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ملخص البحث:

خقناول هذا اتبحث ديراسة اتيرخيية ملوضوع األوضاع اتسياسية واإلدايرخة يف إقليم فزان ما بني
عام (1951-1943م) ،حيث احقلت فرنسا فزان ما بني 1941و1943م ،ابتقنسيق
مع برخطانيا اتيت احقلت هي األخرى إقليمي برقة طرابلس ،فأصبحت تيبيا حتث ثالث
إدايرات عسكرخة ،األوىل واتثانية برخطانية ،إحيامها يف برقة واتثانية يف طرابلس ،واإلدايرة
اتثاتثة فرنسية يف فزان .عميت اإلدايرة اتعسكرخة اتفرنسية منذ اسقدرايرها يف فزان إىل إعادة
هيكلة اإلقليم ،إدايراي وجغرافيا ،من خالل تنظيم املناطق اتقابعة ته وتدسيمه إىل أجزاء
جغرافية مقعيدة .ومن أجل إقامة كيان ضعيف خعقمي على فرنسا وال خسقطيع االنفكاك
عنه عملت فرنسا على تفكيك عالقاته مع حميطة اتدرخب واتبعيي وحماصرته وعزته ،جغرافيا
وسياسيا عن إقليمي طرابلس وبرقة خللق وضع سياسي إدايري من شأنه إحياث اتقكامل يف
خمقلف جوانب احلياة يف فزان مع مسقعمراهتا يف تونس واجلزائر .وبعي صيوير قراير اسقدالل
تيبيا اتصادير عن هيئة األمم املقحية يف  21نوفمرب تقصبح تيبيا بذتك دوتة مسقدلة ذات
سيادة مكونة من برقة وطرابلس وفزان.سايرعت فرنسا إىل تكوخن ما خسمى ابتنظام االنقدايل
بعي أشهر قليلة من صيوير اتدراير وكان ذتك عام 1950م ،وقي حرص هذا اتنظام
االنقدايل على اخقياير قوى قبلية حملية وحماوتة تشرخكها يف اتسلطة حىت وان كان ذتك
شكليا إلطاتة بدائها يف فزان.

الكلمات املفتاحية :اإلدايرة اتفرنسية ،فزان  ،اتنظام االنقدايل.
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Abstract
This research undertakes a historical study of the issue of the Fezzan
region under the French occupation from (1943-1951A), where France
occupied Fezzan from 1941 to 1943 A.D., in coordination with
Britain, which also occupied Cyrenaica and Tripoli. Therefore, Libya
was urging three military administrations. The first and the second
were British. One in Cyrenaica and the other in Tripoli whereas the
third administration was French in Fezzan. The French military
administration, since its stability in Fezzan, proceeded to restructure
the region, administratively and geographically, by organizing its
regions and dividing it into multiple geographical parts. In order to
establish a weak entity that mainly depends on France and cannot
separate from it. France worked to dismantle its relations with the
surrounding near and far. This is to besiege it and isolate it,
geographically and politically, from the regions of Tripoli and
Cyrenaica. In fact, this step is to create an administrative political
situation that would bring about integration in various aspects of life
in Fezzan with its colonies in Tunisia and Algeria. After the issuance
of the independence decision of Libya issued by the United Nations
on November 21, Libya became an independent and sovereign state
consisting of Cyrenaica, Tripoli and Fezzan. France rushed to form the
so-called transitional system a few months after the issuance of the
decision. That was in 1950, and this transitional system was keen to
choose local tribal forces and try to involve them in power, even if this
was formal to prolong their stay in Fezzan.
Keywords: French administration, Fezzan, transitional system.
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 .1املقدمة:

انيتعت احلرب اتعاملية اتثانية (1945 -1939م) ،ودخل اجلنوب اتلييب واملنطدة

كلها حتت ظروف جيخية ،متثلت ابنضمام إخطاتيا إىل املانيا ضي احللفاء ، 1كما أن فرنسا
كانت قي سدطت أمام تديم اجليوش األملانية يف خونيو 1940م .وترتب على ذتك قيام
حكومة فرنسا مواتية ألملانيا عرفت ابسم حكومة فيشي. 2
كان تظهوير شايرل دخغول (1970-1890م) وتكوخنه حلكومة فرنسا احلرة
3واعرتاف اتيول األويروبية به ممثال تفرنسا أثره على األوضاع اتسياسية يف فزان ،فدي أعلن
دخغول يف 27اغسطس1940م أن تشاد منوذجاً حيقذي به يف اإلمرباطويرخة اتفرنسية،
وأصبح اتطرخق إىل فزان مفقوحا؛حيث اختذ من تشاد ندطة االنطالق يف اهلجوم على
إخطاتيا يف فزان،مث حتول هذا االحقالل إىل حديدة عنيما عني اجلنرال توكلريك (-1902
1947م) قائيا تقلك اتدوات ،اتيت انطلدت من فويرت المي يف تشاد ملهامجة فزان.
بيأت هذه اتدوات مبهامجة اتكفرة ومت احقالهلا يف  15مايرس1941م ،وسامهت
قوات برخطانية يف احقالهلا .وألمهيقها ابتنسبة تلدوات اتربخطانية يف برقة،حيث خالف بني
 1خضم احملوير املانيا واخطاتيا واتياابن ،واحللفاء هم فرنسا وبرخطانيا ويروسيا واتوالايت املقحية االمرخكية.
 2حكومة فيشي اسقمرت بني خوتيو  1940سبقمرب  ،1944وقي خلفت اجلمهويرخة اتثاتثة وأعلن قيام حكومقها
املايرشال فيليب بيقان وذتك عدب سدوط فرنسا بيي أملانيا اتنازخة خالل احلرب اتعاملية اتثانية ،وانقخبت تلك
احلكومة من قبل اجلمعية اتوطنية اتفرنسية بقايرخ  10خوتيو  1940مع منحها صالحيات واسعة تبيقان كرئيسا
تلحكومة.للمزيد راجع :ديغول،1964،ص.54
 3حكومة فرنسا احلرة هي حكومة املنفى اتفرنسية بديادة شايرل دخغول وقواهتا اتعسكرخة اتيت حايربت أثناء انيالع
احلرب اتعاملية اتثانية ،واسقمرت يف اتدقال ضي دول احملوير ابعقبايرها دوتةً حليفةً حىت بعي سدوط فرنسا .أتسست
هذه احلكومة يف تنين يف خونيو عام  ،1940مث نظمت ودعمت املداومة اتفرنسية يف األيراضي اتفرنسية اتدابعة
فضال عن إيرسائها ملوطئ قيم يف اتعيخي من املسقعمرات اتفرنسية يف أفرخديا .تلمزخي يراجع
حتت االحقاللً ،
دخغول،1964،ص.94
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

108

جملة كلية اآلداب -العدد  ،17يونيو 2021

األوضاع السياسية واإلدارية يف إقليم فزان

________________________________________________________

اإلجنليز واتفرنسيني بعي احقالهلا .وأخرياً مت حل اخلالف حول اتكفرة ابتفاق عدي بني قيادة
اتشرق األوسط وبني دجيول ،وذتك أبن تقمركز حامية فرنسية برخطانية مشرتكة يف اتكفرة،
وخرفع اتعلمان اتفرنسي واإلجنليزي فيها حىت تقم تسوخة اتصلح.
بيأت اتديادة اتفرنسية خطوهتا اتقاتية تلقديم حنو فزان؛ اهليف اترئيسي من اهلجوم
اتفرنسي على اجلنوب اتلييب ،وهو اهلجوم اتذي تزامن مع اهلجوم اتربخطاين على طرابلس.
بيأ اهلجوم اتفرنسي على فزان يف  22دخسمرب 1942م ،ومنذ مطلع عام 1943م بيأت
اتفوضى تيب يف اتدوات اإلخطاتية املقمركزة يف فزان ،واسقطاعت اتدوات اتفرنسية احقالل
مجيع فزان مابني كانون االول  1942وكانون اتثاين 1943م ،وأما غات فدي حتدق
احقالهلا  24خناخر1943م .وغيامس مت احقالهلا يف  26خناخر يف اتعام نفسه.
أصبحت تيبيا يف هناخة خناخر1943م مدسمة إىل ثالث إدايرات عسكرخة هي إدايرة
برقة ،وإدايرة طرابلس ،وإدايرة فزان،أصبحت االخرية حتت اإلدايرة اتفرنسية .وتوتت برخطانيا
اإلقليمني األوتني على أساس إدايرتني منفصلقني،ابسقثناء واحات غيامس وديرج وسيناون
على احلي اتقونسي ،اتيت ظلت حتت اإلدايرة اتفرنسية يف فزان.

