإل كان هلؤالء اخلرجيني دوير لايرز يف قيادة املعايرك واجلهاد ضي
تعلموا فيها فنون اتدقال واحلرب، وكان دويرهم واضحا يف معايرك اخلمس واملرقب وتبية 
وسواين بن أيدم وسييي بالل وجنزوير وعشيبة واتزاوخة اتغربية  وزوايرة وغريها من املعايرك اتيت 

 .، ص1985) املصرايت،  شايركوا فيها، وكان من بينهم اتبطل اتشهيي سعيون اتسوحيلي
، من اوائل من خترج من تلك املييرسةن سعيون أ، واتذي خرى اتباحث د. فرج جنم (9

هبذه  ، حيث اوىل اهقمام لاتغ(69 .ص ،2013)جنم،  تية املمنهجةوتعلم اتفنون اتدقا
عيان وشيوخ ىل املقصرفيات واألإيرسل اترسائل واتربقيات أموير فاملييرسة بعي توتيه زمام األ

  ،إليرسال املقطوعني واجملنيخن تلقييرخب يف املييرسة ؛واتزعماء يف كل ايرجاء تيبيا اتدبائل
يف كقابه يرمضان اتسوحيلي اتبطل اتلييب اتشهري  وخدول اتباحث حممي مسعود فشيكه

فدي  ؛يرسة غري اتطوخلة وظروفها احلربيةعلى اترغم من حياة املي" بكفاحه ضي اتطليان
سلحة اخلفيفة فادهتم بكيفية اسقعمال األأ ،عطت تلمجاهيخن جمموعة قيمة من خرجييهاأ

، واتنظم اتعامة تلحياة تدقال اتعصري، وديربقهم على اتكر واتفر أبساتيب اواملقوسطة واتثديلة
 .(138 .، ص1974) افشيكه،  "اتعسكرخة

إذ جعل  ،ن عبدرخقه جتلت يف اخقيايره يف االجراءات احلربيةأ وخرى نفس اتكاتب
ممن خترجوا من  هلا، خصحبه بعض اتضباط ؤاجبهة، واخقاير تكل حملة يرئيسا كفقائيا تل

كة املقطوعني اجلهادخة، وترتيب اتصفوف احلربية املييرسة اتعسكرخة مبصراته، تقنظيم حر 
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) افشيكه،  .موير واملهمات اتضرويرخةذتك من األلاألجنحة اتيمىن واتيسرى واتدلب، وغري 
 (266 .، ص1974

املعركة، ودخلت اتدوات املنقصرة خسرت احلكومة اتعثمانية  1918يف سنة 
ن وحيها بال سني أو مليياصبحت اتبالد هنا يف اأسطنبول وضاعت عاصمة اخلالفة، و إ

عاانت االققصادخة، فلم خعي جيي املناضلون سواء من اتناحية اتسياسية أو اإل ،معونة خايرجية
 ميادات اتذخرية إاصة اتيت كانت ترسل هلم شئيا من اتغو 

فرباخر  26بعي تديم اتعيو نقيجة  اتفايرق يف اتعيد واتعية، دخلوا مصراته بقايرخ   
 ،ها وما حوهلا قي نز  عنها سكاهناو سة واتنصف مساء، وقي وجيم اتساعة اخلام1923

وهكذا سدطت مصراته " رسياين يف كقاب حنو فزان قائالوفايرغة من كل شيء، وخعلق غ
أكرب مركز من مراكز نشاط اتثواير، ودعاخقهم اتسياسية، مدر أيركان حرب اتزعيم يرمضان 

   .(287 .، ص1974 ) افشيكه،" قيوي، واملدر اترمسي تلجمهويرخةاتش

 متةاخلا. 4

 ،خطايلعب اتلييب خالل فرتة االحقالل اإليرغم اتظروف اتصعبة اتيت كان مير هبا اتش
 ،ت املقاحة واملمكنةوقي سمروا كل االمكانيا ،مل تقوقف مساعي اجملاهيخن ملداومة احملقل

هة عيو خفوقهم واجتلرفع من املسقوى اتدقايل وقيادة اتعمليات اتعسكرخة مل وبيتوا اجلهي
تديادة اتعمليات  ؛تقمرخج اتضباط عسكرخةحيث متكنوا من افققا  مييرسة ، عقاد وعية

، ومن ن هلا دوير كبري يف ساحات املعايرككا  ،اتعسكرخة وفق اساتيب علمية عسكرخة حمرتفة
  التيةتوصل اتباحث إىل اتنقائج ا، نشأة املييرسة عراض اتيرخ  واسبابخالل اسق
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  من بينها ،سبابحبرخة تدواهتا نقيجة تعيد من األ هنا جمرد نزهةأاتيا كانت تعقدي اخط -
 املسقوى االققصادي واتظروف اتصعبة اتيت كان خعيشها املواطنني اتليبيون . 

