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 " دور بنك روما االلخصادى في واليت طرابلس الغرب " ليبيا
 م"7091-7077" 

 د. محمد عزيز محمد
 مدرس التاريخ الحديث والمعاصر

 جامعة سوهاج  - كمية اآلداب
 ت:ـــدمــمم

مبراطكر شارؿ عمى عيد األ ,ـ5151أسبانيا عمى مدينة طرابمس عاـ  تاستكل
كتناثرت عمى طكؿ الساحؿ  ,قامياأالتى  الجيكب الصميبيةليتخذىا جيبا صميبيا بجانب  ,الخامس

  ,ـ5151عاـ  ,فرساف القديس يكحنا لىإف تنازؿ عنيا شارؿ الخامس ألى إ ,فريقيةمالى إلشال
سميماف "ككذلؾ لمكاجية السمطاف العثمانى  ,لكى يتفرغ لمحرب ضد سكاف الجزائر كتكنس

سكاء  ,الغربىالى طرابمس أعبء الكفاح عمى كقع  :كفى البداية. (5)ـ(5111-5151) "المشرع
مكانياتيـ إخفقت فى ىذا السبيؿ لضعؼ أف جيكدىـ ككل ,ك فرساف القديس يكحناأسباف ضد األ
كاستجاب ليـ  ,فاستنجدكا بالدكلة العثمانية ,كمكاردىـ المالية كانت ضعيفة ,كالبشرية الحربية

ستيالء كلكنو لـ يتمكف مف اال ",غاأ دمرا"يادة رسؿ ليـ قكة عثمانية بقأف المشرع السمطاف سميماف
سناف باشا  :المشرعرسؿ سميماف أف ,تواتعزيز قك  طالبا السمطاف العثمانى لىإرسؿ أف ,عمييا

كاستطاع ضرب  ,سطكؿ العثمانىس  األألى طرابمس عمى ر إ رئيس الكزراء"" عظـالصدر األ
عاف سناف باشا فى شا ممف أف باككاف دراجك  .ـ5115كدخؿ المدينة عاـ  ,ت الميناءآمنش

 كاليا عمى طرابمسغا أراد مبتعييف  مف السمطاف العثمانى عثمانى كصدر فرماف .عممياتو الحربية
دراجكف باشا  الذل استطاع  ثـ خمفو ,ة العثمانييف عميياكؿ الكالأفكاف بذلؾ فى ذات العاـ  الغرب

, بمس بعد فترة بمغت ستة عشر عاماقميـ طراأمف ضى عمى فمكؿ فرساف القديس يكحنا ف يقأ
ترسؿ إلييا الكالة , (5)ية عربية تحت السيادة العثمانيةـ كال5115صبحت طرابمس منذ عاـ أك 

أحمد القرمانمى"  فى أف نجح مؤسس األسرة القرمانمية "ـ, بعد 5155حتى عاـ  ليتكلكا حكميا
حكـ تمؾ  فراد األسرة القرمانميةليتكارث مف بعده أ ,تكلى الحكـ ىناؾ تحت السيادة العثمانية

 -ـ5351عاـ  -, لتعكد كالية طرابمس الغرب بدءا مف ذلؾ العاـ ـ5351حتى عاـ  ,الكالية
مطمعا كىدفا كالية طرابمس الغرب  صارت, كمنذ ذلؾ الحيف (5)تحت السيادة العثمانية المباشرة 

 ,لتاسع عشر كأكائؿ القرف العشريفالقرف ا خاصة منذ نيايةك  ,ثير مف القكل االستعمارية الكبرللك
الذل  ,بعد أف دب الضعؼ فى كافة أكصاؿ الدكلة العثمانية, لتصبح رجؿ أكركبا المريض
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تتيافت عميو القكل االستعمارية الكبرل لتقسيـ أمالكو كتفتيت أكصالو, ككانت إيطاليا مف أكثر 
 ."الطامعيف فى تمؾ الكالية العثمانية "كالية طرابمس الغرب

 متد نفكذ الركمافاحينما  ,, إلى العصكر القديمةجع عالقة إيطاليا بشماؿ إفريقيار ت
. كمع ظيكر بحيرة ركمانية"ى البحر المتكسط "نو كاف يطمؽ عمإإلى إفريقيا الشمالية, حتى 

, فتـ صبغ متد نفكذىـ إلى الشماؿ اإلفريقىا, ة كبرل فى القرف السابع الميالدلالعرب كقك 
الشماؿ اإلفريقى رغـ ذلؾ لـ تنقطع صمة إيطاليا بب. ك كمو بالصبغة العربية ىالشماؿ اإلفريق

خالؿ تمؾ الفترة. فمقد قامت فى العصكر الكسطى, كأكائؿ العصكر الحديثة, عالقات قكية 
المدف الساحمية , كبيف البندقية( كغيرىا مف الكاليات اإليطالية –جنكة  –بيف مدف )بيزا 
 . (4)تسمت ىذه العالقات بالطابع التجارلا, حيث بالشماؿ اإلفريقى

لمسيطرة عمى الشماؿ  ,بيف الدكؿ االستعمارية الكبرل ,كحينما حدث تنافس استعمارل
, ألف تمعب دكران ىى األخرل ,إيطاليا بالطبع تتطمع , كانتاإلفريقى, منذ بداية العصكر الحديثة

مف البحر المتكسط , كبحكـ صالتيا ىامان فى ىذا المجاؿ ,  بحكـ مكقعيا الجغرافى القريب 
 التاريخية بتمؾ المنطقة .

لذلؾ  تركت ىذا المجاؿ , إال أف إيطاليا قد شغمت بتحقيؽ كحدتيا فى تمؾ الفترة 
 فريقى.مى االستعمار فى الشماؿ األلممنافسة ع ,ستعمارل لغيرىا مف الدكؿاال

 ,مكحدة مستقمة دكلةكأصبحت  ,يطاليةالكاليات اإل اتحدتف أبعد ف, طكيالن  ذلؾ لـ يستمر      
ث عف المصالح كالمكاسب التجارية فى التطمع  كالبح إيطاليا المكحدة ؛ بدأت(1)ـ5315عاـ 

 .فى ىذا المجاؿ التى سبقتيا ,, أسكة بالدكؿ األكركبية األخرلفى قارة أفريقيا ليا كاالستعمارية

ثر عند , كاف لو عميؽ األـ5335 عاـ مايك  55فى ,عندما حدث االحتالؿ الفرنسى لتكنسك 
 ضربة قكية لمصالحيـ فى البحر المتكسط . كفعتبره اإليطاليا, فقد اإليطالييف

معمؿ عمى بسط نفكذىا عمى لكاف ىذا العامؿ مف أقكل العكامؿ التى دفعت إيطاليا لقد 
حكا فى إقامة فنج  ,(1)فريقىلى الشرؽ اإلإكلكنيـ اتجيكا  ,كشماؿ إفريقيا منطقة البحر المتكسط

تجيكا إلى إقامة مستعمرات إيطالية ليـ فى ا, كما عمرات إيطالية ليـ فى إريتريا كاصكماؿمست
 , (1)ـ5381فى مارس عاـ  ,اإلثيكبييفعمى يد  "عدكة"إثيكبيا, كجاءت ىزيمة إيطاليا فى معركة 
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فريقى الشماؿ اإلأف  فريقى, حيث رأكالى الشماؿ اإلإفريقى مف الشرؽ اإللتحكؿ أنظار اإليطالييف 
يطاليا فى اتخاذ إحيث بدأت  .فريقى, كليس الشرؽ اإلمتكسع اإليطالىلىك المجاؿ المناسب 

ف أبعد  ,(3)التى تمكنيا مف احتالؿ كالية طرابمس الغرب  -يزيمةلبعد ىذه ا-الخطكات الجادة 
 . الؿ فعمى لياكتمييد الحت ,زادت مف نشاطيا االقتصادل فى تمؾ الكاليةيطاليا قد إكانت 

 ,نتيجة الحتالؿ فرنسا ليا ,فى احتالؿ تكنس إيطاليا أنو بعد فشؿ :فكما أشرنا مف قبؿ
ثر تفاقـ أكضاعيا االقتصادية كاالجتماعية الناجمة عف (8)ـ 5335فى مايك عاـ  , كا 

 لمناقشة قضية  ,ـ5335سنة يكنية  1فى  ,؛ عقدت إيطاليا جمسة برلمانية(51)كحدتيا
أىمية االجتماع أثار أعضاء البرلماف اإليطالى  , كفى ذلؾمنطقة البحر المتكسط مصالحيا فى

رابمس الغرب"   فى خدمة المصالح االقتصادية كالسياسية ط" كاليةالدكر الذل يمكف أف تقـك 
النسبة ب ,غاية فى األىميةاستراتيجى ليا مكقع  ىذه الكالية, كبخاصة أف كاالستراتيجية اإليطالية

ظير تيطالية نعقاد  أخذت الحككمة اإل( كىكذا فإنو منذ ذلؾ اال55)الجنكب اإليطالى.لسكاحؿ 
النكاحى  فى كافة ,كالية طرابمس الغرببالتأسيس ليذه المصالح فى  اىتماما ممحكظا

التجارل مع ؿ عمى زيادة تعامميا (.  كأخذت إيطاليا تعم55كالثقافية) االقتصادية كاالجتماعية
. كقد كانت يا, مف خالؿ زيادة حركة السفف  كالسمع كالبضائع المتبادلة معبكالية طرابمس الغر 

التى حصائيات األرقاـ كاإل كذلؾ مف خالؿ ,ادة كاضحة بشكؿ كبير كممفت لمنظرىذه الزي
؛ إذ كضعت ىذه كالية طرابمس الغرباإليطالى مع  اىتمت بحركة  التبادؿ التجارل

, بعد أف كانت فى المرتبة الثانية مع بريطانيا ,لعشريفإيطاليا فى مطمع القرف احصائيات اإل
ييف فى تحكيؿ رغبة اإليطال :ككاف اليدؼ مف ىذه الزيادة ىك (.55قبؿ ذلؾ فى المرتبة الرابعة)

عمى اليجرة   ة, فشجعكا رعاياىـإلى سكؽ  رائجة لمنتجاتيـ  المختمف "ليبيا" كالية طرابمس الغرب
غمبيـ فى الذيف انخرط أ ,ت بذلؾ أعداد المياجريف اإليطالييفزداداف ستثمار فييالمعمؿ كاال

لتصبح الجالية  ,كالصناعة كالتجارة  كالحرؼ األخرل ,ممارسة مختمؼ األنشطة االقتصادية
 فمقد (.54مف أىـ الجاليات األجنبية المكجكدة فى كالية طرابمس الغرب) ,فى ليبيا ,اإليطالية

عمى تدعيـ مصالحيا التجارية حريصة  ,طرابمس الغرب فى كالية ,الجالية اإليطالية تكان
عبر  ,ىناؾ كنكاياىا االستعمارية استغالؿ أطماع الحككمة اإليطاليةك  ,كتأمينيا كاالقتصادية

كالبريطانييف  ,المنافسات األجنبية األخرل لمكاجيةتمؾ الكالية, عقد الصفقات التجارية مع 
 كالفرنسييف كاأللماف كغيرىـ .
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 :  (Banco di Roma)رف روما مصحأسيس 
تدخميا  اإليطالية فى الجالية اإليطالية كسيمة ىامة لمتابعةكجدت الحككمة 

