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 ملخص البحث
 

لقد رددت الكثَت من الدراسات أن الدولة العثمانية قامت بتسليم والية طرابلس الغرب إىل اغبكومة االيطالية وزبلت عنها دون 
أن سبيز ىذه الدراسات بُت موقف الدولة العثمانية يف زمن السالطُت األوائل والذي انتهى بنهاية حكم السلطان عبد اغبميد الثاين  

م بزعامة صباعة االرباد والًتقي واليت أقرت الدستور الوضعي اؼبستمد 1908وبُت حكم االرباديون الذي جاء بعد انقالب عام 
من اؼببادئ والقيم الغربية ، عليو فأن ىذه الدراسة  أولت اىتماما كبَتا ابؼبقارنة بُت موقف والة طرابلس  الغرب من التغلغل 

م وموقف والة طرابلس الغرب من التغلغل والغزو االيطايل للوالية 1908 – 1876االيطايل زمن السلطان عبد اغبميد الثاين 
 .م1912وحىت عام 1908بعد انقالب صباعة االرباد والًتقي على اغبكم عام 

 
The position of the governors of the western Tripoli of the Italian 

penetration of the state   1876_1912. 

   
Abstract 

Many studies have reported that the Ottoman State surrendered western  Tripoli state to the 

Italian government and abandoned it. these studies  didi not distinguish between the position 

of the Ottoman State  at the time of the first sultans, which ended with the end of the rule of 

Sultan Abdul Hamid II and the rule of the Unionists that came after the revolution of 1908, 

which was  led by the Union And the promotion Group (Jamaat AL EtehadWa Al Taraqi ) 

who approved the Statutory constitution derived from Western principles and values.     

 Accordingly, this study paid great attention to  the comparison between the position of the 

governors of WesterenTripoli, of the Italian penetration during the time of Sultan Abdul 

Hamid II 1876 - 1908 AD, and the position of the governors of WesterenTripoli, from the 

oppression and invasion of the Italian State  after the revolution of  the Union And the 

promotion Group, (Jamaat AL EtehadWa Al Taraqi )  of the rule 1908 until  1912.                                                                                     
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 اؼبقدمة
 

              سعت اغبكومة العثمانية يف والية طرابلس الغرب وكذلك يف سياستها العامة إىل اغبد من النفوذ األجنيب داخل 
 اليت قررت فيما  وأخَتا ايطالياوالايهتا وذلك ضمن سياسة التصدي للدول األوروبية اؼبستعمرة أمثال فرنسا واقبلًتا وروسيا وأؼبانيا

بينها اعتباراً من منتصف القرن التاسع عشر اقتسام دول العامل،  ولقد كانت فبتلكات الدولة العثمانية ضمن ىذه القرارات حيث 
م على التخلي 1878سبكنت تلك الدول االستعمارية من االستيالء على بعض فبتلكات الدولة العثمانية واتفقت يف مؤسبر برلُت 

م 1882م وقامت اقبلًتا ابحتالل مصر عام 1881عن سبامية اؼبمتلكات العثمانية وعلى ذلك قامت فرنسا ابحتالل تونس عام 
م وازدادت حده التنافس االستعماري بُت الدول األوروبية من أجل النفوذ والسيطرة على والية طرابلس 1886والسودان عام 

الغرب ، وؽبذا كان على اغبكومة العثمانية أن تتخذ العديد من اؼبواقف ؼبواجهة التنافس األورويب يف الوالية واألطماع االيطالية 
اؼبتزايدة يف ـبتلف اجملاالت إال أن ىذه اؼبواقف السيما ضد األطماع االيطالية قد اختلفت وتفاوتت من قبل حكـــام السلطة 

م وىو ما 1908العثمانية فمن خالل تتبــع األحداث نــجد أن ىـذا االختــالف يرجع إىل االنقالب على السلطة اؼبركزية عام 
.   عـــرف بثورة االتــحاد والًتقي وإعالن الـــدستــــور 

م يف والية طرابلس الغرب على وجو 1908 – 1876الشك أن السياسة اؼبركزية اليت اتبعها السلطان عبد اغبميد الثاين 
اػبصوص ىي جزء من السياسة اليت طبقها ضد االمربايلية األوروبية واالستعمار وقد سبثلت ىذه السياسة يف الوقوف حبسم غبماية 

الدولة العثمانية من االمربايلية واالستعمار وركز سياستو لتكون ضد السياسة األوروبية ، وابلفعل كانت ابدرة أعمال الدول 
األوروبية التسلل تباعاً إىل البالد العثمانية عن طريق بضائعها ورؤوس أمواؽبا وثقافتها فكان للدولة العثمانية يف عهد ىذا السلطان 

مواقفها غبماية والية طرابلس الغرب على وجو اػبصوص من التنافس االستعماري واألطماع االيطالية اليت اختلفت عن تلك 
ودبا أن اجملال ال يسمح بسرد سياسة السلطان . اؼبواقف اليت ازبذهتا حكومة االرباد والًتقي من النفوذ والتغلغل االيطايل يف الوالية 

عبد اغبميد الثاين بكاملها ذباه االمربايلية الغربية،  وكذلك سياسة االرباد والًتقي وإعالهنم للدستور سباشياً مع اؼبفاىيم اعبديدة 
 من األطماع االيطالية يف والية طرابلس الغرب يف عهد  وموقف والة طرابلس فأننا سنكتفي ابغبديث عن موقف الدولة العثمانية

 يف عهد حكومة االرباد  وكذلك عن موقف والة طرابلسالسلطان عبد اغبميد الثاين،  كما سنتحدث عن موقف الدولة العثمانية
 .  م 1911والية عام لوالًتقي من النفوذ والغزو االيطايل ل

 من تطور سياسي يف والية طرابلس الغرب،  العثمانيةوهتدف الدراسة إىل التعرف على مدى ما أحدثتو السياسات والتنظيمات
خالل مرحلة السالطُت العظام وذلك ابستعراض مواقف الوالة ذباه الوالية العثمانية كما هتدف إىل اؼبقارنة بُت سياسات الدولة 

-1908 وبُت مرحلة االرباد والًتقي  - أخر سالطُت تلك اؼبرحلة - 1908-1839السيما عهد السلطان عبد اغبميد الثاين 
اليت وصلت للحكم بعد انقالب صباعة االرباد والًتقي ذات اؼبرجعية الغربية وصاحبة أول دستور وضعي انفذ داخل  1912

 . االحتالل األجنيب للوالية النفوذ و اؼبواقف خالل اؼبرحلتُت منالدولة اإلسالمية إلظهار الفرق بُت
           ولقد اتبعت ىذه الدراسة خطوات اؼبنهج الوصفي التارىبي القائمة على صبع اؼبادة العلمية ونقد مصادرىا ومراجعها 

 .وربليل األحداث وربطها لضمان تسلسلها و سباسكها 
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 :أما أىم الدراسات السابقة فهي تتمثل فيما ورد يف ىذه الدراسات ونذكر بعضا منها 
 أطروحة دكتوراه مت نشرىا يف طرابلس 1911 – 1835األوبئة واجملاعات يف والية طرابلس الغرب أمال دمحم ؿبجوب   -1

 لقد تناولت ىذه الدراسة الظروف الصحية واالجتماعية وأولتها 2006مركز جهاد الليبيُت لدراسات التارىبية : ليبيا 
واػبطوات اليت ازبذهتا السلطات العثمانية ؼبكافحة األوبئة واجملاعات اليت  اىتماماً كبَتاً حبيث تناولت كل اإلجراءات

شهدهتا الوالية خالل مرحلة الدراسة ويفاد من تلك اإلجراءات اليت اتـخذت يف مـجــال التحديثــات و التطورات اليت 
.  تشهدىا الدولة والوالية يف ـبتلف اجملاالت السيما يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر 

، أطروحة دكتوراه مت نشرىا 1911-1881األوضاع العسكرية يف طرابلس قبيل االحتالل االيطايل   خليفة دمحم الدوييب -2
 ولقد اىتمت ىذه الدراسة أبوضاع الوالية 1999مركز جهاد الليبيُت للدراسات التارىبية، : ليبيا  يف طرابلس

العسكرية قبيل مرحلة االحتالل االيطايل ومن مث فأن الباحث يبكنو أن يعتمد على ما ورد فيها من معلومات تتعلق 
م مع فًتة 1908 – 1876ابعبانب العسكري عند مقارنة أوضاع الوالية أثناء حكم السلطان عبد اغبميد الثاين 

.   م 1912 – 1908حكم صباعة االرباد والًتقي 
 رسالة ،1911- 1835اغبماية القنصلية يف والية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي  ايظبينة اؽبادي حسن اعبريب -3

 تتميز ىذه الدراسة بتناوؽبا دور القناصل والقنصليات 2008ماجستَت غَت منشورة،جامعة السابع من أبريل،ليبيا،  
األجنبية داخل الوالية يف إاثرة العديد من القضااي اليت أثرت على السياسة العامة للدولة يف الوالية وكذلك العمل 
اؼبتواصل للقنصليات األجنبية من أجل ربريك األقليات السيما اؼبسيحية واليهودية ضد السلطة اغباكمة يف والية 

الوالية عن إخراج طرابلس الغرب كما أن تلك القنصليات أخذت تعمل على التدخل يف الشئون الداخلية حملاولة 
 فأن الدراسة ستستفيد من الدراسات اليت اىتمت بتاريخ الوالية خالل ىذه اؼبرحلة رغم هسلطة الباب العايل وعلي

االختالف يف اؼبضمون والظروف وذلك من خالل استنباط النتائج اليت توصلت إليها تلك الدراسات حيث ستفيد 
 . كل دراسة يف اعبانب الذي تناولتو 

 أطروحة م1911- 1835األوضاع االقتصادية يف والية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي ايسُت شهاب اؼبوصلي  -4
 وىي من الدراسات اليت اىتمت 2006مركز جهاد الليبيُت للدراسات التارىبية، : دكتوراه مت نشرىا يف طرابلس ليبيا 

ابعبانب االقتصادي  إال أهنا مل تغفل التطرق إىل اعبوانب السياسية واإلدارية ذات العالقة ابعبانب االقتصادي فأفاد 
ذلك ىذه الدراسة يف معرفة األوضاع االقتصادية اليت أثرت بشكل أو أبخر على القرار السياسي يف والية طرابلس 