هبا ضي اتشعب يف حر  -يف تلك اتفرتة  –سلحة نواع األأث خطاتيا احيإاسقميمت  -
 يف املعايرك .ول دوتة تسقميم اتسال  اجلوي أاتلييب، حيث تعقرب 

هنا أاال  ؛مكانيات واتظروف املعيشية اتصعبة ايل كان خعيشها اتليبيونيرغم قلة اإل -
 وجيت مداومة عنيفة من اتسكان، قيموا فيها تضحيات جسام ملداومة املسقعمر .

واتذي تعب فيه  -كان تالنقصاير اتكبري اتيي حدده اجملاهيون يف معركة اتدرضابية  -
حساس قيادات اجملاهيخن أبمهية إدوير لاتغ يف  - لايرزا اتقمطيط اتعسكري دويرا

 .عيادهم فنيا وعسكرايأ

متيزت اتعدلية اتليبية  ؛شعوب املنطدة ترزخ حتت االحقالل يف اتوقت اتيت كانت فيه -
ن خكون اتنضال وفدا تربامج علمية وعسكرخة، فهي عدلية يف اسقشعايرها أب اجلهادخة

 فذة لاتنسبة توققها واتيرخيها.

مهيقها ألواملعرفة  ،كان نقيجة الهقمام اتدادة  ؛ا  املييرسة اتعسكرخة يف حتديق أهيافهاجن -
 ومسانية املواطنني ودعمهم هلا .

اتعيخي من اتضباط واتدادة اتعسكرخون اتيخن كان هلم دوير  عسكرخةخرجت املييرسة ات -
 لايرز يف قيادة معايرك اجلهاد.

وامر، واخلطط اتعسكرخة مبهايرة قنفيذ األلاالسقجابة تعسكرخة متيز خرجيي املييرسة ات -
 واققياير، وتوزعوا على كامل اترتاب اتلييب حيث شايركوا يف معظم املعايرك .
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 قائمة المراجع

 . منشويرات اجلملنبعاث أمة وسدوط دوتةاتيبيا (، 2003محي )أ بن حليم، مصطفي

 .ة   اتزبري اتطيب(، داير اتفرجاين) ترمج .انبثاق تيبيا(. 2013، جون، ) ختاير 

حممي عبي  )ترمجة  .1912يبيا من داخل معسكرات اجلهاد يف ت(. 1983) جويرجيرميون، 
 املنشأة اتعامة تلنشر واتقوزخع واإلعالن. .2(. ط اتكر:م اتوايف

. داير املياير 4ط. بطال يف طرابلس اتغربجهاد األ(. 2004محي )أتزاوي، اتطاهر ا
 .سالمياإل

(. احلياة اتثدافية يف ميخنة مصراتة خالل فرتة االحقالل 2007) غيث، عبي احلكيم صاحل
   داب جامعة مصراتة . ة اآل. كلياإلخطايل

 . داير ومكقبة اتشعب.مصراتة امليخنة اجملاهية(. 2007تديب، شعبان علي)ا

ثرها على حركة اجلهاد يف حكومة مصراتة اتوطنية وأ(.2009) بوعجيلةأاتدمودي، مراد 
 . مكقبة اتزحف االخضر.تيبيا

 . اتياير اتعربية تلكقاب.اتقايرخ  اتلييب فصول يف(. 1982)  اتكيب، جنم اتيخن غاتب

 .. داير املناير تلطباعةة(. اتيب يرمضان اتسوحيلي سرية خمقصر 2013) مامي، هاين

يء عن حياته ش اجلزائري اجملاهي املرحوم احلاج مصطفي  (.1986) حممي ميالد مبايرك،
  .7اتعيد  .مركز جهاد اتليبيني تلييراسات اتقايرخيية، جملة اتشهيي وجهاده. 

دايرة اتعامة بوزايرة اتقعليم . اإلتيبيا بني املاضي واحلاضر(. 1961حممود، حسن سليمان، ) 
 اتعايل.
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سعيون اتبطل اتشهيي صفحة من نضال اتشعب (. 1985املصرايت، علي مصطفي.)
 املنشأة اتعامة تلنشر واتقوزخع واإلعالن. .اتليبيب

، إعياد 42، موسوعة يرواايت اجلهاد يرقم 350.  4مدابلة مع ابراهيم حممي شنينه، ق 
، ص 2، ج 2002بشري اتزواوي، مركز جهاد اتليبيني تلييراسات اتقايرخيية، علي 
   عن مراد أبوعجيلة اتدمودي، مرجع سابق.35

. 1969 -1911حماضرات يف اتيرخ  تيبيا املعاصر  (. 2018، فنحي حسن ) نصاير
 كادميية اتليبية مصراتة.األ

 .مطبعة براس طبلبة.ثر اتعامل اتيخد يف اجلهاد اتلييبأ (.1980اهلاخن، مصطفي سعي ) 
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