ا عممية لحككمتيصادل فى شئكف كالية طرابمس الغرب, كقد ميد كجكد ىذه الجالية االقت
ثؿ , كالمتمة  أنشطة تجارية كاقتصادية عديدةبالسماح ليا بمزاكل إقناع السمطات العثمانية

,  Banco di Roma فى النشاط التجارل كالمالى الذل كاف يقكـ بو مصرؼ ركما 
كالتمييد لألطماع  ,(51)ارتبط اسمو بسياسة التغمغؿ االقتصادل السممى كالذل

 (.51) كالية طرابمس الغرب االستعمارية اإليطالية فى
" Lazioـ في مدينة الزيك"5331س عاـ مار  8في  ,فتتح مصرؼ ركماالقد 

عدة فركع لو  افتتحتحيث بعد ذلؾ رؼ بشكؿ ممحكظ كتكسعت أنشطة المص ,إليطاليةا
تساعد عمى  كقكاعد اقتصادية ؛فى حكض البحر المتكسط ,ـ5811عاـ  ,خارج إيطاليا

 اإليطالى فى منطقة البحر المتكسط, التى تعتبرىا إيطاليا المجاؿ الحيكل لنشاطياالتكسع 
 ,كمالطة ,فرع اإلسكندرية :كع التى افتتحيا المصرؼكمف بيف ىذه الفر  ,االستعمارل

 (.51فكاف بذلؾ أكؿ مصرؼ إيطالي يتجو إلى ىذا النشاط) ,كطنجة
أبريؿ  51يكـ  ,كتمكف مصرؼ ركما أيضا مف فتح فرع لو في مدينة طرابمس

غير أف نشاطو  ـ,5815مارس  53ـ, بناءن عمى قرار مجمس اإلدارة المنعقد فى 5815
ـ, كبحضكر 5811أبريؿ سنة  51في  ,دأ إال بعد تكقيع العقد المبـر بركماالفعمي لـ يب

كأسندت رئاسة ىذا الفرع إلى رجؿ األعماؿ  ( 53ككيؿ القنصمية العثمانية في ركما.)
, ة السياسة اإليطالية االستعماريةأحد دعا" Bershianiاإليطالى "السنيكر بريشيانى" 

, فريقياإة فى المستعمرات اإليطالية بشرؽ صرفيالذم سبؽ لو أف اشتغؿ باألعماؿ المك 
ككاف بريشيانى كثير التجكؿ فى ليبيا   .(58كصارت لديو بعض الخبرات اإلدارية كالمالية)

ككاف يبذؿ الماؿ عف سعة, كفى كؿ طالع عمى أحكاؿ البالد, لالرضة لبث الدعاية المغ
كيذكر محمد عبد الكريـ  .(51كعيكنا لو ) كيتصؿ باألعياف يتخذ منيـ  أصدقاء ,مناسبة
كاف حيث اختيار ىذا الرجؿ يؤكد لنا الطبيعة االستعمارية ليذا المصرؼ,  بأف" :الكافى

تمثؿ فى , تؽ مصالح مادية إليطاليا فى ليبيااليدؼ األساسى مف إنشاء ىذا الفرع ىك خم
عندما  ,بحيث تصبح ركيزة إليطاليا ,فى مختمؼ المدف الميبية مشاريع اقتصادية كتجارية

زداد نشاط المصرؼ ا :(. كلتحقيؽ ىذه السياسة55)"حيف ساعة الغزك ثـ االستعمارت
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 مصراتة كفى ,"ـ5811ديسمبر سنة " في بنغازل بعد ذلؾ بشكؿ ممحكظ, ففتح فركعان لو
بريؿ سنة "أ زليطف كفى ,"ـ5813ديسمبر سنة " الخمسكفى  ,"ـ5813يكليك سنة "

يتكسع النشاط االقتصادل , كذلؾ لكى "ـ5818نكفمبر سنة " درنةكفى  ,"ـ5818
عدة  لخدمة أغراضوكأنشأ المصرؼ  .(55)كالية طرابمس الغربفى كافة أرجاء  اإليطالى

أكثر مف جريدة  كما أنشأ,(54)كمطبعة فنكف الطباعة ,(55)مطبعة أربيب :مطابع منيا
 Giornale Di(51)"جكرنالى دل تريبكلى" " منيا :كتدافع عف مصالحو ,بأسموتتحدث 
Tripoli" ,( ك)إيكك دل تريبكلى(Echo Di Tripoli)(51 ,) حيث حاكلت إدارة البنؾ بث

الدعاية اإليطالية بيف األىالى, كتقديـ النمكذج اإليطالى عمى أنو النمكذج األمثؿ مف 
مميكف  541ـ ما يقرب مف 5855( كبمغت استثمارات البنؾ عاـ51).ىذه الجرائدخالؿ 

 . (53خمسة مالييف دكالر) يقارب أم ما ,ليرة إيطالية
الكسائؿ الرئيسية التي استغمتيا الحككمة اإليطالية في عممية  أحدكاف مصرؼ ركما 

فيـ, البحث عف اىدأأنو مف الضركرم لتحقيؽ  :السممي, حيث رأل الساسة اإليطاليكف التغمغؿ
 جراؤىا في كالية طرابمسجياز مالي يمكنو أف يتكلى القياـ بأعباء العمميات االقتصادية المزمع إ

 (58متيازان  ليا في الميداف االقتصادم كمقدمة لمضـ السياسي.)ا, كي تعطى إيطاليا الغرب
مف أبرز المصالح اإليطالية  ,بكالية طرابمس الغرب ,كانت فركع بنؾ دم ركما

, كقد دار حكلو الكثير مف النقاش كالجدؿ, كبخاصة فيما يتعمؽ بحقيقة األىداؼ ىناؾ
, كقد جاء إنشاء فرع بنؾ ركما اإليطالي في تمؾ الكاليةأقيـ مف أجميا ىذا البنؾ في  التي

مدينة طرابمس, كالعديد مف المدف الميبية األخرل فيما بعد, بدعـ مف القكل السياسية 
كاالقتصادية كالدينية اإليطالية, ككاف ىذا البنؾ أحد أىـ كسائؿ تغمغؿ المؤسسات 

 (51.)كالية طرابمس الغرب يطالية فيكالشركات التجارية اإل
كاف  -ظريةمف الناحية الن -فعمى الرغـ مف أف مصرؼ ركما :كمف جية أخرل    

ككمة اإليطالية رتباط عضكم مع الحا لوكاف  ,في الكاقع ,إال أنو مممككان لمقطاع الخاص,
 (55) لألسباب اآلتية:

منصب نائب رئيس الذم شغؿ  - Romolo Tittoni: كاف ركمكلك تيتكني أوالا 
في الفترة مف  ,كزير الخارجية اإليطالية Tomasso Tittoniتيتكني  كشقيقان لتكماس -المصرؼ
 . كالية طرابمس الغرب مصرؼ ركما  فىلع ك , كىى الفترة التى تزامنت مع فتح فر ـ5811-5818
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لشراء األراضي  ,: كانت معظـ األمكاؿ التي استعممت مف قبؿ المصرؼثانياا 
قد منحت لممصرؼ مف قبؿ  ,الغرب في كالية طرابمس, ستثمارات األخرلالكبعض ا

. كبخاصة أف ىذا البنؾ كاف مرتبطان بالدكائر Vatican(32) الحككمة اإليطالية كالفاتيكاف
حيث  ات النفكذ الديني مف ناحية أخرل.الحاكمة مف ناحية, كباألكساط الكاثكلكيكية ذ

ضفاء الصبغة الدينية لمصرؼ إعمى  ,الدينية كالمؤسسة ,حرصت الحككمة اإليطالية
فى  الكنيسةساىمت أمكاؿ , حيث ف الدعـ الدينى لمصرؼ ركما كاضحاكا لذلؾ ,ركما

كاتخذت الحككمة اإليطالية  ,الغرب دعما لنشاطاتو فى كالية طرابمس ,إنشاء ىذا البنؾ
أرنستك "صرؼ عمؿ مديرا ليذا الم, كما مركزا لمدعاية لذلؾ المصرؼ "البابكية"مف 

" يفجينى  باتشيمى"  :كىك عـ ألحد كجياء الفاتيكافىك ك  Arnesto Batchili"باتشيمى
Batchili Yavgieny(33, الذل أصبح  فيما بعد البابا بيكس الثانى عشر) لقد .

كمختمؼ  ,الدعـ المعنكل مف الفاتيكافالحصكؿ عمى  عمى صت الحككمة اإليطاليةحر 
 (.34)ركما ضمانا لتبريكاتيـ الركحيةؼ لمصر  ,طبقات رجاؿ الديف

التى أنشأىا  : دعـ الحككمة اإليطالية لعمميات خطكط المكاصالت البحريةثالثاا 
تيسيرا عمى  ,يطاليةإلا كط بيف السكاحؿ الميبية كالسكاحؿحيث ربطت ىذه الخطمصرؼ ركما 
فى  ,طالية لممصرؼكلقد كاف ىذا الدعـ مف قبؿ الحككمة اإلي, ىدافوأغراضو ك أ ؽالبنؾ لتحقيق
 مف كجية نظر الحككمة اإليطالية. ,لعمميات المصرؼ الكطنية ان تحفيز  ؛ىذا الشأف

في مدينتى طرابمس  ,: منحت الحككمة اإليطالية فرع مصرؼ ركمارابعاا 
بتمؾ  ,مكتب البريد اإليطالي منافسة بذلؾ ,الحؽ في القياـ بالخدمات البريدية ,كبنغازم
 . (51)بنفس الكظيفة افيقكم اانك افمذلكا ,المدينتيف

 Baron "سكنيتك"صديقا لمباركف  باتشمى أرنستكالبنؾ  كاف مدير: خامساا 
Sonito ,دل إيطاليا جكرنالى" جريدةكصاحب الزعيـ المحافظ "Giornale Di, Italia  

 كىى  جريدة متطرفة فى كاثكليكيتيا كتعصبيا.
ب المصالح مف أصحا:  كاف بعض أعضاء الحككمة اإليطالية ىـ سادسا

 .المالية  فى ذلؾ البنؾ
ككما اعترؼ   ,ف مصرؼ ركما كاف  فى الكاقعإ :كمف ىنا يمكف القكؿ

مى ممف أجؿ تنفيذ سياسة التغمغؿ الس ,يطاليةإلأداة  فى يد الحككمة ا ,بذلؾ يطاليكفاإل
 (51.)يطالى فى كالية طرابمس الغرباإل
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 ,كالمؤسسة الدينية ,الحككمة اإليطاليةإف كقكؼ افى "كيقكؿ محمد عبد الكريـ الك 
, يؤكد أف ىذا المصرؼ لـ بكالية طربمس الغربتمكيؿ فركع المصرؼ المساىمة فى كراء 

نما كاف مؤسسة  ,يكف مؤسسة ذات أىداؼ  اقتصادية صرفة تتعمؽ بالربح كالخسارة, كا 
يطالى لحماية لتدخؿ العسكرل اإلإيجاد قاعدة اقتصادية  لتبرير ا :تيدؼ إلى استعمارية

د  عالقة بيف ممثؿ ىذه إيجا :, كىك ييدؼ مف جية أخرل إلىالمصالح اإليطالية
أنو حاكؿ  :البنؾعف نشاطات ذلؾ الحديث كسنرل فى  .("51)كبيف الميبييف  المؤسسات

لبعض الميبييف, كما قاـ المصرؼ بتمكيؿ المصانع كالمشركعات  تقديـ القركض
, كمحاكلة ة العقمية الميبية لمتعامؿ مع المصالح اإليطاليةبيدؼ تييئ ,األخرل االقتصادية