 . الغرب 
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 . من النفوذ االيطايل يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين  الغربموقف والة طرابلس -
             تنحصر األحداث الرئيسية اليت وقعت خالل ىذه الفًتة من اغبكم العثماين للوالية فيما بذلتو الدولة العثمانية من 

م ودخول الدولة 1876 السيما بعد مؤسبر برلُت عام 1ؾبهودات لتوطيد سيطرهتا اليت أخذت تشعر شيئاً فشيئاً أبهنا مهددة 
العثمانية يف حرب ضد روسيا وموقف الدول الغربية من تلك التطورات اليت ىددت الدولة العثمانية واليت استغلتها دول أورواب 

م 1881لصاغبها،  حيث قامت تلك الدول ابلتقدم لتقسيم فبتلكات الدولة العثمانية،  فأعلنت فرنسا احتالل تونس عام 
م فكان لتلك األعمال العدائية األثر الواضح يف تركيز الدولة 1896م والسودان عام 1882وبريطانيا احتالل مصر يف عام 

العثمانية اىتمامها على والية طرابلس الغرب اليت كان اػبطر يتهددىا من كل جانب، كما تنحصر تلك األحداث يف احملاوالت 
اؼبتواصلة للدولة العثمانية للتغلغل يف اؼبناطق الصحراوية جنوب الوالية للحد من األطماع الفرنسية ىناك،  كما تتمثل يف 

. إرىاصات االحتالل اإليطايل لوالية طرابلس الغرب 
لقد أاثرت األطماع االستعمارية وتضارب مصاحل الدول األوروبية يف والية طرابلس الغرب قلقاً شديداً يف األوساط السياسية يف 
العاصمة العثمانية وكذلك على مستوى حكومة الوالية،  حيث أن خسران ىذه الوالية كان يعٍت ابلنسبة للعثمانيُت فقدان أخر 

 ومن مث فقدىم كل أمل إلعادة تونس ومصر إىل اغبظَتة العثمانية،  كما أن السلطان عبد اغبميد 2معقل ؽبم يف مشال أفريقيا 
الثاين كان يتتبع أحوال اؼبسلمُت بكل دقة لكونو أواًل خليفة للمسلمُت ولكونو سلطاانً لدولة مسلمة ويعمل قصارى جهده ؼبنع ما 
وباك لإلمرباطورية العثمانية ولوالية طرابلس الغرب بشكل خاص،  ؽبذا كانت سياستو تروج بلزوم ربقيق الوحدة اإلسالمية لتكون 

قوة ذبابو اؼبستعمرين،  لكن وفبا وبسن اإلفادة عنو أن الدولة العثمانية مل تكن من القدرة حبيث تطبق ىذه السياسة اليت يريدىا 
.   ومع ىذا فأنو عمد إىل تطبيقها وكانت خطوة ىامة على طريق الوحدة اإلسالمية ضد االمربايلية واالستعمار 3السلطان 

أما من جهة تطبيق سياسة السلطان عبد اغبميد الثاين اؼبركزية ومناوأة االستعمار واعبامعة اإلسالمية يف والية طرابلس 
م وازدايد اػبطر الفرنسي على والية طرابلس ساد شعور أبن اػبطر الداىم 1881الغرب فأنو بعد إعالن فرنسا احتالل تونس عام 

أصبح على مقربة من الوالية خاصة وأن ىناك شائعات انتشرت يف تلك الفًتة مفادىا أن فرنسا تعد العدة لضم طرابلس الغرب 
بعد استكمال احتالؽبا لتونس،  ونتيجة ؽبذا فقد أوعزت اغبكومة إىل شيخ البلد أضبد النائب األنصاري ابلذىاب يف مهمة إىل 

. 4تونس كانت على ما يبدوا استطالعية تُعٌت ابلتقصي والتحقق من الشائعات اؼبتعلقة ابألطماع الفرنسية يف طرابلس 
 

                                                           
،  اؼبنشأة العامة لنشر 2، ط(ترصبة وربقيق دمحم عبد الكرمي الوايف  )، تح العريب حىت الغزو اإليطايلفاغبوليات الليبية من ال، (1983: )أوغستان برانرد1

 . 737والتوزيع،طرابلس،  ص 
 ،م حياتو وآاثره وعصره1918 – 1848أعمال الندوة العلمية عن اؼبؤرخ أضبد النائب األنصاري ، التطورات السياسية يف ليبيا، (2008: )  عبد هللا علي إبراىيم2

 . 593 ص ،طرابلس،مركز جهاد الليبيُت للدراسات التارىبية
 مركز ، 2ج ،أعمال اؼبؤسبر الثاين– العالقات العربية الًتكية ،السياسة الثقافية اليت أتبعها السلطان عبد اغبميد الثاين ذباه االمربايلية الغربية، (1982: )ابيرامكودمان3

 .522 ص ، طرابلس  ،جهاد الليبيُت لدراسات التارىبية
. 171 ص ،  بنغازي  ،جامعة قاريونس،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،التنافس االقبليزي الفرنسي على والية طرابلس الغرب، ( 2002 : ) راقي دمحم عبد الكرمي4

  ، مركز جهاد الليبيُت للدراسات التارىبية، ترصبة عبدا عبليل التميمي،1913 – 1881ة العثمانية ساؼبسألة التونسية والسيا،  (1991: ) للمزيد أنظر عبد الرضبن  تشاهبي
   .153 – 152ص ، طرابلس
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يف إطار سياسة االىتمام ابلوالية يف ىذه الظروف اعبديدة قامت الدولة العثمانية ابختيار عدد من اغبكام اؼبؤىلُت وفبن 
يتمتعون بقدر كبَت من اػبربة السياسية والذين وبسنون التصرف يف مواجهة اؼبخاطر االستعمارية،  ومن بُت أولئك الوالة األقوايء 

م وحافظ ابشا 1898 – 1896م وسليمان انمق ابشا 1896 – 1882 وأضبد راسم ابشا 188 -1880دمحم نظيف ابشا 
كما برزت معامل االىتمام ابلوالية أيضاَ إبنشاء العديد من اؼبؤسسات  .5م 1908 – 1904م ورجب ابشا 1902- 1900

العامة وتوفَت اػبدمات العامة حيث مت افتتاح العديد من اؼبدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية ومعاىد اؼبعلمُت واؼبعلمات والتعليم 
ومت العمل على التوسع يف فتح فروع للبلدايت يف مناطق أخرى واالىتمام ابػبدمات الصحية فنشأت بعض اؼبصحات  . 6اؼبهٍت 

واؼبستشفيات،  وكذلك توفَت اػبدمات العامة للناس بتوصيل شبكة مياه مدينة طرابلس ببئر منطقة أيب مليانو والعمل على إانرة 
الشوارع وإنشاء بعض اؼبصانع واالىتمام ابالستحكامات العسكرية واألبراج والقالع ومشلت ىذه السياسة اعبديدة ؾبال الزراعة 

.  حيث جرى التوسع يف غرس األشجار كالزيتون والتوت وأتسيس مصارف زراعية ؼبواجهة اؼبصارف األجنبية 
م إبجراء دراسة تشتمل االحتجاجات واؼبتطلبات اليت 1882 – 1880 كلفت اإلدارة العثمانية الوايل دمحم نظيف ابشا 

تضمن أمن الوالية وسالمتها وبعد أن أمت الوايل دراستو خلص يف تقريره إىل ضرورة تزويد الوالية آبالف أخرى من اعبنود وأتمُت 
عشرة أالف بندقية لتسليح الكراغلة من أجل تكوين قوة إضافية يبكن استدعائها عند الضرورة  

 لقد زودت حكومة الباب العايل الوالية بثالثة فيالق عسكرية وسفينة حربية ؼبراقبة حدود الوالية الغربية،  كما أنو بعد 
م وىو احد أىم رجال السياسة يف الدولة العثمانية و 1896- 1882تكليف الوايل أضبد راسم ابشا يف الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

الذي رأى أبن ىناك أوضاعاً خاطئة هبب ربديدىا وعالجها وأصبح ىدف إدارتو للوالية ىو عالج ىذه األخطاء حيث أن 
اؽبدف العام الذي حدده ىو جذب اعبماىَت والعمل على إرضائهم ومصاغبتهم وأن يعامل الشعب ابغبلم واللُت وأن يستخدم 

اؼبواطنُت يف إدارة الوالية وأن يعُت يف اؼبناصب ذوي الكفاءة واؼبكانة وأن يؤاخذ من يقصر حىت ولو أدى ذلك إىل العزل وىو ما 
. 7كان واضحاً أثناء فًتة واليتو

 اتبع أضبد راسم طريقة واضعاً نصب عينو أن مفهوم اإلدارة يتلخص يف أمرين نبا فائدة األىايل وازدىار العمران 
 ومن مث عمم منشوراً على كل اؼبتصرفيات واألقضية والنواحي أمرىم فيو أن وبثوا الناس على االستقرار وبناء البيوت 8واالستقرار 

. وإنشاء القرى وبناء اؼبساجد والكتاتيب وقام إبحصاء عدد اؼبساجد والكتاتيب والتالميذ لوضع خطة لالستقرار ونشر التعليم 
أراد أضبد راسم من صبيع العاملُت يف الوالية أن وبذوا حذوه وأنذرىم سوء العقاب إذا تراخوا يف خدمة الناس واالستماع إىل 

واآلن فأين رغبة يف  )):- شكواىم والعمل على إنصافهم ابلعدل فقد ورد يف رسالة بعث هبا إىل اؼبتصرفيات التابعة للوالية 
احملافظة على الصيت والشهرة اليت اكتسبتها أنذر مقامكم الكرمي أتباع طريقيت اؼبذكورة فتنظرون يف أمور عباد هللا شخصياً 

                                                           
 .578ص اؼبرجع السابق ، ، ( 2008)إبراىيم، عبد هللا علي 5
 .576 ص  اؼبرجع نفسو،( 2008 )إبراىيم، عبد هللا علي 6
  . 16 ص ،، دار النهضة العربية، القاىرة 1911 – 1881االذباىات الرئيسية لإلدارة العثمانية يف طرابلس الغرب ، ( 1991 ) دمحم شاكرمشعل،7
   .202  ،ص اعبامعة الليبية ،دمحم األسطى ، ترصبة عبدا لسالم أدىم،اتريخ طرابلس الغرب، (1970 :  )د انجيو ؿبم8
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بداًل من أن تكونوا مضغو يف األفواه وتسارعون إىل ربمل العبء يف سبيل تسوية األمور واؼبصاحل ابلعدل بُت . وتستمعون إليهم 
 . 9((األىايل 

