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 م1931ينايرالليبية  ُكْفرةالاالحتالل اإليطالي لواحة 
 ةالمصري الخارجيةوثائق ل وفقا  

 
 (1)د. مفتاح بلعيد غويطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                 
 جامعة املرقب - قسم التاريخ كلية اآلداب اخلمسأستاذ التاريخ احلديث واملعاصر املشارك،  -( 1)

 بحث:الملخص 
أكادميي، حتتفظ هبا دار الوثائق القومية تتناول هذه الدراسة وصفا حملتوى وثائق تستخدم ألول مرة يف حبث 

بالقاهرة ضمن وثائق وزارة اخلارجية املصرية غري املنشورة، واحملفوظة ضمن وثائق الدار. وتتعلق هذه الوثائق 
م، مشتمال على تفاصيل ملعلومات سبقت هذا احلدث وأخرى عن 1931باالحتالل اإليطايل للكفرة يناير

 ليه، إضافة ملواقف مصر وبعض األطراف األخرى من قضية النازحني والالجئني الليبينيالنتائج واآلثار املرتتبة ع
من أهايل الكفرة، الذي وصل بعضهم إىل الواحات املصرية اجلنوبية والغربية هربا من جحيم الفظائع االيطالية 

 اليت ارتكبت يف الكفرة وما جاورها من مناطق.
احتالل الكفرة، لكن الوثائق بامللف مل تكن مصنفة أو وضعت الوثائق ضمن ملف عرف باسم ملف 

مرتبة، أغلبها عبارة عن إفادات مكتوبة خبط اليد أو مكتوبة باآللة الكاتبة وخاصة الرسائل والتقارير املتبادلة 
حول القضية بني مسئويل احلكومة املصرية ذوي االختصاص أو بني أولئك املسئولني ونظرائهم يف احلكومة 

 ية والسودانية وهي الدول اليت كانت معنية مباشرة باحلادثة وما ترتب عليها من نتائج.اإليطال
قسمت الدراسة إىل مقدمة وخالصة ومبحثني، اهتم أوهلما بالوثائق الرمسية يف ملف الكفرة، وعىن اآلخر 

ات، وتوصلت إىل بالوثائق األهلية أو اخلاصة. واعتمدت بشكل رئيسي على الوثائق املعنية كمصادر للمعلوم
نتيجة مفادها أمهية هذه الوثائق يف دراسة التاريخ اللييب يف تلك الفرتة، ومعرفة حقيقة احملنة اليت عايشها أهايل 

 الكفرة حتت االحتالل اإليطايل.
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 مقدمة:
وتبدو أمهيتها  ،بنغازيمدينة عن م ك800 تبعد حوايلو  ،واحة ليبية تقع يف الركن اجلنويب الشرقي من ليبيا ُكْفرةال

تجهة حنو وامل ،داننيجر والسو من تشاد وال اآلتيةطرق القوافل ل ىملتقوتشكل  ،يف جوف الصحراءتقع يف أهنا واحة 
 . (1)انفز واحات أو املتجهة حنو الغرب حيث  ،جخرة وسيوةاوجلة و أجالو و  اتالشمال حيث واح

يف  اجلغبوب واحة ازداد اعتماد اجملاهدين علي الواحة وخاصة بعد أن سيطرت القوات اإليطالية على
السلطات  عاون معبالت اما  م، وأحكمت سيطرهتا على منافذ احلدود الربية مع مصر بشكل يكاد يكون ت1926فرباير

الية يف اجلبل القوات اإليطقائد Rodolfo Graziani  املصرية. لذا فإن اجلنرال رودلفو غراسياين
د حت مثارها وإىل ية مل تؤ ة والرب م رأى حبنكته العسكرية أن مراقبة احلدود املصرية الليبية اجلوي1930/1931االخضر
ن إلمداد للجبل ماية وصول ة فرضوقوة، ومن مث باتت لدي ن يستمرون يف املقاومة وبشكل أكثر عنفا  و فاجملاهد ؛بعيد

 ،مهمة يجيةاسرتاتق ومناط وما جاورها من واحات ُكْفرةال، وبالتايل كانت عملية احتالل اجلنوب فرضية صحيحة
 أهمن اومة حبرماهنا مم. والذي جاء ليدق آخر مسمار يف نعش املق1931م وانتهت يف يناير1930بدأت يف صيف
 .اجلنوبيةمصادر اإلمداد 

لشجر ااألهايل، وطال اهدين و ت اجمل، طال جتمعاجدا   عنيفا   ُكْفرةالكان قصف الطائرات واملدفعية اإليطالية لواحة 
 قا  شر  ومن مث فروا مساكنهم،راهم و وما جاورها أن اهلالك سيكون بالبقاء يف ق ُكْفرةالواحلجر، وبالتايل أدرك سكان 

 ، باجتاه مصر والسودان.وجنوبا  

 يفا صاحب الدراسة عثر عليه واإلحصائيات اليتالكم اهلائل من التقارير واإلفادات  أمهية وهذه الدراسة تنطلق من
افة ض  ة، وواول  ة إض  راس  ة مستفيد، مم  ا اس  رتعى دراس  تها ُكْف  رةالاح  تالل واح  ة  ائق القومي  ة بالق  اهرة ع  ن حادث  ةدار الوث  

وث  ائق غ  ري مرقم  ة أو عني  ة م. الوث  ائق امل1931ين  اير 20 يف ُكْف  رةالش  يء جدي  د ع  ن اح  تالل الق  وات اإليطالي  ة لواح  ة 
ا ، وه ذ0078-011561 رق م األرش يفي ب الكود يرم ز إلي ه ،ُكْف رةالعن وان اح تالل تقع يف مل ف كب ري لم ل مصنفة، 

 القاهرة.ببدار الوثائق القومية غري املنشورة وفوظ ضمن وثائق وزارة اخلارجية املصرية  لفامل

علي ه  وما ترت ب ُكْفرةلايل لواحة مبكان ملوضوع االحتالل اإليطاعد قضية من األمهية واذا كانت دراسة هذه الوثائق تُ 
 دراس  ة االح  تاللالتص  دي ل عن  د اوم  ا أمهيته   ؟،مف  اده م  ا مض  مون ه  ذه الوث  ائق تس  ا ال  م  ن نت  ائج وتط  ورات فإهن  ا تط  ر  

 ؟. بشكل عام ولدراسة حركة املقاومة الليبية املسلحة يف تلك الفرتة ،بشكل خاص ُكْفرةاإليطايل لل

كليات  ه، وف  ق و  اور   ات  ه أوئيم  ن خ  الل جز  ُكْف  رةالح  تالل اإليط  ايل لواح  ة االق  د يك  ون م  ن الس  هل دراس  ة موض  وع 
موض  وع كه  ذا م  ن خ  الل تن  اول الوث  ائق ال  يت اختص  ت ب  ه،  دراس  ةو  ددة، لك  ن املس  ولة تك  ون بالغ  ة التعقي  د عن  دما ي  تم 

يات ومتشابكة املسارات، فوضع األمر أمامنا خيارات عدة، ه ل ، فالوثائق متداخلة احملتو دار الوثائق القوميةتفظ هبا حتو 
، أم نض ع و اور م ن تلق اء ؟، أم نكتفي باملوضوعات اليت تناولتها تلك الوث ائق؟نكتفي بالتسلسل التارخيي لتلك الوثائق

ة املوض وع ال ذي . لقد ارتوينا أن نصف الوثائق من خالل طبيع ؟أنفسنا، وحناول أن نبوب الوثائق وفق تلك املوضوعات
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الص ة وخن تم احل ديث خب ، مث نستعرض وتوياهتا مع مراعاة التسلسل التارخيي واملنطق ي لحح داث ق در اإلمك ان.تضمنته
 أمهية هذه الوثائق يف دراسة أحداث تلك الفرتة من تاريخ ليبيا. تربز 

 أوال: الوثائق الرسمية: 
خبص  وص  ْف  رةكُ المل  ف  تني املص  رية واإليطالي  ة، وتض  منهاوه  ي الوث  ائق الص  ادرة ع  ن شخص  يات مس  ئولة يف احلك  وم

دلس ا  يطالي ا املركي زإر مارشال األحداث. ووفق التسلسل التارخيي يصادف املتصفح للوثائق املعنية يف هذا اجلانب منشو 
بنغ ازي و وايل قط ري ط رابلس  Marquis Delsa Bottineau Pietro Badoglio بوتين و بي رتو ب ادوليو

م، حي ث 1930س بتمرب 4 / ه 1349ربيع اآلخ رة10زوية وغريهم بتاريخ قبيلة المن  ُكْفرةالأهايل وسكان  املعمم على
 رةُكْف  العل  ى أن  ت  ال، مش ددا  للتع اون م  ع اإليط  اليني وع دم االس  تماع للمحرض ني عل  ى الق ُكْف  رةالدع ا في  ه س كان واح  ة 

ع اجزة ع ن يطالية ليست بكومة اإلأن احل ستنعم بالتطور املنشود يف حالة إعالن سكاهنا اخلضوع للدولة اإليطالية، مبينا  
 .(2)إرسال قوة عسكرية الحتالل الواحة بالقوة

اليه ا، هاملباشرة م ع أ املواجهة هذه كانت متثل أوىل االستعدادات اإليطالية الحتالل الواحة بطريقة سلمية بعيدة عن
يطالية، دون أن لتام للدولة اإلاا اخلضوع واملناطق اجملاورة هل ُكْفرةالورمبا كانت احلكومة اإليطالية تومل يف أن يعلن أهايل 

ية جمهول ة، ق د ن اطق ص حراو ، وتتكبد خسائر مالية وبشرية هائل ة يف معسكريةتكلف األخرية نفسها عناء إرسال قوات 
 الفشل بالوجود اإليطايل يف ليبيا برمته.يف حالة تبة تعصف النتائج السلبية املرت 

واخت  اذهم  ين للمقاوم  ة،تص  اعد اس  تعدادات اجملاه  دم  ع  وخاص  ةلك  ن السياس  ة اإليطالي  ة تب  دلت بع  د ه  ذا املنش  ور، 
واح ة م أرسلها م ومور 1930يف أواخر أكتوبرعلى األرجح مؤرخة و خطوات عملية من أجل ذلك. ففي رسالة إخبارية 

ى من اطق انني قنبل ة عل اء ح وايل مث أك د فيه ا عل ى قي ام الط ائرات اإليطالي ة بإلق  املصري إىل وافظ الصحراء الغربيةسيوة 
شري على ، وألقت مناْفرةكُ ال مساء يفعيد مدة من الزمن قامت أربع طائرات إيطالية بالتحليق ، وبُ ُكْفرةالمتفرقة من واحة 
ج  ل    ع س  اعيهما م  ن أمم  ة عب  د اجللي  ل س  يف النص  ر وص  ان لطي  و  يب  ذالن زعيم  ا املقاو في  ه ك  ان   وق  تاأله  ايل، يف 

