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Abstract: This study is intended to describe the character of Omar Mukhtar
visualized in the film entitled 'Lion of the Desert' and to analyze jihad
expressions in the form of statements or questions in the film. This research
has used a qualitative approach using narrative analysis method. The subject
of this research is the film "The Lion of the Desert" by Moustapha Akkad, while
the object of research is the narrative and dialogue of the scenes in the film
which are related to the expression of jihad in the film "The Lion of the Desert".
The technique of collecting data is by doing documentation techniques, the
whole data is described and interpreted so as to produce a descriptive data
discussion. The character of Omar Al-Mukhtar is shown in the film as a figure
of a believer who holds fast to his religious values, he is also a devout patriot
who always increases the fighting spirit of the Libyan people to be free from the
grip of the Italian state colonialism. There are seven expressions found in the
film's narrative as expressions of jihad, either explicitly or implicitly.
Keywords: Jihad, Omar Mukhtar, the Desert Lion Movie, Narration

 هتدف هذه الدراسة إىل وصف شخصية عمر املختار اليت تصورها فيلم "أسد:امللخص
 استخدم هذا البحث.الصحراء" وحتليل التعبريات اجلهادية يف شكل أقوال أو أسئلة يف الفيلم
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املنهج النوعي ابستخدام أسلوب التحليل السردي .موضوع هذا البحث فيلم "أسد الصحراء"
ملصطفى العقاد  ،أما موضوع البحث فهو سرد وحوار املشاهد يف الفيلم واليت تتعلق ابلتعبري عن
اجلهاد يف فيلم "أسد الصحراء" .الصحراء" .تقنية مجع البياانت عن طريق القيام بتقنية التوثيق
 ،يتم وصف البياانت ابلكامل وتفسريها إلنتاج مناقشة بياانت وصفية .تظهر شخصية عمر
املختار يف الفيلم كشخصية مؤمن يتمسك بقيمه الدينية  ،كما أنه وطين متدين يزيد من الروح
القتالية للشعب اللييب حىت يتحرر من قبضة اإليطاليني .احتالل الدولة .هناك سبعة تعبريات
موجودة يف رواية الفيلم كتعبريات عن اجلهاد  ،سواء بشكل صريح أو ضمين
كلمات داللية :اجلهاد ،عمر خمتار ،فيلم أسد الصحراء ،السرد

املقدمة
ال خالف بني أهل العلم أن التعبري القرآين تعبري فريد ىف علوه و مسوه وأنه أعلى كالم
وأرفعه .وأنه هبر العرب فلم يستطيعوا مدانة واإلتيان مبثله مع أنه حتداهم أكثر من مرة .ومن
بعض اآلايت الواردة واملتبأثرة ىف القرآن الكرمي أايت اجلهاد اليت ترتكب على أفعال وأمساء و
أساليب بذوق بالغي واترخيي وتعبري خاص تكون أساسا ومركزا ومثاليا لظهور األساليب
املتبعة ما بعدها(Rosyid, Isbah, & Assegaf, 2020) .
وأما الرتاكيب واألساليب اجلهادية الىت يقوهلا عمر املختار شيخ اجملاهدين وإخواته ىف
فيلم "أسد الصحراء" فليست إال تنفيذا وتطبيقا للجهاد على الروح واحلماسة مناسبة على
وقت وسبب وإقليم خمصوص .إنه جمرد حالة من حاالت احلرب العديدة الىت وقعت بني املسلمني
ومن كان عدوه م الذي حيارهبم وحيتل بالدهم .وآايت اجلهاد ىف القرآن تبقى صاحلة األبد مع
خمتلفني(Hourani, 1991; Pandawa, 2021).

اتريخ يعيد نفسه ىف أوقات وأماكن ومرتكىب
هناك العديد من الطرق الىت استخدمها الناس إليصال املعلومات السابقة والرسائل
اإلنسانية ابألحداث التارخيية إىل اجليل التاىل .من بينها مايتم القيام به ىف كثري من األحيان هو
أتليف الكتب التارخيية وصناعة األفالم الواثئقية .هبتني وسيلتني ميكن تدومي إيصال املعلومات
التارخيية السابقة حىت يعلمها كثريمن الناس ,يعرف هذا ىف علم التاريخ ابسم استخدام دراسة
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اترخيية الدرجة الثانية .من الواجب ,صناعة األفالم التارخيية كمثل فيلم أسد الصحراء حتتاج
الكثري من املال واملهارة ىف مجيع اجملال إلجناحه .ابإلضافة إىل استخالص حقائق اترخيية كاملة,
رغم أنه سيكون هناك خيال جيمل الفيلم لتكون جذابة يدافع الناس على مشاهدته وأخذ
الدروس النافعة للحياة من الفيلم.
منهجية البحث
استخدم هذا البحث املنهج النوعي ابستخدام أسلوب التحليل السردي .ميكن استخدام
طريقة لدراسة بنية الرسائل أو حول الوظائف املختلفة للغة (براغماتية)  ،والتحليل السردي وف ًقا
لسوبر