بعد احتالل فرنسا ؼبدينة صفاقس التونسية بدأت اإلدارة العثمانية زبشى من احتمال قيام فرنسا ابحتالل طرابلس الغرب 
أيضاً،  فقد أظهر الوايل أضبد راسم ابشا قلقاً من ىذا الوضع وعندما أقًتب الفرنسيون من حدود طرابلس ربت ذريعة تتبع الثوار 

التونسيُت أضطر أضبد راسم إىل توزيع السالح على سكان اؼبناطق اغبدودية مع تونس واعبزائر وطالب الباب العايل إبرسال 
 فأرسل الباب العايل عشرين ألف بندقية على مرحلتُت اؼبرحلة األوىل عشرة أالف بندقية يف سنة 10كميات أخرى من السالح 

م ويف العام التايل مت إرسال اجملموعة الثانية وىي أيضاً بكمية عشرة أالف بندقية ،إال أن الدولة العثمانية وخشيتاً من 1881
الدخول يف حرب ضد فرنسا سارعت إىل معاعبة مشكلة الثوار التونسيُت اؼبتواجدون على الًتاب الطرابلسي ومت ذلك بعد تسوية 

الوضع على اغبدود التونسية الطرابلسية بشكل سلمي سبثل يف عودة اؼبهاجرين والثوار إىل تونس الذين قدر عددىم حبوايل مائة 
عاملتهم السلطات العثمانية يف طرابلس معاملة طيبة بل ومل يتوقف الوايل أضبد راسم ابشا عند 11وعشرين ألف شخص بعد أن 

.  12ىذا اغبد بل حاول مساعدة اؼبهاجرين ودعمهم يف زبليص بالدىم من اؼبـحتل
لقد سعى أضبد راسم ابشا بقدر اإلمكان إىل خدمة الوالية والرقي هبا يف اجملاالت العسكرية واالقتصادية وقام دبجهودات 

فقد . دبلوماسية وسياسية كان ؽبا األثر الواضح يف أتجيل غبظة سقوط الوالية يف براثن أطماع الدول األوروبية االستعمارية 
تصدى الوايل لنشاط قناصل الدول األوروبية وعمل على تنفيذ تعليمات الباب العايل بشأن اغبد من تصرفات بعض القناصل 

 وتصدى ؼبسألة اغبماية 14، كما حد من ربركات األجانب ومنع األوروبيُت وجواسيسهم من السفر يف دواخل الوالية 13اؼبشبوىة 
القنصلية األوروبية للرعااي العثمانيُت واليت تفشت يف طرابلس واستغلها القناصل لتثبيت نفوذىم وذبنيد أعواهنم ضد مصلحة 

 وأمر بتشكيل عبنة لدراسة األسباب اليت 15الوالية،  فأخرج ىؤالء احملميُت من اغبماية األجنبية وأعادىم إىل تبعية الدولة العثمانية 
دعت ىؤالء اؼبواطنُت إىل طلب اغبماية األجنبية والعمل على توفَت كل السبل واإلمكانيات من أمن وعدل وؿبافظة على اغبقوق 

كما أىتم خالل ىذه اؼبرحلة  دبسألة . م 1883– يونيو  – 7ؼبنع حدوث مسألة اغبماية القنصلية مرة أخرى وكان ذلك يف 
- 21تدريب األىايل على السالح وذبنيدىم من أجل التصدي لألطماع األوروبية،  فقد أصدر الوايل أضبد راسم ابشا منشوراً يف 

                                                           
  . 33 – 32 ص  اؼبرجع السابق ،،( 1991) مشعل،دمحم شاكر 9

 مركز جهاد الليبيُت  ، ترصبة عماد حامت،مطلع القرن العشرين–  ،منتصف القرن السادس عشر  اتريخ ليبيا يف العصر اغبديث،( 2005 ): ، أبروشُت . إ.  ن 10
،  طرابلس ،1911-1881األوضاع العسكرية يف طرابلس قبيل االحتالل االيطايل  ، ( 1999 : )الدوييبخليفة دمحم وللمزيد أنظر أيضاً  . 362ص ،،طرابلسلدراسات التارىبية 

  . 34ص ،  مركز جهاد الليبيُت للدراسات التارىبية ،ليبيا 
  . 57ص  ، القاىرةة ، اؼبطبعة الفنية اغبديث،ليبيا قبيل االحتالل اإليطايل، (1971): أضبد صدقي الدجاين11
  . 116 ص  ،طرابلس،  مركز جهاد الليبيُت للدراسات التارىبية ،الصراع الًتكي الفرنسي يف الصحراء الكربى،( 1993 : ) عبد الر ضبن تشاهبي12
،  رسالة ماجستَت غَت منشورة،  جامعة م 1911- 1835اغبماية القنصلية يف والية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي،( 2009): ايظبينة اؽبادي حسن اعبريب13

  . 136 – 130السابع من ابريل،  ليبيا، ،  ص 
  . 172،  ص ،اؼبرجع السابق  (2002: ) راقي دمحم عبد الكرمي14
  . 134 – 133، ص ، اؼبرجع السابق  (2009: ) ايظبينة اؽبادي حسن اعبريب15
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م دعا فيو األىايل بقائمقامية غراين إىل التعلم على األسلحة اعبديدة من طراز شنايدر اليت جلبت من استانبول 1887– ابريل 
 .16والتدريب عليها ؼبدة ساعتُت يف اايم األسواق على أيدي ضباط من قيادة اعبيش 

الذي دام حوايل أربعة عشر عاماً العديد من القضااي واألحداث 17م 1896 – 1882لقد شهد عهد أضبد راسم ابشا 
الداخلية واػبارجية وكثَتاً من التحوالت العامة يف سياسة الدول الغربية ذباه الدولة العثمانية،  واليت سبق لكثَت من الدراسات أن 

تطرقت ؽبذا النوع من التحوالت وكبن ىنا لسنا بصدد سردىا بل ربليل بعضها ؼبعرفة ىل كان ىناك ؾبال ومناخ مريح يسمح 
للسلطة اغباكمة يف طرابلس الغرب إبحداث إصالحات ترتقي ابلوالية سياسياً وإدارايً واقتصادايً،  أم أن ىذه األحداث والقضااي 

اؼبتالحقة واؼبتسارعة سانبت يف عرقلة اإلصالحات اليت حاولت حكومة الوالية أحداثها،  فمن خالل تتبع األحداث قبد أن 
الوايل أضبد راسم ابشا مل يهنئ بسنة واحدة تنعم ابؽبدوء واالستقرار حيث واجهتو العديد من اؼبشكالت ولعل أنبها تداعيات 

االحتالل الفرنسي لتونس على الوالية وإاثرة مشكلة اؼبهاجرين التونسيُت داخل طرابلس،  مث إاثرة مشكلة اغبدود التونسية 
 وكذلك تداعيات االحتالل االقبليزي على مصر وما أحدثو من توتر داخل الوالية ورفع نسبة العداء بُت اؼبواطنُت 18الطرابلسية 

واألجانب اؼبقيمُت ابلوالية وأيضاً ـباوف الباب العايل وحكومة الوالية من مساعي فرنسا واقبلًتا إىل ضم والية طرابلس الغرب 
. ؼبشروعهم االستعماري 

على الرغم من ىذه القضااي وما تعرضت لو الوالية من أحداث الحقة فأن ما أحدثو أضبد راسم ابشا من إصالحات 
قياساً هبذه الظروف يعد قباحاً كبَتاً،  حيث إنشاء يف ملحقات الوالية مراكز للربيد والربق وعدل أصول الضرائب وجعلها يف 

والشاطئ،  كما إنشاء مستشفى للغرابء يف  وسوكنة صورة دقيقة وإنشاء دوراً للحكومة وإنشاء ثكنات للجيش يف اػبمس وجفارة
 وعاجل أىم معوقات اإلدارة يف اإلايلة ففي الفًتات السابقة كانت األوامر تصدر ابلغة 19مركز الوالية يشمل على مائة سرير 

العثمانية اليت ال يفهمها اؼبواطنُت واليت يناط هبا التنفيذ وقد تدارك الوايل أضبد راسم ىذه اؼبشكلة وأمر بًتصبــة األوامـر العثمانية إىل 
اللغة الـعربــية وكانت الًتجــمــة تكتب على مشال نفس الصفحة كمـا أنـو استطـاع أن يــمنــع االيطاليـــُت مــن شــراء أراضي يف جـهة 

.   20م 1889ســرت وكان ذلك يف ســنة 
 

 بعد أن قرر السلطان عبد اغبميد الثاين نقلة إىل استانبول ليكون 21م 1896 لقد انتهت والية أضبد راسم ابشا عام 
أحد أعضاء الدائرة اؼبلكية بشورى الدولة وقد جاء ىذا االستدعاء بعد أن أشتد عليو اؼبرض ومل يطل حياتو كثَتاً،  حيث تويف يف 

                                                           
، دار صادر، (ترصبة عبد السالم أدىم)، واثئق اتريخ ليبيا،  ( 1974). :اضبد صدقي الدجاين  وثيقة خبصوص نداء انمق ابشا لألىايل للتدرب على السالح 16

  .159-158 -157ص .بَتوت
  .57 – 56ص اؼبرجع السابق ، ، ( 1991  : )مشعلدمحم شاكر 17
  .401 – 397ص ، بَتوت ،دار الثقافة، ( ترصبة خليفة دمحم التليسي )،م1911ليبيا منذ الفتح العريب حىت ، (1974  : ) روسيأتوري 18
  . 57ص اؼبرجع السابق ، ، ( 1991: )مشعلدمحم شاكر 19
   .203 – 202 ، صاترىبطرابلسالغرب،منشورااتعبامعةالليبية،كليةاآلداب،( 1973 : ) دمحم انجي20
  . 59 – 58ص اؼبرجع السابق ، ، ( 1991 :)مشعلدمحم شاكر 21



 
  Global Libyan Journal     المجلة الليبية العالمية

 2020/  عليع  / الععد اللاام  ااألرععو  

 
 