رهت  ا، السنوس  ي مغاديب اخلط  ادين املق  اتلني؛ للتص  دي لليط  اليني والقي  ام مبهامهم  ا يف إدارة الواح  ة بع  د أن ق  رر    س ال  
 .(3)ُكْفرةقاومة االحتالل اإليطايل الوشيك للمل بدل البقاءواهلجرة حنو مصر، 

ص   ة وخا ط   راف املعني   ةاألكم   ا ه   و معل   وم، وب   دأت   ُكْف   رةالالق   وات اإليطالي   ة واح   ة م احتل   ت 1931ين   اير  20يف 
 املتامخ   ة ملص   ريةال   ى الواح   ات باملش   كلة أو املش   اكل املرتتب   ة عليه   ا، وخاص   ة ت   دفق مئ   ات الالجئ   ني عاالهتم   ام املص   رية 

لواحة  كيفية احتالل اإليطالينيب سيوة وافظ الصحراء الغربية واحةم أبلغ مومور 1931فرباير 5. فبتاريخللحدود الليبية
ع  ن ذات  نق  ال   ال  بال ض  من  م، وق  د1931فرباي  ر 3ع  ن بع  ض الف  ارين الليبي  ني ال  ذين وص  لوا س  يوة ي  وم  ، نق  ال  ُكْف  رةال

حال اجتياحها، وق د وق ع  ُكْفرةالبوا ، وهنألفا   30 و 20بقوات كبرية ترتاو  مابني  ُكْفرةالاملصادر أن اإليطاليني احتلوا 
 .(4)مهتم وأغراضهلنقل عائال بال  إيتمكنوا من اهلرب، أو مل جيدوا  ممن ملالكثري من األسرى يف أيديهم 
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م الحظ وجود عربان كثريين ج اءوا م ن 1931وحال وجود مومور مركز الواحات البحرية بواحة الفرافرة أوائل فرباير 
بقصد املهاجرة للقطر املصري، واستعلم من عمدة الفراف رة ع ن ت اريخ وص وهلم، وع رف أهن م حض روا أواخ ر  ُكْفرةالواحة 

أن  ُكْفرةالم، وفه  م م  ن أح  دهم وي  دعى احل  ال عب  د ارب البش  اري اجمل  ربي وه  و أك  رب ت  اجر ب  1931ين  اير وبداي  ة فرباي  ر 
وعلى مسرية أربعة أيام منها، وأنه حضر ومن معه بقصد  رةُكفْ اليقال له الضيغن )الزيغن(  ال  اإليطاليني وصلوا مكانا  

ولقد طلب بعض هؤالء العربان  ،سيحاربون اإليطاليني ُكْفرةالاملهاجرة؛ لعدم الرغبة يف واربة اإليطاليني، وأما من بقي ب
  اهلم ال يت حض روا عليه ا، تتحس ن حال ة أن البقاء بصفة هنائية بالفرافرة، وطلب ال بعض اآلخ ر اإلقام ة مل دة ش هور إىل 

، وطل  ب م  ن ولق  د ق  ام ب  التفتيش عل  ى ه  ؤالء العرب  ان لض  بط م  ا يوج  د معه  م م  ن األس  لحة، ولكن  ه مل جي  د معه  م ش  يئا  
 . (5)عمدة الفرافرة ضرورة التفتيش على كل من لضر من الغرب مستقبال  

 .ُكْفرةال امل مع الجئيالسلطات املصرية اختذت إجراءات عدة للتعإىل وفور وصول هذه املعلومات 

 :التايلوميكن أن نبوب الرسائل الرمسية وفق 

باخلارجة؛ إلرسال  إىل وافظة الصحراء اجلنوبية مستعجال   م أرسلت مصلحة احلدود تلغرافا  1931فرباير27تاريخ ب -1
علوم  ات ، و   ع مم  ؤخرا   ُكْف  رةالوبش  كل ف  وري س  يارات لواح  ة الداخل  ة جلم  ع معلوم  ات ع  ن وص  ول مه  اجرين م  ن 

ن  د أو ق  رب عاء املص  رية إذا ك  ان بعض  هم أو جله  م ق  د قاب  ل بعث  ة الص  حر م  ا تفص  يلية ع  ن ه  ؤالء الالجئ  ني، ومعرف  ة 
 . (6)جبال العوينات

دود أف اد مص لحة احل  ارجة، حي ثلتلغراف السابق جاء الرد من وافظ الصحراء اجلنوبية باخلوصول ايف اليوم التايل ل
، م ات ع دد م نهم بعد مام، 1931فرباير 27-23من قبائل خمتلفة إىل واحة الداخلة  شخصا   137بالقاهرة بوصول 

 لف  ارين م  ن أه  ايلا ف  رقل  ى تأيض  ا ع عل  ى إمكاني  ة أن يتض  اعف ع  دد الواص  لني الن  اجني املتوق  ع وص  وهلم، ومؤك  دا   مؤك  دا  
ب   ل  ؛الجئ   نيهل   ؤالء ال ت الالزم   ةمص   ر، وأن الس   لطات ق   د ق   دمت اإلس   عافات واخل   دما وأحن   و ب   الد الس   ودان  ُكْف   رةال

لعط ش رغ م بب اجل وع واقد لقوا حتفهم، بس منهم يف الصحراء، رغم أن الكثريين  حاولت إسعاف من يتضورون جوعا  
 .(7)تقدمي اإلسعافات هلم

صلحة احلدود م أرسل حسن هبجت قائمقام وافظ الصحراء اجلنوبية رسالة إىل املدير العام مل1931مارس2بتاريخ -2
جئ  ي ختاذه  ا حي  ال اللداخل  ة باابع  ض اإلج  راءات ال  يت كل  ف هب  ا م  ومور مرك  ز  ب  وزارة احلربي  ة والبحري  ة املص  رية م  ربزا  

 منها: ُكْفرةال

تف    اظ إنق    اذهم واالح ألولئ    ك الالجئ    ني ك    ثمن وق    ود الس    يارات، ال    يت أس    همت يف عملي    ة جنيه    ا   20رد مبل    غ       
. وم ن املعل  وم أن (8)رةُكْف  الىل إ ائب، يف حال ة م ا إذا ق  رروا الع ودة جم ددا  بوس لحتهم ب املركز ح  ا تع اد إل يهم دون ض  ر 
 إلطالق.ابعدم إرجاعها إىل الالجئني على  -كما سنرى-تلك األسلحة مع قلتها صدرت التعليمات 



            

 م2017يناير  (1)العدد  -(1)المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 
89 

م أرسل رئيس ومفتش قائمقام مفتش القسم الشرقي مبحافظة الصحراء الغربية ومد وص في 1931مارس4وبتاريخ -3
اعتم د في ه عل ى التحري ات ال يت ق ام هب ا م ومور الواح ات البحري ة خبص وص  إىل وافظ الصحراء الغربي ة مبط رو  كش فا  

أمساء العرب املهمني أصحاب الكلم ة الناف ذة، وق ادة اجله اد ض د اإليط اليني، وأم اكن تواج دهم باألراض ي املص رية، 
عل ى تنفي ذ رغبت ه بع دم الس ما  للعرب ان املهم ني بالتوج ه  ومع احتمال مغادرة بعضهم العوين ات إىل الداخل ة، وأك د

بالقي   ام ب   ذلك مث   ل: احل   ال عب   د ارب  مص   ر، والس   ما  للشخص   يات التجاري   ة وال   يت ال تش   كل خط   را  واخ   ل حن   و د
الق اهرة للبح ث ع ن و ل يق يم في ه، وم ن  م قاص دا  1931فرباير 14البحرية يوم واحة  غادر البشاري اجملربي، الذي

 .(9)الفرافرةمن ألخذ عائلته ة العودمث 

م 1931م ارس 6رتاح ات اللجن ة املش كلة م ن قب ل و افظ الص حراء الغربي ة خبص وص الالجئ ني بت اريخ بناء عل ى اق -4
لك  ل ش  خي يزي  د  م  ن وص  ول الالجئ  ني يوم  ا   45ومل  دة مليم  ا  30حزم  ة م  ن اإلج  راءات منه  ا: ص  رف ت ق  د اخت  ذف

 دة يق  وم م  ومورمل  ن ه  م دون ذل  ك ه  ذا م  ن جه  ة، وم  ن جه  ة أخ  رى ويف أثن  اء ه  ذه امل   15و ،س  نة 12عم  ره ع  ن 
ا ال تزي د أش خاص، ومب  4-3اجلمال، بواقع  ل لكل ظهور إىل وادي النيل على  دوابالبحرية بنقل من ليس هلم 

 .(10)مصريا   جنيها   80قيمته عن 

ن وج   اء في   ه: أ وأرس   له إىل و   افظ الص   حراء اجلنوبي   ة، م أع   د م   ومور مرك   ز الداخل   ة تقري   را  1931م   ارس 10ت   اريخ ب-5
قري  ر ومتك  ن ص  حبة فريق  ه م  ارس ت  اريخ كتاب  ة الت 10، وح  ا تقريب  ا   م1931فرباي  ر  25عملي  ات اإلنق  اذ ب  دأت ي  وم 

اجرين م ن حض ر م ن امله  معظمهم من النس اء واألطف ال، وأش ار التقري ر إىل أن جمم وع شخصا   103من إنقاذ قرابة
 غارب ة، أدخ ل ثل ثهم إىلالجئ م ن ع دة قبائ ل، ذك ر منه ا الفرج ان وامل 300سواء الذين أسعفوا أو وصلوا لوحدهم 

الجئ ني حي اهتم، م ن الث ري مستشفى الداخلة لتلقى العالل، وكانوا يف حالة بائسة، وبسبب اجلوع والعط ش فق د الك
ك ع ن روا منه ا، ناهي م ري ق ال يت ب القول أهن م ش اهدوا العدي د م ن اجلث ث ملق اة عل ى الط مكتفي ا   وددا   ومل يعط رقما  

 من  اهلم رأسا   قرابة اخلمسني إلنقاذه من املوت، حيث هلك      من كان يف الرمق األخري ومل جتد واوالهتم نفعا  
 .(11)دابة معظمها من اإلبل 92ل معهم سوى يف طريق الفرار، ومل يص

دود البحري  ة، إىل م  دير ع  ام مص  لحة احل   م أرس  ل قائمق  ام و  افظ الص  حراء الغربي  ة تقري  را  1931م  ارس 13بت  اريخو  -6
 شخص ا   330ج د يف الثاني ة، وو شخص ا   60ضمنه نتائج زيارته إىل الواحتني البحري ة والفراف رة، حي ث وج د ب األوىل 