(2001) Sobur

لدراسة بنية القصص من الرواايت اخليالية (مثل الرواايت واألفالم).

السرد ه و متثيل لألحداث  ،لذلك مت اختياره كأسلوب حبث ألن هذا التحليل السردي يرى
النص على أنه قصة  ،فيها حبكات ومشاهد وشخصيات وشخصيات.
موضوع هذا البحث فيلم "أسد الصحراء" ملصطفى العقاد  ،أما موضوع البحث فهو
سرد وحوار املشاهد يف الفيلم واليت تتعلق ابلتعبري عن اجلهاد يف فيلم "أسد الصحراء" .الصحراء".
مت استخدام تقنية مجع البياانت من قبل الباحثني يف فحص حمتوى الرسالة يف فيلم "أسد الصحراء"
من خالل تنفيذ تقنيات التوثيق  ،وهي تقنية مجع البياانت عن طريق فحص املالحظات أو
الواثئق وكذلك املراقبة املباشرة ملوضوع البحث يف شكل قرص  DVDمن فيلم "أسد الصحراء".
سيتم حتليل مجيع البياانت اليت مت احلصول عليها ومجعها بناءً على النظرايت ذات الصلة .يف
النهاية  ،سيتم وصف مجيع البياانت وتفسريها إلنتاج مناقشة بياانت وصفية.
نتائج الدراسة وحتليلها
البياانت الفيلمية