10 

 ااعة ربنااز     
 المتج–  لية اللترية  

ISSN 2518-5845 
 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 أي بعد عام واحد من نقلو،  وىكذا نستطيع القول أبن عهد أضبد راسم ابشا كان عهداً حافاًل ابألحداث 22م 1897عام 
.  والقضااي والتحوالت اليت كان ؽبا صدى على مستوى سلطة الوالية وسلطة الدولة العثمانية يف استانبول 

 الوالية خلفا للوايل اضبد راسم ابشا وفور وصولو وجو نداِء نشؤوم توىل سليمان انمق ابشا 1898 – 1896ويف عام 
إىل أىايل الوالية دعاىم فيو إىل التدريب العسكري واستخدام األسلحة والرماية من أجل ىزيبة العدو إذا دعت الضرورة،  وطمئن 

اؼبتخوفُت منهم من برانمج التدريب العسكري فبن أتثروا ببعض الشائعات اؼبغرضة اليت ردبا روجتها الدول االستعمارية األوروبية 
الطامعة يف الوالية،  فذكر أبن التعليم العسكري ليس اؽبدف منو أعداد العساكر ونقلهم ؼبواقع خارج الوالية كما تقول الشائعات 
اليت أختلقها اؼبروجون، وإمبا اؼبقصود منو تدريب اؼبواطنُت وإعدادىم كقوة احتياطية حىت يكون إبمكاهنم االنضمام إىل العساكر 

ومع أن عهده أمتد لعامُت فقط إال . 23الشاىانية اؼبرابطُت يف الوالية واالشًتاك معهم يف الدفاع عن بالدىم إذا ما دعت اغباجة 
:  حيث قال 25م 1908 يف مقال جبريدة األسد اإلسالمي عام 24أنو خلف ذكرى طيبة يف الوالية وقد شهد لو سليمان الباروين 

 .  ((أن أول من أنبت روح اغبياة اعبديدة يف الوالية ىو صاحب الدولة انمق ابشا  ))
أما أىم أعمال ىذا الرجل ىو اىتمامو الكبَت ابلتجهيزات العسكرية والعمل اؼبتواصل لتدريب األىايل على ضبل السالح 

وقد قبح إىل حد ليس ابلقليل يف برانمج التدريب العسكري،  فإنشاء كتائب اغبميدية احمللية اليت اتصفت بكرب اغبشد وبتوزيع 
،  ومن األعمال اؼبهمة اليت حفظت ذكرى انمق ابشا يف طرابلس بناءه 26أماكن تدريبها وأبهنا ضمت أكثر من سبعُت طابوراً 

مدرسة الفنون والصنائع اليت أتوي أيتام الفقراء وتعلمهم الصناعة وتزودىم ابلثقافة،  كما عمل على أتمُت موارد أخرى للمياه فنقل 
مياه عُت زارة إىل اؼبدينة ويف عهده أيضاً ظهرت جريدة الًتقي كأول صحيفة شعبية سياسية تصدر دبدينة طرابلس الغرب يف يونيو 

. م 1898م،  كما صدرت ؾبلة الفنون وىي صحيفة علمية صناعية زراعية مصورة وىي تصدر نصف شهرية 1897
   يُعد تكليف ىذا النوع من الرجال األوفياء واؼبخلصُت واؼبثقفُت إبدارة شئون الوالية خالل ىذه اؼبرحلة من العالمات 
اؼبميزة اليت تعكس مدى اىتمام السلطان عبد اغبميد الثاين إبحداث إصالحات داخل الوالية ذبعلها قوية أمام األطماع اػبارجية 

م السيما وأن تلك األطماع ذبسدت على 1878اليت أصبحت واضحة ومعلن عنها من قبل الدول الغربية بعد مؤسبر برلُت عام 
أرض الواقع بعد احتالل فرنسا لتونس وهتديدىا للحدود الغربية للوالية وكذلك االحتالل االقبليزي ؼبصر وما أصبح يبثلو من هتديد 

لقد أصبحت طرابلس الغرب ىي الوالية الوحيدة ربت السيادة العثمانية يف مشال أفريقيا لذلك فأن . للحدود الشرقية للوالية 
السلطان عبد اغبميد الثاين ركز سياستو لتكون ضد األطماع األوروبية وألجل النجاح يف الوقوف ضد الغرب اؼبسيحي أستند إىل 

                                                           
  .139 – 138ص اؼبرجع السابق ، ،  ( 1971:)  الدجاينأضبد صدقي 22

 
 وسافر إىل مصر وتونس واعبزائر اإلابضية ىو اجملاىد والسياسي واألديب والصحفي سليمان عبدهللا الباروين اؼبولود يف اعببل الغريب رحل إىل مصر وتبحر يف العلوم 24

م عضواً 1918م أنسحب إىل اعببل،  مث انتخب سنة 1912والعراق ومسقط وتركيا وفرنسا واؽبند،  وىو من أعلن اعبهاد ضد الغزو االيطايل وبعد توقيع معاىدة أوشي لوزان عام 
 : ) بَتانردأوغستانللمزيد أنظر. م وبعد ذلك سافر إىل العراق 1922الطرابلسية،   وقاتل الطليان حىت سنة =    =ابرزاً يف أول صبهورية عرفها العامل اغبديث وىي اعبمهورية 

  . 433 – 409 ص اؼبرجع السابق،، ( 1971 :) الدجاينأضبد صدقي و . 743 – 742ص اؼبرجع السابق ، ، (1983
. 143ص اؼبرجع السابق ، ، ( 1971 :) الدجاينأضبد صدقي وللمزيد أنظر  . 387ص اؼبرجع السابق ،، ( 2005: )بروشُت . إ.ن25
   .385 – 384ص اؼبرجع السابق ،،( 2005: )بروشُت.إ.ن26
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ولكن وفبا وبسن اإلفادة عنو أن الدولة العثمانية 27سياسة الوحدة اإلسالمية ؼبنع ما وباك لإلمرباطورية العثمانية والعامل اإلسالمي 
 واألقلياتمل تكن من القدرة حبيث تطبق ىذه السياسة وألن العامل الغريب مل يكن يلو جهداً يف فتح الثغرات واإليقاع بُت القوميات 

وحكومة الدولة العثمانية وقد أحرز الغرب قباحاً يف ىذا اؼبضمار ومع ذلك فأن سياسة السلطان عبد اغبميد الثاين كانت خطوه 
. ىامو كبو طريق الوحدة اإلسالمية وضد االمربايلية الغربية 

 مهما يكن من أمر فإنو من الثابت من خالل ما ىو متوفر من معلومات أن الدولة العثمانية وإدارتـها يف طرابلس 
الغرب حاولت خالل فًتة الربع األخَت من القرن التاسع عشر والعقد األول من القرن العشرين أن تقف بشدة يف وجو سياسة 

وعمدت إىل اتـخاذ عدة إجراءات من أجل تعزيز موقفها اؼبعارض وكان من بُت تلك اإلجراءات 28التغلغل السلمي االيطالية 
االعًتاض على إرسال البعثات الكشفية االيطالية إىل الوالية على اعتبار أن تلك البعثات كانت تقوم أبعمال تـجسس مشبوىة 

،  كما أن اإلدارة العثمانية أاتحت الفرصة أمام كل من بريطانيا وفرنسا وأؼبانيا وأمريكا لتقوم بنشاط كشفي يف الوالية ؿباولة 29
.  30منها إليـجاد شيء من اؼبوازنة السياسية بُت أطماع الدول األوروبية حىت ال تنفرد ايطاليا ابدعاء أحـقيتها يف استعمار الوالية 

 ومل يعرف 31م وكان متزوجاً من ابنة السلطان عبد اغبميد 1898توىل ىاشم ابشا شئون الوالية خلفاً لنامق ابشا عام 
عن فًتة حكمو اليت مل تدم طوياًل إال ازدايد حالة السوء يوم بعد يوم وأبن اغبركة عادت بطيئة بعد نقل انمق ابشا من طرابلس 

 وكان ىذا الرجل صاحب حزم 32م 1902 – 1900م وتوىل خلفاً لو حافظ دمحم ابشا من 1900وقد انتهت فًتة حكمو عام 
وعزم كبَتين وال نبالغ إذا قلنا أبن التقدم يف ؾبال اإلصالح الذي شهدتو الوالية بدأ يف عهد ىذا الرجل الذي ال يعرف الكلل 

.  واؼبلل ابزباذ إجراءات متصلة بتنمية موارد الوالية 
 لقد أمر حافظ ابشا بتحرير األمالك واألراضي وتسجيل اؼبلكيات لكي ذبىب الضرائب بعدل وصبع الضرائب من صبيع 

 يقدم قروضاً للفالحُت 33الناس دون النظر إىل رتبهم أي أنو فرضها على القولوغلية واألشراف والعلماء وأسس فرعاً لبنك الزراعة 
 وىو الذي أنشاء يف الوالية اؼبدرسة االبتدائية ودار للمعلمُت وحول مدرسة البنات 34وقام إبجراء ربرير النفوس وتعداد السكان 

إىل مؤسسة كبَتة وابدر إىل إنشاء اؼبدارس يف كل ملحقات الوالية واألقضية بواسطة البلدية ومساعدات األىايل وعمل أيضاً على 
أنشاء مدرسة الصنائع واستقدم اػبرباء يف ؾبال صناعة األحذية واألقمشة اغبريرية والتجارة والطباعة وكان من أىم أعمالو أن 

 والشك أن سبب قباح ىذا الرجل يعود إىل حسن نيتو وقدرتو 35فزان – سرت – أنشاء اػبط الكبَت الواصل بُت طرابلس 
. العظيمة يف التعامل مع الظروف الصعبة اليت كانت تعانيها الوالية

                                                           
 . 522 ص اؼبرجع السابق ،، ( 1982  : )كودمانابيرام27
 . 594، ، اؼبرجع السابق  (2008: )  عبد هللا علي إبراىيم28
  . 44 ص  ،  بنغازي ،اعبامعة الليبية ، ترصبة ىاشم صاحل التكرييت،م1912 – 1911اغبرب الًتكية االيطالية ،( 1970 : )ايخيموفيتش29
 ن ، . ،د 2 ج،م  1943- 1911حبوث ودراسات يف التاريخ اللييب   ،، التمهيد للغزو االيطايل وموقف الليبيُت منو ( 1984) : عبد اؼبوىل صاحل اغبرير30