كسب أنصار مف الميبييف  يتعاطفكف مع فكرة استعمار إيطاليا لبالدىـ, كىك مف جية 
كتطكير حياتيا ية  بنشر التقدـ  فى المستعمرات أخرل تأكيد لإلدعاءات األكركب

تتمكف إيطاليا مف خمؽ بحيث   ,عف طريؽ إنشاء مثؿ ىذه  المؤسسات ,االقتصادية
ىك الركيزة التى استند عمييا دعاة   ركيزة ليا فى تمؾ الكالية. حيث كاف مصرؼ ركما

حيث  ,غراضيـ فى كالية طرابمس الغربأفى تنفيذ برامجيـ كتحقيؽ  ؛يطالىاالستعمار اإل
 أنشطة :تمثمت فى ,إليطاليا قكاعد اقتصادية ىامةاستطاع ىذا المصرؼ أف ينشئ 

 (53كالية.)ال تمؾ فى مختمؼ مناطؽ ,كغير ذلؾ ,تجاريةكصناعية ك  زراعية
كبعض المدف الميبية  ,أف إنشاء مصرؼ ركما فى مدينة طرابمس يتضح لناكىكذا 

 بؿ كاف أداة رسمية ,تبنى حساباتيا عمى الربح كالخسارة لـ يكف مجرد مؤسسة ,األخرل
تعددت أكجو  :كمف ىذا المنطمؽ ,كالية طرابمس الغربفى إطار تمييدىا لغزك  إليطاليا

ع لو فى بعد أف نجح فى افتتاح فرك  ,مف حيث الكـ ,تمؾ الكاليةنشاط ىذا المصرؼ فى 
حيث تنكعت نشاطات ذلؾ المصرؼ  ,, ككذلؾ مف حيث الكيؼالكثير مف المدف الميبية

كلعؿ أبرز نشاطات  مصرؼ ركما  .فى ليبيا ـ السياسة االستعمارية اإليطاليةبما يخد
 -كانت عمى النحك التالى : 

 مصرف روما وشراء األراضي : -: أوال 
خاصة فى ك  ,مف المعركؼ أف الزراعة فى ليبيا  تعتمد عمى مياه األمطار

إلى سكء ظركؼ  ,فى بعض السنكات ,المناطؽ الساحمية ,  كقد يؤدل عدـ سقكطيا
 ,لمحاصيؿ المختمفةمف ا اج مزارعيـعمى إنت  ,بشكؿ كامؿ ,المزارعيف  الذيف يعتمدكف

فكاف  ,عمى الفالحيفكانت تفرضيا اإلدارة العثمانية  التىباإلضافة إلى الضرائب الباىظة 
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خكفا  ,يتـ دفع الضريبةلكى  يستدينكف أمكاال :عمى دفع الضريبة السكاف غير القادريف
ماـ , كبالتالى اليككف أباريةاإلجمف األذل الذل سيمحؽ بيـ مف جراء عدـ دفع الضريبة 

ما أف  ,حتى يتـ تسديد المبمغ المقترض ,كرىينة سكل أف يقدمكا أراضييـ المزارعيف كا 
 .(58يتنازلكا عنيا مقابؿ ذلؾ المبمغ)

حدكث جفاؼ شديد فى عاـ  ,فى كالية طرابمس الغرب ,لقد صادؼ إنشاء مصرؼ ركما
لـ يكف ىناؾ أم " :أنو أشار إلى ,بكالية طرابمس الغرب ,ففى تقرير لمقنصمية البريطانية ,ـ5811

, إف زءان كبيران مف ثركتيا الحيكانيةكما فقدت البالد ج -ـ 5811عاـ  -إنتاج مف الشعير ىذا العاـ
إف العائالت التي : "التقريرال يبشر بالخير", كأضاؼ  فى ىذا العاـالكضع االقتصادم في البالد 
أف ترىف بعض حمييا كحتى  اـاضطرت ىذا الع صاحبة دخؿ جيد؛ىي في الحاالت العادية تعد 

 (41منازليا كضماف لقركض أخذكىا مف بنؾ ركما.")
نجد أف فركع البنؾ في الكالية كانت تستغؿ سكء األكضاع  :كتأسيسا عمى ماتقدـ

مف خالؿ إقراضيـ, مقابؿ رىف, لشراء مساحات كبيرة مف األراضي,  ,العامة لمفالحيف
 ,بشأف السماح لألجانب ,ـ5311ادر سنة لغرض االلتفاؼ عمى القانكف العثماني الص

, كقاـ البنؾ المذككر بتسجيميا بأسماء كامتالكيا بشراء األراضي ,كأفراد دكف المؤسسات
في الكالية. كبيذه الطريقة شرع البنؾ في شراء  يفأفراد مف الجالية اإليطالية المقيم
ككاف اجة إلى بيعيا. حابيا في أشد الحكالتي كاف أص ؛مساحات كبيرة مف أراضى الكالية

البنؾ بدكره متميفان إلى الشراء بأم صكرة, كبأم ثمف,  األمر الذم شجع الناس عمى 
بتزاز ما يمكف مف أمكاؿ البنؾ, كتكريطو في قضايا كمشاكؿ قانكنية. التحايؿ كالتالعب ال

اط كقد تمادل البنؾ في شراء األراضي بطرقو الممتكية, كاعتبر رفض تسجيميا عرقمة لمنش
ئة عقار في ضكاحي أكثر مف م   البنؾ , كاشترلكالية طرابمس الغرباإليطالي في 

كانت مستندات أغمبيا غير صحيحة, كاستطاع أف يشترم عددان كبيرا مف  ؛بنغازم
 (45.)كطابمينك ,كالرحبة ,كالمثامة ,في القكارشة :األراضي, كمعظميا في أطراؼ بنغازم

رؼ بعمميات شراء األراضي مف بعض أفراد قاـ المص ,كباإلضافة إلى ما سبؽ
التي  ؛ممف لـ يتمكنكا مف مقاكمة اإلغراءات المالية العالية ,األخرلالجاليات األجنبية 

ة يأضعاؼ القيمة الحقيق ةكاف يقدميا مصرؼ ركما, كبمغت في بعض األحكاؿ ثالث
 (45كليس اقتصاديان.) ,لألراضي, أم أنو كاف استثماران سياسيان 
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 ,ى يمكف القكؿ بأف مصرؼ ركما قد كاجو  صعكبات فى شراء األراضىكبالتال
بيع العقارات لممؤسسات  كانت تمنعكذلؾ نظرا ألف السمطة العثمانية   ,بصكرة مباشرة

كحتى  ,لتحقيؽ أىدافو ,حتياؿ كالطرؽ الممتكية, كلذلؾ لجأ مصرؼ ركما إلى االاألجنبية
 -ي:تاسة خاصة تمثمت في اآلد المصرؼ سياعتم :يتجنب القانكف المذككر

 ,يةمف الجالية اإليطالية أك الييكد أفراديقكـ المصرؼ بتسميؼ أمكاؿ إلى 
التي كاف  ؛أك حتى بعض أفراد العائالت الغنية الميبية  ,بالحماية اإليطالية يفالمشمكل

ى لحساب األراض بغرض أف يشترم ىؤالء ,أفرادىا يتمتعكف بنظاـ الحماية اإليطالية
, المتعامؿ مع المصرؼ  بشراء األرضكتتـ ىذه العممية بأف يقكـ الشخص  رؼ,المص

, كبعد اتماـ كبضماف رىف األرض المشتراة  ,كيتـ التسديد عف طريؽ قرض مصرفى
قساط المستحقة عميو لمصرؼ عف سداد األ البيع  يتظاىر المشترل بأنو عجز عممية
, كبيذه ممكيتيا إلى المصرؼ األرض, كيتـ نقؿ كبذلؾ يحجز المصرؼ عمىركما, 

 (.45)بيع األراضى لممؤسسات األجنبية  الحيمة  يتخطى المصرؼ قانكف  منع
لتنفيذ سياسة إيطاليا  أف الطرؽ التى اتبعيا المصرؼ :كمما الشؾ فيو

لشراء األراضى مف   ,أكغيرىـ كمنيا منح قركض ألفراد  الجالية  اإليطالية ,االستعمارية
 (: 44دت المصرؼ عمى تحقيؽ  غايتيف ىما )قد ساع ,الميبييف

إطار السياسة فى  ,إلى أيد إيطاليةكية ىذه األراضى مف أيدل ليبية ضماف تحكيؿ مم  -5
 عمى  أكبر  قدر ممكف مف األراضى . ,ستحكاذالعامة  لممصرؼ باال

د حيث زاد عد ,عف طريؽ ىذه التسييالت ,كالية طرابمس الغرب تشجيع اليجرة اإليطالية إلى  -5
 (.41بشكؿ ممحكظ ) ,بعد إنشاء ىذا المصرؼ ,إلى ليبياالمياجريف اإليطالييف 

ستحكاذ عمى مساحات مف اال ,بكاسطة ىذه الطرؽ الممتكية ,لقد نجح المصرؼ
أك , شتراىا المصرؼالألراضي التي  ةيكبيرة مف األراضى. عمى أف المساحة الحقيق

ف القانكف العثماني كاف يمنع كذلؾ أل ,لـ تعرؼ بعد بالتحديد ,أصبحت تحت يده
, األمر الذم دفع طرابمس الغربمتالؾ األراضى في كالية االمؤسسات األجنبية مف 

تحايالن عمى القانكف  ؛المصرؼ أف يسجؿ األراضي التي اشتراىا بأسماء أفراد
لتدخؿ اا إليطالي ذه األراضى تشكؿ قاعدة اقتصادية تبرر(. كأصبحت ى41)المذككر

كىك ماكانت تيدؼ إليو  الحككمة اإليطالية   ,كالية طرابمس الغربحيا فى لحماية مصال
 (.41كدعمت نشاطاتو فى ليبيا ) ,عندما ساىمت فى إنشاء ىذا المصرؼ
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 النشاط الصناعي ملصرف روما :  - ثانيا:
 دكر كبير فى دفع عجمة االستعمار ,التى شيدتيا أكركبا ,كاف لمثكرة الصناعية

األسكاؽ الالزمة  ك  ,الالزمة لتشغيؿ المصانع مى المكاد الخاـلمحصكؿ ع األكركبى
. كمف ثـ فإف النشاط الصناعى  كاف لو مكانة مميزة فى خطة مصرؼ لتصريؼ اإلنتاج

تأكيد  :ككاف ىذا النشاط ييدؼ إلى ,كالية طرابمس الغربلمتغمغؿ االقتصادل فى  ؛ركما
كتككيف  ,اليةالك تمؾ أكضاع  سيفحبالعمؿ عمى تدعاءات االستعمارية اإليطالية اال

 ,أف النشاط الصناعى لمصرؼ ركما :مؤسساتيا االقتصادية. كمما يدلنا عمى ىذا اليدؼ
ارة كاإلش ,ىناؾبالنظاـ العثمانى  تكافؽ مع الحممة الصحفية لمتشييرقد  ,تمؾ الكالية فى

ر الكالية اقتصاديا دىااز ب تأكيد مزاعـ :ىذه الحممةكرافقت  ,إلى تخمؼ أساليبو االقتصادية
 ,فى طرابمس ,ف ىذا المنطمؽ قاـ فرع مصرؼ ركما. منتقاليا لإلدارة اإليطاليةابعد 