 1.1مشكلة البحث وأمهيته:

إن حم ووير إشووكاتية اتبحووث خوويوير حووول س و ال يرئيسووي وهووو كيووف واجهووت اتنخبووة
اتسياسية يف إقليم فزان سياسة فرنسا يف تدسيم اإلقليم وعزته عن بدية أقاتيم تيبيوا ،وموا أمهيوة
اتوويوير اتووذي تعبوووة يف مداومووة االسووقعماير اتفرنسووي ،وهوول اسووقطاعت هووذه اتنخبووة أن تفوور
اسورتاتيجيقها اتكفاحيوة وتقغلوب علوى اتسياسوة اتفرنسوية يف عوزل اإلقلويم واخليوايرات اتفيييراتيوة
واخلالفات اتدبلية من أجل االسقدالل؟
وتكمن أمهية اتبحوث يف أن إقلويم فوزان انفورد عون إقليموي طورابلس وبرقوة بوجوود إدايرة
أجنبيووة م ققووه اخقلفووت عوون إدايرة اإلقليموني اآلخورخن اتلووذخن خضووعا تووجندايرة اإلجنليزخووة ،واتوويت
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ختقلووف سياسووقها يف مسووقعمراهتا عوون سياسووة فرنسووا فأصووبح اإلقلوويم األكثوور أتث ورا وأتث وريا موون
هووذه اتسياسووة عوون أقوواتيم تيبيووا األخوورى .وموون أجوول ديراسووة موضوووع اإلدايرة اتفرنسووية يف إقلوويم
فزان مون جوانبهوا اتسياسوية واإلدايرخوة جواء اخقيوايرمل ملوضووع "األوضواع اتسياسوية واإلدايرخوة يف
إقليم فزان" وتعل من األسباب األخرى اتيت دعقين ملواصلة اتبحث يف هذا املوضوع أذكر
 أمهية املوضوع يف كشف جانب مهم من اتيرخ فزان هذا اإلقليم اتذي كانت ته مكانهابيرزة يف اهقمامات فرنسا إذ جعلت منه قاعية مقديمة تربط واتمني مسقعمراهتا يف
أفرخديا اتغربية وجنوب اتصحراء مع مشال أفرخديا تقأمني معرب جوي آمن هلا.
 نييرة األقالم اجلادة اتيت تناوتت هذا اجلانب اتغامض من اتيرخ فزان ،فقايرخ فزانعموما ال زال مطموسا ومغيبا ومل خنل نصيبه من اتييرس واتقوثيق .
 جيتية األسئلة اتيت خطرحها هذا املوضوع بني اتباحثني واملهقمني بييراسة هذه املرحلةمن مراحل اتيرخ تيبيا املعاصر يف أثر هذه األوضاع على تطوير األحياث اتسياسية
واتيسقويرخة يف تيبيا بعي صيوير قراير اسقدالهلا من قبل اجلمعية اتعامة تألمم املقحية يف
 21نوفمرب 1949م.

 2.1أسئلة البحث:

وإن كان املوضوع خقضمن كثري من اإلشكاتيات وخقطلب مجلة أسئلة مازاتت عاتدة
يف ذهن اتباحثني فإننا سنحاول اترتكيز على طرح األسئلة اجلزئية اآلتية ما هي األوضاع
اتسياسية اتيت كانت عليها فزان منذ احقالل اتفرنسيني هلا يف خناخر1943وحىت وصول جلنة
اتقحديق اتيوتية إتيها يف منقصف شهر أبرخل 1948م؟وما هو يرأي جلنة اتقحديق اترابعية
فيما مسعقه ويرأته يف فزان وما هي انطباعاهتا عن اإلقليم وسكانه؟ وهل كان تلسياسة اتيت
اتبعقها فرنسا يف فزان أتثريها على االجتاهات اتسياسية تلسكان واإلقليم على حي سواء ؟

 3.1أهداف البحث وحدوده:

إن اهليف اتذي تقوخاه هذه اتييراسة هو اترتكيز على تلك األحياث املرتبطة بقايرخ
إقليم فزان زمن اإلدايرة اتفرنسية من خالل يرصي كل أبعادها اتقايرخيية ،واتقعمق يف حتليل
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

110

جملة كلية اآلداب -العدد  ،17يونيو 2021

األوضاع السياسية واإلدارية يف إقليم فزان

________________________________________________________

األوضاع اتسياسية واإلدايرخة تجنقليم،وترمبا توفر هذه اتييراسة حال نشرها عمال مرجعيا ميكن
أن خعود إتيه سائر املهقمني بقايرخ فزان من طالب وابحثني .وقي مت حتيخي اإلطاير اتزمين
تلبحث بياخة اإلدايرة اتفرنسية يف تيبيا خناخر1943م وحىت إعالن االسقدالل عام 1951م.

 .2املنهج واإلجراءات:

وتجنجابة عن اإلشكاتية املطروحة اعقميمل على املنهج اتقايرخيي اتوصفي اتقحليلي
واتناقي (ضمنيا) ،وتيايرسة املوضوع قمنا بقدسيمه إىل
 فزان بعي االحقالل. اتنشاط اتسياسي يف فزان. جلنة اتقحديق اترابعية يف فزان. -سياسة فرنسا يف فزان بعي صيوير قراير اسقدالل تيبيا.

 .3فزان بعد االحتالل:

حكمت فرنسا إقليم فزان حكما عسكراي مباشرا مسقمية أصوته من اتنظم اإلدايرخة

اتفرنسية املقبعة يف تونس واجلزائر مع احقفاظها ببعض مظاهر اتنظام اإلخطايل اتسابق غري
املكقمل اتدائم على امليخرايت  ،وقي وضع هذا اتقنظيم حتت سلطة اتعميي (دوالنج) اتذي
عني حاكما عسكراي تفزان (اتعامل،2019 ،ص.)58
وقس وومت اتسلطات اتفرنسية اإلقليم إىل ثالث مناطق إدايرخة وهي
 .1فزان :حيكمها حاكم عسكري خعينه وزخر اتياخلية اتفرنسي ابالتفاق مع وزخر احلربية
اتفرنسي وخرأس اتدوة اتعسكرخة ابإلضافة إىل مس وتيقه اإلدايرخة وخرتبط ابحلاكم اتعام
ابجلزائر ،وكان هذا احلاكم خكلف بوضع امليزانية وتسري االققصاد ،وحفظ اتنظام اتعام،
وخساعيه ثالثة ضباط تلشئون اإلسالمية .وتضم ثالث مناطق أو مقصرفيات وهي
 الشاطىء :وتشمل ميخرايت براك ،املدايرحة ،و احلساونة برقن ،وإديري.https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 سبها :وتشمل ميخرايت سبها ،وبنت بيوة ،وأوابيري ،ومييرخيت ،اتطوايرق اترحل"أويراغن" واتطوايرق اترحل "أمنغهاساتن".1
 مرزق :قسمت مرزق إىل ميخرايت مرزق ،و ادي عقبة ،وتراغن ،وأم األيرانب ،واتدطرون ،وجتمع اتقبو اترحل(اتشنيطي،1951،ص.)171
 .2غات :كانت قبل االحقالل اتفرنسي تقبع اتدطرون سياسياً مث ضمقها اتسلطات
اتفرنسية يف دخسمرب 1943م إىل ميخنة جانت اتيت كانت حتت احلكم اتفرنسي مث
أحلدت إبدايرة جنوب اتصحراء اجلزائرخة اتعسكرخة ،وبذتك تكون غات قي فصلت عن
فزان ،وأصبح هلا مركز سياسي خاص (بروشني ،1988 ،ص.)239
 .3غدامس :كانت اتبعة تطرابلس ،وتكن عدب االحقالل اتفرنسي مباشرة فصلت عنها،
حيث احلدت ابجلنوب اتقونسي حبجة اتضرويرايت اإلدايرخة ،وأصبح خيخرها حاكم حملي
ته اتسلطة اإلدايرخة واتعسكرخة وخقبع احلاكم اتعسكري ملناطق اجلنوب اتقونسي ومركزه
يف قابس(خوشع،د.ت،ص.)133
ني على يرأس كل منطدة من هذه املناطق حاكم فرنسي جيمع بني اتسلطقني
ُ
وعِّ ن
اتعسكرخة واملينية(اتعداد، 1970،ص .)57واملالحظ هنا حرص اإلدايرة اتفرنسية على
فصل غات وغيامس من إقليم فزان وإحلاقها ابتديادة اتعسكرخة يف جنوب تونس أو جنوب
اجلزائر ،وهذا خوضح املطامع اتفرنسية اتديمية يف هاتني امليخنقني ،ويرغبة فرنسا يف ضمها
بشكل هنائي إىل األيراضي اخلاضعة هلا يف تونس واجلزائر يف تسوخة سياسية حترمها من
اتسيطرة على فزان وتوال أن وجود اتفرنسيني هناك كان خسقمي من اتفاق خاص مع برخطانيا
فلرمبا عمل ه الء على اققطاعها من تيبيا.
 1ملعرفة املزخي عن تركيبة قبائل اتطوايرق يراجع اتيايل ،2006،ص.332 -25
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وكاسقمراير تلوضع اتسابق ،قامت فرنسا بقعيني عيد من األهايل يف اتوظائف
اإلدايرخة املخقلفة واحلديدة أن اإلدايرة اتفرنسية يف فزان كانت فرنسية حبقة ،ومل تسقعن
ابملواطنني بدصي االسقعانة هبم يف تثبيت وضعها يف اإلقليم فحسب ،وتكن إلدامة هذه
اتسيطرة عرب خيمات ه الء املوظفني اتذخن حيظون مبكانة كبرية داخل كياملهتم االجقماعية
ومناطدهم اجلغرافية اتذخن أبيوا اسقعيادا تلقعاون معها .وكان جلوء فرنسا تالسقعانة هب الء
املواطنني إجراءً حقمياً ،وإال فكيف تسيطر على منطدة شاسعة مرتامية األطراف وعصبيات
ونسيج اجقماعي خصعب اخرتاقه من اخلايرج إال ابألدوات االسقعمايرخة؟ فلم خكن أمام
فرنسا إال االسقعانة جبزء من اترتكيبة االجقماعية اتدبلية وإدخاته يف املنظومة اإلدايرخة
(اتشنيطي ،1951 ،ص )183اتيت كانت تقكون من سلطة تنفيذخة تقمثل فيما خلي
 حاكم عسكري (فرنسي) وكان من مهامه حفظ اتنظام اتعام ،وتسيري االققصادخةووضع ميزانية اإلقليم ،وخساعيه يف ذتك ملئباً فرنسياً أخضا.

 امليخر وهو اتذي خيخر جمموعة من اتدرى املسقدرة واتدبائل اترحل ،وتشمل صالحياتهاتبت يف اتدضااي اجلنائية.
جباخة اتضرائب ،واملسائل اتفنية واتقنظيم اتعام ،و ّ

 مت تعيني شي على كل قرخة وقبيلة املنقخبني من قبل األهايل اتذخن عملوا يرؤساء توبعضاتوحوويات اإلدايرخووة دون أن خكون ووا موووظفني يرمسيووني يف اإلدايرة ،بينمووا منح ووا يرواتووب موون
قبل اتسلطة اتفرنسية.
 أعادت فرنسا منصب املقصرف اتذي كان موجوداً قبل جميء اإلخطاتيني وهي وظيفةعثمانية ختقص جبمع األموال واتغرامات وحده يف فض املنازعات اتدبلية كوسيط من
قبل احلكومة اتفرنسية وته سلطة مينية على اإلدايرة اتقابعة هلا.
 ويف عام 1945م أنشئت وظيفة إدايرخة مقوسطة بني امليخرخن واإلدايرة اتفرنسية وهيوظيفة اتداضي اتذي خراقب وخنسق نشاط امليخرخن يف كل منطدة.
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 نظام اجلماعة وهو نظاماً كان معموالً به يف عهي األتراك وهو قائم على اجقماع يرؤساءاتدبائل يف مناطق متركز اتسكان تفض املنازعات ،وته سطوة اجقماعية ال تداوم ألنه
نظام تشرخعي تنفيذي قضائي (اتعامل ،2019،ص.)59
ومما ال شك فيه أ ّن طول فرتة حكم اإلدايرة اتعسكرخة إلقليم فزان -1943
1951م حاوتت اتسلطات اتفرنسية جاهية االنفراد بشكل كامل يف حكم فزان ،ومل
تسمح تلدوى احمللية ابملشايركة يف احلكم – وإن مسحت من خالل اتنظام اإلدايري اتسابق
يف إطاير اتسلطة اتفرنسية – فدي كانت أتمل من خالل هذه اتسيطرة إقامة منطدة عازتة يف
إقليم فزان هبيف أتمني حيودها يف كل من اجلزائر وتونس وتشاد واتنيجر 1هلذا اتسبب
حاوتت فرنسا جاهية إفشال أي مشروع من شأنه منح تيبيا اسقدالهلا يف احملافل اتيوتية
كما سنرى الحدا.

 .4النشاط السياسي يف فزان:

أمجعت بعض املصادير اتقايرخيية ان اجلماعات اتسياسية يف فزان يف عهي اإلدايرة

اتفرنسية قليلة وغري منظمة ،واتقفكري اجلمعي يف فزان ظل تفكريا حمليا ضيق األفق يف أغلب
األحيان،وذهبت أخضا إىل وصف اتفزانيني أبهنم مل خكونوا ابتنضج واتوعي اتسياسي
املطلوب إلديراك ما خيوير حوهلم وحول مصريهم .وابتقايل مل تنشأ أحزاب سياسية أو هيئات
ثدافية واجقماعية ،وإن وجيت به هيئات األخوة اتيخنية ،وقي ادعت اتسلطات اتفرنسية
أبهنا مل متنع تكوخن األحزاب اتسياسية أو اتنداابت يف فزان إال أن أحي من اتسكان مل