  .18 ص ،طرابلس 
 . 151، ص ( 1971 :) الدجاينأضبد صدقي 31
  . 204 – 203 ص ، (1973:) دمحم انجي32
  . 153، ص ( 1971:) الدجاين  أضبد صدقي 33
   .154 ، ص (1971:) الدجاين، أضبد صدقي 34
  .205، ص 1973 دمحم انجي،  35
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كانت ايطاليا خالل ىذه الفًتة قد ضاعفت من نشاطها االستعماري ذباه الوالية فأخذت موافقة ضمنية من الدول 
 على ىذه اؼبطامع االستعمارية،  كما عملت اغبكومة االيطالية على 36م 1902األوروبية وعلى رأسها اقبلًتا وفرنسا يف عام 

التمهيد الحتالل الوالية فاشًتت األراضي وأرسلت اؼبستوطنُت االيطاليُت وأنشئت اؼبدارس ومكاتب الربيد وأخذت تعمل على 
بث الفرقة والشقاق بُت األىايل مستغلة صبيع الوسائل إلاثرة الفتنة بُت اؼبواطنُت واغبكومة العثمانية وعلى ىذا كان موقف حافظ 

ابشا واغبكومة السنية سريعاً وقوايً ذباه أي تدخل أجنيب يف شئون الوالية حىت وصل األمر إىل استدعاء األسطول العثماين إىل 
.  اؼبياه الطرابلسية إلفشال التدابَت االيطالية 

م بعد أن مت نقل حافظ ابشا إىل تويل والية 1904 إىل 1902توىل حسن حسٍت أفندي والية طرابلس الغرب يف عام 
قنصوه للمرة الثانية وال قبد إال القليل عن عهد حسن حسٍت حيث عرف عنو نقده اؼبتواصل للمتصرفُت وأبهنم مل أيتوا لتقدمي 

 يطالب بتعيُت متصرفُت من أىل الدراية واؼبعرفة وأن يكونوا من هخدمات انفعة للوالية،  بل أتوا جملرد الًتفيو واؼبنفعة اؼبالية،  وعلي
م وىو أخر الوالة يف عهد السلطان عبد 1908- 1904، ومل تطل فًتة حكمو فقد خلفو اؼبشَت رجب ابشا 37أىل الوالية 

م 1908عام  (الدستور  )اغبميد الثاين وأول والة العهد اعبديد الذي قادتو صباعة االرباد والًتقي عندما أعلنت اؼبشروطية الثانية 
. 38وأهنت حكم السلطان عبد اغبميد الثاين 

كان رجب ابشا على معرفة جيدة أبحوال الوالية فقد أمضى فيها عدة سنوات قائداً للجيش وعاصر ثالثة والة ىم 
ىاشم ابشا وحافظ ابشا وحسن حسٍت وأشبر تعاونو معهم عن نتائج جيدة يف ؾبال التدريب العسكري واكتسب شهرة واسعة 
داخل الوالية قبل تعينو والياً عليها وقد أجرى بعض اإلصالحات اؼبهمة السيما تلك اإلصالحات اؼبتعلقة ابعبانب العسكري 

ويبكن اختصار سياسة رجب ابشا يف أنو كان معارضاً ومعادايً لسياسة ايطاليا ذباه الوالية 39إلنقاذ الوالية من األطماع اػبارجية 
 . وأبنو كان يعمل على نشر التعليم 

لقد سار رجب ابشا على هنج سياسة الدولة العثمانية يف مواجهة اػبطر االستعماري وذلك يف ؿباولة صادقة إلنقاذ 
الوالية من الطامعُت الغربيُت وقد قبح إىل حد كبَت يف الوقوف يف وجو اؼبطامع اػبارجية السيما االيطالية منها، فأصلح القالع 

واغبصون وأتى ابعبند من اآلستانة ورغب الناس يف التجنيد وشجع على الزراعة وتعلم العلم،  كما عارض بشدة أتسيس فرع لبنك 
م وأنشئ البنك رغم عنو وبدون 1905دي روما يف طرابلس لكن النفوذ االيطايل يف اآلستانة قبح يف فرض األمر على الوايل عام 

 كما عارض بيع األراضي إىل البنك وحاول بشىت الطرق أن هبد البديل لشراء تلك األراضي 40صدور مرسوم من حكومة اآلستانة
والحق النشاط االيطايل داخل الوالية مالحقة فعالة فكان وبذر اؼبواطنُت منهم وكان حازم ذباه أي إجراء يبكن االيطاليون من 

.  التغلغل يف الوالية 
 

                                                           
  . 740ص ،  ( 1983: )بَتانردأوغستان36

 
 .  172ص  ، بَتوت،دار الفتح للطباعة ، 1 ط،والة طرابلس الغرب من بداية الفتح العريب إىل هناية العهد الًتكي، (1970 : )الزاوي الطاىر أضبد 38
 .116ص ،  (1970 : )الزاويالطاىر أضبد 39
  .163، ص  ( 1971 : ) الدجاينأضبد صدقي 40
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لقد ورد يف أحد اػبطاابت اؼبوجهة من حكومة الوالية إىل الباب العايل تنبيو للحكومة العثمانية خبصوص التدابَت اليت 
:   يبكن ازباذىا حيال السياسة اليت يتبعها بنك روما داخل والية طرابلس حيث جاء فيو ما يلي 

االستمالك يسمح لألجانب بشراء األراضي واألمالك وسبلكها سبلكاً شخصياً  من اؼبعلوم أن بروتوكول األمالك و )) 
منفرداً،  غَت أن تلك األراضي والعقارات يتم بيعها ؼبؤسسات مالية كبَتة،  كبنك روما الذي فتح سياسياً ؽبذا الغرض والذي 
اهنمك يف شراء األمالك واألراضي من كل نوع أبشبان مغرية منافساً بذلك الراغبُت يف شرائها من اؼبواطنُت،  وـبالفاً أحكام 

ورغم ىذه التنبيهات واؼبقاومة الصلبة 41( .(بروتوكول األمالك و االستمالك الذي يبنع بيع األراضي والعقارات ؼبؤسسات أجنبية 
اليت أبدهتا سلطة الوالية ذباه البنك إال أن النفوذ االيطايل يف األوساط السياسية يف الدولة العثمانية فتح اجملال ؽبذا البنك أن 

. يستمر يف نشاطو االقتصادي والسياسي
األداة األساسية للتوسع االقتصادي والوسيلة الفعالة للنشاط التخرييب داخل  ((بنك دي روما  ))لقد كان مصرف روما 

الوالية،  ومن األمور اليت لعبت دورىا يف تشجيع نشاط اؼبصرف أن وزير اػبارجية االيطالية تيتوين كان أحد كبار اؼبسانبُت يف 
نشاط اؼبصرف،  ىذا ابإلضافة أن اؼبصرف مل يقتصر نشاطو على العمليات اؼبصرفية بل تعداىا إىل األنشطة الزراعية واغبرفية 

والصناعية والتجارية ودبختلف أعمال التهريب اؼبرتبطة بطرابلس الغرب،  وبذل اؼبصرف جهوداً كبَتة يف فرض التجارة االيطالية 
على أسواق طرابلس وبرقة،  وقد زاد االيطاليون من شحن بضائعهم إىل طرابلس وخاصة البضائع اؼبصنعة واألقمشة واػبمور 

والسكر واعبنب والرز والورق،  وبذلك احتلت إيطاليا اؼبرتبة الثانية بعد اقبلًتا يف ذبارهتا مع والية طرابلس ومتصرفية برقة وكان ذلك 
 .  42 1908يف عام 

 كان لبنك روما أنشطة أخرى سبثلت يف التجسس وكسب عمالء من داخل الوالية للعمل عل تسهيل األطماع 
االستعمارية يف الوالية،  فقد كان ينشط ربت ستار موظفي اؼبصرف ؾبموعة من اعبواسيس الذين قاموا بعدد من العمليات 

التجسسية لصاحل اغبكومة االيطالية،  ابإلضافة إىل ذلك دخل عدد من العمالء الطليان إىل طرابلس ربت ذريعة البحث عن 
عمل وأبظباء مستعارة وؽبذا بدأت اغبكومة العثمانية يف طرابلس تعمل على ؾباهبة األنشطة االيطالية سواء االقتصادية أو الثقافية 

م موقف اؼبعارض العنيف من التوسع االيطايل يف والية 1908 – 1904، وذبلى ذلك يف وقوف الوايل رجب ابشا 43وغَتىا 
طرابلس الغرب السيما أنشطة بنك دي روما يف شراء األراضي حيث أن الوضع الغَت قانوين للبنك جعل من رجب ابشا وبرص 

على تفعيل القوانُت ضد البنك وىو ما جعل احملاكم يف والية طرابلس ربجم عن النظر يف أية قضية يقدمها اؼبصرف ضد 
 . 44السلطات احمللية 

 

                                                           
 مركز جهاد ،1 ط  ،م1911   -1835األوضاع االقتصادية يف والية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي ،  ( 2006 ): ايسُت شهاب اؼبوصل41

  . 230 – 229 طرابلس،  ص  ،الليبيُت للدراسات التارىبية
  . 408، ص  ( 2005 ): أ بروشُت، .إ.ن42
 مركز جهاد الليبيُت للدراسات التارىبية ،والثقافيةاذباىاهتا السياسية واالقتصادية واالجتماعية – صحيفة اللواء الطرابلسي ،  ( 2006 : )  فتحية اػبَت ضبدو رحومة43

 . 111 ص، طرابلس،
   .9 -8ص ،   لندن. دار احملدودة.جهاد األبطال يف طرابلس الغرب، (1984 :)  الطاىر أضبد الزاوي44
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 خطاابً إىل الباب العايل يبُت فيو وجه رجب ابشايف إطار ؾباهبة األطماع االيطالية وتغلغل بنك دي روما يف الوالية 
أنو من اآلن وصاعداً مل يبقى إمكانية للحيلولة  )): اؼبخاطر واؼبفاسد اليت أصبح يشكلها البنك يف الوالية حيث ورد يف خطابة 

أين : )) ولقد قدم اقًتاحو غبل ىذه اؼبشاكل حيث ذكر ( (.....دون بيع األراضي اػبصبة واؼبملوكة إىل بنك روما أو لألجانب 
أرى أتسيس فرع للبنك العثماين يف ىذا القطر تكون مهمتو شراء األمالك اليت يراد بيعها لألجانب على أن يتوسع تدرهبياً يف 