 ،باش ا مري عم ر طوس ونبه مسو األ يقتاتون مبا جيود به أهايل الواحتني رغم مواردهم الزهيدة، وما تفضل، وهم تقريبا  
عل ى أن األس باب  ددا  لك ل ش خي كمعون ة عاجل ة، مش  ص اغا   قرش ا   50من املال يوازي  حيث أمر أن يوزع مبلغا  

يع مت  وينهم ت ال تس  تطنق  ل، والواح  ا ال  يت دع  ت الخت  اذ م  ا س  بق أن الالجئ  ني ك  انوا مع  دمني ول  يس ل  ديهم وس  ائل
 .(12)باستمرار، ولعدم وجود فرص عمل هلم

إىل و   افظ الص   حراء  م أرس   ل وم   د كم   ال املوص   لي مع   اون مرك   ز واح   ة اخلارج   ة تقري   را  1931م   ارس24وبت   اريخ  -7 
ن زعم اء حرك ة اجلنوبية، هذا التقرير تضمن عدة معلومات غاية يف األمهية، خاصة وأنه يتمحور ح ول إنق اذ زع يم م 
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لطيو  حول ما دار يف األراضي الليبية أدىل هبا عن إثبات شهادة  صان لطيو  ومرافقيه، فضال   ُكْفرةالاملقاومة يف 
، فاستهل املوصلي تقريره باحلديث عن اجملموعة اليت أنقذهتا جمموعة املساحة املص رية ُكْفرةالقبل وأثناء وبعد احتالل 

، مث رك  ز عل  ى التفاص  يل ال  يت أورده  ا لطي  و  ع  ن رحل  ة العن  اء شخص  ا   16وع  ددهم وه  م عائل  ة ومع  اوين لطي  و  
ح  ول اح  تالل ورده ا أ  وتل ك ال  يت، ُكْف  رةاللرفاق  ه ورف اق عب  د اجللي  ل س يف النص  ر وبقي ة الجئ  ي  ُكْف رةالواهلج رة م  ن 
 . (13)ومراحل ذلك االحتالل وآلياته واستعداد اجملاهدين للمقاومة ُكْفرةاإليطاليني لل

ب  د عارجي  ة املص  ري ل وزي  ر اخلع  د في  ه تقري  ر املوص  لي ووص  ل م  ن مث إىل اخلارجي  ة املص  رية أرس  ويف ذات الي  وم ال  ذي أُ 
 الجئ   ياءات إزاء ود م  ن إج   ر إىل وزي  ر احلربي   ة والبحري   ة رس  الة أث   ىن فيه   ا عل  ى م   ا قام   ت ب  ه مص   لحة احل   د الفت  ا  ل   ى

 تب ع حي ال م ن ق دتخلط وات ال يت خط وات إس عافهم وام ا اخت ذ م ن موافقت ه عل ى  يا  مب د، ، وطلب العمل هبا دائما  ُكْفرةال
ل ل و  كافي ا    ع دا  احل دود ب من حيث تفتيشهم وجتري دهم م ن الس ال ، مث إبع ادهم إىل من اطق بعي دة ع ن خ ط يويت جمددا  

ت حس  ن اجل  وار عالق  ااء عل  ى بق   بي  نهم وب  ني تواج  دهم يف أم  اكن مناوئ  ة للس  لطات اإليطالي  ة عل  ى أي  ة ص  ورة؛ حفاظ  ا  
 . (14)على أحسن حال من الصفاء

ا مخ س وم ا ترت ب علي ه م ن نت ائج، منه  ُكْف رةالمبراسالت ختي قض ية اح تالل  حافال   م1931مارس 25كان يوم   -8
علوم ات موبي ة، ض منه أع ده قائمق ام و افظ الص حراء اجلن ا  كش فمنه ا ق د تض منت   األولى ، كان ت مراسالت مهم ة

، تقامس  ت خص  ا  ش 745راب  ة ق ُكْف  رةالمفاده  ا أن  ه وص  ل إىل الواح  ات املص  رية م  ن امله  اجرين الليبي  ني بع  د اح  تالل 
 . (15)من اإلبل أسا  ر  106ايل واحتا الداخلة والفرافرة غالبيتهم، مقارنة بواحيت اخلارجة والبحرية، مصحوبني حبو 

عل  ى رس  الة  دا  ر ز الداخل  ة رس  الة حس  ن هبج  ت قائمق  ام و  افظ الص  حراء اجلنوبي  ة إىل م  ومور مرك  فه  ي  الثانيىىة أمىىاو 
الب ؤس و اهلم بس بب الفق ر   مارس، فقد وافق على إعفاء املهاجرين من دف ع رس وم  ركي ة عل ى  21األخري املؤرخة يف 

 لقائمقام إع داماداخلة، وطلب فور مبارحتهم للعنهم الغذاء و وكوهنا ما تبقى من أمالكهم، كما وافق على قطع الراتب 
يعه ا ومر أن ترس ل  ف مله اجرين ن ة املض بوطة م ع االذخرية بدفنها يف حفرة عميقة، أما األس لحة مب ا يف ذل ك أس لحة الزي

 .(16)للمحافظة؛ الختاذ ما يلزم حياهلا من إجراءات

جئ ني ي ة وص ول بع ض الالكيفإىل  د قائمقام وافظ الصحراء اجلنوبية إىل امل دير الع ام ملص لحة احل دو  الثالثة أشار يفو 
م  ن وال  يت  ،ماتهل  م م  ن خ  د ه  م م ن إج  راءات، وم  ا ق  دمنق  اذهم وم  ا اخت  ذ إزائال  يت ب  ذلت إله  ود اجلللواح ات املص  رية، و 

ق  ف ق ام و    الق ائمواق رت  لفق ر،وا ؛ ألهن م يف حال ة م  ن الب ؤسُكْف رةالواح ة   تؤخ ذ رس وم  ركي ة م  ن مه اجريأن ه ملبينه ا 
 .(17)شهماعن املهاجرين حا ال يقعدوا عن السعي وراء رزقهم ومع النقدية الغذاءصرف قيمة 

بن اء عل ى رس الة الس كرتري امل دين ، فإن ه ُكْف رةالم ن قض ية مه اجري واح ة  مبوقف حكومة الس ودان الرابعة اختصتو 
ة السودان ال ميكنه مس اعدواليت جاء فيها أن م 1931مارس  17باخلرطوم إىل وكيل حكومة السودان بالقاهرة بتاريخ 

ف إن  ،(18)املص ري جلان بم ن قب ل ا ةممكن ساعدة املك تل، يف حني أن مؤخرا   لعويناتا الذين وصلوا السنوسيني الالجئني
وكي           ل حكوم           ة الس           ودان بالق           اهرة أح           ال مض           موهنا برس           الة إىل م           دير ع           ام مص           لحة احل           دود مبص           ر 
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؛ لذا فإن ومد توفيق وزير احلربية والبحرية املص ري أرس ل رس الة إىل وزي ر اخلارجي ة املص ري (19)م1931مارس21بتاريخ
املتض منة رس الة وكي ل حكوم ة الس ودان بالق اهرة وج اء فيه ا أن  ُكْف رةالواح ة م بش ون مه اجري 1931مارس25بتاريخ 

آخ رين م ن العرب ان اهل اربني  شخص ا   22بعثة املساحة الصحراء املصرية اليت كان ت تعم ل اه ات العوين ات عث رت عل ى 
هنا سرتسلهم بعد أيام قليلة إىل وادي حلفا، ويظهر أهنم ظلوا الطريق بع د أن ك انوا أ، و ، وهم يتضورون جوعا  ُكْفرةالمن 

 .(20)وأفادوا بوجود آخرين بالصحراء ،يريدون واحة اخلارجة

من وصول أخبار  خوفا  ف ر،إىل مص ُكْفرةالمبوقف املفوضية اإليطالية من تداعيات هجرة أهايل  الخامسة اختصتو 
إىل وزي   ر  ملص   رية املرس   لةخلارجي   ة اإىل تعليم   ات وزي   ر ا واس   تنادا   ،للمس   لمني يف موس   م احل   ج ُكْفرةالالفظ   ائع اإليطالي   ة ب   

 ني إىل من  اطق بعي دة ع  ن احل  دودم بض رورة إبع  اد الالجئ 1931م  ارس 24واملؤرخ  ة يف احلربي ة والبحري  ة املش ار إليه  ا آنف ا  
م طلبت فيها من ع 1931سمار  25يخ ، أرسلت املفوضية اإليطالية بالقاهرة مذكرة إىل وزير اخلارجية املصرية بتار الغربية

از، وش ددت عل ى س حن و احلج يف مبارحة الس وي أتبد اليتالثوار الليبيني من الوصول إىل احلجاز ضمن قوافل احلجال 
 .(21)لقطر املصرياملة يف اوتراخيي من القنصليات اإليطالية الع ،ضرورة حصول املسافرين على جوازات سفر إيطالية

ارة الداخلي      ة م      ن وز  يةاملص      ر  عل      ى م      ذكرة املفوض      ية اإليطالي      ة الس      الفة ال      ذكر طلب      ت وزارة اخلارجي      ة واس      تنادا  
ار وإص  دإليط  ايل، ام العم  ل عل  ى  حتقي  ق ك  ل م  ا م  ن ش  ونه ع  دم إث  ارة أي  ة مش  اكل م  ع اجلان  ب 1931م  ارس28بت  اريخ

 .(22طاءخري أو إباألوامر ملدراء املراكز بالواحات لتلبية الطلبات اإليطالية السالفة الذكر دومنا تو

م إىل الن   اجني م   نهمس   ولة وص   ول  انته   تم انته   ت مس   ولة إنق   اذ الالجئ   ني، أو ب   األحرى 1931 أواخ   ر م   ارسيف -9
رد س  ئ  ني، أو أع  ادت ؤالء الالجكيفي  ة التعام  ل م  ع ه    عل  ىالواح  ات املص  رية، وبالت  ايل رك  زت الرس  ائل الرمسي  ة املص  رية 

راض ي املص رية.  لحص وهلم اجلهود اليت بذلت إلنقاذهم، أو تض منت تق ديرات ع ن أع داد أولئ ك الالجئ ني وت واريخ و 
ق  د فجلن  وب، ا و  افظ م إىل1931م  ارس30 م  ومور الداخل  ة املرف  وع بت  اريختقري  ر عب  د ال  ر ن زه  ريكان  ت البداي  ة ب

ع يم أوالد ز يف النص ر تضمن معلومات عن وصول بعض الالجئني إىل األراضي املصرية، ومن بي نهم عب د اجللي ل س 
م ن عائلت ه ص أش خام ومع ه عش رة 1931م ارس 29الداخل ة ي وم واح ة م و  ق رب قري ة سليمان، ال ذي وص ل إىل 