أخربان فيلم إذاعة اجلهاد وحترير البالد ابملوضوع "أسد الصحراء" شيخ اجملاهدين عمر

املختار أن الشخصية يف هذه القصة حقيقية وأحداثها مبنية على الوقائع التارخيية .حكى هذا
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الفيلم عن حركة بطل ليبيا عمر املختار .شجاعته الواثقة وخربته الفائقة ىف األمور السياسية
واإلسرتاتيجية احلربية مقاومة ضد اإليطاليني املستعمرين جيعله ملقبا أبسد الصحراء.
ماورد ىف الفيلم معظمه ميتلك التشبهات ابلواقعات اليومية السيما بىن ذالك الفيلم على
األسس التارخيية .وابلتاىل حيملنا إىل معلومات إىل زمان كما أخرجها الفيلم كإنعكاس من احلياة
احلقيقية .كل تعبريات املوجودة ىف فيلم أصدرت على حالة خمصوصة مأخوذة من حتقيق احلياة
اليومية ابإلضافة إىل رمز كالتمثيالت احلياة اليومية الىت تبلغ ذروهتا إىل املصادقة
والتجنيس(Rizki & Golubović, 2020).
هذا الفيلم الضخم الذى أنتجه املخرج السينمائي مصطفى العقاد ،مسلم من حلب
سوراي ،متارسه جنوم الفيلم هوليوود املشهورة ىف مثل أنطانيو كوين كعمر املختار ،أوليفر ريد
كجنرال رودلفو غراتسياين الويل لليبيا ،ريد ستيغر كبنيطو موسوليين ،وغري ذالك على حساب
األخ القائد معمر قذايف رئيس اجلماهريية العربية الشعبية اإلشرتاكية العظمى ليبيا السابق ىف
السنة ألف وتسعمائة واحدة ومثانني .ابتدأت صناعة الفيلم ىف  4مارس 1979ىف منطقة صحراوية
تبعد مسافته حنو  64كم من مدينة بنغازى ىف ليبيا وأيضا ىف منطقة الواحات ابلقرب من مدينة
أوجلة وىف جبل األخضر شرق ليبيا .تلك املواقع كانت هى مواقع األحداث احلقيقية تقربيا.
وانتهى ىف  2أوكتوبر  1979وأول عرض عاملي للفيلم  4أبريل  1981ىف دولة الكويت والوالايت
املتحدة األمريكية مث إىل أجزاء العامل .وقد اشرتك ىف الفيلم مايقارب  250ممثال ابإلضافة إىل
أكثر من  5000من املمثلني املساعدين .دور هذا الفيلم يستغرق من الوقت إىل ساعتني وست
وأربعني دقيقة .يتميز هذا الفيلم بعرض املعارك الواقعية واحلوارات املذهلة والصدق ابلتاريخ
اإلسالمى والعدل حنو املسلمني .ألن من عادة الفيلم الذي أصدره فنانو هوليوود ويتعلق
ابإلسالم ,صوره ابلتهمة غري الصاحلة.
ىف سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة حتت رائسة بينيطو موسوليين وسيطرته ،وسعت
إيطاليا الدائرة واملناطق املستعمرة حىت ليبيا .منذ بدايتها أقيمت املقاومة الشرسة من شعب ليبيا
حتت قيادة عمر املختار .فعدم قدرة القادة اإليطاليني القدماء على وقف املقاومة اليت قام هبا
عمر املختار وجيوشه يعترب سببا إلرسال بينيطو موسوليين جنرال رودوفو غراتسياين ليكون وليا
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على ليبيا مع الوظيفة العظمى وهي قبض عمر املختار وإهالك مقاومة عسكريته .تدور تلك
األحداث الفيلمية ىف ليبيا عام  1929حىت قبض عمر املختار ىف التاريخ  16سبتمري 1931وقام
جنرال غراتسياين ابإلعدام أمام شعبه ىف التاريخ  31ىف نفس الشهر والسنة بعد خروج قرار
احملكمة اإليطالية.
وابتدأ جنرال غراتسياين عملية اإلهالك حنو املقاومة املسلحة من حتريق البيوت وإفساد
الزراعة وطرد سكاهنا إىل مكان خمصوص وسعي إىل قتله .ولكن عمر املختار قائد احلرب الذكى
ومستوىل على اإلسرتاتيجية السالحية وامليدانية ىف الصحراء .وأفاد معرفته عن جغرافيا ليبيا لنيل
الفوز يف كثري من احلروب والسيما أن اجلنود اإليطاليني مل يستول ابلدقة عن أحوال الصحراء.