لعصر زيت  مصانعنشاء عدة إ, حيث تـ مبالغ كبيرة إلنشاء بعض المصانعبتخصيص 
 اكبير  اافتتح مطحن ,ـ5851 كفى أغسطس سنة ,ـ5811ديسمبر سنة  فى ,الزيتكف
لصناعة  خرآفتتح مصنعا ا :مف العاـ نفسوكفى سبتمبر  ,صابكفكمصنعا لم ,(43)لمدقيؽ

. كأكؿ ما ـ5855فى يناير سنة  ,, كأنشأ أيضا مصنعا لإلسفنجالكرؽ مف نبات الحمفا
كالية  مرتبطة بتصنيع المكاد الخاـ المتكفرة فى كانت أنيا :عمى ىذه المصانع يالحظ

مما يعطى انطباعا   ,كاإلسفنج ,اكالحمف ,كالحبكب ,زيت الزيتكف :مثؿ طرابمس الغرب
فإنو مف الممكف اعتبار ىذه  :. كمف جية أخرلىتماـ اإليطالييف بيذه المنتجاتاب

 عبر ىذه المنجزات ؛المصانع نماذج مغرية  لتييئة الميبييف  لمتعامؿ مع إيطاليا
 .(48عمى حد زعـ الدعاية اإليطالية ) ,الحضارية التى ستغير أكضاعيـ

ستغالؿ المكاد اب ,فى إطار نشاطيـ الصناعى  فى ليبيا ,طاليكفكلـ يكتؼ اإلي
فى البالد  ؼ عمى البحث عف المكارد المعدنية, بؿ عمؿ المصر الخاـ المعركفة

, ككمؼ البنؾ فى ىذا الخصكص الميندس  كخاصة الفكسفات كالكبريت ,تغاللياكاس
 كالقياـ بإجراء ,لمعادفلمبحث عف ا ,ـ5851عاـ  ,إيطالية برئاسة بعثة Sforza أسفكرزا

امت ىذه , كبالفعؿ قSan Filippoميبك يكساعده فى ذلؾ  ساف ف ,الدراسات الجيكلكجية
إلى  ,استغالليا مف جانب البنؾ اتمكانا  ك البعثة بجمع المعمكمات عف تكاجد ىذه المعادف 

 .(11) جانب مياـ أخرل



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 
 

647 

ذه المصانع لـ أف إنشاء ىEnrico Insabato (15 ) أنسباتكأنريكك  كيؤكد لنا
ىك أف بعض ىذه ك بؿ كانت ذات أىداؼ بعيدة ؛ ,كف عممية اقتصادية بغرض الربحي

كنتيجة  (15.)فى بنغازل مطحنة الدقيؽ  مثؿ ,جسيمةالمصانع قد تعرض لخسائر  مالية 
فى المطحنة قد بنيت أف تككف ىذه  "أليس مف األفضؿ :لذلؾ تساءؿ فرانسيس ماككال

يطالييف ..." اإل تفيدف أقؿ حتى يمكف عمى األ, biria Cala  برياك كالأ A polia بكلياأ
 كعمى الرغـ مف ."(15)تشغيؿ المطحنة بكامؿ قكتيا مكافإلى  عدـ إكذلؾ بعد أف أشار 

تميد تأسيس قاعدة اقتصادية  يدؼب ,استمر المصرؼ  فى سياستو الصناعية :ذلؾ
 (.14لمغزك اإليطالى لميبيا )

 رى ملصرف روما : النشاط الخجا - ثالثا:
فى اثنتى عشر مدينة  لقد بدأ المصرؼ نشاطو التجارل فى ليبيا بفتح ككاالت تجارية

عمى النشاط كتشرؼ  ,( تقـك بشراء األراضى إلقامة المشركعات التابعة لممصرؼ11لييية )
ىذه السياسة كانت تستيدؼ التحكـ فى تكريد كتصدير السمع  . كالشؾ أفالتجارل فى ىذه المدف

فى  ,حتى يتـ ربط االقتصاد الميبى ,, كالتركيج  ألىمية ىذه العالقة االقتصاديةاإليطالية إلى ليبيا
المصرؼ عمى تشجيع حركة التجارة اإليطالية مع  . كما عمؿباالقتصاد اإليطالى ,ذلؾ الكقت

 كالية عف طريؽ تخفيض  الضرائب الجمركية  عمى البضائع اإليطالية  المتجية إلى ,ليبيا
. ككاف مف بيف ىذه دير البضائع اإليطالية إلى ليبيا( مما دفع عجمة تص11)طرابمس الغرب,

كغيرىا مف  ,كالكرؽ ,كالجبف ,كاألرز ,كالسكر ,كالنبيذ ,كالرخاـ ,كاألخشاب ,النسيج :الصادرات
ا عممي ,مع مطمع القرف العشريف  ,الغرب كالية طرابمس يث تحكلتبحالسمع التجارية اإليطالية 

عف طريؽ القسـ التجارم لو في طرابمس  ,. كما مارس البنؾ(11)إلى مستعمرة اقتصادية إيطالية
الغرب, عمميات بيع كشراء السمع كالبضائع المحمية كاإلفريقية, كالحبكب كالحمفا, كريش النعاـ 
ع كالعاج, ككانت معظـ تمؾ الصادرات كالكاردات تنقؿ بكاسطة مجمكعة مف البكاخر المممككة لفر 

 Soieta البنؾ المذككر. كما دعـ القسـ التجارم لمبنؾ جيكد الشركة العامة اإليطالية لمتصدير
Generale Esportatrice كمقرىا ميالنكMilano (13),  كالتى كانت تنقؿ البضائع بيف

يطاليا مالطة :طرابمس كبيف كؿ مف  .(18)كتكنس كا 
أف تحتؿ  , مفا المصرؼالتى قاـ بي, تمكنت إيطاليا بفعؿ ىذه النشاطاتكقد 

( كىكذا 11)بعد بريطانيا. ,كالية طرابمس الغرب ,معالثانية  فى التعامؿ  التجارل   المرتبة
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 ,فى كالية طرابمس الغربفى ضماف السيطرة  االقتصادية   -إلى حد ما   -نجح المصرؼ 
بية إلى كالسيطرة  عمى تصدير المنتجات المي ,إلييا عف طريؽ تشجيع التجارة اإليطالية

كيذكر بعض الطرؽ الممتكية.   ,فى سبيؿ إنجاح  ىذه السياسة  ,. كقد اتبع المصرؼإيطاليا
ليسيطر عمى  ,إحدل ىذه  الطرؽ التى  كاف يقـك  بيا مصرؼ ركما "أنريكك أنسباتك"لنا 

 ,إلى مصرؼ ركماو كاف عندما يتجو التاجر الصغير أن :تفى ذلؾ الكق ,االقتصاد الميبى
ثـ يقترح المصرؼ عمى ىذا التاجر الصغير , يبادر المصرؼ بالرفض أكال  ,اعدةمسطالبا ال

ذا رفض يعمد المصرؼ إلى كذلؾ يعنى  ,(15إنشاء مؤسسة مماثمة) أف يبيع  مؤسستو, كا 
ـ حيث يقرضي ,,  كما عمؿ المصرؼ عمى  تكريط  التجار الميبييفإفالس التاجر الصغير

ياسة خبيثة  ( كىى س15ما يستممو مف نقكد ) يساكل ما ئاشيأمكاال  مقابؿ أف يرىف التاجر 
 بمكجب القانكف . ,ليذا المصرؼ تجعؿ التاجر يتنازؿ عف مكرد رزقو

عمى فعمؿ عمى السيطرة  ,فى منح القركضلقد انتيج المصرؼ سياسة خاصة 
 كاف حيث إف المصرؼ ,كبخاصة صغار التجار ,أك فقدانيـ ألعماليـ  ,القركض طالبى
كبيذا فقد العديد مف  ,يعمـ بأنيـ يمركف بضائقة مالية عندما ؛فى تجارتيــ ينافسي

بالحماية  المشمكليفك  ,إلى عائالت  ييكدية كتحكلت التجارة ,المكاطنيف  مكارد رزقيـ
سيطركف عمى . كالذيف كانكا  يكالبى, كأربيب ,كناحكـ ,ئالت حسافعا :اإليطالية مثؿ

 ( .15)الغرب طرابمس كالية  مكجكدة فىكالكرش الجانب ىاـ مف التجارة 
 ا والسيطرة علي الطرق املالحيت :مصرف روم -: رابعا

كالية تجاه اإليطالى  لغزك كاف أحد أسباب اال مف المعركؼ أف العامؿ الجغرافى
قد  ,فى الجانب المقابؿ إليطاليا ,لمبحر المتكسط عمى الشاطئ الجنكبى فكقكعيا ,طرابمس الغرب
نقؿ المكاد الخاـ منيا كتصدير  إمكانات؛ ألف إليطالييف عمى احتالؿ ىذه البقعةشجع الساسة ا

كاف السيطرة  :كمف ثـ فإف أحد أىـ أىداؼ مصرؼ ركما ,سيتـ بصكرة ميسكرة ,إليياالمنتجات 
 ,المكانى اإليطالية, سكاء بيف مدف ليبيا الساحمية أكبيف ىذه المدف كبيف عمى المالحة البحرية

 (14ـ )5811مصرؼ خطا بحريا  بيف طرابمس كمصراتة  عاـ حيث فتح ال
قاـ المصرؼ كذلؾ بالتعاكف مع المجمس اإليطالي  ,ـ5851سنة إبريؿ  55كفى
بممكية كتسيير خطيف بحرييف يربطاف " "Societa Coloniale Italiana :االستعمارم

 (11كالية طرابمس كالمدف الساحمية الميبية  بإيطاليا.)
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يناير سنة  51قيامو فى :ىذا المجاؿ عماؿ المصرؼ  فىككاف مف أبرز أ
فمكريا ركيا  " مكو  رأسمالى إيطالى  يدعى تشراء خط المالحة  الذل كاف يمب ,ـ5855
طكط المصرؼ يسيطر عمى خأصبح  :كنتيجة لذلؾ, Floria Roia Tiono "تيكنك

المشرؼ عمى عممية  ككاف ىك  ,الميبية كالمكانى اإليطاليةالمالحة بيف المدف الساحمية 
 (11. )ىذه المكانى  تنظيـ خطكط المالحة البحرية  بيف

بالخط البحرل الذل مصرؼ بربط خط اإلسكندرية البحرل فقد قاـ ال :إضافة إلى ذلؾ
كما ربط ", كطرابمس ,كالخمس ,كمصراتة ,كبنغازل ,كدرنة ,طبرؽ" :يربط المكانى الميبية

كقد أمدتو  . ةمالطاإليطالية عف طريؽ  ىيتصؿ بالمكانبخط آخر الميبية خط المكانى المصرؼ 
 (11لتغطية مشركع خط اإلسكندرية.) ,ئتى ألؼ ليرة إيطاليةالحككمة اإليطالية بم  

 صاحلو :خامسا : مصرف روما ودوره في حوظيف بعض الليبيني ل
 ,فى طرابمس ,فقد كجد عدد كبير مف أصحاب النفكذ: كفى مجاؿ الكظائؼ

 ما يقدمكنو مف خدمات حسب ,منو مرتبات كأصبحكا يأخذكف, كماكظائؼ فى بنؾ ر 
عف بعض المكظفيف لخطأ جسيـ  . ككاف إذا استغنت حككمة طرابمسضد كطنيـ جميمة