 29ا ح    الداخل   ة إىل وام   ن وص   لع   دد قي   ه، وح   ال وص   وله إىل الداخل   ة أخ   ذت من   ه أس   لحته، وبالت   ايل بل   غ ومراف
-4جئني ترتاو  مابني، أعمار هؤالء الالا  بنت 43و ولدا   68امرأة و 108و رجال   122، منهمشخصا   339مارس
أعمارهم على ثالث سنوات قد م اتوا ، وبالتايل يكون الشيوخ واألطفال حديثي الوالدة أو من ال تزيد (23)سنة 55

 وقتلوا بعد ذلك. ُكْفرةاليف الطريق أو بقوا ب

م رس الة أخ رى إىل و افظ اجلن وب بش ون الجئ ي 1931م ارس31عبد الر ن زه ري يف الي وم الت ايل أي بت اريخأرسل 
لطي  و  ص  ان ، وأن شخص  ا   326م  ارس 19الداخل  ة ح  ا ي  ومواح  ة إىل  وا، أش  ار فيه  ا إىل أن ع  دد م  ن وص  لُكْف  رةال

 ن س يارات املص لحة ال ميكنه ا اإلتي ان هب م لع دم ص الحيتها، مش ريا  ش دد عل ى أو  فيه ا، ادخل الصحراء ومن معه وتاهو 
ع ى إلبله م امر ع ن  حبث ا  فرص عم ل هل م و عن  حبثا  التوجه حنو وادي النيل السما  هلم ب ُكْفرةالبعض مهاجري إىل طلب 
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يف مقابل إبداء رغبة بعض الالجئني بيع البعض من دواهبم، ويف الوقت الذي استشار مومور الداخلة حكومته  ودواهبم،
الداخل ة؛ ألهن م مبغ ادرة واح ة املوافقة عل ى طل بهم ضرورة اقرت  يف أخذ رسوم  ركية من أولئك الالجئني من عدمه فإنه 

 الواح ة، ويس بب ت ذمرا  يف  ةاألساس ييرف ع أس عار احلاجي ات ق د  وجودهمأن عن  فضال  على خزينة املركز،  يشكلون عبئا  
 .(24)لدى سكاهنا

هم من رسالة ملصرية، كما يفالبحرية االسابقة من قبل وزير احلربية و  هاقرتاحات ىعطي مومور مركز الداخلة املوافقة علأُ 
ات اخلارجي   ة املص   رية، فق   د لتعليم    تنفي   ذأن   ه عل   ى  م، مؤك   دا  1931أبري   ل 4األخ   ري إىل وزي   ر اخلارجي   ة املص   رية بت   اريخ

إىل جه ات   أق رب وق تيفالالجئني مبا فيهم ص ان لطي و  الواح ات  كللحة احلدود تعليماهتا بون يغادر  أصدرت مص
جلمركي  ة ان الرس  وم ص  رف النظ  ر ع   ىح  ا يكون  وا بعي  دين ع  ن خ  ط احل  دود، ووافق  ت مص  لحة احل  دود عل   ،وادي الني  ل

 يص  ل إليه  ا ال، ح  ا دا  ج  املس  تحقة عل  ى اإلب  ل ال  يت ق  دم هب  ا امله  اجرون، وطلب  ت أن تع  دم ال  ذخرية يف حف  رة عميق  ة 
 .(25)أحد

ر مرك ز احل دود ية متض منة تقري وزير احلربية والبحري ة رس الة أخ رى إىل وزي ر اخلارجي ة املص ر أرسل م 1931أبريل 7يف 
 29الداخل   ة ي   وم   آخ   رين م   ن بي   نهم عب   د اجللي   ل س   يف النص   ر وص   لوا شخص   ا  13ون وال   ذي أف   اد ب    ،ل   ةالداخواح   ة ب

اجرين غ  ري رتحي  ل امله  م، وق  د طل  ب و  افظ الص  حراء اجلنوبي  ة باخلارج  ة م  ن مص  لحة احل  دود التص  ريح ل  ه ب1931م  ارس
سفر حن و ر هلم سبل اليث يتيسحب ،لمواصالتلوطة حا وصوهلم أقرب املتيسر هلم سبل السفر على حساب احلكومة 

 .(26)النيل؛ فوافقت املصلحة على ذلك املدن واألرياف والقرى املصرية على هنر
ن رس الة ، وهي عبارة ع ةُكْفر راسالت الرمسية خنتم برواية مومور قسم السلوم عن احتالل اإليطاليني للويف ختام امل -10

م 1930واخ   ر ديس    مربم وج   اء فيه   ا: أن   ه يف أ1931أبري   ل9بت    اريخأرس   لها إىل و   افظ الص   حراء الغربي   ة مبط   رو  
، ووص لت إىل ةُكْف ر لل ةاملؤدي جتمعت قوات إيطالي ة يف س الا الواقع ة غ رب واح ة أوجل ة، وقام ت باستكش اف الط رق 

م 1931س  نة  ش  هر ين  ايرفع  ادت أدراجه  ا، ويف ُكْف  رةال، لكنه  ا فش  لت يف الوص  ول إىل ُكْف  رةالواح  ة ناموس  ة غ  رب 
زودة ب  ذخرية ومئون  ة، م   ُكْف  رةالآالف جن  دي م  ع ق  وة أخ  رى م  ن ج  الو، وتوجه  ت حن  و 7 ه  اق  وة إيطالي  ة قوام تحترك  

لط   ائرات ن   اك كان   ت اه، وه   ي مل   ا عس   كرت ُكْف   رةالووص   لت إىل آب   ار الظغ   ني )ال   زيغن( عل   ى بع   د ثالث   ة أي   ام م   ن 
د جت  قاوم  ة، ومل  ا مل املإب  داء ع  دم و واالستس  الم  التس  ليمإىل املناش  ري ال  يت ت  دعوهم  ُكْف  رةالاإليطالي  ة تلق  ي عل  ى أه  ايل 

اح  ة، فاس  تعد تلف  ة م  ن الو ع  ادت يف الي  وم الت  ايل وقص  فت بالقناب  ل العرب  ان املتجمع  ني يف جه  ات خمم  نهم اس  تجابة 
، وأغل بهم م ن ع رب الزوي ة؛ دا  جماه  880األهايل ومتركزوا يف مكان يقال ل ه عل م اهلواري ة )اهل واري( وع ددهم ح وايل 

 ةُكْفر اللعرب  ان ب  اان ر س  اء أس  لحتهم هزم  وا أم  ام اإليط  اليني وتش  تت  له  م بفع  ل القص  ف اجل  وي، وك   بدائي  ةل ونظ  را  
ونة ب ن عل ي ت إم رة حس واجلميع ك انوا حت  ،صان لطيو  وعبد اجلليل سيف النصر وومد السنوسي شعيب املغريب

 . (27)ُكْفرةالواحة ، وبالتايل مت لليطاليني االستيالء على )السنوسي( اخلطاب األخواين
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 ثانيا: الوثائق األهلية: 
 السيطرة من قبلو الجتيا  بعيد ا الواحة، وما حدث فيهاعن قضية احتالل  ُكْفرةالوهي إفادات ملواطنني من أهايل 

ت اإليطالية ن متكنت القواأو مم ْفرةكُ ال ، وتضمنتها وثائق امللف املعين بالدراسة. تطالعنا روايات من فروا مناإليطاليني
ع لك الروايات أ عودة، وتم بالمن أسرهم، وحاولت فيما بعد االستفادة منهم يف إعادة الالجئني أو واولة إقناعه

 20ه/3491رمضان 1ان يوموالسيطرة عليها متاما ك ُكْفرةالمعظمها على أن احتالل القوات اإليطالية لواحة 
كان يف شعبان وليس يف األول من شهر   ُكْفرةالعلى أن احتالل  أكدت اإلفادات. وهناك بعض (28)م1931يناير

شعبان  92اإليطايل للواحة جاء بعيد معركة اهلواري الفاصلة مباشرة أن االحتالل ستنادا على ، ا(29)رمضان
 م.1931يرينا 19ه/1349

إن كيفية ليبيني بشونه فلرواة البني ا من قبل القوات اإليطالية واالختالفات ُكْفرةالولو تركنا موضوع تاريخ احتالل 
إننا فد تلك احلادثة بع ُكْفرةالهل ب حنو مصر من اجلحيم الذي عايشه أو االحتالل ومراحله وتفاصيل هجرة العناء واهلر 

 :التايلفق و ستعرضها نمات، جند أن األرشيف املصري والوحدة األرشيفية املعنية هنا يف الدراسة حبلى باملعلو 

ح ة ال وص وله إىل واوكان قد أدىل هب ا ح  ،واية املواطن النعاس بن ومد العرييب الذي كان يقاوم مع صان لطيو ر  -1
 :التاليةمة ميكن تلخيصها يف اجلوانب الداخلة، وتضمنت معلومات ها

ات املص    فحة س    ال اآللي    م    ن خ    الل إر  ،ُكْف    رةالويتعل    ق ببداي    ة االس    تعدادات اإليطالي    ة الح    تالل  الجانىىىىو األول
بتحلي  ق  ذل  ك ا  قرون  ، ومرةُكْف  الريب وواح  ة ت  ازربو غ   ُكْف  رةالوالعرب  ات العس  كرية إىل منطق  ة الظغ  ني أو آب  ار ال  زيغن    ايل 
ناش  ري عية وإلق  اء امللع  ات اس  تطال، وال  ذي ب  دأ بطُكْف  رةالمكث  ف ب  ني الفين  ة والفين  ة للط  ريان احل  ريب اإليط  ايل عل  ى واح  ة 

 ة، يف وق  ت أخ  ذت  اإليطالي  املقاوم  ة، ورفض  هم للش  رو  ُكْف  رةالالداعي  ة لالستس  الم، مث إىل القص  ف م  ع  إع  الن أه  ايل 
 .(30)نطقة اهلواري جنويب آبار الزيغن للقاء اإليطالينيقوات اجملاهدين يف التمركز يف م

؛ لنف   اذ ُكْف  رةلادين حن   و ي  ورد ص   احب الرواي  ة تفاص  يل هام   ة ع  ن احت   دام املعرك  ة وانس   حاب اجملاه   الجانىىو الثىىىاني
ملنس  حبني حن  و لي  ة عل ى اوحال  ة االنس حاب تل  ك غ  ري املنتظم ة رافقه  ا قص  ف مكث ف م  ن قب ل الط  ائرات اإليطا ،ال ذخرية

ع لله اربني حن و ن القص ف والتتب ي ة ترص د أوالفارين منها قبيل أو بعيد مع رفتهم هبزمي ة اجملاه دين يف اهل واري. والروا ْفرةكُ ال
 24ي وم  ، أي ح اُكْف رةلان اح تالل األراضي املصرية أو حنو احل دود املص رية الس ودانية اس تمر مل دة أربع ة أي ام متتالي ة م 