ام تلك هذا الزعيم العظيم املروءة و اهليبة أمام رعية ليبيا وأيقن أن هللا سينصر دين
اإلسالم إال ما بعد احملاوالت اليت قام هبا املسلمون لنيل الفوز ليست مبعجزة بعد معجزة .هذا
هو مفتاح الفوز عند جماهدين ليبيني .لذالك جنح جيوش عمر املختار على أعدائهم يف كثري من
املعارك مهما كانت قيمة اجلنود واألسلحة والقوة غري متكافئة وبعيدة جدا عن املستوي.
علمنا أن هذا القائد العظيم يكافح بروحه ومحاسته .إذا ضاعت هذه احلماسة منا
فاستعد بدفن الفوز والغالبة .عمر املختار إنسان عادي كسائر الناس .له مسائل احلياة مثل
احلزن واخلوف واليأس ولكنه يعرف كيف يقاومها وحيللها حىت أتتيهم املعونة من هللا تعاىل وإبدال
املىن على اليأس.
البياانت التارخيية
ولد عمر املختار يف بطنا مدينة جنزور جبل األحضر ليبيا من والديه الصاحلني ىف سنة
ألف ومثان مائة واثنتني وستني من امليالد ،ويف بعض املراجع مثان ومخسني .واسم أبيه خمتار بن
عمر من عائلة فرحات ومن قبيلة منفة(Ash-Shallabi, 2007) .
نشأ عمر خمتار ىف بيت مريح وممتلئ ابلسعادة والكرامة واألخالق احملمودة املسندة من
القرآن واحلديث .تويف أبوه حينما قام ابحلج وهو ىف صغر من عمره وشعر ذل احلياة كاليتيم.
استمر يف مدرسة زغبوب ىف الفقه واحلديث والتفسري .لقد ظهر
تعلم ىف مدرسة القرآن لقبيلته و ّ
ذكاءه مند صغره حىت يهتمه املدرسون اهتماما جيدا .وابتدأ حياته أبن يكون رجال متصوفا
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وانتسب إىل الطريقة السانوسية وخيدم فيها حىت املوت اتبعه سكان ليبيا ال سيما بعد أن عرفوا
دخول عمر املختار فيها .إزدادت القوة هذه الطريقة على املقاومة املسلحة ابشرتاك عمر فيها
ألنه من اجملاهدين القادرين على أن نشمرعن القوة اإليطالية .قدرته الدبلومسية واالتصاالت
اجليدة وسط قومهم جيعل االحتاد بني القبائل املوجودة ىف ليبيا قوية وأزودة للمقاومة وكانت
القبائل قبل ذالك متفرقة ومتكسرة سبب ظهور الفنت من اإليطالية.
كان عمراملختار معلما قبل أن يرأس شعب ليبيا ىف احلروب ضد إيطاليا .السبب الرئيسي
جيعله يقاوم اإلحتالل اإليطاىل حينما يرى الشعب اللييب يعانون لوجود املعاملة السيئة
واالستبدادية من اجليوش اإليطالية ,والغضب لسلوك بعض القيادة الصوفية السانوسية الذين
عقدواالستسالم واالستمتاع مع االحتالل اإليطايل .ابألالت احلربية البدائية وعلى ظهور اخليل,
ابتدأ عمر املختار يقود حرب العصاابت ىف منطقة اجلبل األخضربني مدينة تربوك
وبنغازي(Tajudin, 2011).
تلك املنطقة صاحلة جدا للغاية لتكون مركزا حلرب العصاابت لكوهنا جبلية وكثرية من
املياه ومليئة ابألشجار .ىف هذه املنطقة أيضا قبضه اجليوش اإليطالية ىف التاريخ
11سفتمرب1931بعد عشرين عاما يتميز ىف احلروب اليت ختسر القوات اإليطالية كثريا.
بىن هذه الطريقة الشيخ حممد على السانوسى ىف سنة ألف ومثان مائة وسبع وثالثني.
الطريقة السانوسية ليست كالطريقة العادية كما كنا نعرف وإمنا هى احلركة والتجديد واالجتهاد
وحماربة التقليد .بعيدة من الشرك واخلرفات .الترتك الدنيا بل يهتم أبمور الدنيا حتارب كثريا أنواع
الظلمات الىت أمام عينيها
انتشرت هذه الطريقة إىل أفريقيا اجلنوبية وسودان و الصومال وبعض الدول العربية .هذه
الطريقة أتثرت ابإلمام أمحد إبن حنبل وأيب حامد الغزاىل .ويف الدعوة استخدمت هذه الطريقة
أساليب احلكمة واملوعظة احلسنة وأكدت على احملاوالت اليدوية واجلهاد ىف سبيل هللا مبعاندة
()synopsis film the lion of the dessert,1981