. 45( (نشاطو 
لقد حققت جهود رجب ابشا يف ؾباهبة النشاط االيطايل قباحاً ملحوظاً وأحس االيطاليون بفشل سياستهم الرامية إىل 

السيطرة واالحتالل اؼبباشر للوالية،  فاذبهوا دبساعيهم ونفوذىم إىل العمل على عزل رجب ابشا الذي سبكن خالل فًتة واليتو من 
أحداث كثَت من اإلصالحات اإلدارية والعسكرية جملاهبة األخطار اػبارجية والًتكيز على التعليم ابعتباره األساس يف تقوية األىايل 

ذباه اؼبؤامرات والدسائس اػبارجية السيما يف عهد السلطان عبد اغبميد الثاين حيث أن مؤامرة عزل رجب ابشا قد سبت  بعد 
.  م 1908انقالب حكومة االرباد الًتقي على اغبكم يف عام 

م على 1908- 1876لقد عملت اغبكومات اؼبتعاقبة يف والية طرابلس الغرب طيلة عهد السلطان عبد اغبميد الثاين 
التصدي لألخطار االستعمارية حيث أولت اىتمامها ابلنواحي العسكرية يف حدود ما تسمح بو اإلمكانيات من أجل الوقوف يف 

وجو األطماع االيطالية وقامت بعمل التحصينات والدعوة إىل تطبيق اػبدمة العسكرية اإللزامية وحث اؼبواطنُت على التدريب 
، كما كانت توجد 46العسكري،  وابلفعل مت تدريب عدد من فرق اؼبشاة والفرسان وذبنيد ما يقرب من سبع أالف من اؼبواطنُت 

قوات عثمانية نظامية خالل ىذه الفًتة يًتاوح عددىا ما بُت طبسة عشر ألفاً إىل عشرين ألف ومن وراء ىذا اعبيش أربعون إىل 
، كما أن اغبكومة عنيت ابدخار أكثر من أربعُت ألف بندقية 47طبسُت ألف مقاتل من جنود الوالية اغبميدية الدربة تدريباً جيداً 

لتسلح هبا جيش األىايل إذا ما دعت الضرورة،  مث أن الباب العايل خالل عهد السلطان عبد  ((مارتُت وشنايدر  ))من طراز 
.  اغبميد الثاين ورغم االعًتاضات اؼبتوالية من األجانب واصل إرسال اؼبدافع واألسلحة الضخمة إىل طرابلس الغرب 

يف أواخر القرن التاسع عشر والسنوات األوىل من القرن العشرين كان اغبكم العثماين متميزاً ابالستقرار والتطور وكانت 
ؾبهودات الدولة ينظر إليها على الدوام أبهنا غَت كافية ولكنها كانت أفضل من االقًتاحات األوروبية اليت كانت تعرض اؼبساعدة 

على الدوام واليت ىدفت من خالؽبا إىل التغلغل واالستعمار وكان ىناك قليل من الزوار األجانب اؼبعاصرين لتلك الفًتة الذين 
  Nahum)أعطوا صورة واضحة إىل حد ما عن الوالية لكن أصواهتم مل تسمع ومن ضمن أولئك الزوار كان انحومسلوشي

Slouch)48 م ما يلي 1907 الذي كتب عن أثر فًتة اإلصالحات والتنظيمات العثمانية وتطوراهتا الالحقة يف الوالية عام    :

                                                           
 . 165،ص ،اؼبرجع السابق  ( 1971 : )  أضبد صدقي الدجاين45
، ص 84 الوثيقة رقم ،اؼبرجع السابق،       ( 1974 : )أنظر أضبد صدقي الدجاينللمزيد و. 596، ص ، اؼبرجع السابق  ( 2008 :)  عبد هللا علي إبراىيم46

133-139 . 
 . 445ص اؼبرجع السابق ، ،  ( 1971 : ) أضبد صدقي الدجاين47
  صحبة بعثة اؼبنظمة   (Alliabce  Israelite)  انحومسالوشي كان أستاذا يف جامعة السور بون وزار الوالية يف مهمة عمل تتعلق ابعبمعية اليهودية الفرنسية48

  .743ص ،اؼبرجع السابق ،  ( 1983 : )بَتانردأوغستانم للمزيد أنظر 1905اإلقليمية اليهودية يف برقة عام 
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خالل العشرين سنة اؼباضية زودت عاصمة طرابلس الغرب بسلسلة اتمة من اؼبؤسسات زبص القضاء واؼبالية والتجارة والتعليم  ))
 .  49( (أن اؼبرء ليشعر ألول وىلة أنو يف مركز أورويب ىام  ..... العام وحىت الصحة واؼبساعدات العامة 

أن ىذه األحداث واؼبتغَتات السياسية اؼبتمثلة يف األطماع االيطالية حدت حبكومة السلطان عبد اغبميد الثاين أن تويل 
اىتماماً مركزايً بوالية طرابلس الغرب وبرقة أكثر من ذي قبل وأن تظهر جديو التمسك هبا أمام تكالب القوى االستعمارية،  وقد 

ظهر ذلك االىتمام يف ؿباولة إدخال بعض اإلصالحات وإنشاء اؼبؤسسات واؼبنشآت وتوفَت اػبدمات العامة والقيام ببعض 
التحصينات الدفاعية وتنشيط القوات العسكرية ومهما قيل عن حجم وؿبدودية تلك اجملهودات فإهنا كانت جديدة على الوالية 

وفتحت ؾبااًل أوسع الستقطاب العناصر البارزة واؼبثقفة من أبنائها الذين بدورىم قادوا حركة اعبهاد ضد االحتالل االيطايل 
وأذىلوا أورواب والغرب حبجم أتثَت اإلصالحات العثمانية اليت بذلت يف الربع األخَت من القرن التاسع عشر والعقد األول من القرن 

 . العشرين داخل والية طرابلس الغرب على عكس الوالايت العثمانية األخرى 
 . للوالية الغزو االيطايل النفوذ ويف عهد حكومة االحتاديون منالغرب موقف والة طرابلس 

م وأصبحت 1908يف الرابع والعشرين من يوليو - انقالب االرباد والًتقي على حكم السلطان-   اندلعت ثورة تركيا الفتاة 
مقاليد األمور يف الدولة العثمانية الداعية إىل الوحدة اإلسالمية بيد صبعية االرباد والًتقي اليت تستمد مبادئها من الغرب اؼبسيحي، 

بتهمة م 1908عام م، ومت خلع السلطان 1876حيث أعيد العمل ابلدستور الذي عطلة السلطان عبد اغبميد الثاين عام 
واليت - اغبرية –  اؼبساواة –  العدالة : الـهيمنة على الـحـكم واالستبداد يف استـخدام السلطة وسبت اؼبطالبة بـمبادئ ثـالثـة ىي 

.  50تضمن حرية الكلمة ونشر الصحف وحق االنتخـــاب والتـرشيح للربلـمان 
شهدت طرابلس يف تلك الفًتة افتتاح فرع عبمعية االرباد والًتقي واليت أعلنت أبن غايتها خدمة الدولة والوطن وتوثيق 
أواصر األخوة بُت كافة العثمانيُت والعمل على نشر العدالة واغبرية واؼبساواة وربريض األىايل على العلم والثقافة فقوبلت الثورة 

بفرحة كبَتة ولقيت صدى طيب داخل األوساط الشعبية،  لكن مل يلبث أن خاب أمل اؼبواطنُت نتيجة سياسة اؼبركزية اليت اتبعها 
االرباديون،  فتعيُت أشخاص من اآلستانة غَت معروفُت يف الوالية وال هبيدون اللغة العربية ويف مناصب مهمة ال تتفق مع 

كفاءاهتم،  حيث جرى تعيينهم مدراء للنواحي وقد كانوا هبهلون التقاليد اؼبرعية يف التعامل الداخلي وليس لديهم إطالع على 
 .  51العالقات السياسية احمللية وال يستطيعون إدارة شئون الوالية وال احملافظة على حقوق العباد 

من القضااي اؼبهمة اليت برزت يف تلك الفًتة ىي قضية التًتيك،  فبعد إعالن الدستور ووصول االرباديون إىل اغبكم يف 
الدولة العثمانية ألزمت اؼبدارس اغبكومية يف صبيع الوالايت بتطبيق برانمج تعليم اللغة العثمانية وكذلك استخدامها يف احملاكم ويف 
لغة اؼبخابرة بينها وبُت الوالايت التابعة للدولة،  وفرض على التجار العرب تقدمي البياانت ابلغة العثمانية فبا أاثر الشعوب العربية 

                                                           
، مركز جهاد الليبيُت لدراسات 1  ج  -أعمال اؼبؤسبر الثاين–  العالقات العربية الًتكية ، ليبيا يف أواخر القرن التاسع عشر، ( 1982 : ) ليزا أندرسون49

.  147التارىبية،طرابلس، ص 
 
  .49 ص  اؼبرجع السابق ،،( 1999: ) خليفة دمحم الدوييب50
  . 172 – 171ص ،  اؼبرجع السابق ،  ( 1974: ) الدجاين اضبد صدقي أنظر نص اػبطاب اؼبوجو من األىايل إىل الباب العايل51
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لن يتم اؼبراد جبهل  )): ضد ىذه السياسة،  ففي طرابلس كتبت الصحف احتجاجاً على سياسة التًتيك فكتبت صحيفة الًتقي 
 ودافعت عن اللغة العربية واستخدامها إال أن حكومة االرباديُت مل تعطي معارضة الشعوب العربية أي 52( (لغة أىل البالد 

اىتمام بل أصدرت قراراً جبعل لغة الدولة الرظبية ىي اللغة العثمانية،  وبذلك ساد شعور عام خبيبة األمل من الوعود اليت وعدت 
 . هبا صباعة االرباد والًتقي،  وأزداد اػبوف من خطر النفوذ االيطايل الذي مل يلقى أي مواجهة من قبل حكومة االرباديُت 
وىو - غادر رجب ابشا طرابلس الغرب بعد االنقالب وقد خلفو على الوالية أمَت اللواء السيد دمحم علي سامي ابشا  