 .(31)م1931يناير

ل قاوم  ة عب  د اجللي  عيم  ي املز رفق  ة  ُكْف  رةالص  ورت الرواي  ة حال  ة جمموع  ة الالجئ  ني واهل  اربني م  ن  والجانىىو الثالىىث 
 500قراب   ة  م، وك   ان ع   ددهم1931ين   اير 26س   يف النص   ر وص   ان لطي   و  عن   د وص   وهلم إىل جب   ال العوين   ات ي   وم
كيفي ة إىل  ق املص رية الرمسي ة الوث ائ أش ارت. وق د (32)شخي مث تفرقهم بعد أسبوع من اإلقامة باملنطقة حنو دواخ ل مص ر

 الداخلة واخلارجة والفرافرة كما مر بنا يف هذه الدراسة.واحات وصوهلم إىل 
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وهي تنطبق متام االنطباق مع رواية النعاس العرييب، إال أن بومط اري أض اف أن ه  ،رواية عبد احلميد بومطاري الزوي -2
 400م ن منطق ة الت ال رفق ةوحتدي دا م، 1931ين اير 19هل واري يف الي وم الت ايل مباش رة م ن معرك ة ا ُكْفرةالخرل من 

)قري ة تابع ة لواح ة الفراف رة قريب ة ، قاص دين أب و منق ار مب ا ف يهم عائلت ه ومعه م ثالث ون   ال   ُكْفرةالشخي من عربان 
يف ط  ريقهم حن  و س  يوة، وق  د قص  فتهم الط  ائرات اإليطالي  ة إال أن األض  رار البش  رية كان  ت بس  يطة م  ن احل  دود الليبي  ة( 

م ن وق ت قي امهم م ن الت ال،  مقارنة بالدواب اليت قتل منها أربعة  ال، ووصلوا بومنقار بعد مسرية ثالثة عشر يوما  
 .(33)تقريبا   ا  ومات منهم يف الطريق بسبب العطش والربد القارص مخسة عشر نفر 

، وهي (34)إليطاليةبل القوات ابعد احتالهلا من ق ُكْفرةالاجملربي ملا حصل يف  واطن احلال سعيد حفيانرواية امل -3
ه اهد ما قاموا بوش ،واحةيني المتثل شهادة حية ملواطن شاهد عن كثب حلظة دخول اإليطال ألهنا رواية مهمة جدا  

 :لتايلانها وفق امة ممهية الرواية فإننا سنذكر تفاصيل همن أعمال وما اختذوه من إجراءات، ونظرا أل

هيدا  العوينات؛ مترسلها إىلسرته أان إىل أن احلرب دارت يف مكان يقال له اهلواري، وأنه ملا خشي على أفيأشار ح أ/
ن حاق بوسرته، لكن مث اللور وملرتتيب بعض األم ُكْفرةالإلرساهلا إىل السودان إن لزم األمر، يف حني ظل هو ب

فال ن النساء واألطن معهم مرته وموألقت القبض عليه، مث أرسلته مع قوة إيطالية جللب أس فاجوتهاإليطاليني  قوات
 من العوينات وقد مث ذلك بالفعل.

مت العديد من يته، وهدب ذلك يفهنبت البيوت مبا  ُكْفرةالب/ الراوي أشار إىل أن القوات اإليطالية حال دخوهلا 
مر الفضيل، : ومد عا منهموأصحاب النفوذ فيه ُكْفرةالاملباين وحنوها، وأقدمت على شنق جمموعة من أعيان 

 يف مقابل ذلك ازي،إىل بنغ و يدة الفضيل، وومد الضيفار، وأرسلت حسونة على اخلطاب السنوسي جوا  
 .بل أن يصل إليهاق قد ماتفرب سنه لك ا  يف إذالله؛ ونظر  إمعانا    بنغازيإىل السفر برا  على  ُكْفرةالقاضي أجربت 

ا رفقة   أن غادرهىلإوقد ظل هبا  ياين،الشارف الغر  ُكْفرةالللحملة اإليطالية على  ل/ الراوي أشار إىل أنه كان مرافقا  
كم العام ، وبادليو احلا إليطاليةاقوات قائد ال مثل: غرسياين ُكْفرةالكبار الشخصيات اإليطالية يف ليبيا الذين دخلوا 

 .ُكْفرةالليحتفل بالنصر اإليطايل بم 1930يناير  24الذي جاء يوم 

لتال، حول بلدة ا ورا  سيطالية وات اإلإليها، وبنت الق ُكْفرةالد/ أرسل اإليطاليون دوريات عديدة إلرجاع اهلاربني من 
من  ايخشوضمت إليه م ،رةُكفْ لل خال ومد العابد قائمقاما   وسي() السنوعينت ومد صان البسكري األخواين

 لزوي وومد عبدااد ارب ر بوجخلدمتها، وهم بوحليقة الداللية الزوي وأبو بكر عمار الزوي وطاه قبيلة الزوية
 . رةُكفْ الله ند دخو عرافقوا اجليش اإليطايل  كانوا قد  وهؤالءالعاطي الزوي وومد جاب ارب الزوي، 

ع األهايل يف ميدان  ُ  ه/ واستنادا لرواية احلال سعيد حفيان اجملربي أنه بعد دخول اإليطاليني للواحة باثين عشر يوما  
تلك ، ى احلاضرينعلعلى إلقاء الكلمات واملشايخ  ُكْفرةالومدير  ونكبار الضبا  اإليطاليحيث تناوب  واسع، 

يو  وعبد اجلليل سيف النصر بون القوات اإليطالية عند ادعاءات صان لطالكلمات أ عت على نفي وتكذيب 
تلك  دخلتفقد  ،عكس ذلك كانمع أن الوقع  ، من تظفر به من سكاهناستقتل وحترق وتشنق  ُكْفرةالاحتالل 
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مؤكدين على أن  ،ومعها قوافل التموين إلعطائه للمحتاجني واهلاربني، الذين قد يقتلهم اجلوع والعطش القوات
كما أن للعائدين حق   ،التجارة مفتوحة ملن أراد أن يتاجر، وأن هناك قوافل متوين ستحضر من إجدابيا للمحتاجني

 بشر  أن تكون عودهتم يف حبر سنة، وإال ستصادر منهم. ،العودة إىل مزارعهم وممتلكاهتم

ء هنبت منه أثنا ثة  الليه ثالليل أهنم أرجعوا إذكر حفيان أن اإليطاليني يعاملون األهايل معاملة طيبة، بد و/
 عه.عدم رجو  من ا  االحتالل، ومسح له بالسفر لغرض التجارة إىل مصر دون عائلته، اليت احتجزت خوف

 الدهم ومصاحلهمى مسعة بني عللقد كشفت الرواية السابقة عن معلومات غاية يف األمهية متثلت يف خوف اإليطالي
ذهتا راءات اليت اختينت اإلجموم ب، هذا على وجه اخلصوص، لكن الوثائق األهلية على وجه العْفرةكُ الجراء فظائعهم ب

وصل و ن الذين هربوا  الفاريلالجئني، وبدأ يورقها  وع اُكْفرةالالسلطات اإليطالية بعد أن أسكتت صوت املقاومة يف 
يف من إليطالية التخفلدعاية ااان هم والتعب، ومن مث كالكثري منهم األراضي املصرية، وهم يف حالة من اهللع واإلعياء 

ل، العز  ُكْفرةالن  حق سكايفيطالية الفظائع اليت ارتكبتها القوات اإل من هغضبو  اإلسالميو  العريبهيجان الرأي العام 
بون  العام العاملي لى الرأيوثري عوواولة الت ُكْفرةالهذا من جانب، ومن جانب آخر بذلت اجلهود إلعادة الناس إىل 

ذها على بعض غالل نفو ية استوقد حاولت السلطات اإليطال .غري صحيحة باملرة ُكْفرةالاجملازر اليت ارتكبت يف 
و أا لليطاليني، نت والءهو أعلأ، سواء تلك اليت حظيت بتويل مناصب قيادية، ُكْفرةالالشخصيات الليبية القاطنة ب

  :لتايلا، وميكن أن نبوب ذلك وفق ُكْفرةالعلى ظهر الدبابات اإليطالية حال دخوهلا  قدمت

 1خالداللي  ة بت  اري ةق  ليحاملع  ني م  ن قب  ل إيطالي  ا وه  و الش  يخ بو  ُكْف  رةالني أي  دينا رس  الة حرره  ا عض  و جمل  س إدارة ب   -1
غ ريهم، أف اد و ابرة والتب و وي ة واجمل  ، ووجهها إىل عموم التجار الفارين من قبائ ل الز م1931فرباير19/ه1349شوال

ن ق دمت اخل دمات مل و العائ دين  أغدقت على التجار واألهايل، وأمنت ُكْفرةالفيها أن القوات اإليطالية عند دخوهلا 
. (35)أي بلد رة يفة باملتاجلغرض التجار عثرت عليه الدوريات اإليطالية، وفتحت األسواق، ومسحت ملن أراد اهلجرة 

، تش هد رواج ا   الي ة لكنه ايع التجار والناس على العودة أبلغهم بون البضاعة غجصاحب الرسالة لتشويف خطوة من 
رف اجملي دي ص ي دي، وس عر م ثال يب اع بثالث ة فرنك ات، وس عر الش اي مثاني ة ري االت جمامي ع أنواع ه فذراع القم ا  

 . (36)ستة فرنكات ونصف

دي د ب الوعي د والتهس تخدم أس لو الداللية ف إن األخ ري ا بوحليقةوبعيدا عن أساليب اإلغراء يف رسالة التاجر والشيخ 
يل وم إال  ، وم ن يت وخر الاالطمئن انو بإيعاز من قبل اإليطاليني بتوكيده على أنه من ي ويت م ن الف ارين واهل اربني ل ه األم ن 

ىل إة، وعدم الرج وع ف الواحاطر أ حال وصوهلم ضرورة البقاء يف ُكْفرةالإىل ن على أنه يتعني على العائدي نفسه، مشددا  
، ورمب ا قص  د م ن ه  ذا اإلج راء أخ  ذ التص رلات الالزم  ة (37)ُكْفرةالمرك ز احلك  م اإليط ايل ب  م  ن  أخ ذ اإلذن، قب  ل مهيلاأه 

لط وا ا، وقب ل أن خيتني إن ع ادو ، وتدوين أمساء العائدين يف سجالت احلكومة، ناهيك عن اعتقال املطلوبُكْفرةاللدخول 
 .ُكْفرةاليف  باألهايل
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كان  ت مرس  لة م  ن قب  ل أوالهمىىا رس  التان،  ُكْف  رةالأعي  ان  ع  نص  درت  م1931فرباي  ر27/ه1349ش  وال 9بت  اريخ -2
أص  بح داعي  ة  املع  ني م  ن قب  ل إيطالي  ا، واألخ  ري مل  ا ع  ني قائمقام  ا   ُكْف  رةالوم  د ص  ان ب  ن وم  د البس  كري قائمق  ام 