املستعمرين الغربيني احملتلني على بالد املسلمني.
من اجملال السياسى اإلقليمى أ ّن ليبيا حينذاك تكون قطعة من الوالايت التابعة خلالفة
الرتك العثماين الواسعة اليت متتد والايهتا إىل ثالث قارات آسيا وأفريقيا وأوراب .ولكن ىف القرن
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التاسع عشر إىل العشرين أصبحت هذه اخلالفة ضعيفة وخضيعة بظهور القوة اجلديدة من الدول
األوربية والايهتا تقلص أمام القوة الغربية كالتحدى اخلارجي وتضيع أمام احلركة القومية ىف قطعة
بلكان خصوصا كالتحدى الداخلي وىف مثل هذااحلال لقبت ابملريض من أوراب(Rogan, .
)2017

سبب ظهور إيطاليا كمستعمرة على ليبيا هو ضعف الرتك العثماىن وإلتساع الدوائر
احملتلة عند إيطاليني .سقطت ليبيا على يد إيطاليا ىف سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة ومل هتتم

اخلالفة ملساعدهتا اآل قليال من اجلنود الرتكية الىت وضعت حول ليبيا .وىف مثل هذه احلالة قام
عمر املختار ابملقاومة املسلحة قدر عشرين سنةعلى تنظيم الطريقة السانوسية.
فرأت جيوش إيطاليا األقوايء ىف جمال األسلحة أن اجملاهدين الليبيني فرقة مسلحة
صغرية ,ولكن حتت قيادة عمر خمتار جتعل قوة إيطاليا على حروب طويلة ىف الصحراء .ولكن
التقدير الميكن إنكاره املوت سيأتى .األسلحة غري متوازنة يكفينا حبجة أن اجملاهدين ىف مقدار
خاص يكون ضعيفا .قبض إيطاليا على عمر خمتار بعد احلرب ىف جبل األحضر ،مث شنق على
حبل املشنقة أمام رعيته ومتبعيه ىف يوم األربعاء املوافق السادس عشر سنة ألف وتسعمائة واحدة
وثالثني بعد املمارسة اجلهادية سنوات عديدة (Ash-Shallabi, 2007) .تبسم هذا الشيخ
العظيم قبل اإلعدام شنقا لتناول الشهادة والرضا من هللا عز وجل ىف  73سنة من عمره .قال
عمر املختار املشهور "حنن قوم ال نستسلم ,ننتصر أو منوت .اللهم اجعل موتى ىف سبيل هذه
القضية املباركة".
البياانت التعبريية
وفقا للتاريخ أن تشريع اجلهاد على معىن القتال ليست دفعة واحدة على أعباء املسلمني
إلقامته ىف املعركة .هناك التدرج الذى ميكننا أن نفهم ىف عملية تشريع اجلهاد(Al-Umari, .
) Ardiana, Asro, & Syadzili, 2003األول طوال عصر مكة هناك األمر على أالّ يواجه
املسلمون املشركني بقوة األسلحة مهما كان املسلمون يشعرون ابلبأساء والضراء والتعديب .وثق
القرآن هذه احلالة ىف سورة النساء " : 77 :امل تر إىل الذين قيل هلم ك ّفوا أيديكم وأقيمو
الصالة."...
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هناك حكمة ابلغة من هذا املنع وهى إرشاد املسلم على إصالح نفسه وازدايد إميانه
ودعوته ليكون عدد املسلمني يزداد .نفهم اآلن أ ّن الوالية الىت سكنها املسلمون (مكة) ليست
حتت رائسة املسلمني وكانت مجلتهم قليلة.
والثاىن حينما هجر املسلمون إىل املدينة على دفاع األنصار ميتلك املسلم على الوالية.
حينئذ أمر ابجلهاد لدفاع النفس واالعتقاد وقال هللا تعاىل أذن للذين يقاتلون أبهنم ظلموا وإن
هللا على نصرهم لقدير (احلجر .)39 :وقال أيضا وقاتلوا ىف سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا
إن هللا ال حيب املعتدين (البقرة.)190 :
والثالث أمر هللا املسلمني ليحاربوا املشركني وابتدؤوا ابحلرب .هذه لسهولة نشر دعوة
اإلسالم أمام املشركني واستيالء املسلمني على الدنيا .هبذه الطريقة ال أحد من املشركني حماربة
املؤمنني ىف أمور دينهم أينما كانوا.
قال هللا تعاىل " :وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل فان انتهوا فإن هللا مبا
يعملون بصري" (االنفال )39 :وقال "كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا
وهو خري لكم" (البقرة )216 :وقوله آخر ":قاتلو الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر" (التوبة:
)29
عند رأى الباحث أن اجلهاد ىف أرض ليبيا ىف مرتبة تشريع اجلهاد الثانية والثالثة لوجود
التعذيبات والتدمريات واالحتالل الذى قام هبا اإليطاليون هلؤالء املسلمني ىف ليبيا.
األحوال االجتماعية والسياسية اليت كانت غري عادلة كمثل هذه تكون بينات واضحة
ملاذا ظهرت القوة االجتماعية والسياسية والعسكرية على أساس الدين .والبد من إقامة املقاومة
املسلحة على كل شئ جرحه اإليطاليون .وهذه من العمليات الىت تبىن عليها الشخصية ليست
ابلظواهر فقط وإمنا تنتظم على منظمة جالية وسريعة .وامتلك عمر خمتار منبع القوة على
املقاومة لذالك جدير ابملمارسة والتنظيم والتقرب إىل هللا )Prasetyo, 2002(.هبذه كلها شهدت
وسجنه اإليطاليون وقدر كتائب عمراملختارعلى
دمره وقبضه ّ
الدول العاملية قوة شعب ليبيا حني ّ
الدفاع عن كل هجوم ايطايل مهما كانوا من األقليات.
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أقوال عمر املختار ىف فيلم "أسد الصحراء" ومعانيها
.1

"أيتون دائما كاألسد ويعودون كاملنعزم" .هذا القول اجلهادي األول الذى حدث ىف
الدقيقة

