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عمر المختار...

معلم الصغار

ومحارب الكبار

ولد الزعيم الليبي الراحل عمر
املختار  1862في جنزور شرق
مدينة برقة الواقعة بشرق ليبيا،
وشارك في شبابه في احلرب ضد
الفرنسيني فيما كان وقتذاك يعد
مناطق ليبية جنوبية «السودان
ال��غ��رب��ي وت��ش��اد» ،ومت��ي��ز عمر
املختار بشخصية قيادية وثقافة
دينية ساهمتا بعد ذلك في جناحه
في جمع القبائل الليبية املتناثرة
حتت قيادة واح��دة قاومت عام
 1911الغزو اإليطالي لليبيا الذي
عرف حينذاك باحلرب العثمانية
اإليطالية.
تربى يتيما ،حيث واف��ت املنية
وال���ده مختار ب��ن عمر وه��و في
طريقه إلى مكة املكرمة بصحبة
زوجته عائشة.
تلقى عمر املختار تعليمه األول
في زاوي��ة جنزور ,ثم سافر إلى
اجلغبوب ليمكث فيها ثمانية
أعوام للدراسة والتحصيل على
كبار علماء ومشايخ السنوسية
ف���ي م��ق��دم��ت��ه��م اإلم�����ام ال��س��ي��د

املهدي السنوسي قطب احلركة
السنوسية ،فدرس اللغة العربية
والعلوم الشرعية وحفظ القرآن
الكرمي عن ظهر قلب ،والتصوف
والعقيدة االشعرية عقيدة اهل
السنة واجلماعة ولكنه لم يكمل
تعليمه كما متنى.
ظ��ه��رت عليه ع�لام��ات النجابة
ورزان���ة العقل ،فاستحوذ على
اهتمام ورع��اي��ة أس��ت��اذه السيد
املهدي السنوسي ،ما زاده رفعة
وسموا ،فتناولته األلسن بالثناء
ب�ين العلماء ومشايخ القبائل
وأعيان املدن حتى قال فيه السيد
املهدي واصفا ً إياه « لو كان عندنا
عشرة مثل عمر املختار الكتفينا
بهم».
فقد وهبه الله تعالى ملكات منها
خشونة صوته البدوي وعذوبة
لسانه واختياره لأللفاظ املؤثرة
في فن املخاطبة وجاذبية ساحرة
لدرجة السيطرة على مستمعيه
وشد انتباههم.
شارك عمر املختار في اجلهاد بني

صفوف املجاهدين ف��ي احل��رب
الليبية الفرنسية ف��ي املناطق
اجلنوبية «ال��س��ودان الغربي»
وحول واداي .وقد استقر املختار
فترة من الزمن في قرو مناضالً
ومقاتالً ,ثم عني شيخا ً لزاوية
«ع�ي�ن ك��ل��ك» ليقضي ف��ت��رة من
حياته معلما ً ومبشرا ً باإلسالم
في تلك األصقاع النائية.
معلم يتحول إلى محارب:

عاش عمر املختار حرب التحرير
واجلهاد منذ بدايتها يوما ً بيوم,
فعندما أعلنت إيطاليا احلرب على
تركيا في  29سبتمبر 1911م,
وب�����دأت ال���ب���ارج���ات احل��رب��ي��ة
بصب قذائفها على مدن الساحل
ال��ل��ي��ب��ي ,درن���ة وط��راب��ل��س ثم
طبرق وبنغازي واخلمس ,كان
عمر املختار في تلك األثناء مقيما
في جالو بعد عودته من الكفرة
حيث قابل السيد أحمد الشريف,
وعندما علم بالغزو اإليطالي
سارع إلى مراكز جتمع املجاهدين

حيث س��اه��م ف��ي تأسيس دور
بنينه وتنظيم ح��رك��ة اجلهاد
وامل��ق��اوم��ة إل��ى أن وص��ل السيد
أحمد الشريف قادما ً من الكفرة.
وق��د شهدت الفترة التي أعقبت
انسحاب األت��راك من ليبيا سنة
1912م أعظم املعارك في تاريخ
اجلهاد الليبي ,أذك��ر منها على
سبيل املثال معركة يوم اجلمعة
عند درن��ة في  16مايو 1913م
حيث قتل فيها لاليطاليني عشرة
ضباط وستني جنديا وأربعمائة
ف���رد ب�ين ج��ري��ح وم��ف��ق��ود إل��ى
جانب انسحاب اإليطاليني بال
نظام تاركني أسلحتهم ومؤنهم
وذخائرهم ,ومعركة بو شمال
عن عني ماره في  6أكتوبر ,1913
وعشرات املعارك األخرى.
وح��ي��ن��م��ا ع�ين أم��ي��ل��ي��و ح��اك��م�ا ً
عسكريا لبرقة ,رأى أن يعمل على
ثالثة محاور:
األول :قطع اإلمدادات القادمة من
مصر والتصدي للمجاهدين في
منطقة مرمريكا.

ال��ث��ان��ي :ق��ت��ال امل��ج��اه��دي��ن في
العرقوب وسلنطه واملخيلي.
وال��ث��ال��ث:ق��ت��ال امل��ج��اه��دي��ن في
مسوس واجدابيا.
لكن القائد اإليطالي وج��د نار
املجاهدين في انتظاره في معارك
أم شخنب وشليظيمة والزويتينة
في فبراير 1914م ,ولتتواصل
ح��رك��ة اجل��ه��اد ب��ع��د ذل���ك حتى
وصلت إلى مرحلة جديدة بقدوم
احلرب العاملية األولى.
الفاشيست واملجاهدون:

بعد االنقالب الفاشي في إيطاليا
في أكتوبر  ,1922وبعد االنتصار
ال��ذي حتقق في تلك احل��رب إلى
اجلانب الذي انضمت إليه إيطاليا.
تغيرت األوض����اع داخ���ل ليبيا
واشتدت الضغوط على السيد
محمد إدريس السنوسي ,واضطر
إلى ترك البالد عاهدا ً باألعمال
العسكرية والسياسية إلى عمر
املختار في الوقت الذي قام أخاه
الرضا مقامه في اإلش��راف على

الشؤون الدينية.
بعد أن ت��أك��د للمختار النوايا
اإلي��ط��ال��ي��ة ف��ي ال���ع���دوان قصد
م��ص��ر ع���ام 1923م للتشاور
م��ع السيد إدري���س فيما يتعلق
بأمر ال��ب�لاد ,وبعد عودته نظم
أدوار املجاهدين ,فجعل حسني
اجلويفي على دور البراعصة
ويوسف بورحيل املسماري على
دور العبيدات والفضيل بوعمر
على دور احل��اس��ة ,وت��ول��ى هو
القيادة العامة.
بعد الغزو اإليطالي على مدينة
اج��داب��ي��ا مقر ال��ق��ي��ادة الليبية,
أصبحت كل املواثيق واملعاهدات
الغية ,وانسحب املجاهدون من
املدينة وأخ��ذت إيطاليا تزحف
بجيوشها من مناطق عدة نحو
اجلبل األخضر ,وفي تلك األثناء
تسابقت جموع املجاهدين إلى
تشكيل األدوار واالنضواء حتت
ق��ي��ادة عمر امل��خ��ت��ار ,كما ب��ادر
األهالي إلى إمداد املجاهدين باملؤن
والعتاد والسالح ,وعندما ضاق