، حيث ُكْفرةال يفإليطاليا، وقد جاء يف رسالته املعنية هنا إىل عبد الر ن اشويب أحد الفارين من بطش اإليطاليني 
ة تعام  ل الن  اس ، وأن الس  لطات اإليطالي  ةمئن  ج  د مطحت  ت احلك  م اإليط  ايل  ُكْف  رةالواح  ة أك  د البس  كري أن احلي  اة ب

بكل احرتام، ومن رجع من الفارين أسكنته يف أمالكه، وجلبت باملعروف من مل يرجع بع د، وأن التج ار وم ن بي نهم 
 -يتع  ني ، وبالت  ايل ُكْف  رةالأبن  اء عب  د ال  ر ن اش  ويب عطي  ة وس  عد ميارس  ون عمله  م التج  اري، وجيلب  ون البض  اعة إىل 

 .(38)هم وممارسة حياهتم الطبيعيةودة إىل أمالكالعسرعة  على الفارين -حسب دعوة البسكري

رر ذا على أن احمل، مؤكدا هطت مثل الرسالة السابقة يف الشكل واملضمون مع اختالف األمساء فقفكانثانيهما وأما 
ب د عام د اب ين احل ال خ ري ارب وح ه ذه مرس لة م نالرس الة . كانت مع احلكومة اإليطالية اأو متعاون اإيطاليكان للرسالتني  

ا م  ة اإليطالي  ة م  أن احلكو  ال  ر ن م  ن قبيل  ة الوش  ناتة إىل وال  دمها وأخومه  ا عطي  ة وعمهم  ا س  عد مبص  ر، حي  ث أك  دا عل  ى
أي إج  راء  نم  وع  دم اخل  وف  ، حي  ث أمن  ت الن  اس وطلب  ت م  نهم الع  ودة إىل ممتلك  اهتم،ُكْف  رةاله  ايل أت  ت إال ب  اخلري أل
 .(39)قبل الدولة اإليطاليةمن انتقامي قد يتخذ 

ح ررت رس التان أيض ا، كانت ا ح املتني ل ذات املض امني فيم ا س بقها  م1931فرباي ر28/ه1349شوال 10بتاريخ  -3
ف   يظ ارفي   ق وعب   د احل عب   د ارب الت   اورغي و ع   ة ب   ن س   عيد ق   ادو  وأرس   الها إىل جويك   ل أولهمىىىام  ن رس   ائل، كت   ب 

 مايلي:، وتضمنت تفاصيل مهمة نذكر منها (40)مبصر

 أ/ اإليطاليون أكسوا العريان وأطعموا اجلائع وأمنوا الناس على ممتلكاهتم وأرواحهم.

 دي.ياالت جميب/ التجارة مفتوحة، والبضاعة غالية فذراع القما  بنصف جميدي، ووقية السكر بوربعة ر 

مر عل  ي م  ن وبكر ب  وعخ ب  ) قائمق  ام( عل  ى الن  اس، والش  يل/ عين  ت الس  لطات اإليطالي  ة س  يدي وم  د البس  كري وك  يال  
 رزق(، مب  ا منطق  ةر ال  رزق ) أوالد عم  رية، ومع  ه الش  يخ وم  د بوجبيل  ة عل  ى املطالي  ب، والش  يخ ط  اهر بوحي  د ارب عل  ى

 والشيخ ومد بو عبد العاطي على بومة وأبومية.

ب  د ى عو مص  ر ي  دعذيل  ت ه  ذه الرس  الة بكلم  ات ص  ادرة م  ن قب  ل إح  دى العج  ائز وت  دعى س  املة لقري  ب هل  ا ف  ر حن  
ء ب العودة إىل الس تجابة للن داااه ض رورة اجلليل بن عبد الكرمي، داعية إياه للعودة والقيام خبدمتها ورعاية شئوهنا، راجية إي

 . (41)، السيما وأن األخرية تعيش حسب قوهلا يف راحة وهناءُكْفرةال

و اهلي ل ب ب د ال ر ن عوحام د عيس ى ش وم وأرس لت إىل احل ال  باس م عم ر ب ن وم د اهلي لوقع ت فق د  ثانيهما وأما
 لي ة أعط ت الن اسكوم ة اإليطاأن احلحي ث ج اء فيه ا  ،ُكْف رةالواحلال عطية ومد وسعد وكافة عائل ة اهلي ل الف ارين م ن 

 .(42)األمان، وأوصت برجوع الناس إىل أوطاهنم ألجل اإلصال ، ودعوهم للعودة وعدم اخلوف



            

 م2017يناير  (1)العدد  -(1)المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 
97 

ولك ن مض موهنا ع رب  ،فيما خيي هذا املوض وع عل ى وثيق ة يتيم ة وثائق وزارة اخلارجية املصريةف يف أرشي تلقد عثر 
، ُكْف رةالعلى أن الالجئني رغم أهنم كانوا يف وضع حرل إال أهنم مل ينسوا رفاقهم يف رحلة اهلروب من جحيم احلرب يف 

 31والفرج  ان إىل م  ومور مرك  ز الداخل  ة بت  اريخ  ومض  مون الوثيق  ة عريض  ة مقدم  ة م  ن جمموع  ة م  ن أعي  ان قبيل  يت املغارب  ة
م، داعني إياه للعمل من أجل إنقاذ صان لطيو ، فاألخري حسب قول امل وقعني عل ى العريض ة س افر م ن 1931مارس

مل يص لها، وظ ل الطري ق فق رر الع ودة  ، لكن ه وخ الل م دة أربع ة عش ر يوم ا  (العوين اتش رق  جنوب) يقصد مرجا ُكْفرةال
، وش   دد املوقع   ون عل   ى أهن   م مس   تعدون ل   رهن     اهلم، نظ   ري إرس   ال نفس   ا   30إىل العوين   ات و ال   ه مات   ت ومع   ه حن   و 
 .(43)وعطشا   إلحضار لطيو  ورفاقه قبل أن ميوتوا جوعا   ،سيارات احلكومة املصرية إىل العوينات

 ثالثا: الخالصة:
لدراس   ة، ص   ري ج   دير باوم   ا لتوي   ه م   ن وث   ائق هام   ة وفوظ   ة يف األرش   يف امل ُكْف   رةالاح   تالل لق   د اتض   ح أن مل   ف 

ع د تحليل ي فإهن ا تكث ر م ن الوالتحليل ملضامني تلك الوثائق. وإذا كانت هذه الدراسة قد رك زت عل ى اجلان ب الوص في أ
 .رائدة عمال علميةواولة لفتح الطريق أمام حباثة آخرين لالستفادة من نصوص هذه الوثائق يف أ

ت ة، حبي ث استعرض ايا اهلام أشري إىل أن الوثائق بشقيها الرمسي واألهلي متحورت حول جمموع ة م ن املواض يع والقض 
ت قام  ت ب  ه الق  وا عس  كرية وم  ا، ناهي  ك ع  ن االس  تعدادات البش  رية والُكْف  رةالبإجي  از اخلط  ط اإليطالي  ة لالس  تيالء عل  ى 

 م   ع اجملاه   دين. ة وهنائي   ةدع   ائي واس   تطالعي م   ن اجل   و قب   ل ال   دخول يف معرك   ة فاص   لاإليطالي   ة م   ن متهي   د اس   تخبارايت و 
ه، أو ش اركوا العم ل نفس بوتفاصيل تلك االستعدادات والعمليات واالحتالل برمته مل تكن بعيدة ع ن وص ف م ن ق اموا 

 .(44)ُكْفرةلافق للحملة على نييت املراتونيدانيت ماريا  فيه، ونعين هبم القادة اإليطاليني أمثال غراسياين، والضابط الكاتب

دفاع ع ن جملاه دين يف ال اس تماتة او ، ُكْف رةالعرجت تلك الوثائق املعنية على احتدام املعركة يف منطق ة اهل واري   ايل  
قاص دين ا ي ل والف رار منه اش روا الرح، فوج دوا أن أهله ا ق د بُكْف رةالأنفسهم وجنوعهم. ومل ا اهن زم اجملاه دون انس حبوا إىل 

ه  الك قاب  ل ن النج  اة يف مي  تمكن إال الن  ذر اليس  ري م   مل حبي  ث، ح  دوهمن يجملاه  دهن  ا ح  دا معظ  م ااألراض  ي املص  رية، 
ل الط ائرات ط روا هب ا م ن قب مال يت أُ  ، إما بفعل العوامل الطبيعي ة والص حراوية، وإم ا بفع ل القناب ل اإليطالي ةالعشرات منهم

لي ة لطائرات اإليطااإذا كانت ف ،اجلوار وعلى رأسها مصر، واملوساة مل تتوقف عند هذا دولاإليطالية حال توجههم حنو 
 غ  زو خ  الل الش  روع يف اورة هل اواملن  اطق اجمل   ُكْف رةالق د تتبع  ت الف  ارين فإهن ا يف الواق  ع حص  دت آالف األروا  يف داخ  ل 

 .ُكْفرةالقوات اإليطالية لل

 وص   ل بعض   هم إىل ني، ال   ذينتم   ام املس   ئولني املص   ريني بوولئ   ك الالجئ   م   ن اه كب   ريا    كش   فت الوث   ائق املعني   ة جانب   ا  
نق  اذ إج  ه املذهل  ة يف س  يس ونتائ. وم  ع وج  ود العام  ل اإلنس  اين املةالواح  ات املص  رية كالداخل  ة واخلارج  ة والفراف  رة وس  يو 

قرب ة مالالجئ ني عل ى  كق اء أولئ الكثري من أولئ ك البؤس اء إال أن الس لطات املص رية اخت ذت إجراءاهت ا؛ للحيلول ة  دون ب
م ن ت وتر  خوف ا  و إليط ايل، اعل ى دوام العالق ات م ع اجلان ب  من حدود مصر مع ليبيا اخلاضعة للحك م اإليط ايل؛ حرص ا  

 األمن يف الواحات املصرية، وما قد يرتتب عليه من مشاكل للحكومة املصرية.
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املص  ريني املس  ئولني م  ن  رمسي  ا   تطلب   الس  ودانية فاحلكوم  ةع  ن الس  احة،  نياإليط  ايل غ  ائبو الس  وداين  انمل يك  ن اجلانب  
ع  دم  ت، وأوض  حاملش  رتكة ب  ني البل  دين ب  القرب م  ن جب  ال العوين  ات دوداحل  عل  ى الليبي  ني إنق  اذ الالجئ  ني العم  ل عل  ى 