األمانة العامة فى العمؿ, كمايجب أف يمتـز , أك لتصرؼ يتنافى مع ارتكبكه فى حؽ بمدىـ
كتمس سالمة  ,تتعمؽ بعممور فشاء أية أسراإعمى عدـ  بو المكظؼ مف الدقة كالحرص

يتصفكف بعدـ حتى أصبح كثير مف المكظفيف الميبييف  ,يسرع بنؾ ركما بتكظيفيـ كطنو؛
 (.13تكاال عمى حماية القنصمية اإليطالية ليـ )ا ,االمباالة

كىكذا أصبح ىذا المصرؼ يسيطر عمى كثير مف األنشطة التجارية كاالقتصادية 
اع كعمالء كثيركف. كقد كاف لمنجاح الجزئى الذل حققو في كالية طرابمس, كصار لو أتب

 ,يطاليةصداه الكاسع فى الصحؼ اإل ,فى بعض  المجاالت االقتصادية ,مصرؼ ركما
 :تعدد أنشطة البنؾ ,جريدة البعث اإليطالية نقال عف ,فيذكر محمد مصطفى الشركسى

أكثر أىمية تجارة الحمفا إف صناعاتو عديدة  كمغازلو كمحاجر مكاد البناء التابعة لو كب"
كميكنة صناعة  كالحبكب كاإلسفنج كريش النعاـ كالعاج كالصكؼ كالمطحف الكيربائى

 (.18عظيمة لبنؾ يحمؿ إسـ ايطاليا ") عصر الزيكت إنيا آماؿ
بالنسبة  ,فى البداية اتف مصرؼ ركما قد حقؽ بعض النجاحإ :كىكذا يمكف القكؿ

 : (11)لىإكذلؾ يرجع  ,فى كالية طرابمس الغرب ,لسياسة التغمغؿ السممى اإليطالى
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فى مقابؿ أف   ,%8قدرىا  بفائدة: كاف مصرؼ ركما يقرض التجار أمكاال أوالا 
يرىف التاجر شيئا يساكل  ما يستممو مف نقكد, ككاف بالبالد كثير مف المرابيف  يقرضكف 

 %, ككاف معظميـ مف الييكد.11 قدرىا أمكاال بفائدةالتجار 
أك األفراد  ,عمى بعض العناصر ,كبشكؿ رئيسي ,عتمد المصرؼ: اثانياا 

ممف كاف ليـ نفكذ محمي أم مف األعياف, حيث استطاع المصرؼ أف يستميؿ  ,الميبييف
 فى مقابؿ حفنة مف األمكاؿ. ,لو معمكمات جميمة عف كطنيـ ايقدمك ل ,ىؤالء  لمتعاكف معو

 
 : املولف الرمسي والشعىب من أنشطت مصرف روما

 -:ا دارة العممايية االموقف الرسم : موقف اإلالأو
 نجاحو في التغمغؿ في األنشطة االقتصاديةك  ,نظران لسياسة المصرؼ التكسعية

كاف , شراء مساحات ىائمة مف األراضي قدرتو عمى, ك في كالية طرابمس الغرب ,المختمفة
منذ عاـ  ,الغرب مسصاحبة الكالية عمى طراب ,البد أف يحدث صراع مع اإلدارة العثمانية

كانت تخرج عف سياؽ العمؿ المصرفى, ـ. حيث إف العمميات التى قاـ بيا البنؾ 5115
كالتى   ,قد لفت ذلؾ انتباه اإلدارة العثمانيةمف ,كبخاصة التركيز عمى شراء األراضى

. إف دخكؿ خاصة فيما يتعمؽ بشراء األراضىك , المصرؼذلؾ عرقمة نشاط عممت عمى 
دليؿ عمى انتياجو لمخط السياسى  العثمانيةالسمطات مع امات مفتعمة المصرؼ فى صد

في شراء  ,كاف مكضكع سياسة المصرؼ ,لو مف قبؿ الحككمة اإليطاليةالمرسكـ 
معقدان حقان. فالحككمة اإليطالية أرادت مف السمطات العثمانية  ,كفي القركض ,األراضي

ـر عمى أية مؤسسة أجنبية شراء عمى اعتبار أف القانكف العثماني يح ؛ىذا الطمب
. كقد اتيـ اإليطاليكف السمطات العثمانية بأف ىذا الغرب األراضي في كالية طرابمس

بيع  أف قرار منع كليذا الغرض. كالحقيقة ,القانكف كضع أصالن ضد مصرؼ ركما
لؾ عندما طمبت الدكلة العثمانية , كذاألراضى لممؤسسات األجنبية كضع قبؿ تمؾ الفترة

 (15ضركرة تسجيؿ أراضييـ لدل السجؿ العقارل . ) :تمؾ الكاليةفى اطنيف ف المك م
إنشاء مصرؼ ركما كاف مكجكدان بالفعؿ قبؿ  ,المشار إليو ,كىكذا يمكف القكؿ بأف ىذا القانكف

كذلؾ ألنو ـل لـ يضطركا لتطبيقو,  تمؾ الكاليةلكف الكالة في  فى كالية طرابمس الغرب, ,كفركعو
 مصرؼ ركما. يءقبؿ مج ,تمؾ الكاليةاكلت مؤسسة أجنبية شراء أراض في يحدث أف ح
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 (15) م(::4;4-46;4موقف رجب باشا )  -5
بشخصية الكالى كمدل  ,كالية طرابمس الغربفى  ى,ارتبط المكقؼ الرسمى العثمان

أنشطة المصرؼ  حيث قاـك بعض الكالة ,ليذه السياسات االستعماريةحرصو ككعيو 
, كأرسمكا االحتجاجات إلى الباب العالى يحذركنو الغرب ماؿ كالية طرابمسالتغمغمية في أع

, األمر الذم نذر بالخطر, إال أف الضغكط الكاليةتمؾ  مف أعماؿ مصرؼ ركما في
فتحت الباب عمى  ,لدل الباب العالي ,السياسية التي مارستيا الحككمة اإليطالية

كلعؿ أبرز ىؤالء الكالة الذيف قامكا  ة.مصراعيو أماـ أنشطة مصرؼ ركما في تمؾ الكالي
 :كانا ,الغرب بكالية طرابمس ,فى التصدل لنشاطات فرع مصرؼ ركمابدكر إيجابى 

براىيـ أدىـ باشا  ,رجب باشا  .(15)ـ(5855-5818)كا 
أف مثؿ ىذه  ألنو أدرؾ ,كالية طرابمس الغربفى  ,معارضة تأسيس بنؾ ركما "رجب باشا" حاكؿ

لتحقيؽ أىداؼ  بيا ذلؾ المصرؼ, ماىى إال كسيمة دية التى كاف يقـكالمشركعات االقتصا
, كمف ثـ الكاليةتمؾ  عتباره مؤسسة مالية إيطالية تسعى إلى التغمغؿ فىابسياسية أخرل  ك 

, فأنشئ ثارة القالقؿ السياسيةإمف خكفا  ,نة أكعزت إليو بعدـ التشددستالكف حككمة اآل, بتالعياا
السمطات المحمية أكمكافقة  ,ستنبكؿامف حككمة ستصدار مرسـك اكف , كبدورغـ أنفبالبنؾ 
كسماحيا بإنشاء ىذا  ,لمضغكط اإليطالية الرغـ مف رضكخ الحككمة العثمانيةكعمى  (14.)الحاكمة
عف طريؽ معاقبة (11كاف يمانع فى بيع األراضى لمبنؾ) "رجب باشا"إال أف الكالى  ,البنؾ

لـ يكف في إمكانو معاقبة معظـ المشتركيف فيو مف  وأن المشتركيف فيو مف المكاطنيف, إذ
لؾ ألف ىؤالء يعيشكف تحت نظاـ كذكد المشمكليف بالحماية اإليطالية, اليي أك ,اإليطالييف

ادت مف حدة الخالؼ مع ز  قد ,الميبييفمف  ,متيازات األجنبية. كحتى معاقبة المشتركيف فيواال
تحت نظاـ الحماية اإليطالية. بعدىا رفض الكالى أيضا  يـ كاف, كذلؾ ألف بعضاإليطالييف

المصرؼ بإسـ المصرؼ نتيجة عدـ تمكف أصحابيا تسجيؿ األراضى التي أخذىا   "رجب باشا"
العثماني تممؾ األراضى  لمقانكف, كىك أنو ال يجكز طبقان عتبار السابؽ نفسومف الكفاء بديكنيـ لال

رجب باشا إلى المحاكـ العثمانية بطرابمس كأكعز  ,الغرب لممؤسسات األجنبية فى كالية طرابمس
ذلؾ كقد أدت جيكد  .ألنو لـ تتكافر فى تأسيسو الشركط القانكنية ؛بأف التقبؿ قضايا بنؾ ركما

 ستنبكؿالدل حككمة  Arnesto Batchili"  "أرنستك باتشيمى إلى احتجاج مدير بنؾ ركما  الكالى
 .(11بنؾ ركما فى المحاكـ العثمانية )مف  امر بكجكب قبكؿ القضايافأصدرت األك 
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السير مارشاؿ  ,بحسب ماذكره القنصؿ األلمانى بطرابمس ,كما أف الحككمة اإليطالية
Marshall (5381- 5855)ه تجا "رجب باشا"كانت ترل  فى المكاقؼ  التى يتخذىا  ,ـ

, كأف ةأعماال كصمت إلى درجة غير مقبكل ,فى طرابمس ,المصالح االقتصادية اإليطالية
 "رجب باشا". لقد صار الخالؼ حادان بيف الكالي إيطاليا لـ تعد قادرة عمى احتماليا

 إلى القنصؿ اإليطالى ,ـ5813عاـ  يناير في -أل مصرؼ ركما-كالذل لجأكالمصرؼ 
كعميو كتب  ,لرعاية مصالحو ,Medanaالمسيك "ميدانا "  في كالية طرابمس الغرب

بأنو نظران  لسياسة الكالي "" إلى حككمتو يقكؿ ك "ميداناالعاـ اإليطالي المسي القنصؿ
االقتصادم اإليطالي  غمغؿفإف الت "رجب باشا" الغرب العثماني  في كالية طرابمس

كعميو فإف المزمنة كالطبيعية لإليطالييف.  لكراىيتو -كذلؾ حسب قكؿ القنصؿ ,مستحيؿ
 .(11)ىك الطريؽ الكحيد لتأميف مصالح إيطاليا" :االحتالؿ

 ,السممي االقتصادم غمغؿالمعركفة بإسـ الت ,فاإليطالييف كانكا يدعكف بأف محاكالتيـ
يرجع إلى التفرقة العثمانية التي " -مف كجية نظرىـ -كالسبب ,لـ تنجح كما كاف يؤمؿ ليا

فقد صرحكا بأنيـ لـ  :أما العثمانيكف, كمة العثمانية ضد كؿ عمؿ إيطالي"كانت تمارسيا الحك
أف  -كما ذكر العثمانيكف -أم تفرقة ضد المؤسسات التابعة لمدكؿ األخرل. المشكمة يمارسكا

كىذا أمر  ,اإليطالييف كانكا ييدفكف إلى تمكيف مؤسساتيـ مف السيطرة عمى مقدرات البالد
 .طالية رفضت ىذا التعميؿ العثمانيلكف الحككمة اإلي ,مرفكض كمية

الكالى  ستنكار مكقؼاب لية بدكرىاالحككمة اإليطافمقد قامت  :عمى أية حاؿ
انى  فى ركما إلى السفير العثمالمعادل لنشاط مصرؼ ركما, كأبمغت استنكارىا ىذا 