18

القاها عمر املختار ىف مقدمة ذالك الفيلم كرد األخبار من أحد كرباء جيوشه

أبن الزعيم اإليطايل بينيطو موسوليين قد أرسل قوة مضاعفة إىل ليبيا للقضاء على مقاومة
عمر املختار .عند رأي الباحث هذاالقول صراحة الذي أسس على الواقع أبن قد مر إرسال
مخس والت و اجليوش اإليطالية وأسلحتها من أوهلا كاألسد حييفون شعب ليبيا ولكن
آخرهم كاملنعزم ميوتون ىف ليبيا .هذاالتعبري ميثل أن جمئ اجليوش اإليطالية بقوة قييمة ولكن
بعد املواجهة ىف املعارك ضد قوة عمر املختارأهنا فشلت وخسرت ورجعت على شكل
اهلزمية.
.2

"قل جلنرالك ليس هنا مكانه" .هذا لتعبري اجلهادي الثاين الذي وجد الباحث يف الدقيقة
 45من ذالك الفيلم بعد معركة صغرية أبن القوة اإليطالية مغلوبة إال رجال واحدا .فتناول
عمر املختار لواء إيطاليا من أحد جيوشه الذي كان من غنائم احلرب مث اعطى إىل اجليش
اإليطايل الذي مت أسره قائال امحل هذا لواء بلدك وقل جلنرالك أن يرجع إىل إيطاليا ألن
ليبيا ليست بالدك .من هذا نعرف أن عمر املختار قد قام أبخالق اإلسالم املرتفع حنو
عدوه الذي ال طاقة له دون احلاجة إىل جرحه أو قتله (Rizqa, 2020).وذالك من أحد
املشاهد السينمائية الىت جترإىل الدعوة أبن اإلسالم دين السالم والرمحة إىل كافة األانم.

.3

"أقوايء واثقني الالبائسني" .من عادات عمر املختار إذا وجد أعضاءه أوجيوشه أصيب
ابألمل بسبب من األسباب نصحه ومحسه والكلمات الىت خرجت من لسانه حنن من
األقوايء واثقني ال البائسني أي حنن قادرون بقيام أعباء اجلهاد واألمل ألن معجزة النصر
والفتح ال أتتى من تلقاء نفسها دون التضحية واملعاانة منا .حدث ىف الدقيقة  50من ذالك

الفيلم حينما شكت وسألت إمرءة إىل عمر املختار أين زوجى ؟ فبان زوجها قد استشهد
ىف معركة وبكت أمام إبنها الصغري وقال هلا حنن أقوايء واثقني الالبائسني
.4

"كتاب هللا صريح ج ّدا أنه يفرض علينا أن ندافع حنو أنفسنا ض ّد الذين يشردوننا من
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املقاومة السالحية ملواجهة من كان يطردان من بيوتنا أو بالدان حىت يعطينا هللا النصر أو
الشهادة .حدث ىف الدقيقة  77من ذالك الفيلم .األقوال التالية لعمر املختار كالتعبري
اجلهادى على نفس املعىن وهو حتريض شعب ليبيا على اجلهاد واملقاومة املسالحة ملواجهة
االحتالل اإليطايل.
.5

"مادمتم حتتلون أرضنا وما دمنا قادرين على احلرب جيب أن حناربكم .كلما كان هناك
استعمار قاسي ستكون هناك مقاومة بطولية من قبل املستعمرين وإن كانت ابألسلحة
البدائية وأبقل قواة وجب على تنفيذها .ألن االلتزام ابملقاومة والقتال ضد االحتالل
ال جيب أن يكون لديه أسلحة مكافئة وقدرات حربية مماثلة للقوة االستعمارية" .حدث
ذالك التعبري اجلهادي ىف الدقيقة

68

من الفيلم عندما كانت هناك مفاوضة السالم بني

قوات عمر املختار واملستعمرين اإليطاليني الىت انتهت بعدم أي اتفاق.
.6

"عندهم مثانون مليون حرب وعندان هللا وهو األهم كما أننا الحنرب وحدان هناك إخوتنا
الذين حياربون على خمتلف اجلبل ".حدث ىف الدقيقة 144من ذلك الفيلم عندما أعطى
عمر املختار التوجيه وروح النضال على جيوشه ىف كهف خمتبئ قبل احلرب الكربى ,بعد
أن جلبت القوات اإليطالية تعزيزات قواهتا  80ألف جندي .بدأ أن وصول هذه القوات
اإليطالية الضخمة قد أعجبت جيوش عمر املختار وقد جيرهم إىل اخلوف .ىف هذه احلالة
املخزنة خرج ذالك التعبري اجلهادي الصريح جدا بكلمة احملاربة من لسان عمر املختار الىت
معناها املقاومة واملقاتلة .تلك القوات اإليطالية لن ختيف عمر املختار وجيوشه ألن عندهم
هللا املستعان.