جلانب املصري. أما اجلانب اإليطايل فقد اه تم باجلان ب امل ؤثر با مقارنةالوصول إليهم حا على استضافتهم أو  امقدرهت
. (45)، فالط ائرات اإليطالي ة فش لت يف إب ادة الف ارين أو إرغ ام معظمه م عل ى الع ودةبطبيعة احل ال على املصان اإليطالية

لل   رأي الع  ام الع  ريب واإلس  المي ح   ال لق  ائهم ب  بعض وس  ائل اإلع   الم يف  ُكْفرةالائع إيطالي  ا ب  ظ  ومل  ا نق  ل ه  ؤالء ص   ورة ف
، وأبلغ  ت اجلان ب املص  ري بض  رورة  من  ع الالجئ  ني م  ن اإلقام  ة يف منطق  ة ، ف  إن إيطالي  ا ج  ن جنوهن  ا(46)الواح ات املص  رية

األراض ي املص رية إىل احلج از  رةمغ ادم ن  الليبي ني مبن علب ت اكم ا طاحلدود، وإعادهتم إليها أو ترحيلهم حنو شرقي النيل،  
 إيطالية. سفرإال بعد تسجيل أمسائهم يف القنصليات اإليطالية العاملة يف القطر املصري ومنحهم جوازات 

دراء القائمق ام وامل ت القض اة و بنواياه ا احلس نة، فعين  ُكْف رةاللذلك فإهنا حاول ت إيه ام م ن بق ي م ن س كان  وتدعيما  
الع  يش بس  الم و  ُكْف  رةال الع  ودة إىلعل  ى  تش  جعهمت ع  رب ه  ؤالء وغ  ريهم رس  ائل للف  ارين ، ب  ل وأرس  لُكْف  رةالم  ن أعي  ان 

 .(47)واطمئنان حتت احلكم اإليطايل

هن  ا م  ن حي  ث حرما م  ن ،ل  يس فق  ط عل  ى مس  ار حرك  ة املقاوم  ة املس  لحة م  دويا   ُكْف  رةالوهك  ذا ك  ان س  قو  واح  ة 
 األخ ري ي باجل رس هم يف حص اأو  ،ملموس ا   واقع ا   أصبح يطايلن االحتالل اإلوللناس ب واإللاء ،اخللفية إمدادهامصادر 

اهتم  منيا  وأ اتيجيا  فمصر اسرت  ،ة واملصريةيطالياإل األوسا يف  بل كان مدويا   ،وحسب األخضرلمقاومة الوطنية باجلبل ل
 أناملس  ئولني  كلئ  و ألك  د أ ُكْف  رةني لليط  اليم  ن بينه  ا وص  ول اإل أس  بابنظ  را لع  دة  ؛مس  ئولوها بش  كل ملم  وس باملس  ولة

ص  لحة مت ال  يت جتريه  ا الستكش  افاورمب  ا يعرق  ل عملي  ة ا ،اق  رتب م  ن احل  دود اجلنوبي  ة الغربي  ة املص  رية وش  يكا   هن  اك خط  را  
ع ح ول ا شبيه ب النزا ليإيطااع مع وما قد ينتج عنه من نز  ،ثبات مصرية تلك املناطق، إلجاورها املساحة يف العوينات وما

م  ع  زم  اتأح  دوث الس  لطات املص  رية كان  ت ختش  ى م  ن  أنكم  ا   .م1925ديس  مرب6وال  ذي حس  م باتف  اق ،اجلغب  وب
ة م  ع ي  حقيق زم  ةأن  ت تع  ايش وه  ي ال  يت كا ،الواح  ات املص  رية إىلوا لال  ذين وص   داجل  د بش  ون الالجئ  ني يط  ايلاجلان  ب اإل

ا م   ن إيطالي   ى وختش    ص   ريتني،ي   ل املالنم   دن  أوال   ذين اس   تقروا يف م   دن الس   احل  الليبي   ني،ن ين امله   اجر وني بش   يط   الياإل
 يط ايلاإل ف رتة احلك م ثن اءأيخ ليبي ا وبالتايل جاءت الوثائق كما قلنا حبلى باجلديد واملهم لدارسي تار  ،املختلفة أنشطتهم

 . بشكل خاص ُكْفرةالبشكل عام واحتالل 
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 الهوامش

 
                                                 

، 94-92، ص1926وعالقتها بالواحات اجملاورة انظر: أ د حسنني باشا، رحله يف صحراء ليبيا، د.ن ، القاهرة،  ُكْفرةالللمزيد عن واحة  ((1
190-200. 

، دار الكتب والوثائق القومية القاهرة 0780-011561الكود األرشيفي ،ُكْفرةال، ملف احتالل وثائق وزارة اخلارجية املصرية غري املنشورة ((2
رابلس وبنغازي مارشال طوايل قطري  Marquis Delsa Bottineau Pietro Badoglioمنشور املركيز دلسا بوتينو بيرتو بادوليو 

  .1930سبتمرب 4 /ه 1349ربيع اآلخرة10من زوية وغريهم بتاريخ  ُكْفرةالوسكان  إيطاليا إىل أهايل
وأعمال الطليان مرسلة من بكباشي مومور سيوة إىل وافظ الصحراء الغربية، وقد نقلت الرسالة نصا مع  ُكْفرةالصورة اإلخبارية عن احلالة يف  ((3

 م.1930نوفمرب 5يخ الده بتار رجية باملشار إليه مرفقتني برسالة وزير احلربية والبحرية املصرية إىل وزير خا صورة من منشور بادليو
مرفق هبا بال   ُكْفرةالم عن احتالل اإليطاليني لواحة 1931فرباير 24رسالة وزير احلربية والبحرية ومد توفيق إىل وزير اخلارجية املصرية بتاريخ  ((4

 5يخصحراء الغربية بتار وافظ ال رسل إىلمقدم من البكباشي مومور سيوة عبد الرازق ومد امل ُكْفرةال إىلعن كيفية دخول القوة الطليانية 
 م.1931فرباير

الشرقي مبحافظة الصحراء الغربية ومد م املرفوع إىل قائمقام مفتش القسم 1931تقرير مومور الواحات البحرية عن زيارته للفرافرة بداية فرباير ((5
 م. 1931مارس4وصفي كما تضمنته رسالة األخري إىل وافظ الصحراء الغربية برل العرب بتاريخ 

 م.1193فرباير27تلغراف مستعجل مرسل من مصلحة احلدود إىل وافظة الصحراء اجلنوبية باخلارجة بتاريخ ((6
. وقد تضمنت رسالة وزير احلربية والبحرية إىل 1931فرباير 28رد وافظ الصحراء اجلنوبية باخلارجة بتلغراف إىل مصلحة احلدود بالقاهرة بتاريخ ((7

ف ية يف إسعاهود اإلنقاذ املصر م على ما أكده وافظ الصحراء اجلنوبية. وفيما خيي تفاصيل ج1931مارس1وزير خارجية بالده بتاريخ
 داخلة. م إىل مومور مركز ال1931مارس2ني أو دفن من مات منهم انظر: رسالة إبراهيم مرسال بتاريخ الالجئ

وعد  ،م1931مارس2ويف رسالة حسن هبجت قائمقام وافظ الصحراء اجلنوبية إىل املدير العام ملصلحة احلدود بوزارة احلربية والبحرية بتاريخ ((8
جئي الواحة وكل ما يتعلق بال م لالطالع عن كثب على األحوال العامة يف1931مارس 4لة يوم حسن هبجت يف رسالته أنه سيزور الداخ

 .ُكْفرةال
يذكر أنه   م.1931مارس4وافظ الصحراء الغربية مبطرو  بتاريخ إىلافظة الصحراء الغربية ومد وصفي قائمقام مفتش القسم الشرقي مبحرسالة  ((9

 لعوينات.انوا بااجلليل سيف النصر، وصان لطيو  وومد بن عمر الفضيل، وهؤالء ككان من أبرز أولئك الزعماء عبد 
  .Mr م. واللجنة كانت برئاسة جرين بك1931مارس 6اقرتاحات اللجنة املشكلة من قبل وافظ الصحراء الغربية خبصوص الالجئني املوافق  ((10

Green Bek مفتش القسم الشرقي والطبيب واملومور ومود عبد اجمليد  س الدين  وافظ الصحراء الغربية والقائمقام ومد وصفي بك
 البحرية.واحة مومور 

 م. 1931مارس 10الداخلة إىل وافظ الصحراء اجلنوبية بتاريخ واحة تقرير مومور مركز  ((11
م. وانظر أيضا: رسالة وزير احلربية والبحرية 1931مارس 13تقرير قائمقام وافظ الصحراء الغربية إىل مدير عام مصلحة احلدود البحرية بتاريخ ((12

احلدود لحة اء الغربية الذي أرسله إىل مصبلغه خالهلا تقرير وافظ الصحر أم 1931مارس 17املصري ومد توفيق إىل وزير خارجية بالده بتاريخ
 م.1931مارس 13من الواحات البحرية بتاريخ 

م إىل وافظ الصحراء اجلنوبية واملتضمن إفادة بعض الالجئني 1931مارس24تقرير ومد كمال املوصلي معاون مركز اخلارجة املرفوع بتاريخ  ((13
 وعلى رأسهم صان لطيو  زعيم قبيلة املغاربة. ُكْفرةالمن 

 م.1931مارس24ملصري عبد الفتا  لي إىل وزير احلربية والبحرية بتاريخرسالة وزير اخلارجية ا ((14
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م أعد من قبل قائمقام وافظ الصحراء اجلنوبية. ويذكر أن السلطات املصرية كانت تصرف لالجئني راتب 1931مارس 25كشف مؤرخ يف  ((15

العام للمعين  لة املديرر: رسااجملتمع املصري انظ غذاء يومي طيلة بقائهم باحلدود قطع ملا رحلوا إىل وادي النيل واختلطوا يف
 م.1931مارس30بتاريخ

 م. 1931مارس 52رسالة حسن هبجت قائمقام وافظ الصحراء اجلنوبية إىل مومور مركز الداخلة من اخلارجة بتاريخ  ((16
 م.1931مارس 25رسالة قائمقام وافظ الصحراء اجلنوبية إىل املدير العام ملصلحة احلدود بتاريخ ((17
 م. 1931مارس  17رسالة السكرتري املدين باخلرطوم إىل وكيل حكومة السودان بالقاهرة بتاريخ  ((18
 م.1931مارس21رسالة وكيل حكومة السودان بالقاهرة إىل مدير عام مصلحة احلدود مبصر بتاريخ ((19
. وتضمنت الرسالة ُكْفرةالم بشون مهاجري 1931مارس25املصري بتاريخ  ةيرسالة ومد توفيق وزير احلربية والبحرية املصري إىل وزير اخلارج ((20