إف إيطاليا تبذؿ جيدا ره إلى حككمتو برسالة جاء فييا ", فبعث بدك "إبراىيـ حقى باشا"
ح مع مصرؼ أف يتسامعمى الباب العالى  , كمف الكاجبكبيرا لمساعدة الحككمة العثمانية

حكاما لعالقات الصداقة بينيماركما تدع  "(13)يما ألكاصر المكدة بيف الدكلتيف, كا 
اف يعمؿ سفيرا لبالده فى أنو كبىذا  "إبراىيـ حقى باشا"كيمكف تفسير مكقؼ 

يطالييف المناىضة لذلؾ كاف يتغاضى عف أعماؿ اإل ,, كزكجتو كانت إيطاليةإيطاليا
فى تدعيـ  ,مع اإليطالييف ,كمف ثـ فيك متيـ بالتكاطؤ ,ربلدكلتو فى كالية طرابمس الغ

مما كجد معو  ,الغرب فى كالية طرابمس ,بكؿ فركعو ,النشاطات المختمفة لمصرؼ ركما
 (.18)الكالة صعكبة خاصة فى محاكالت التصدل لنشاطات مصرؼ ركما بتمؾ الكالية 
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د اشتداد الخالؼ بينو نبكؿ بعتساألمر كمو إلى حكؿ الكالي العثماني ا :زاء ذلؾإ
فبراير سنة  5مؤرخة بتاريخ  ,. حيث كضح فى رسالةفى طرابمس كبيف القنصؿ اإليطالي

ككتب الكالي  فى . (31البالد ) ستيالء عمىأف مصرؼ ركما يعمؿ عمى اإلعداد لال ,ـ5813
كمؤكدا عمى أف أعماؿ كتصرفات مصرؼ ركما بأنيا نكع  ,رسالتو ىذه ممخصان الكضع برمتو

ستيالء عمى البالد في المستقبؿ. كأشار أيضان إلى أف شراء المصرؼ ف اإلعداد لالم
مف  "رجب باشا"إعدادىا لممياجريف اإليطالييف. ثـ طمب بعدىا  :لألراضي قصد مف كرائو

بأنو طبقان لمقانكف العثماني ال  :مذكران رئاسة الكزراء ككزارة الداخمية ,نبكؿ تزكيده باألكامرتإس
فشاؿ محاكالت بنؾ ركما إكمف أجؿ  (.35فى الكالية) ؤسسات األجنبية تممؾ أراضجكز لممي

لغرض شراء  ,األىالىبعض  لية الصعبة التى كاف يعانى منيااستغالؿ الظركؼ الما
إلى تأسيس كفتح فرع   ,الممكى العثمانىفى رسالتو لمديكاف  ,دعا الكالى رجب باشا :األراضى

شراء األمالؾ التى تككف أكلى ميمتو  ,فى ىذا القطر ,الممكنةبالسرعة  ,لألمالؾ السمطانية
 .(35عمى أف يتكسع تدريجيا فى نشاطو ) ,يراد بيعيا لألجانب

المصرؼ بأنو كاف يعطى قركضان بقصد السيطرة  "رجب باشا"اتيـ الكالي  كذلؾ
كاف المصرؼ يرفض إعطاء  :عمى طالبييا. كأضاؼ أيضان أنو فى بعض الحاالت

إلى أف ىناؾ العديد  "رجب باشا"يرغـ طالبييا عمى ترؾ أعماليـ. كقد أشار  قركض لكي
 مف المكاطنيف مف فقد عممو نتيجة ألسمكب المصرؼ ىذا.

 تماما فإنو لـ ينجح ؛فإنو بالرغـ مف الجيكد اإليجابية ليذا الكالى :عمى أية حاؿ
تساندىا حككمة لـ يكد كانت فردية ألف ىذه الج المصرؼ؛ ذلؾفى الحد مف نشاطات 

بؿ نجد أف ىذا  ,التيار االستعمارل فى صدالجيكد  الفردية   لـ تنجح ىذهلذلؾ , ك قكية
ضخ لرغبات  السياسة االستعمارية عندما لـ ير  ,قد جرؼ ىذا الكالى نفسو التيار

ؿ رجب باشا دكرىا فى عز ستنبكؿ ابيف ركما ك  حيث لعبت االتصاالت السرية ,اإليطالية
 , حيثككاف ضعيؼ الشخصية ,, ليتكلى حكـ الكالية مف بعده فكزل باشاياعف كالية ليب

فى ( 35")ثكرة "الشباف األتراؾ" "االتحاد كالترقىف نجحت ألى إيطالية خضع لإلغراءات اإل
 ككمفت إبراىيـ أدىـ باشا بتكلى حكـ تمؾ الكالية. ,عزلو مف حكـ كالية طرابمس الغرب
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 ما:44;4-;4;4ا -:  موقف إبراهيم أدهم باشا -4
عالف سياستيـ المضادة لالتحاد كالترقىاالاف لقياـ ثكرة "الشباف األتراؾ" "ك  -ستعمار" كا 

اإليطالي فى كالية  االقتصادم التغمغؿدىـ القاضي بالحد مف يأمالن كبيران لممكاطنيف في ج
مكاقؼ تخاذ االمرصاد, كالترقي, كأبك قشة, منادية ب :. فخرجت جرائد مثؿطرابمس الغرب

كضد كؿ  ,كالية طرابمس الغرب أكثر حدة ضد اإليطالييف فى تدخميـ السممى فى شئؤف
فى كالية  ,لذلؾ فمقد تعرض التغمغؿ االقتصادل اإليطالىك ( 34),يامف ييدؼ إلى احتالل

كأصبحت  ,ستنبكؿ ليزة عنيفةافى  ,تحادييفبعد ثكرة اال ,ـ5818خالؿ عاـ  ,طرابمس
التى أخذت تكسع فى دائرة أعماليا فى  التثؽ فى الدكؿ األكركبيةستنبكؿ الجديدة احككمة 
 . كمنيا كالية طرابمس الغرب ,األمبراطكرية العثمانية كاليات

تحادييف إلى السمطة عاـ زدادت تعقيدا  بعد كصكؿ االاكىكذا نجد أف األمكر قد 
تعصب التى إلى ركح اليس الكزراء اإليطالى رئ Giolittiحيث أشار جيكليتى  ,ـ5818

إلى مطامع إيطاليا فى تمؾ  بتنبيييـ ,الغرب ف لدل سكاف كالية طرابمسك تحاديأثارىا اال
  -: (31)كالمتمثمة فى النقاط التالية ,الكالية

,  حيث الغرب كقد اتخذتو إيطاليا  لمتدخؿ فى الشئكف الداخمية لكالية طرابمس :نظام احلمايت -5
 . العثمانيةالية يصبح غير خاضع لمقكانيف كاف كؿ مكاطف يحصؿ عمى الحماية اإليط

طالبت ك  ,لعثمانيةتحصؿ عمييا مف الحككمة ايطاليا كالتى كانت إ :مخيازاث األجنبيتاال -5
 .الغرب  متيازات فى كالية طرابمساحبة االمدعية  أنيا الدكلة األكلى ص ,منيا بالمزيد

النقطة ىى كىذه  :فى شراء األراضى كفى منح القركض  :سياست مصرف روما -5
يطاليا . العثمانية زدياد حدة التكتر بيف  اإلدارةاالسبب الرئيسى فى   كا 
إبراىيـ أدىـ باشا, كطمبت  :كاليان جديدان عمى البالد ىك العثمانيكفكمفت حككمة الشباف 

, كالتصدل لمحاكالت التغمغؿ الكالية تمؾ منو ضركرة السعى لمحفاظ عمى استقالؿ
قاـ لذلؾ   .لألطماع اإليطالية ىناؾ ,التصدل بكؿ حـز, ك يااإليطالى فى شئكن

بالتحقيؽ فى أمكر البنؾ, ككقؼ عمى  ,فكر تكليو منصبو الجديد "إبراىيـ أدىـ باشا"
ؿ ذلؾ فى إطار مقاكمتو , ككاف كالكثير مف التجاكزات التى تديف ىذه المؤسسة

 .كالية طرابمس الغربفى  ,اإليطاليةلممؤسسات االقتصادية  السممىالتغمغؿ لمحاكالت 
 



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 
 

645 

 :  وقد تمخض التحقيق عن اآلت 
أف المصرؼ كاف يتحايؿ عمى القانكف العثمانى الذل يمنع المؤسسات : أوالا 

 .األجنبية  مف حؽ تممؾ األراضى فى الكالية 
 ,حتى تاريخ إجراء التحقيؽ ,: كجد التحقيؽ أيضان أف كؿ األراضي المشتراةثانياا 

, القرض المصرفىأف أدعى مشتركىا عدـ قدرتيـ عمى سداد  قد آلت إلى المصرؼ بعد
 لممصرؼ. ىضااألر تمؾ كبالتالي تنازلكا عف 

: أثبت التحقيؽ أف معظـ األمكاؿ التي استعمميا البنؾ في شراء األراضي ثالثاا 
 (.31ىي في الكاقع أمكاؿ مف الحككمة اإليطالية كمف الفاتيكاف)

بؿ  ,أخرل أعطاء إيطاليا أية امتيازات "أدىـ باشاإبراىيـ "كعمى إثر ىذا رفض الكالى 
فقد منحت  ؛دخكؿ فى العطاءاتلم  ,غير إيطالية ,نو عمؿ عمى تشجيع  شركات أجنبيةإ

بعض  "Herbert Wanka ت كانكوبىير "مؤسسة مالية المانية يترأسيا ل العثمانيةاإلدارة 
كقد أثار ىذا العديد مف . بنؾ ركما بعممياتيا التجارية عمى المؤسسة كقد تفكقت ىذه, العطاءات
 ؛كبيذا شعرت إيطاليا أف مصالحيا فى خطر( مدير البنؾ, 31لمسيناتكر باتشيممى)المشاكؿ 

رئيس الكزراء  Giolitti كقد عمؽ عمى ذلؾ جيكليتى .زدياد النفكذ االقتصادل لمدكؿ األكركبيةاب
تحمؿ  ,الغرب مف كالية طرابمسإف الرسائؿ كالبرقيات الكاردة إلينا " :اإليطالى حيث قاؿ

كفى مقدمتيا نشاطات مصرؼ  ,كتشكؿ خطرا اقتصاديا عمى مصالحنا ىناؾ, جراءات تعسفيةإ
عميو  , كالتآمركالية طرابمس الغربالعثمانية لتفكقنا االقتصادل فى ف عرقمة الدكلة ا  ركما, ك 

 ,عمى المحؾ لىاإليطا يضع سياسة التغمغؿ السممى ؛أخرلكمنح امتيازات لدكؿ أجنبية 
 .("33العسكرل) كيساعد عمى التعجيؿ باالحتالؿ

 ,التي كانت تنفي كجكد أية مشاكؿ "الحككمة اإليطالية"لقد أحرجت نتائج ىذا التحقيؽ 
نيا في الكاقع تحتـر أك  ,عف صفاء نيتيااإليطاليةالحككمة  في المسألة, كعبرت ,أك تكرط مف قبميا

 ,اإليطالي التبريركىذا غير صحيح. كعمى الرغـ مف ىذا  ,ةاستقالؿ كسالمة األراضي العثماني
كانت عمى مكانة  ,في الكالية ,فإف ما أكدتو التحقيقات الرسمية التي قامت بيا السمطات العثمانية