 1تلمزخي حول هذا املوضوع يراجع
Rapporte de l'Ambassadeur de France Gouverneur Générale de
l'Algérie; sur la Conférence interministérielle sur le statut du Fazzan,
le 28. Février; 1947, dossier n° 35, Doc n° 46, K166-3, A.M.A .
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خقديم بطلب ملثل ذتك ،وقي فسر احلاكم اتعسكري ذتك أبنه يراجع تفدر اتسكان ،وعيم
وجود وقت تيخهم تالشقغال ابتسياسة؛ بسبب كي أهل فزان يف اتعمل وأن األفق اتسياسي
تلمزايرعني املسقدرخن واترعاة اترحل شيخي اتضيق ،وإهنم متسكوا ابإلدايرة اتفرنسية بسبب
اتظروف املعيشية واتصحية اتسيئة يف اإلقليم (زايدة ،1958،ص.)52
تذتك ،فإن اتشرح اتذي قيمه احلاكم اتعسكري واتذي خ كي فيه على عيم وجود
تنظيمات سياسية يف فزان ،إن هذا اتدول ال خبيو يل منطديا ألن احلاكم اتفرنسي أيراد أن
خربير فدط سياسة فرنسا يف إحكام سيطرهتا على إقليم فزان زاعما أبن أهل اإلقليم غري
م هلني إلدايرة أنفسهم أبنفسهم وأن اتبالد ابتقايل الزاتت يف حاجة إىل اإلدايرة اتفرنسية
حىت خقم هتيئة اتسكان بعي فرتة طوخلة حلكم أنفسهم وهذا ما عرب عنه حاكم فزان صراحا
بعي زاييرة اتلجنة اترابعية تفزان فيما بعي ،وتكن ميكن اتقفكري يف أن من أهم أسباب تيين
اتنشاط اتسياسي يف فزان يراجع إىل
-1تعمي اإلدايرة اتفرنسية تعزل اإلقليم عن مساير اتكفاح اتوطين ،وخشهي على ذتك إقراير
تراخيص يرمسية تلقندل داخل اإلقليم وخايرجه ومنع اتسفر إىل إقليمي طرابلس وبرقة ومراقبة
اإلعالم واتصحافة.
-2اتظروف االققصادخة واالجقماعية املقمثلة يف اتفدر واألمية ،وتشقت اتسكان يف جماميع
سكانية قليلة ومقباعية(اتعامل،2019 ،ص.)71
-3سياسة اتدمع اتفرنسية حيث ان اتسلطات اتفرنسية قي نفذت حكم اإلعيام يف حوايل
( )150شخصا خنقمون إىل خمقلف اجلهات واتشرائح االجقماعية ،مبجرد أن خقبادير إىل
ذهنهم ،أن تيخهم نزعة وطنية أو ميلكون سالحا.
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-4اتيعاخة اتفرنسية اتيت بيأت اإلدايرة اتفرنسية يف تطبيدها ،ابسقديام عشرات من اخلرباء
واملسقشرقني ممن كسبوا خربة يف اتش ون اتعربية واإلسالمية ،وخقحيثون اتلغة اتعربية بطالقة،
وسبق هلم اتعمل يف تونس واجلزائر واملغرب ،تزاييرة مناطق فزان املخقلفة تنشر أفكاير مفادها
أن فرنسا سقبدى تقطوخر اإلقليم ،تيصبح مثل اجلزائر وتونس كما كانوا خروجون بني
اتسكان،أنه سقشق اتطرق ،وتفقح امليايرس وتطوير اتزيراعة وتنقعش اتقجايرة ،وأن مسقدبل
اإلقليم خكمن يف االيرتباط بفرنسا ،وتيس بطرابلس وال ابجلامعة اتعربية اتيت كان قي أعلن
عن قيامها يف مايرس 1945م ،وكانوا خشككون يف اجلامعة اتعربية ،وأنه ال جيوى منها
وأن اجلامعة تن تفيي فزان بشي ألهنا أتسست إبخعاز من اإلجنليز.
وعلى أثر هذه اتيعاخة اتفرنسية اخلطرية وظهوير اتنوااي احلديدية تفرنسا ،نشطت
اتدوى اتوطنية يف كامل املنطدة وظهرت بواديرها يف سبها ،فدي دعي اعيان ومشائ إقليم
فزان تالجقماع مع اتوايل اتفرنسي ،تيقباحث معهم حول ما جيب اتديام به تلنهضة ابإلقليم،
واسقغل األعيان فرصة جميئهم إىل سبها تالجقماع أبمحي سيف اتنصر 1مبحل سكناه "سبها
اجليخي" اتذي كان موجوداً يرمسياً على يرأس اتسلطة يف فزان وتيس ته أي سلطات تنفيذخة
أو تشرخعية ،وأبلغوه عجزهم على املطاتبة ابالسقدالل وأهنم سيكونون علوى اتصال دائم به
هتم اإلقليم.
وبطرق سرخة ملناقشة اتدضااي اتيت ّ