 53م 1909- 1908مث جاء أول وايل للوالية يف عهد االرباديُت أضبد فوزي ابشا – رجل عسكري بعيد عن الشئون السياسية 
والذي أزداد يف عهده النشاط االيطايل وبلغ اإلنبال مبلغو يف التعامل مع ىذا النشاط اؼبتعاظم وكانت اعبرائد احمللية يف عهده تبُت 
للحكومة والرأي العام مقاصد ايطاليا من نفوذ بنك دي روما كذلك نشاط اؼبدارس االيطالية،  وقد سبكنت اعبرائد احمللية كتعميم 
حريت الًتكية والًتقي واؼبرصاد وأبو قشة العربية من إفهام الرأي العام أبن البنك أسس للًتويج لسياسة اؽبيمنة االيطالية،  إال أن 

رجال اغبكومة واؼبسئولُت مل يصغوا لذلك النداء اؼبتواصل من اعبرائد احمللية وخوفاً من البنك االيطايل على نشاطو قام إبنشاء 
 للدفاع عن سياستو وؿباولة أقناع الرأي العام أبنو مؤسسة ذبارية وىذا ما مل يكن ليقتنع 54 (واستيال  ايكوديًتيبلي )جريدتُت نبا 

.  بو أحد من سكان الوالية 
م توىل الفريق حسن حسٍت ابشا والياً على طرابلس الغرب خلفاً ألضبد فوزي ابشا وىو غَت 1910 – 1909 يف عام 

معاول السياسة االيطالية اؽبدامة ضعيف اإلرادة سيء  ))حسن حسٍت ابشا الذي توىل الوالية يف مطلع القرن،  ولقد كان من  
اإلدارة تركي اعبنسية إيطايل الروح والعمل وكان من أكرب اؼبشجعُت على إنشاء شركة فوسفات ايطالية وأفسح اجملال للتدخل 

االيطايل حىت أمشئز الناس من أعمالو وجاىرت الصحف االيطالية يف زمنو بتحبيذ فكرة احتالل طرابلس الغرب،  ويف عهده أيضاً 
( ( لباس الطرابلسيُت ألبستهاألفت حكومة ايطاليا فرقة خاصة الحتالل اؼبدينة ظبتها الفرقة الطرابلسية وعلمتها تعليماً خاصاً و 

55  .
 لقد أتيحت إليطاليا يف عهد حسن حسٍت ىذا فرصة التمكن من مرافق البالد ومصاحل اغبكومة ومع ذلك مل وباول ال 
ىو وال حكومتو يف اآلستانة إصالح األغالط الفاحشة يف حق الوالية،  بل وصل بو األمر إىل أن يبنع الناس من التظاىر ضد ما 
تكتبو الصحف االيطالية وبذلك نستطيع القول أبن النفوذ االيطايل سبكن من ربقيق أىدافو يف الوالية وأن موقف حسن حسٍت 

كان ضعيفاً ال يرتقي ألن يكون موقفاً معادايً بل أنو يف كثَت من األحيان كان موقفو  مساعداً لالحتالل،  فتصرف االيطاليون يف 
. 56عهده ابلوالية وكأهنم حكامها اغبقيقيون 

 
                                                           

  . 437 ص ،  اؼبرجع السابق ، ( 1971:)  أضبد صدقي الدجاين52
  . 489ص ، اؼبرجع السابق ،  ( 1974 : )  أتوري روسي53
  .39 – 38 ص ، اؼبرجع السابق ، ( 1984  :) الطاىر أضبد الزاوي54
  . 39 ص اؼبرجع السابق ،،  ( 1984 :) الطاىر أضبد الزاوي55
 ص ، سوراي ، جامعة دمشق ،اتريخ اؼبغرب العريب اغبديث،   (ت. د ): وأنظر أيضاً دمحم علي عامر . 180 – 178، ص ( 1971 : ) أضبد صدقي الدجاين56

248 – 249  . 
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 لقد وثق االيطاليون دبعاونة من بيده األمر يف اآلستانة ووالية طرابلس من ربقيق أىدافهم يف التمهيد الحتالل الوالية،  
ولتأكيد ىذا النفوذ طالبت اغبكومة االيطالية من حكومة الوالية أن أتذن ؽبا إبنشاء شركة فوسفات فلم يبانع الوايل حسن حسٍت 
وانظم إليها كل من استطاع من أنصار بنك دي روما،  وبذلك أصبح الوايل وحاشيتو من أكرب اؼبشجعُت ؽبذه الشركة وأدى ىذا 

األعداد العلٍت لالستيالء على الوالية إىل سخط سكان الوالية فكان رد فعل األىايل أن طالبوا من أعياهنم تدرك األمر فقام حوايل 
طبسُت من أعيان اؼبدينة إببراق برقيو إىل اآلستانة أكدوا فيها عزمهم وعزم األىايل يف طرابلس عن الدفاع عن الوالية وطالبوا 

بضرورة ربصُت اؼبدينة ومدىا ابلذخائر واؼبؤن،  فكان رد فعل الصدر األعظم أبن اغبكومة ستدافع عن طرابلس ما استطاعت 
الدفاع،  ولكن الغريب واؼبلفت للنظر أن ىذه اؼبكاتبات كانت تتم يف نفس الوقت الذي تقوم فيو السفن العثمانية بنقل العساكر 
النظامية من الوالية إىل اليمن ربت حجة إهناء القتال الدائر ىناك،  مث مل تقم إبرجاعهم ومل ترسل جنوداً بداًل عنهم وبتايل تقلص 

وكان ىذا العمل قبيل 57عدد اعبنود الذي كان يًتاوح ما بُت طبسة عشر ألف بعد سحبهم لليمن إىل حوايل ألف جندي نظامي 
. االحتالل االيطايل أبشهر والالفت للنظر أيضاً ىو وقوع مثل ىذه األعمال يف زمن وزارة حقي ابشا 

 مل يعد فبكناً أمام ىذه الظروف الصعبة وأمام أعيان الوالية اإلبقاء على اغباكم اؼبوايل لطليان وسرعان ما قام الصدر 
األعظم ابستبدالو وخلفو على الوالية إبراىيم أدىم الذي مل يكن ىبفي مقتو لطليان وقد قام بكل ما ىو فبكن إلعداد والية 

 خاصة وأنو قبل توليو أمر الوالية كان يشغل منصب قائد القوات العسكرية يف الوالية وقد 58طرابلس الغرب من أجل مقاومتهم 
عرف ابلنزاىة واإلخالص يف العمل ومعرفتو اعبيدة ؼبا وبضر االيطاليون،  إال أن وقت تكليفو إبدارة الوالية جاء يف وقت غَت الئق 

. بو،  فعجز عن إيقاف اؼبصَت اؼبدروس الذي ينتظر الوالية 
لقد تصدى إبراىيم أدىم عالنية لإليطاليُت وىددىم ابللجوء إىل السالح إذا استمروا يف تدخلهم وشرع يف إصالح ما 

يبكن إصالحو وكتب عدة تقارير غبكومة اآلستانة ينبهها إىل ما وبيط بطرابلس من خطر السياسة االيطالية وقد أدركت ايطاليا أن 
سياستها يف طرابلس معرضة للخطر فلجأت إىل حكومة حقي ابشا يف اآلستانة تشكو إليها معارضة إبراىيم أدىم لسياستها يف 

سبتمرب سنة  – 14طرابلس،  وقد أحل الطليان يف طلبهم أكثر من مرة فوافقت اغبكومة العثمانية على عزل إبراىيم أدىم يف 
ومل تعُت اغبكومة بداًل عنو فبا أضطر إبراىيم 59م أي قبل وصول اغبملة االيطالية العسكرية إىل شواطئ الوالية بعدة أايم 1911

. أدىم قبل مغادرتو طرابلس الغرب أن يكلف بسيم بك الدفًت دار الذي كان شيخاً مسناً إال أنو كان ـبلصاً ووفياً 
اغبميد الثاين يف   أما حكومة االرباد والًتقي اليت أقرت الدستور بعد وصوؽبا إىل اغبكم على حساب السلطان عبد

م واليت خولت حسب دستورىا كل الصالحيات يف يد اغبكومة وبذلك أصبح من الصعب أن كبكم على التاريخ العثماين 1908
كما أن النظام اعبديد كان ـبتلفاً عن النظام ، الطويل والعظيم والذي مثلو سالطُت أقوايء ولبتصره يف فًتة حكومة االرباد والًتقي

السابق حيث أن السلطة كانت يف يد السالطُت وىي مستمده من الشريعة اإلسالمية،  أما النظام اعبديد فكانت السلطة يف يد 
اغبكومة اؼبنتخبة وىي تستمد مبادئها من الدساتَت الغربية اؼبسيحية،  وبذلك يبكن أن نتصور االختالف الكبَت يف اؼبواقف اليت 

. ازبذهتا اغبكومة العثمانية يف العهد السابق واغبكومة العثمانية اعبديدة
                                                           

  . 42 – 41 ص اؼبرجع السابق ،، ( 1984  :) الطاىر أضبد الزاوي ايضاوأنظر .  445 ص ، اؼبرجع السابق ، (1971:) أضبد صدقي الدجاين57
 .411 ص اؼبرجع السابق ،،( 2005 :) بروشُت.إ.ن58
   .47 – 44 ص اؼبرجع السابق ،،  ( 1984:)  الطاىر أضبد الزاوي59
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م إيطايل النزعة منذ صغره وىو متزوج من إيطالية وأشتهر حببة 1911 – 1909لقد كان رئيس الوزراء حقي ابشا 
، وؼبا استقال رئيس الوزراء 60للمدينة االيطالية ومعاشرة االيطاليُت وقد استقال من نظارة اؼبعارف يف سبيل أن يكون سفَتاً بروما 

اناتن اليهودي عمدة مدينة روما إىل صبعية االرباد والًتقي يف سالنيك ىبربىم عن رغبتو يف  حسُت حلمي ابشا أرسل السنيور
وىو الذي عزل إبراىيم أدىم بناِء على رغبة السنيور غايل قنصل ايطاليا،  وىو . تعيُت حقي ابشا صدراً أعظم فكان لو ما يريد 

من أمر بنقل السالح اؼبوجود يف الوالية حبجة إصالحو أو استبدالو أبحدث منو حيث كان يوجد يف ـبازن الوالية ما يزيد عن 
أربعُت ألف بندقية أحضرت يف زمن السلطان عبد اغبميد الثاين لكي تكون جاىزة الستخدامها من قبل األىايل إذا دعت 