نبكؿ لجنة خاصة بغرض دراسة تسافأرسمت  ,بحيث لـ يعد فى اإلمكاف إغفاليا ,مف الخطكرة
 تى:ـ أكصت المجنة باآل5818نكفمبر . كفي كاقتراح بعض الحمكؿ ,الكضع
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حتى يعاد  ,: أف تتكقؼ كؿ عمميات شراء األراضي مف قبؿ كؿ اإليطالييفأوال
 .ىذا األمرفي  السمطات العثمانيةكحتى تبت  ,النظر في األمر

أك  ,: رفضت المجنة طمب حككمة إيطاليا إلعطائيا معاممة خاصةثانياا 
. كبدالن مف ىذا مشركعات االقتصادية في الكاليةالفيما يتعمؽ بالعطاءات ك  ,متيازاتا

يمكف تجنب  في العطاءات حتى -غير إيطالية -دخكؿ شركات أخرل :اقترحت المجنة
 أية سيطرة إيطالية في ىذا الخصكص . حدكث

: أكصت المجنة بأف نشاطات مصرؼ ركما يجب أف تقتصر عمى المدف ثالثاا 
 نبكؿ في األمر.تحتى تبت إس

نبكؿ عمى كؿ مقترحات المجنة تساكافقت  ,ـ5818مف ديسمبر عاـ كفي الخامس 
محمد , أصدر السمطاف العثمانى أل السادس مف ديسمبر ,المذككرة. كفي اليـك التالي

إرادة سنية بخصكص مكضكع األراضي في الكالية. حيث أشارت اإلرادة المذككرة  (38)الخامس
ال يمكف بيعيا. كذلؾ ال  ,مككة مف قبؿ الدكلةأم األرض التي كانت مم ,أف األرض الميرم :إلى

ة أكدت القانكف العثماني دار يجكز ألىالي الكالية أف يبيعكا أراضييـ ألم مؤسسة أجنبية. أم أف اإل
أشار السمطاف العثمانى إلى كجكب إعالـ  ؛كالذم سبقت اإلشارة إليو. كفي ذيؿ اإلرادة ,المكجكد

 (81بينة مف المكضكع.) حتى يككنكا عمى ,اإليطالييف باألمر
الذيف اعتقدكا أف ىذا القرار ربما يدفع بعض الدكؿ  ؛اإليطالييف قرارال ىذا لقد أغضب

كماقبميا كانت  ,ـ5818في عاـ  ,ذا عمى الرغـ مف أنو, ىكالية طرابمس الغربإلى الطمع في 
 (85)تمؾ الكاليةالدكؿ األكركبية الكبرل قد أعطت الضكء األخضر إليطاليا باحتالؿ 

لتصدل لمحاكالت بنؾ ركما  فى التغمغؿ افى  "إبراىيـ أدىـ باشا"لقد استمر 
المقدمة  عمى الرغـ  مف اإلغراءات الماليةطرابمس الغرب فى كالية  ,السممى االقتصادل

فى كالية  ,, األمر الذل دفع القنصؿ اإليطالىكالعراقيؿ التى كضعت فى طريقو ,إليو
أنو يحمؿ كراىية خاصة ب "إبراىيـ أدىـ باشا"إلى إتياـ " انا"ميد المسيك ,طرابمس الغرب

حتى في األمكر البسيطة  ,, كأنو كاف رافضان التعامؿ مع القنصمية اإليطاليةلإليطالييف
 إبراىيـ"كسحبت  ,األمرالذل اضطرت معو الدكلة العثمانية إلى قبكؿ الضغكط اإليطالية.

فى  ,فى الشكاكل المقدمة ضده مف مصرؼ ركما, لمتحقيؽ معو "باشا  إلى اآلستانة أدىـ
التى رأت  ؛لمرغبات اإليطالية ستجابت السمطات العثمانيةا. كىكذا الغرب كالية طرابمس
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فى  مصرؼ ركما, ككذلؾأنو يمثؿ عقبة كؤؤد أماـ نشاطات  "إبراىيـ أدىـ باشا"فى 
؛ ليتـ فى كاليةتمؾ الفى كجو التغمغؿ االقتصادل إليطاليا فى  ,بصفة عامة ,الكقكؼ

ستجابة لمرغبات ا ,بيذه الطريقة غير الالئقة, النياية عزلو مف قبؿ السمطات العثمانية
, إذ ستنبكؿ لمتحقيؽ معوأـ كبينما ىك فى 5855(.كذلؾ فى سبتمبر سنة 85اإليطالية )

 .(85)كىى بدكف كاؿ ,كالية طرابمس الغربعمى يقع العدكاف العسكرل اإليطالى ب
 

 :ف الشعىب ثانيا: املول
فى كالية  ,تجاه سياسة التغمغؿ السممى لمصرؼ ركماأما عف المكقؼ الشعبى 

فى فترة  ,الميبى المجتمعالتى عاشيا  طرابمس الغرب, فالبد مف اإلشارة إلى األكضاع
كاف الحكـ حكرا عمى  :كنشاطاتو فى الكالية, فمف الناحية السياسية ,ء مصرؼ ركماإنشا

بيف الكالة كبيف الشعب. أما   ,فى أغمب األحياف ,ككانت العالقة سيئة ,العثمانييفالكالة  
بسبب الضرائب المفركضة  ,بيف أبناء الكاليةفكاف الفقر منتشرا مف الناحية االقتصادية 

ض فى بعالتى قد تشح  ؛, كبسبب االعتماد عمى مياه األمطارعمييـ فيالعثمانيمف الكالة 
 (.84)فتسبب أزمات اقتصادية ,األعكاـ

فكاف يعرض  ,خير استغالؿ ,السيئةقد استغؿ مصرؼ ركما ىذه األكضاع ك 
لدل  ككجدت ىذه اإلغراءات مكانة ,أمكاال مغرية لتشجيع الميبييف عمى بيع أراضييـ

بسبب كجكد بعض األعياف ك , بسبب األكضاع التى أشرنا إلييا ,نفكس بعض الميبييف
(. كبالرغـ مف ىذه 81مكاؿ اإليطالية )الذيف باعكا ضمائرىـ ككطنيتيـ بحفنة مف األ

نا نجد أف بعض األىالى قد كقفكا مكاقؼ إيجابية معارضة لمنفكذ فإن ؛الظركؼ السيئة
, ـ5813 فى الثامف عشر مف مايك سنةمف بينيا ماحدث  ,االقتصادل  لمصرؼ ركما

حضره مندكبكف مف طرابمس , الخمس مدينة األىالى بعقد اجتماع فىبعض  حيث قاـ
ا فيو عدـ التعامؿ مع مصرؼ ركما كحظر بيع ؛ كقررك مصراتة كدرنة كزليطف كسرتك 

كما تكجيكا إلى  ,استخداـ خطكط البكاخر اإليطالية كعدـ ,قتراض منواال األراضى إليو أك
 ( .81خر اإليطالية)بكاسطة البكا عدـ نقؿ بريدىا :يطمبكف منيا العثمانيةالسمطات 

لى إ "رجب باشا"لى اأرسميا الك  ,ـ5813فمبر سنة نك  5كفى برقية مؤرخة بتاريخ 
فى كالية طرابمس إلى أف بعض الكطنييف  فييا شيري ,ستنبكؿادارة العثمانية فى اإل
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 ,لصقكا بعضا منيا بمناطؽ مختمفة مف مدينة طرابمسألقاء المنشكرات ك إقامكا ب ,الغرب
برقية ر رجب باشا فى ىذه الأشا كما .تنديدا بالمساعى اإليطالية لمتدخؿ فى شئكف البالد

عف  ,عمى مقاطعة السمع التى تصؿ إلى طرابمس بعض الكطنييف لألىالىض يحر ت إلى
 .(81عف تفريغيا ) يـعاككذلؾ امتن, طريؽ السفف اإليطالية

 لقد أدل انتقاؿ الثركة إلى األيدل األجنبية إلى رد فعؿ قاٍس كشديد مف قبؿ
كميا ميمت كاف خاصة تمؾ التيك ىؤالء األسكاؽ,  فقاطع ,الذيف فقدكا أعماليـ ؛األىمى

سياسة متيميف اإلدارة العثمانية بالمكقؼ المتخاذؿ أماـ  ؛إيطاليكف, كما قامكا بمظاىرات
نحطاط االقتصاد اكبالمساىمة في  فى كالية طرابمس الغرب, ,يطالىالتغمغؿ السممى اإل

 ,كقعيا كثير مف المكاطنيف ,ـ5818يناير عاـ  53بتاريخ كفي عريضة مؤرخة  .الكطني
 ,فى ىذه العريضة اقترح المكقعكف حيث ,"إبراىيـ أدىـ باشا"كسممت إلى الكالي العثمانى 

 : (83عف طريؽ)فى كالية طرابمس الغرب  تصحيح الكضع :عمى اإلدارة العثمانية
 . اإليطالية معاقبة كؿ المنضكيف تحت نظاـ الحماية - أ

 تقكـ بتنفيذ بعض العطاءات. -كطني أم رأس ماليا -تككيف شركة كطنية  - ب
ألف ذلؾ قد يككف خطكة أكلى تجاه  ؛متيازات لمشركات األجنبيةاعدـ إعطاء أية  -ج

 . سيطرة اإليطالييف عمى البالد
إلى اإلدارة العثمانية فى  ,"إبراىيـ أدىـ باشا" كعمى أثر كركد ىذه البرقية مف

فى مناىضتيـ لسياسة ى مساندة الميبييف عم بالتحريضقامت الحككمة العثمانية  ,ستنبكؿا
كلمصرؼ ركما بصفة  ,التغمغؿ السممى اإليطالى فى كالية طرابمس الغرب بصفة عامة

بعدما تخمصت مف  -يقصد بيا حككمة اإلتحاد كالترقى  - .... حككمتناقائمة" ,خاصة
نتيا زدادت كعمت مكاا ,التحرر اإلدارة المشركعة كعيدكدخمت تحت  ,ستبدادعيد اال
 ؛ فى أل جية مف الممالؾ العثمانية ,ألية دكلة أكركبية ,كلـ يبؽ سبب لمتدخؿ, السياسية

منذ  ,تحريض المكاطنيف بالفعؿ  بدأ كقد  "تدخؿ اإليطالييف فى ليبيا ..... لذلؾ نرفض
كساد شعكر عاـ  , طرابمس الغرب بكالية عمى تقكيض المصالح اإليطالية ,ـ5818سنة 

 .(88)طنيف بأف تصرفات مصرؼ ركما قد حادت كمية عف الصكاببيف معظـ المكا
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 : رد الفعل اإليطاىل
قد تحققت  ,الغرب مما ال شؾ فيو أف جميع أنشطة مصرؼ ركما في كالية طرابمس

 لممصالح عتبار المصرؼ ممثالن اب ,بفضؿ التنسيؽ كالتفاىـ الكامؿ مع الحككمة اإليطالية
فى صكرة  ,فى إيطاليا ,فإف أل مساس بو البد أف تنعكس أثاره, كبالتالى اإليطالية فى الكالية

صرح كزير الخارجية  ؛, كعندما اصطدـ المصرؼ بالسمطات العثمانيةتصريحات  أك تعميقات
فى , إف قصد السمطات العثمانية" قائال: "Di San Giulianoساف جكليانكدل "اإليطالي 
كذلؾ بمنع ادية  كالتجارية اإليطالية, قتصىك إثارة حرب ضد المصالح  اال, تمؾ البالد