 1أمحي سيف اتنصر من مواتيي ميخنة سرت عام  1877وخعقرب احي يرموز قبيلة أوالد سليمان وأحي زعماء
حركة اجلهاد اتلييب ضي االسقعماير االخطايل خالل اتفرتة اتفاصلة بني 1911و  .1930ومن ابرز املعايرك اتيت
شايرك فيها معركة اتدرضابية عام ،1915ترك سيف اتنصر فزان بعي زحف اجلنرال قراتزايين  1930وحتكمه يف
كامل اإل قليم،وتذتك عمي هذا األخري ،يف إطاير إجراء عدايب إىل مصاديرة أمالك سيف اتنصر واتقنكيل هبا األمر
اتذي أجربه على االنسحاب إىل األيراضي اتقشادخة .ومل خعي إىل املنطدة إال مع محلة اجلنرال توكاليرك اتيت احقلت
املنطدة عام  .1943تلمزخي يراجع اتصيي،1996 ،ص.80
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ويف أوائل عام 1946م عدي اجقماع يف منطدة اتشاطئ ضم كل من احلاج اتطاهر
اجلرايري،من أعيان املنطدة ،وضو احلاج أمحي ،ميخر اتدرضة ،وإبراهيم بن علي اهلمايل ،ميخر
برقن ،وعيد من األعيان من كل أحناء فزان.وداير اتنداش حول مسقجيات اتسياسة اتفرنسية
اتيت بيأت يف تنفيذها فعال ابختاذها خطوات عملية خطرية يف اجتاه ضم إقليم فزان إىل
أيراضي املسقعمرات اتفرنسية اجملاويرة ،ومناقشة أثرها على اإلقليم وعالقاهتم اتقايرخيية بطرابلس
املهيدة ابالندطاع وان اتواجب اتوطين واتدومي خدقضى منهم اتقيدظ واتفطنة ملعرفة كل ما
جيري يف األوساط اتيوتية بشأن وطنهم ،وتذتك ،قريروا االتصال بطرابلس ملعرفة ما خيوير
هناك من أحياث حملية ودوتية.واسنيت مهمة االتصال ابجلماعات اتسياسية إىل حممي
عثمان اتصيي اتذي سافر سرا إىل طرابلس،واتقدى ببعض أعضاء احلزب اتوطين من بينهم
اتسيي أمحي اتفديه حسن اتذي أطلعه على آخر املسقجيات يف اتدضية اتليبية وزودهم
ببعض اتصحف واجلرائي اتيت كانت تصيير يف برقة وطرابلس ونسخة من برملمج احلزب
اتذي خطاتب ابسقدالل تيبيا أوعلى أمل أن تصبح تيبيا حتت وصاخة اجلامعة اتعربية.
ويف  15خوتيو1946م عدي االجقماع اتقأسيسي األول تلجمعية اتفزانية سرا يف
منزل نصر بن سامل املدرحي بدرخة زتواير بوادي اتشاطئ وحضر هذا االجقماع كل من عبي
اترمحن اتربكويل 1وحممي عثمان اتصيي و خمقاير بن على اتزوي ونصر بن سامل شي املدايرحة،
ومحيي بن احلاج أمحي اتكيالين أحي أعيان اتشاطئ وإبراهيم بن حسن ،وعبيا هلل عمر
 1عبي اترمحن اتربكويل وتي يف حي اجليخي بسبها عام 1904تلدى تعليمه األوىل على خي شيوخ من عائلقه منهم
اتشي حممي عثمان اتج اتيخن ،واتذي نصحه إبمتام ديراسقه يف تونس ،اتيت حصل منها على شهادة جامع
اتزخقونة ،وقي توثدت صالته مبشاهري علماء اتزخقونة ،ويف عام  1933يرجع اتربكويل اىل مسدط يراسه و ابشر
اتقييرخس بزاوخقها اتعقيية خعطي ديروسا يف اتفده واتلغة ،تقخللها مواعظ وإيرشادات اجقماعية ذات بعي سياسي.
وقي أسهم ه الء اتطالب فيما بعي يف تغيري معطيات احلياة اتفكرخة واتسلوكية عموما يف فزان وأصبحوا فيما بعي
من أقطاب احلركة اتوطنية تلمزخي يراجع اتصيي،1996،ص.32، 31
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اتدرخي وعبيهللا بن بشري اتزوي .وكنقيجة هلذا االجقماع أتسست اجلمعية اتسرخة اتفزانية،
وانقخب عبي اترمحن اتربكويل يرئيساً هلا وحممي عثمان اتصيي ملئباً ته ،ومت تعيني ممثلني هلا من
معظم املناطق ،وهم كااليت -
 أمحي قرخش وحممي األزهري يف برقن. حممي اتنيهوم واهلادي يرمضان اتزاخيي يف إديري ومتسان. عمر بن علي بن أمحي ،واملربوك بن عرخيب ،واملهيي بن عثمان يف ونزيرخكوكانت املهمة اترئيسية تلرئيس ومساعيه االتصال ابملناطق اجملاويرة ،واسقدطاب املزخي
من األعضاء ،وتعبئة اترأي اتعام ضي حماوالت فصل اإلقليم عن بدية األقاتيم اتليبية .ويف
منقصف شهر خوتيو1947م قام اتصيي برتتيب ترحلة يف غاخة اتسرخة إىل طرابلس بعي
بياايت تكوخن األحزاب اتسياسية فيها ،فاتقدى هناك ابتسيي سامل املنقصر يرئيس حزب
اجلبهة اتوطنية ،واتسيي مصطفى ميزيران يرئيس احلزب اتوطين ،واتسيي علي اتفديه حسن
يرئيس حزب اتكقلة اتوطنية ،واألسقاذ علي يرجب يرئيس حزب االحتاد املصري اتطرابلسي،
وهكذا أطلع اتصيي اثناء وجوده يف طرابلس على آخر تطويرات اتدضية اتليبية خاصة ما
خقعلق بقفاصيل معاهية اتصلح اتيت وقعت يف10فرباخر1947م بني احللفاء األيربعة وإخطاتيا
واتيت نقج عنها تشكيل جلنة يرابعية تزوير تيبيا ،وذتك يف اجقماع تنواب وزيراء اخلايرجية
االيربعة يف  20اكقوبر 1947م ،وكان اهليف منها معرفة أوضاع األقاتيم اتليبية واالطالع
على يرغبات اتسكان فيها .وملس اتصيي هناك أفكاير يرائجة تقحيث عن اسقدالل تيبيا
واملطاتبة بوحيهتا (اتصيي ،1996،ص.)30 -28
وقبل وصول اتلجنة اترابعية ابديرت فرنسا يف بياخة عام 1948م إبيرسال "اجلنرال
توكلريك" اتذي قاد اتدوات اتفرنسية اتيت احقلت فزان بزاييرة تلمنطدة وأتدى خطاابً على
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أعيان اإلقليم مفاده"أن فرنسا دخلت اإلقليم ابتدوة وتن خترج منه اال ابتدوة"(اتصيي،
،1996ص.)36بعي هذ اخلطاب ساد اتقوتر اتشيخي بني اتسكان وأتكيوا من عيم
خروج فرنسا إال ابتدوة وتذتك كان تزاماً على اجلمعية أن خترج من اتيوير اتسري إىل اتيوير
اتعلين ،وخاصة عدب نزول اتسلطات اتفرنسية بثدلها يف ترغيب وترهيب اتسكان .وتبلوير
تيخهم إبقناع أ ّن مثن احلرخة واالنعقاق هو اتيم ،إذن البي من اتقضحية واخلروج بعملهم إىل
اتعلنية وكان االسقعياد تديوم اتلجنة اترابعية وإعياد األهايل هلا هو اتشغل اتشاغل
تلجمعية يف تلك اتفرتة ،حيث قاموا بقعبئة فكرخة شغلت أحناء فزان من خالل عناصرها
املنقشرخن يف مجيع أحناء فزان تيعوا إىل االسقدالل واتوحية ،وتقدرخب اتفهم تلجماهري
اتبسيطة صويرت احلركة اتوطنية اتدضية كما خدول اتصيي ألهنا مساتة "إسالم وكفر ،اتذي
خدول نرخي بداء اإلدايرة اتفرنسية فهو كافر ،ومن خرخي اسقدالل تيبيا ووحيهتا حتت قيادة
اديرخس اتسنوسي واالنضمام تلجامعة اتعربية فهذا هو االسالم"(اتصيي،1996،ص.)37
مل تكن تلك اجلمعية اتفزانية هي يرد اتفعل اتوحيي عني اتفزانيني حنو اإلدايرة اتفرنسية
ألن أسلوب احلزم واتصرامة اتذي متيزت به اإلدايرة اتفرنسية كان البي أن خ دي إىل
مشكالت ومواجهات مع سكان فزان؛ فاتسلطات اتفرنسية شنت محلة ضي أعضاء
اجلمعية واتياعمني هلا ،فاعقدلت اتبعض ،وحرمت بعض اتدرى من اتقموخن(يراين،1989،
ص .)53وأمام هذا اتضغط قرير "عبي اتدادير بن مسعود"أحي أعضاء اجلمعية اتذخن خنقمون
توادي اآلجال وخديم بوادي اتشاطئ ،اتديام بعملية انقحايرخة ضي اتدوات اتفرنسية يف اتدلعة
بسبها يف  12خوتيو 1948م.ويرفع علما أسود خقوسطه هالل وجنمة واسقشهي ابن مسعود
يف هذه اتعملية هو ومعه سقة عشر من اجملاهيخن واتبدية وقعوا يف األسر وتعرضوا تلسجن
واتقعذخب دون حماكمه (املاعزي،2002،ص.)180-172
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ويرغم صغر هذه اتعملية اتيت قام هبا اجملاهيون إال إهنا تيل على وجود مداومة مسلحة
داخل األقاتيم بعكس ما أشايرت إتيه بعض اتكقاابت اتيت تكلمت عن فزان .وعلق "اديراين
بليت" على هذه احلادثة بدوته "ابترغم من أهنا مل ترتك أثرا عسكراي ،فإهنا هزت اتسلطات
اتفرنسية بعنف ،وقللت من احرتام أهايل فزان تدوة فرنسا اتيت ال تدهر"
(خليت،2020،ص.)321
 .5جلنة التحقيق الرابعية يف فزان:

تكونت جلنة اتقحديق اترابعية من ممثلي اتيول األيربع اتكربى وهي برخطانيا وفرنسا

واتوالايت املقحية األمرخكية ويروسيا ،ووصلت إىل تيبيا يف  6مايرس1948م ،وغاديرت
اتلجنة إقليم طرابلس إىل فزان يف  16ماخو من نفس اتعام .قضت فيها عشرة أايم وكان
املدرير سقة عشر خوما (اتشنيطي ،1951،ص.)205
ففي االسقفقاء اتيت اجرته اجلنة وجيت حسبما ويرد يف تدرخرها أن
  %44خفضلون اتبداء حتت إدايرة فرنسية(منهم حوايل اتنصف من اتطوايرق).  % 26خفضلون أي حكومة مهما كان نوعها.  %18منهم خفضلون دوتة إسالمية. %12خدبلون أبي حكومة تفرضها اتيول األيربع(بليت،ص)317، 316واملفايرقة ،أن تدرخر اتلجنة اترابعية مل خكن صحيحا بل كان جمافيا تلحديدة،
وملقسقطع اتلجنة اتقوصل إىل قراير موحي ،وقيمت توصيات مقناقضة ابترغم من يرغبة
اتفزانيني اتدوخة يف االسقدالل وخ كي هذه احلديدة أن أكثرخة اتفزانيني اتذخن سئلوا أمام
اتلجنة عربوا بوضوح عن يرغبقهم يف وحية بالدهم واسقدالهلا .وأ ّن اتسلطات اتفرنسية
مبجرد أن غاديرت اتلجنة األقليم شرعت يف محلة اعقداالت واسعة مشلت مجيع اتشخصيات
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اتفزانية اتنشطة اتيت أدتت آبيرائها أمام اتلجنة ،مث قامت حبرمان بعض اتدرى واألشخاص
من اتقموخن اتذى كانت متنحه تلمواطنني وأدت تلك احلملة إىل حاتة فزع وسط اتسكان
ومع ذتك فدي عرب اتسكان عن مواقفهم بكل شجاعة ووضوح .والبي من اإلشايرة أخضا إىل
أن اتلجنة اترابعية اسقدبلقها اتسلطات احمللية اتفرنسية يف فزان وتندلت بسيايراهتا وأقامت يف
معسكراهتا وحيد هلا اتفر نسيون اجلهات اتيت تزويرها واتيت خعقديون أن أهلها سيدفون
معهم.
وابتقايل ،فإن تدايرخر أعضاء اتلجنة عملت على أعطاء صويرة غري حديدية عن
مشاعر اتفزانيني وأهنم غري م هلني تالسقدالل .زد على ذتك حرص منيويب فرنسا وبرخطانيا
واتوالايت املقحية على مصاحل بلياهنم يف تيبيا عنيما كقبوا تدايرخرهم كانوا خهيفون من ويرائها
إىل متيخي حكم بلياهنم يف املناطق اتليبية اتثالث .وما خ كي هذه احلديدة عنيما اجقمع وزيراء
اخلايرجية االيربعة يف13دخسمرب 1948م تلنظر يف تدرخر اتلجنة اترابعية ،تضايربت وجهات
اتنظر ومل خنقه امل مترون إىل وضع معني والسيما بسبب معايرضة يروسيا اتسوفيقية توجهات
نظر اتيول اتغربية وحماوالهتا اتبداء يف تيبيا ،فلم خكن أمامهم من خياير سوى إحاتة املوضوع
برمقه إىل اجلمعية اتعمومية – تنفيذ تشرط ويرد يف معاهية اتصلح خنص على تفوخض
اجلمعية اتعامة تألمم املقحية بطلب إحاتة مسأتة املسقعمرات اإلخطاتية اتسابدة إىل هيئة
األمم املقحية – كي تفصل فيها بدراير هنائي يف دويرهتا ببايرخس عام 1948م؛وهكذا
أديرجت قضية تيبيا واملسقعمرات اإلخطاتية اتسابدة يف جيول أعمال اجلمعية اتعمومية يف
 24دخسمرب 1948م(اتصيي،1996 ،ص.)38، 36
ويف أبرخل 1949م بيأت مناقشات ومساومات اتيول االسقعمايرخة أمام اجلمعية
اتعامة فيما بينها تلبداء بليبيا أطول فرتة ممكنة حتت ما خسمى ابتوصاخة واالنقياب واإلدايرة
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األجنبية وخري مثال على ذتك ما عرف مبشروع بيفن – سفويرزا 1وقي اتقدى هذا املشروع
مع مطاتب فرنسا يف فزان اتيت اسقمرت يف حي ذاهتا يف معادهتا ألي فكرة تيعو إىل
اسقدالل تيبيا( .(Dib,G.1956,p46-50غري أن تضايرب املصاحل اتيوتية وإصراير
اجلماعات اتسياسية اتليبية وجامعة اتيول اتعربية ،جعل مشروع االسقدالل خرى اتنوير حيث
اختذت اجلمعية اتعامة تألمم املقحية يف اجقماعها اترابع قرايرها يرقم  289بقايرخ 21
نوفمرب1949م أبغلبية  48صوات ضي صوت واحي هو صوت أثيوبيا وامقناع تسعة عن
اتقصوخت هي دول اتكقلة اتسوفيقية وفرنسا واتسوخي ونيوزخلنيا واتذي نص على ما أييت
-1تصبح تيبيا امل تفة من برقة وطرابلس وفزان دوتة مسقدلة ذات سيادة يف موعي ال
خقجاوز أول خناخر عام 1952م.
 -2جيقمع منيوبون عن برقة وطرابلس وفزان يف مجعية وطنية تيدروا دسقوير تليبيا مبا يف ذتك
تعيني أو حتيخي شكل احلكومة ونوعها.
 -3أن تشرع اتيول اتدائمة ابإلدايرة (برخطانيا،فرنسا) ابتقعاون مع منيوب األمم املقحية
اتذي تعينه اجلمعية اتعامة يف اختاذ اخلطوات اتضرويرخة تندل اتسلطات إىل احلكومة املسقدلة.

 1مشروع بيفن سفويرزا هو مشروع خطة وصاخة جرت بني وزخري خايرجية إخطاتيا برخطانيا كايرتو سفويرزا و إيرنست
بفني  ،وفيه مت االتفاق بني اتيوتقني على أن تيبيا حتصل على اسقدالهلا بعي عشر سنوات ،على أن توضع أقاتيم
تيبيا اتثالث خالل هذه اتفرتة حتت وصاخة دوتية ،تقوىل برخطانيا اتوصاخة على برقة ،وتقوىل إخطاتيا مبوجبها إدايرة
طرابلس ،وتقوىل فرنسا إدايرة فزان .وقيم املشروع تألمم املقحية تلقصوخت عليه أمام اجلمعية اتعامة يف  17ماخو
 ،1949وتقمريرخه كان خقطلب موافدة ثلثي األعضاء وعيدهم  58دوتة .وجنح اتوفي اتليىب يف كسب أتخيي ممثل
دوتة هاخيت (إميل سان تو) تيى األمم املقحية ،وكان صوته هو املرجح اتذي أدى إىل سدوط املشروع .تلمزخي
يراجع Dib,G.1956,p46-50
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 -4تعيني اجلمعية اتعامة منيوابً عن األمم املقحية وخيقاير جملس اسقشايري خساعيه و
اتغر من ذتك مساع و و و وية اتليبيني يف وضو و و و و و و وع اتيسقوير واتسري هبا يف سبي و و و و و و و و ول االسقدالل
(.)Winter,1961,p,57
تنفيذ هلذا اتدراير ،عني "أديراين بليت" – مس ول دمنايركي اتبع تألمم املقحية –
كمفو

عام تألمم املقحية يف تيبيا ،وذتك بعي أن مت انقخابه يف  10دخسمرب1949م،

فقوجه إىل تيبيا إبقراير أعمال اإلدايرتني إلجنليزخة واتفرنسية ،كما كونت جملسا اسقشايراي
ملساعية املنيوب من ممثلني عن برخطانيا ،فرنسا ،اتوالايت املقحية ،مصر ،ابكسقان،
ابإلضافة إىل ممثلي ألقاتيم تيبيا اتثالثة ،ومسي هذا اجمللس مبجلس اتعشرة ،تلمسامهة يف
خقم هبا تكوخن اجلمعية
أتسيس اتلجنة اتقحضريخة ،اتيت تدوم بيويرها بقحيخي اتكيفية اتيت ّ
اتوطنية أو اهليئة اتقأسيسية ،اتيت تدوم بيويرها إبعياد اتيسقوير واخقياير شكل احلكم.

 .6سياسة فرنسا يف فزان بعد صدور قرار استقالل ليبيا:

تدي أاثير صيوير قراير هيئة األمم املقحية  21نوفمرب1949م يردة فعل سلبية تيى

فرنسا فلدي امقنعت عن اتقصوخت إىل جانب اتدراير يرقم ( ،)289وقي فسر املنيوب
اتفرنسي "كوف دي مويرفل" هذا املوقف " أبن فرنسا ترى أن اتقوصيات اخلاصة بليبيا غري
واقعية ،ألهنا غري مسقمية من اتبياملت اتيت بني أخيخنا ،ومرجعها تدرخر جلنة اتقحديق
اترابعية؛ فدي اتفق املنيوب على أنّه تيس بني املسقعمرات اإلخطاتية اتسابدة ما هو أهل
تالسقدالل ،فهي مناطق فدرية ال تكفي نفسها ،بيائية يف وعيها اتسياسي .وتناقض
اتقوصيات احلاضرة هذه اتبياملت ،ومع ذتك فإن أكثر اتوفود قي حتمل هذه املسئوتية
اتكبرية يف نوع من املثاتية احلماسية اتيت ال خسعنا إال تديخرها ،على أن اتوفي اتفرنسي
مضطر إىل االحقفاظ برأخه واالمقناع عن اتقصوخت .ومع ذتك فإن فرنسا تن متقنع عن تدي:م
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مساعيهتا من حيث هي دوتة قائمة ابإلدايرة ومن حيث هي عضو يف اجمللس االسقشايري"
(اتشنيطي،1951،ص.)300،243وبعي صيوير اتدراير أخيت فرنسا تسعى جاهية
إلطاتة أي فرتة انقداتية تقضمينها أي قراير خصيير عن اجلمعية اتعامة تقسقطيع تنفيذ
سياسقها يف فزان وهذا ما أكيه شومان بدوتة "إن املية جيب أن ال تدل عن عشر سنوات
حىت تكون شعوب برقة وطرابلس وفزان قاديرة على إدايرة نفسها"(يراين ،1989،ص.)58
تدي مكن هذا اتدراير فرنسا من تغيري سياسقها جتاه فزان ،حيث أقامت نظاما انقداتيا
قائم على أساس مشروع حكومة فزانية انقهت من إعيادها يف  18خناخر 1950م،حتت
ِسقناير ما خسمى بسياسة"االسقدالل اتذايت" يف إطاير تيبيا اتفييراتية وفدا ملا فعلقه برخطانيا يف