.7

"حنن ابقون معكم إىل هنايتكم" .حدث ىف الدقيقة  82من ذالك الفيلم عندما فشلت قوة
االحتالل اإليطايل على طاولة املفاوضات إلقناع عمر املختار ابلتخلى عن إغراء احلياة
املرحية .أجاب عمر املختار ىف آخر املفاوضة بقول حنن ابقون معكم إىل هنايتكم .هذ التعبري
اجلهادي ابلغ للشعور لزايدة الروح واحلماسة الداخلية والتنافسية ىف مواجهة القوى
االستعمارية ,طاملا بقيت القوة االستعمارية ىف مكاهنا حىت انتهائها وضياعها.
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اخلالصة والتوصيات
ب عد املالحظة هلذا البحث القصري من خالل فيلم أسد الصحراء ,وجد الباحث عن
شخصية عمر املختار أنه رجل مؤمن قوي الذي سعى أن ميارس دائما ماورد ىف القرآن ,ووطين
مطيع الذي قام بوعيه حنو نصيب بالده وشعبه الذي ينغرق ىف حدود االستعمار ,مل يعد هناك
أي حرية للنشاط أببعاده املختلفة .مما جيعل الباحث أكثر مذهشا ومتعجبا حنو كفاحه حينما
ذلك الوعي القومى امللفوف ابلدين وتدينه الرائع ينتشر وينتقل إىل شعب ليبيا حىت أصبحت
قوة هائلة ومجاهريية و شاملة ملواجهة االحتالل اإليطايل ابألسلحة .كانت عزمية املقاتلني الليبيني
الذين قادهم عم ر املختار لالستقالل بالدهم لعظيمة جدا ,رغم أهنم هزموا ىف النهاية أمام
اجليش اإليطايل الذي كان ميتلك األسلحة أكثر تقدما وتطورا .رمبا بسبب جتسيد محاسة عمر
املختار ىف تثبيت احلالة النفسية ملقاتليه ىف جيشه من خالل التعبريات اجلهادية املذكورة أعاله
فعاال للغاية لفرتة تصل إىل عشرين عاما.
اليقتصر هبذا تعجب الباحث ,وإمنا أكثر من ذالك أصبح كفاحه وجهاده مصدر إهلام
وموطئ قدم ملناطق أخرى من العامل اإلسالمى .بناءعلى التاريخ ,كانت فرتة جهاد عمر املختار
هى الفرتة الزمنية اليت كان العامل اإلسالمى حياول خالهلا حترير نفسه من االستعمار .(Hourani,
)1991
إن حماولة التحرر الذاتى من االستعمار القائم على القومية هي حطة واقعية ،جيب اختادها
مجاهريية على أساس املساواة الوطنية بعد رؤية احلقائق أبن العامل اإلسالمى مل يعد لديه حمامى
دوىل قوي بعد تصفية اخلالفة العثمانية اإلسالمية ىف التاريخ  4مارس  .1924منذ ذالك اليوم
أصبحت القومية نظام الدولة على سائر العامل اإلسالمى بعد اإلرادة و القدرة على إعادة بناء
نظام اخلالفة غري متوفرة وانجحة(Pandawa, 2021) .
وجب على كل فرد من الشبان املسلمني اليوم أن يستفيد دروسا واعتبارا من كفاح عمر
املختار بوسيلة التعبريات اجلهادية الىت ألقاها ىف إصرار طاعة أوامرهللا وحصانته من فتنة الدنيا
اليت ستضعف جهاده وكرامته .واآلن قد مات عمر املختار قدر تسعني سنة املاضية ولكن إمسه
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 السيما بعد صناعة الفيلم الذي,وكفاحه أطول من عمره واليزال ىف املناقشة بني لسان الناس
..حيل حمله أنطانيو كوين على شكل جيد للغاية سوف الناس من أحناء العامل يعرفونه وكفاحه
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