.  61الضرورة وىو من أمر بسحب اعبنود النظاميُت من الوالية حبجة اغبرب الدائرة يف اليمن 
بعد عزل إبراىيم أدىم مل تُعُت اغبكومة بداًل عنو فبا دفع نواب طرابلس الغرب يف الربؼبان العثماين إىل االحتجاج على 

ىذا الوضع الشاذ،  خاصة وأن الوالية يف ىذا الوقت ابلتحديد كانت تتعرض إىل ىجمة شرسة من قبل إيطاليا اليت سخرت كافة 
سالو إىل طرابلس تلبية إرإمكاانهتا الحتالل الوالية،  ولًتضية النواب والرأي العام عينت اغبكومة بكر سامي والياً لكنها أخرت 

لرغبة الطليان يف بقاء الوالية بدون حاكم،  بل أن اغبكومة اليت يبثلها رجل ايطاليا األول حقي ابشا ذباىلت التقارير الواردة من 
السفَت العثماين يف روما لذلك فأن األمور انكشفت أمام نواب طرابلس فجاهبوا سياسة حقي ابشا اؼبتواطئة مع االيطاليُت 

وانتقدوىا، حيث تقدم النائب ؿبمود انجي وصادق بك بتقرير إىل اجمللس يشرح حال الوالية اليت دانبها الغزو االيطايل وقصور 
اليت اهتمت حقي ابشا وحكومتو 62حكومة حقي ابشا يف هتيئتها للوقوف يف وجو ىذا اػبطر وعدد التقرير صبلة من النقاط 

:-  ابػبيانة ولعل أىم ىذه النقاط ما سيأيت ذكره 
سحب حكومة حقي ابشا القسم األكرب من جنود الوالية النظاميُت لقتال أىل اليمن مث مل يتم ترجيعهم ومل  -1

ترسل جنود بداًل عنهم بعد أن كان يف الوالية حوايل العشرين ألف جندي نظامي يف عهد السلطان عبد 
 .اغبميد الثاين 

 .أنبلت اغبكومة تطبيق نظام التجنيد يف الوالية رغم أن نفقات التدريب كانت داخلة يف ميزانية السنة اؼباضية  -2
قامت اغبكومة بسحب البنادق اؼبوجودة يف الوالية حبجة إصالحها أو استبداؽبا لكنها مل تقم بذلك بل أفرغت  -3

اؼبخازن بعد أن كانت فبتلئة يف العهد السابق  رغم أن اغبكومة الدستورية مل تواجو أي معارضة خارجية يف 
إرسال السالح  للوالية،  كما كان الوضع يف العهد القدمي دبنع حكومة السلطان من إرسال األسلحة أو 

 . اعبنود ألي والية اتبعة للدولة 
قامت اغبكومة اغبالية إبخراج الضباط العارفُت للغة العربية وىي لغة أىل الوالية،  وأرسلت عدد قليل من  -4

الضباط الذين هبهلون  اللغة العربية وهبهلون سياسة العالقات الداخلية ألىل الوالية،  فبا كان لو األثر السيئ 

                                                           
.  249ص ،اؼبرجع السابق ،  (ت. د  ) :  دمحم علي عامر60

 
  . 50 – 47 ص اؼبرجع السابق ،، ( 1984  : ) الطاىر أضبد الزاوي61
  .451 – 441 ص اؼبرجع السابق ،، ( 1971 : ) أضبد صدقي الدجاين62
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يف تنظيم صفوف اجملاىدين الطرابلسيُت،  وكذلك كان اغبال ابلنسبة إىل اؼبوظفُت أي أهنم غَت عارفُت أبحوال 
  .63البالد فنقطع األمل يف أحداث أي إصالح 

لقد وقف حقي ابشا موقف اؼبتفرج فبا كان وباك يف الدوائر السياسية ذباه والية طرابلس رغم أن العام قبل اػباص كان 
يعلم حقيقة ما زبطط لو ايطاليا،  فقد أتخر إرسال واِل جديد إىل طرابلس خلفاً إلبراىيم أدىم لكي يفسح اجملال إليطاليا إىل 

إال أنو مل يطلع على 64ربقيق ما تريد،  مث إنبالو لكل اؼبطالبات اليت يرسلها نواب طرابلس ابزباذ خطوات ذباه األطماع االيطالية  
تلك اػبطاابت واغبقيقة اليت ال مناص من االعًتاف هبا أن سحبو للجنود النظاميُت والبنادق من والية طرابلس ال يوجد لو أي 

والدليل األخر ىو عزل إبراىيم ابشا واستعجالو بسرعة اػبروج ولكنو مل . تفسَت سوى أنو يريد أخالئها أمام االحتالل االيطايل 
يستعجل يف تكليف بديل عنو،  كل ىذه اؼبؤشرات وغَتىا تفيد أبن حقي ابشا أحد أىم رجال االرباد والًتقي كان يعمل لصاحل 
ايطاليا يف احتالل الوالية والالفت للنظر أيضاً أن صبعية االرباد والًتقي يف سالنيك كانت تستجيب لرغبات اليهود االيطاليُت يف 

روما عندما نفذت رغبة تعيُت حقي ابشا رئيساً للحكومة العثمانية وىذا األمر األخَت حسب رأي الباحث أي عالقة االرباد 
والًتقي إبيطاليا ىو العامل الرئيسي الذي سهل عملية االحتالل االيطايل للوالية والذي ما كان ليكون هبذه الصورة لو كانت 

.  حكومة السالطُت األوائل ىي اليت ربكم 
اخلامتة 

لقد رددت الكثَت من الدراسات أن الدولة العثمانية قامت بتسليم والية طرابلس الغرب إىل ايطاليا وزبلت عنها دون أن يكون 
ؽبذه الدراسات سبييز بُت العهد األول للسالطُت العظام والذي انتهى خبلع السلطان عبد اغبميد الثاين والعهد الثاين وىو عهد 

اغبكومة الدستورية عبماعة االرباد والًتقي، فمن الظلم أن نقيم اتريخ إمرباطورية استمرت ربكم العامل اإلسالمي ؼبا يقرب من طبسة 
قرون من خالل مرحلة حكم صباعة االرباد والًتقي اليت أعلنت الدستور اؼبستمد من القيم الغربية وأضاعت فبتلكات الدولة عندما 

.  قبلت ابلعلمانية وأدخلت مفهوم القومية واليت مل يتجاوز عمرىا السنوات القليلة 
 أاثرت األطماع االستعمارية وتضارب مصاحل الدول األوروبية يف الوالية قلقاً شديداً يف األوساط السياسية العثمانية 

السيما يف عهد السلطان عبد اغبميد الثاين،  لذا فأنو قام بتكليف أىم الرجال خربة إبدارة شئون الوالية وكان على رأس ىؤالء 
م،  ولقد عملت اغبكومات اؼبتعاقبة طيلة عهد 1908-1904م ورجب ابشا 1896- 1882الوالة أضبد راسم ابشا 

السلطان عبد اغبميد على التصدي لألخطار االستعمارية والسيما النفوذ الفرنسي وااليطايل،  حيث أولت اىتماماً ابلنواحي 
العسكرية وقامت بعمل التحسينات والدعوة إىل اػبدمة اإللزامية وتدريب اؼبواطنُت على السالح،  كما عملت على توفَت قوات 
عثمانية نظامية يًتاوح عددىا بُت طبسة عشر ألف إىل عشرين ألف وقامت بتوفَت أربعُت ألف بندقية لتسليح األىايل إذا دعت 
الضرورة وواصلت إرسال اؼبدافع واألسلحة رغم اغبصار الذي كانت تفرضو الدول الكربى على إرسال أي نوع من األسلحة إىل 

الوالايت التابعة للدولة،   وأولت اىتماماً خاصاً ابلوالية غبمايتها من األطماع اػبارجية فأنشئت اؼبؤسسات واؼبنشآت ووفرت 

                                                           
 ، لبنان ، بَتوت ، دار النفائس ، 8ط ، ربقيق إحسان حقي ،اتريخ الدولة العليا، ( 1998 :)  دمحم فريد بك احملامي63

  .704 ص 
   .72 – 61 ص اؼبرجع السابق ،،  ( 1984 :)  الطاىر أضبد الزاوي64
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ومهما قيل عن ؿبدودية تلك اعبهود . اػبدمات العامة وقامت بتحصُت دفاعات اؼبدينة ونشطت القوات العسكرية اؼبرابطة هبا 
فأهنا كانت السبب اؼبباشر يف أتخر سقوط الوالية كجاراهتا تونس ومصر،  بل أهنا كانت األساس يف بناء قاعدة من الشباب 
. اؼبثقف اؼبدرك للخطر اػبارجي واألطماع االستعمارية،  حيث كان ؽبذا الشباب الدور األبرز إذ ابن مرحلة االحتالل االيطايل 

 أما عن موقف حكومة االرباد والًتقي من األطماع االيطالية فقد أوضحتو سياسة حقي ابشا رئيس اغبكومة العثمانية 
ذباه الوالية،  حيث بلغ اإلنبال مبلغو يف التعامل مع النشاط االيطايل ابلوالية،  ففي عهده مت تكليف أسوء والة طرابلس الغرب 

م من معاول السياسة االيطالية اؽبدامة يف الوالية ويف 1910- 1909م وحسن حسٍت 1909- 1908فقد كان أضبد فوزي 
 حىت سبكن االيطاليون هعهدنبا أزداد النشاط االيطايل وبلغت العقارات واألراضي اليت يبتلكها بنك روما أضعاف ما كانت علي

من التصرف يف شئون الوالية كأهنم حكامها اغبقيقيون،  لقد أدت السياسة اؼبتخاذلة لوالة طرابلس خالل ىذه اؼبرحلة من حكم 
االرباديُت إىل معارضة األىايل ؽبذا التخاذل الذي أوصل الوالية إىل أن تكون خالية من اعبيوش واألسلحة رغم أن اػبطر كان 
يتهدد الوالية من كل جانب،  ولقد بلغ األمر حبكومة االرباديُت من اإلنبال إىل عزل أخر وايل قبل االحتالل االيطايل للوالية 
أبايم،  والالفت للنظر أيضاً ىو العالقة اؼبتينة بُت صباعة االرباد والًتقي واألوساط السياسية االيطالية فكانت ىذه العالقة ىي 

.  العامل الرئيسي الذي سهل عملية االحتالل االيطايل لوالية طرابلس الغرب 
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