برقة ،بقبنيها يرئيس احلركة اتسنوسية حممي إديرخس اتسنوسي ،1اتيت بيأت تعمل على إعياده

حلكم برقة حكما ذاتيا مسقدال عن بدية أجزاء تيبيا .2وتبني تو بليت أ ّن هذه اتسياسة اتيت
اتبعقها فرنسا يف األقاتيم سياسة ال ترمي إىل توحيي األقاتيم بديير ترسيخها تنوع من
االسقدالل اتذايت وهو ما خقعاير

مع قراير األمم املقحية يرقم ( ،)289وأكي على أن هذا

 1وتي حممي إديرخس اتسنوسي عام  1890يف واحة اجلغبوب ،وهو ابن خليفة اتسنوسيني االول اتسيي املهيي
وحفيي م سس اتسنوسية اتسيي حممي بن علي اتسنوسي دخل يف مفاوضات سياسية إلهناء احلرب مع اخطاتيا
حيث اعرتفت االخرية به امريا على برقة عام 1920م .وعدب توىل موسوتينوي تلسلطة يف اخطاتيا ووقوع اغلب
املداطعات اتليبية حتت احلكم االخطايل اضطر اتسنوسي تلهجرة اىل مصر عام  ،1923وخالل احلرب اتعاملية
اتثانية حتاتف اتسنوسي مع برخطانيا فنصبقه امريا على برقة بعي انقصايرها على اخطاتيا واخراجها من تيبيا ،ويف 24
دخسمرب  1951أصبح اديرخس ملكا على تيبيا واسقمر حىت عام  1969عنيما متكن جمموعة من اتضباط
اتعسكرخن من اإلطاحة بنظامه ،فلجأ اىل مصر وبدى فيها حىت وفاته عام  1983ملزخي يراجع شكري،1984 ،
ص.220 -183
 2ملعرفة املزخي حول اتقطويرات اتيت أدت إىل اعالن اسقدالل برقة ويردود اتفعل على اعالن هذا االسقدالل يراجع
زايدة ،1950 ،ص .142 -133
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املشروع سي ثر على قرايرات اجلمعية اتوطنية اتليبية املزمع تكوخنها خاصة فيما خقعلق بوضع
اتيسقوير(بليت،2020 ،ص.)385
ويف  24خناخر 1950م أصيير املديم اتفرنسي يف سبها قرايراً خيعو فيه يرؤساء
اجلماعة يف املراكز اترئيسية واملييراء عن امليخرايت اتسبع عشرة ابإلضافة إىل غات وغيامس
حيث طلب منهم انقخاب ثالثة ممثلني عن كل ميخرخة ،إذ جيقمع ه الء مجيعاً يف سبها يف
12فرباخر 1950م النقخاب يرئيس تفزان.
بيات االنقخاابت وشايرك فيها أغلب زعماء إقليم فزان – وإن قاطعها اتطوايرق- 1
وانقهت ابخقياير كل من أمحي سيف اتنصر حاكما تجنقليم وأمحي صوفو ممثال تفزان يف
اجمللس االسقشايري(جملس اتعشرة) ،وتدي اسقفادت فرنسا من سيف اتنصر من نفوذه األديب
ومكانقه اتدبلية وماضيه اجلهادي يف حتديق األمن واالسقدراير يف فزان ،فمن املقأكي أن
سيف اتنصر كان خقمقع بنفود كبري يف فزان( اتصيي،1996 ،ص ،)28 ،27كما كانت
عائلقه ذات زعامة قبلية ال خقطرق إتيها اتشك ،وتكن فرنسا عميت إىل دعمه وأتهيله
إلعياده هلذا ملنصب ،إال اهنم آنذاك خرخيون اعطاءه اتصبغة اتدانونية اترمسية ،فدي سلكت
فرنسا جتاه اسرتاتيجية شرعنه سياسية حملية ودوتية (وملس،2012،ص ،)25ابترغم من
معايرضة مجاعة عبياترمحن اتربكويل ته .وخذكر بليت أنه تلدى فيما بعي شكاوي قيمها ته
جمموعة من اتفزانيني املديمني يف طرابلس وأعلنوا"أن سيف اتنصر فر

فرضا على أهل

فزان ،وخضيف على ذتك أبن شكاوي على شكل عرائض قيمت إتيه من حي"اجليخي" يف
سبها ،ومن غيامس تشري إىل املوضوع نفسه (بليت،2020،ص .)386اال أن مجاعة
 1جتيير االشايرة إىل أن اتطوايرق مل خشايركوا يف انقخاب أي من اتشخصيقني آلهنم اعقربوا األمر ال خهمهم وأهنم
مواطنون فرنسيون وخرغبون يف اتبداء حتت احلكم اتفرنسي .وطاتبوا أخضا بضم منطدقهم غات اىل االيراضي اتفرنسية
تلمزخي يراجع بليت،2020،ص.386
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اتربكويل كانوا خعايرضون متاما سيف اتنصر ،ومل خ خيوا ترشيحه ،وكان موقفهم ملبعا من
موقف اتربكويل املعادي تلفرنسيني ،وعلى أساس ما صرح به اتربكويل،أبن اتفزانيني خطمحون
إىل وحية تيبيا أبقاتيمها اتثالثة ،وختوفهم من طموحات سيف اتنصر االنفصاتية .وخاصة
بعي تصرحيه األخري ملنيوب األمم املقحية يف ماخو1950م أبنه خوافق على أن تدوم اتيوتة
اتليبية على أساس احتادي"فيييرايل" جيمع بني أقاتيم تيبيا اتثالثة (حكيم،1970،ص.)54
وتكن فيما بعي اتضح أتثري اإلدايرة اتفرنسية يف اإلقليم حيث عملت على متكني
سيف اتنصر من اتسلطة اتفعلية يف اإلقليم مث انقهجت سياسة اتلني واالقناع جتاه املعايرضني
من عائلة احلضريي وغريهم حىت متكنت من اسقماتقهم ابملشايركة يف اتعمل اتسياسي بعي
انقخاابت فرباخر 1950م .حيث تلدى بليت نسخة من عرخضة كان نصها كاتقايل "حنن
عائلة احلضريي وغريهم اتذخن خعيشون يف سبها اجليخي تدي طلب منا املوافدة على انقخاب
سيف اتنصر يرئيسا إلقليم فزان ،وتكننا يرفضنا ...واآلن فاننا نعلن صراحة أبننا قي ختلينا
عن معايرضقنا اتسابدة وأصبحنا خاضعني تزعامقه وإمرته ("1بليت، 2020 ،ص.)380
ومن أجل دعم مشروعية احلاكم اجليخي وإكسابه مزخيا من اتوجاهة املديية واملراقبة،
طلبت فرنسا ،من سيف اتنصر أن خيقاير ثالثة مسقشايرخن يرئيسني من أعضاء اجمللس
اتقمثيلي ،فعهي سيف اتنصر إىل محودة طه إبدايريت اتعيل واتياخلية وإىل نصر بن سليم
ابملاتية واتزيراعة وتوىل مهيي أمحي اتصحة واتقعليم ،وخساعي ه الء املسقشايرخن اترئيسني
مسقشايرون فرنسيون (اتشنيطي.)321،1951،
وأما اتذي خلفت االنقباه ،هو أن كل هذا اتيعم ملشروعية سيف اتنصر مل ترتجم
عمليا ،يف نفوذ فعلي ذتك أن سلطة احلاكم اجليخي بديت حميودة وشكلية ألن احلكم
 1تلطالع على نص هذه اتعرخضة واملوقعون عليها يراجع هامش بليت، 2020 ،ص380
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اتفعلي كان بيي املسقشايرخن اترئيسيني اتذخن كانوا ابألساس فرنسيون .ومل خكن هذا احلاكم
قاديرا على اتقسيري اتفعلي تجنقليم وعلى منافسة سلطة اتضباط اتفرنسيني اتكباير ابترغم من
تنصيبه حاكما على فزان .فمن اتناحية اتفعلية ظل املديم اتفرنسي حمقفظا بكل ما ته عالقة
ابتسلطة اتقنفيذخة ،هذا ابإلضافة إىل أن اتسلطات اتيت تقعلق ابتش ون اخلايرجية واتيفاع
واملالحة اجلوخة واملطايرات واألموير املقعلدة ابتدوات املسلحة اتفرنسية ووسائل املواصالت
اتربخيخة واتربقية وغريها بديت يف خيه بدصي إبدائها حتت سيطرهتا.
وما أن أكقمل تشكيل اجمللس االسقشايري تألمم املقحية يف تيبيا (جملس اتعشرة) يف
صويرته اتنهاخة وأقرت اخلطة اتربملجمية تو بليت شرع يف تكوخن اتلجنة اتقحضريخة (جلنة
اتواحي واتعشرخن) اتيت تشكلت عن طرخدها اجلمعية اتوطنية املكونة من  60عضوا معني
على أساس من اتقمثيل املقساوي بني األقاتيم اتليبية اتثالثة(اتعامل،2019،ص )75اتضح
أخضا يرغبة اتسلطات اتفرنسية يف عرقلة عملية اتقطوير اتسياسي واتيسقويري يف تيبيا سوى
عرب ممثلها يف اتلجنة االسقشايرخة أو من خالل وفي فزان يف جلنة اتواحي واتعشرخن ،1حيث
اعرت