 قي بالصحراء.ياه ملن بة واملالسابقة ثناء على جهود وافظة الصحراء اجلنوبية يف إنقاذ لطيو  ومن معه وإرسال املؤن واألغذي
 م. 1931مارس 25مذكرة املفوضية اإليطالية بالقاهرة إىل وزير اخلارجية املصرية بتاريخ  ((21
م. لقد اختذت وزارة الداخلية إجراءاهتا باخلصوص مع 1931مارس28رسالة وزير اخلارجية عبد الفتا  لي إىل وزير الداخلية املصرية بتاريخ ((22

ني املسافر بوبة مبكان التفريق ن من الصع( إىل أ)اجلوازات تقدمي املطلوب، وأفاد قسم البسابورتاتقسم اجلوازات بإدارة عموم األمن ملعرفة كيفية 
طالية فحي التوشريات اإليلباخلصوص  ملصريةاالطرابلسي العادي من احلال، ناهيك عن قلة املوظفني والتكاليف الباهظة اليت ستتحملها اخلزينة 

 يثبت طايل أو تسليم من ملجانب اإليبني للر هبا مصر، فضال عن املشاكل اليت تنجم على اعتقال املطلو مع احلالة االقتصادية الصعبة اليت مت
ال إذا  إلرعايا اإليطاليني اول أي من مح بنز عدم حصوله على التوشرية اإليطالية، مقرتحا أن تبلغ شركات املالحة بني السويس واحلجاز بوال تس

ء أيا من سئولية الكاملة إزاالية واملات املايل تتصل احلكومة اإليطالية بشركات السياحة تلك، وتتحمل النفقكان عنده توشرية إيطالية، وبالت
لية بتاريخ ارة الداخام بوز األشخاص، الذين يوقفون مث يعتقلون انظر: رسالة رئيس قسم البسابورتات إىل مدير عموم األمن الع

لالزم من ارجية املصرية الختاذ اإلجراء اوكيل وزارة اخل م إىل1931أبريل14االقرتاحات بتاريخ م. وقد أحال وكيل الداخلية تلك1931أبريل12
 حيث اعتماد االقرتاحات أو رفضها.

م إىل وافظ اجلنوب. وانظر أيضا: رسالة قائمقام وافظ اجلنوب إىل املدير 1931مارس30تقرير مومور الداخلة عبد الر ن زهري املرفوع بتاريخ ((23
 م.1931مارس30م بشون تقرير عبد الر ن زهري املؤرخ يف 1931أبريل 2العام ملصلحة احلدود بتاريخ

 م.1931مارس31رسالة عبد الر ن زهري مومور مركز الداخلة إىل وافظ اجلنوب بتاريخ ((24
انظر تعليمات املدير العام ملصلحة احلدود املرسلة إىل . و 1931أبريل 4رسالة وزير احلربية والبحرية املصرية إىل وزير اخلارجية املصرية بتاريخ ((25

سلطات وي عمل عدائي ضد الب يقوموا حا ال وافظ الصحراء اجلنوبية باخلارجة تنفيذا ألوامر اخلارجية املصرية بإبعاد املهاجرين عن احلدود
 م.1931مارس30اإليطالية يف ليبيا رسالة املدير العام للمعين بتاريخ

 م إىل وزير اخلارجية املصرية.1931أبريل 7زير احلربية والبحرية ومد توفيق بتاريخ رسالة و  ((26
 م.1931أبريل9رسالة أرسلها مومور قسم السلوم إىل وافظ الصحراء الغربية مبطرو  بتاريخ ((27
جويكل وعبد احلفيظ ارفيق مبصر، وانظر إىل م 1931فرباير28/ه  1349شوال10رسالة عبد ارب التاورغي و عة بن سعيد قادو  بتاريخ  ((28

بد الر ن بو اهليل واحلال عإىل احلال م 1931فرباير28/ه 1349شوال 10أيضا: رسالة عمر بن ومد اهليل وحامد عيسى شوم بتاريخ 
 عطية ومد وسعد وكافة عيلة هليل.

 .م1931فرباير72ه/1349شوال 9رسالة ومد صان البسكري إىل عبد الر ن اشويب بتاريخ  ((29
 أقوال النعاس بن ومد العرييب الذي كان يقاوم مع صان لطيو . ((30
 املصدر نفسه. ((31
 املصدر نفسه. ((32
 .غري مؤرخة رواية عبد احلميد بومطاري الزوي ((33
 .بدون تاريخ ُكْفرةالعن احتالل اإليطاليني لواحة  ُكْفرةالرواية سعيد حفيان اجملربي أحد أعيان  ((34
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 إىل عموم التجار الفارين من ازوية واجملابرة والتبو وغريهم.م 1931فرباير19/ه  1349شوال 1رسالة بوخليفة الداللية بتاريخ ((35
 املصدر نفسه. ((36
 املصدر نفسه. ((37
 .م1931فرباير27ه /1349شوال 9رسالة ومد صان البسكري إىل عبد الر ن اشويب بتاريخ  ((38
 فرباي  ر27/ ه1349 ش وال 9بت اريخ وال دمها وأخومه ا عطي ة وعمهم  ا س عدرس الة خ ري ارب وحام د اب ين احل  ال عب د ال ر ن م ن قبيل  ة الوش ناتة إىل  ((39

ة ال  يت حملم  د ن األمان  أة يعيش  ونه، فق  د ورد يف آخ  ر الرس  ال ُكْف  رةال. لك  ن هناي  ة رس  التهم كان  ت تكش  ف ع  ن وض  ع ص  عب ك  ان س  كان م1931
 أقمشتهم املرسلة إليهم ألهنم عريانني.يضعها يف 

 إىل جويكل وعبد احلفيظ ارفيق مبصر. م1931فرباير28/ه 1349شوال10رسالة عبد ارب التاورغي و عة بن سعيد قادو  بتاريخ  ((40
  املصدر نفسه. ((41
إىل احلال عبد الر ن بو اهليل واحلال عطية  م1931فرباير28 /ه1349شوال 10رسالة عمر بن ومد اهليل وحامد عيسى شوم بتاريخ  ((42

 رأة تدعى هند.لشليف وامحسن ا ومد وسعد وكافة عيلة هليل. واختتما الرسالة بضرورة التعجيل بإرسال أمانات بعض الناس مثل عمر
م إلنقاذ صان لطيو . للمزيد 1931مارس 31عريضة مقدمة من جمموعة من أعيان قبيليت املغاربة والفرجان إىل مومور مركز الداخلة بتاريخ  ((43

حتصل عليها  ،دقةاية يف الغلومات عن قصة وصول لطيو  إىل مصر وكذا عبد اجلليل سيف النصر جيد القارئ يف كتاب اجنيلو ديل بوكا مع
ائن أخطا الطريق ليل خحة دل بنصيمن أرشيف املفوضية اإليطالية يف مصر، منها ما ذكره على أن صان لطيو  بعد أن وصل العوينات عم
ل من يقومون بذبح القلي هنم كانواذكره أبمع قومه للوصول إىل مصر، فقد تاه يف الطريق ملدة سبعني يوما، حكي لطيو  عن مرارة تلك األيام 

هؤالء  من قق، وقضىموت و من مثانتها القليل من السائل الذي كان يوزع على من هم أشد عطشا إلنقاذهم من اليستخلصو  ؛اإلبل
لشاي، ن السكر وامالدقيق وآخر  بسبب العطش، وكان الناجون سيموتون حتما لو مل يتحصلوا يف مكان على كيس من 170املنكوبني قرابة

نهاية يل. ويف الالطعام بعد حرمان طو  إنسانا آخرين بسبب إسهال شديد نتيجة اإلقبال الكثري على 17وملا وصلوا إىل بو منقار مات منهم 
رة مت ترحيلهم يف سيا نقار، حيثأبو م م عن بعد دورية من اجلنود االنكليز فقامت بتجريدهم من أسلحتهم ووجهتهم إىل نقطة احلدودأبصرهت

د بيني. وفيما خيي عب من الليلخارجنيحسب طلبهم إىل وادي النيل، حيث حطوا رحاهلم يف املنيا يف أرض لعلي بك املصري احلامي الكبري ل
مصر  اهوا يف احلدود بني، وتمرجا() رقيلنصر فإن رحلتهم مل تكن موسوية مثل رحلة لطيو ، فقد وصلوا إىل العوينات وآبار املاجلليل سيف ا

جلزء الثاين، طاليون يف ليبيا، اوكا، اإليبا ديل أجنيلو  انظر:  والسودان لكن سرعان ما عثرت عليهم دوريات إجنليزية مصرية وبعثت هبم إىل املنيا.
 .254-253ص ،1995ية، لتارخية: ومود على التائب، مراجعة: عمر ومد الباروين، طرابلس، مركز جهاد الليبيني للدراسات اتر 

، برقة اهلادئة، تر ة: إبراهيم سامل بن عامر، مصراتة، منشورات الدار اجلماهريية رودلفو غراسياىن يف: ُكْفرةالانظر تفاصيل عمليات احتالل  ((44
 د يق: وهيب أالغامضة، تر ة وتقدمي وتعل ُكْفرةال؛ أيضا: دانيت ماريا تونينييت، 203-163م ص1998، 4للنشر والتوزيع واإلعالن،  /

-100، 61-55، ص2005، 1ني للدراسات التارخيية، طرابلس،  /البوري، مراجعة: صال  الدين حسن السوري، مركز جهاد الليبي
127. 

 .147-141تونينييت، مصدر سابق، ص ((45
م أن القنابل اليت 1930يوليو 31بعد الغارة اإليطالية على تازربو ُكْفرةالذكر بوكا يف كتابه املشار إليه نقال عن شهادة لييب زار تازربو قادما من  ((46

وبعض  ،وقا شديدةت فيهم حر حسب الراوي غطت أجسادهم قرو  وأحدثالضحايا كان هبا غازات سامة، فعلى تازربو  ألقتها الطائرات 
ليم من ه، ويبقى اللحم السال لون ل بسائل كانت تنفجر بعد أيام  ،أجساد املصابني اعرتاها يف الساعات األوىل لوقوع الغارة انتفاخات واسعة

احات و وما جاورهم من  ُكْفرةلاالفظائع اليت ارتكبت يف حق أهايل . وللمزيد عن 248مصدر سابق،ص ، أنظر: بوكا،اجللد حيا متقرحا
 .196-163اتصوص الصفحر باخلومناطق أنظر شهادة قائد العمليات االيطالية نفسه اجلنرال غراسياين يف كتابه السالف الذكر أنظ

، ُكْفرةالوممن غرهتم الرسائل املعنية على اتصاالت تؤكد نيتهم العودة إىل  ُكْفرةهلا للحتصلت إيطاليا من عمالئها ومن كانوا ينتظرون احتال ((47
اسة انظر هذه الدر  ليه يفإونصوص تلك الرسائل ال توجد يف وثائق األرشيف املصري، ولكنها منشورة يف كتاب غراسياين املشار 
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