وفي فزان على تعيني أعضاء طرابلس دون إجراء انقخاابت وتعيني ممثل تلجاتية

اإلخطاتية عن إقليم طرابلس ،وإالصراير على إجراء انقخاابت ألعضاء اجلمعية اتوطنية يف
طرابلس ،واعرتا

اتوفي على شكل احلكم يف اتيوتة اتليبية.وهذه مطاتب من شأهنا أتخر

اتقطوير اتيسقويري وعيم اتوصول إىل نقيجة يف املوعي احمليد إلعالن االسقدالل ،مما خعطي
فرنسا فرصة االحقفاظ بفزان أطول فرتة ممكنة (جنم،2015،ص .)320وخشري اتصيي يف
مذكراته أن إصراير منيويب فزان على مبيأ االنقخاب كان بناء على تعليمات من سيف
اتنصر،ومل خوافق منيوبو فزان على تعيني أعضاء جلنة اتسقني إال بعي أن توصل إديرخس
 1تلمزخي من املعلومات حول هذا املوضوع يراجع جنم،2014،ص.20
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اتسنوسي مع سيف اتنصر عن طرخق يرئيس دخوانه اتسيي عمر فائق شنيب ،حيث أصيير
سيف اتنصر تعليماته ملنيويب فزان بدبول اتقعيني مراعاة تلمصلحة اتعامة فجاءت موافدة
اتوفي على ذتك يف جلسة اتلجنة املنعدية يف12اكقوبر1950م (اتصيي،1996،ص.)80
وملا حل موعي اسقدالل تيبيا صاير تزاما على فرنسا ،ندل اتسلطات اتيت خقمقع هبا
املديم اتفرنسي يف فزان إىل احلكومة اتليبية امل ققة ،تقباشر سيادهتا على فزان يف ظل اتنظام
االحتادي اتذي تدرير أن خكون نظاماً تلحكم يف تيبيا .جني أن احلكومة اتفرنسية عايرضت
ندل هذه اتسلطات إىل أن تربم مع حكومة تيبيا اتفاقيات عسكرخة تسمح ابسقمراير
األوضاع اتعسكرخة يف فزان .وابتفعل اسقطاعت فرنسا عشية إعالن اسقدالل تيبيا أن
تقحصل على معاهيتني من احلكومة اتليبية اجليخية أحيمها عسكرخة تضمن اتوجود
اتعسكري تفرنسا يف فزان ملية سقه أشهر إىل أن تعدي معاهية حتاتف حتل حمل االتفاقية
املوققة ،واتثانية ماتية تقعهي مبوجبها فرنسا أن تديم إىل تيبيا مساعية ماتية تساوي اتعجز
يف ميزانية فزان .ومت اتقوقيع على هاتني االتفاقيقني بطرابلس من قبل " حممود املنقصر" يرئيس
اتوزايرة اتليبية و"جويرج ابتيه" اتسفري اتفرنسي يف طرابلس ويف مدابل ذتك وافق املديم
اتفرنسي يف فزان "كاونل" على إصياير مرسوم مت مبوجبه ندل اتسلطات إىل احلكومة اتليبية
يف 24دخسمرب 1951م (حكيم،1964 ،ص.)146-143وان كان االتفاق اتسابق
م ققا ،خقضح أن فرنسا مل توافق على منح تيبيا االسقدالل إال بعي أن ضمنت مصاحلها يف
فزان عن طرخق اتفاقات عسكرخة وماتية ،سبدت إعالن اسقدالل تيبيا ،مث أدجمت هذه
االتفاقيات يف معاهية ،فأصبح اتوجود اتفرنسي يف فزان وخاصة اتعسكري شرعيا ويربطت
فزان بعجلة اتنفوذ اتفرنسي من خالل تلك املعاهية.
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 .7اخلامتة:

على مر سين االحقالل 1951 -1943م كانت فرنسا تطبق يف فزان سياسة

هتيف تقجزئة اتبالد وفصلها عن اتدضية اتليبية .فدي كان خطبق يف اتبالد نظام احقالل
معاد تليميدراطية كما اجرتحت اتعالقات اتسياسية بني املناطق اتثالثة فحيدت احليود بني
طرابلس وبرقة وفزان ،وعاملوها كمسقعمرات وجسوير إميادات عسكرخة تربط بني
مسقعمراهتم يف أفرخديا .وفرضت وحيات نديخة خمقلفة ،وصايرت جنسية املواطن حتيد وفدا
ملكان إقامقه بناء على اتقجزئة املكانية فأصبحت اإلدايرات اتعسكرخة يف كل من طرابلس
وبرقة وفزان ،يف ظل األوضاع اجليخية ،تعوق وبصويرة مدصودة اتصالت فيما بينها.
وبيال من تودي هذه اتسياسة إىل نقائج سلبية تنعكس على وضع اإلقليم ابتنسبة
تبدية اجزاء اتبالد وعلى اتسكان اعطت نقائج إجيابية على املسقوى احمللي فدي كشفت عن
قوى سياسية تعبت دويرا ال أبس به يرغم أهنا كانت تفقدي إىل اتنضج اتسياسي اتذي جعلها
قاصرة عن أداء مهامها على اتوجه املطلوب وهذا يراجع تسياسة اتعزل عن جمرى األحياث
واملعرتك اتسياسي يف بدية أجزاء اتبالد ،ومع كل هذا قاوم أهل فزان اتوجود اتفرنسي
أبساتيبهم املقعيدة اتيت توفرت تيخهم –يرغم اإلجراءات اتدمعية واتقعسفية – املقمثلة يف
اتقمسك ابملطاتبة ابالسقدالل واتوحية ،وقي ظهر ذتك يف اكثر من موقف بياخة ابالتصال
ابتدوى اتوطنية يف طرابلس وأتسيس اجلمعية اتسرخة اتفزانية ،وانقهاء ابملوقف شبه املوحي
امام اتلجنة اترابعية اتيت وصلت تفزان السقفقاء اتسكان حول مصريهم.
وبعي أن صيير قراير هيئة األمم املقحية ابسقدالل تيبيا ،اسقطاعت فرنسا أن تغري
سياسقها يف فزان بيأ من عام 1950م ،حيث طبدت فيها نظام انقدايل خدوم على خيمة
مصاحلها ،واتسري قيما يف وضع خططها موضع اتقنفيذ ابتشكل اتذي حيدق أطماعها يف
فزان ،وابألسلوب اتذي وجيته مالئما تقيعيم فكرة االنفصال ،ووضع اتعدبات يف سبيل
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

129

األوضاع السياسية واإلدارية يف إقليم فزان

جملة كلية اآلداب -العدد  ،17يونيو 2021

________________________________________________________

تنفيذ قراير هيئة األمم  ،وهو ما مت يف انقخاب اجمللس اتقمثيلي ،مث حاكم اإلقليم ،وعلى
أساس ما مسي ابتنظام االنقدايل.
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