المكاطنيف العرب مف أف تككف ليـ عالقة بمصرؼ ركما,  بؿ منع المصرؼ ذاتو مف 
 (.511)" عتراؼ القانكني أماـ المحاكـ المحميةالحصكؿ عمى اال

 ,كالكاضح أف ىذا التصريح يبيف المكانة التي كاف يتمتع بيا البنؾ لدل ساسة إيطاليا
عمى الطرؼ  -أك الساسة  البنؾ -ر المتبادؿ الذم يمكف أف يمارسو أحد الطرفيفكيعكس التأثي

اآلخر, كىك ما شرع فيو البنؾ بالفعؿ, فقد أشاع أف األلماف سكؼ يشيدكف مصنعان نمكذجيان 
ينافس المصنع الذم يديره البنؾ, كأف تجارة المانيا سكؼ  ,طرابمسمدينة في  ,لعصر الزيكت

, ثـ أخذ البنؾ يمارس ةخط المالحي الذم تديره الككالة األلمانية لممالحتزدىر عقب تسيير ال
عف طريؽ التمكيح بضياع المصالح  ,ضغطان أكثر عمى صانعي القرار السياسي اإليطالى

إذا لـ تتدخؿ الحككمة اإليطالية إلنقاذ ىذه المصالح, كأعمف البنؾ أنو سيبيع  ؛االقتصادية إليطاليا
, كأف الغرب اني؛ ألنو لـ يعد قادران عمى العمؿ بحرية في كالية طرابمسمصالحو لمبنؾ األلم

 Giolittiجيكليتى "اعتراؼ  :(. كيؤكد ماذىبنا إليو515الحككمة اإليطالية لـ تتدخؿ لمساعدتو)
لقد بمغت األمكر درجة دفعت بنؾ ركما إلى الشركع اء اإليطالى فى مذكراتو قائال: "رئيس الكزر 

بعد أف رأل  ,لمتخمى ليا عف مصالحو ىناؾ ,اعة مصرفية المانية نمسكيةمع جم ,فى مفاكضات
 (515" )ا ألخطار كثيرة دكف معكنة مف أحدنفسو معرض

التي كانت  ؛إزاء ذلؾ أكعز مصرؼ ركما إلى بقية المؤسسات التجارية اإليطالية
 صانعىكنكع مف الضغط عمى  ,, بأف تتخذ نفس المكقؼالغرب قائمة في كالية طرابمس

تخاذ قرار باإلسراع في غزك الكالية, كأعمنت بعض ال ,القرار السياسى فى إيطاليا
" تشيدك كالبنؾ األلماني  "Krupp "أف شركة كركب األلمانية :بدكرىا اإليطالية المؤسسات

Deutsch Bank  تمييدان الغرب االقتصادية عمى كالية  طرابمس الييمنة" عمى كشؾ ,
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بيف حككمتي برليف  ةة كانت جارير, كأف مفاكضات سريظتحتالؿ األلماني المنلال
 (.515)لتأجير ميناء طبرؽ لألسطكؿ األلماني ؛ستنبكؿاك 

ككاف كؿ ذلؾ كافيان ليصيب الساسة كالحككمة اإليطالية مجتمعة  بالذعر, كيدعكىا 
ستعدادات النيائية لغزك كالية طرابمس عسكريان. كخاصة بعد أف قدـ أحد الساسة تخاذ االال
 (514إليطالييف تقريرا  أكضح فيو مكقؼ بنؾ ركما المؤيد لمغزك عمى النحك التالى : )ا

تساعدىا السمطات  ؛: أف المشركعات الصناعية كالتجارية المماثمة لمشركعاتناأوال
لذا فيى تككف ضررا ظاىرا لكضعنا السياسى كاالقتصادل فى كالية  ,المحمية بدكف أدنى شؾ

 حالة مضادة لمصالحنا فى المستقبؿ . ,مع الزمف ,, كقد تخمؽالغرب طرابمس 
ة مف مساعدة المشركعات األجنبي العثمانييفليس لدينا أية طريقة لمنع : ثانيا

مف  , كليس لدينا أيضا أية طريقة لمنع الرعايا األجانبالتى تضر بالمشركعات اإليطالية
ثمانية تمارس كاجبيا  كالحككمة الع ,الغرب القياـ بصفقات تجارية  فى كالية طرابمس

 .مقاكمة تغمغمنا الذل تخشاه كحده المقدس  فى
كمما زادت  ""االحتالؿ الكحيد لممشكمة الطرابمسية : كمما تأخر الحؿ المنطقىثالثا
 .صعكبة حميا

ييدد المصالح  ذلظيار الكضع الخطير الإيرمى إلى  ركالمالحظ أف ىذا التقري
فيجد ىؤالء أنفسيـ أماـ    ,نعى القرار  السياسىاإليطالية,  محاكال التأثير عمى صا

 نتقاؿ  بصكرة حاسمة لمقياـ بالغزك.كاال ,تحطيـ التردد :مسمؾ كاحد  البديؿ عنو  كىك
فى تحريض الرأل العاـ اإليطالى ضد سياسة الدكلة  ميـلقد كاف لمصرؼ ركما دكر 

دل ساف "ة اإليطالى ككفقا لما جاء عمى لساف كزير الخارجي العثمانية فى الكالية,
ثارتوبأف جزءا كبيرا مف المكـ فى تكجيو الرأل العاـ اإل  "جكليانك يقع عمى  ؛يطالى كا 

يطالى بشأف غزك كالية طرابمس الغرب عمى الرأل العاـ اإل الذل أثر ؛مصرؼ ركما
كالية طرابمس يركف أف  ,كىك ما أدل إلى ظيكر فريؽ مف المتشدديف اإليطالييف ,(511)

قتصاديان االكالية تمؾ ستيالء عمى كعندما لـ يمكنيـ العثمانيكف مف اال ,يـ كحدىـل الغرب
 األخذ بالحرب ما عجزكا عف أخذه بالسمـ. :صاركا يفكركف في حؿ كاحد كىك ,بالكامؿ

يطالية  دكرا كبيرا  فى دفع الحككمة اإل ,كذلؾ ,كقد لعبت الصحافة اإليطالية
لعاـ مف أجؿ تقبؿ فكرة الغزك كاالحتالؿ اإليطالى ككذلؾ لتييئة الرأل انحك الحرب, 
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فى  "ساف جكليانك دل"لذلؾ صرح كزير الخارجية اإليطالى  ,(511)لكالية طرابمس الغرب
بأف الرأل " Marshallالسير مارشاؿ "لمقنصؿ األلمانى بطرابمس   ,ـ5855مارس عاـ 

 الذل  لعبو مصرؼ ركمادكر الفعاؿ كذلؾ يرجع إلى ال ح مشحكنا,أصبالعاـ اإليطالى قد 
 (.511كتحريضو لمرأل العاـ اإليطالى ) ,فى إثارتو

 ,كعدـ حماية مصالح اإليطالييف ,كما اتيـ القكميكف الحككمة اإليطالية بالتياكف
خاصة مصرؼ ركما , فقد ك  ,فى كالية طرابمس الغربككذلؾ المؤسسات اإليطالية العاممة 

فى عددل أبريؿ كمايك عاـ  La Tribunaالتريبكنا فى جريدة  "Piazaبيازا "كتب السيناتكر 
, كالية طرابمس الغرب, كيشجع بالده عمى احتالؿ عدة مقاالت ييدد فييا العثمانييف ,ـ5855

عضك مجمس النكاب -  Romeo Gallengaجالينجا ركميك  :كأدعى بعضيـ مف أمثاؿ
ة في حيف تتقدـ مصالح دكؿ بأف المصالح اإليطالية االقتصادية تتأخر في الكالي -يطالى اإل

نتيجة لذلؾ لعب القكميكف دكرا رئيسيا  فى دفع إيطاليا نحك  ,(513أخرل كألمانيا كالنمسا.)
 Corriereصحيفة  ككرير دل إيطاليا  :عدة صحؼ قكمية مثؿ سسكاحيث أ ,(518الحرب )
d,Italia  التى كاف يرأس مجمس إدارتيا إنريكك ككرادينىEnrico Coradini(551), كؿ ىذا كيق
 (.555. )"ف القكمية ىى طريقنا  لمتحرر مف فرنسا كانجمترا كالمانياإ" :الكاتب

إلى أف دفعت بنؾ ركما   بأف األمكر كصمت ,يطالىرئيس الكزراء اإل "جيكليتى"كقد أعمف 
مصالحو فى كالية لمتخمى عف  ,المانيةلى الشركع فى مفاكضات  مع جماعة مصرفية نمساكية إ

 أرنستك"السيناتكر ( كلذا كاف 555)رأل نفسو  معرضا ألخطار كثيرة. عد أفبطرابمس الغرب, 
 :؛ ألف األمر بالنسبة لبنكومتشكقا لمحرب ,الغرب مدير مصرؼ ركما فى كالية طرابمس "شيانىيبر 

صرؼ ركما لجماعة التخمى عف نشاط م" :ىذا الخبر "شيانىيبر ", كقد سرب فالسإما الحرب أك اإل
بنؾ ركما مف أكثر  د. لذا يعككمة اإليطالية عمى احتالؿ ليبيابيدؼ تشجيع الح ,"نمساكية المانية

مترددة فى أمر الحرب,  لو أف الحككمة اإليطاليةفعندما بدا  ,الحربتمؾ المسئكليف عف  نشكب 
, مدعيا أف ىذه الغرب كمصالحو فى كالية طرابمس عف جميع مقكمات نشاطاتو, ىدد بالتخمى

ىى حماية لممصالح اإليطالية. كقد كاف ىذا  -كالية طرابمس الغربكاحتالؿ  خطكة الحرب-الخطكة 
كفى تخاذ قرار الحرب اب ,أشبو  باإلنذار النيائى مف قبؿ إدارة مصرؼ ركما لمحككمة اإليطالية

عمى سياسة  -أحد المعارضيف لمحككمة اإليطالية -Salvemini"سالفيمينى"كقد عمؽ أسرع كقت. 
فى  ,ككمة اإليطالية بضركرة غزك ليبيالمح -أل مصرؼ ركما- البتومصرؼ ركما ىذه كمط
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إف المصرؼ يعقد صفقات مريبة كمصطنعة دكف أف يككف " :بقكلوLa Foutch  صحيفة الفكتش
, كبأف البنؾ بدأ ييدد الحككمة بالتنازؿ عف حقكقو  فى فكيض رسمى  مف السمطات اإليطاليةلو ت

 ( .555)" حماية فعالة لمصالحو  اإليطالية مالـ تضمف لو تمؾ الحككمة الغرب كالية  طرابمس
 ,لكى يتكلى تنفيذ االحتالؿ العسكرل لكالية طرابمس ,كىكذا بدأ إعداد األسطكؿ اإليطالى

إلى  ,فى تمؾ الكالية ,بعدما آلت سياسة مصرؼ ركما فى التغمغؿ السممى اإليطالى
عمى  ؛رئيس الكزراء اإليطالى كليتىـ حصؿ ج5855سبتمبر عاـ  51الفشؿ. كفى 

 لمتدخؿ العسكرل "Victor Emmanuelفيكتكر عمانكيؿ "مكافقة الممؾ اإليطالى 
دل "أرسؿ كزير الخارجية اإليطالى  ,مف العاـ نفسو ,سبتمبر 51. كفى كاحتالؿ ليبيا
ئـ بأعماؿ السفارة اإليطالية فى القا "De Martinoدل مارتينك"إلى  "ساف جكليانك

اإلنذار اإليطالى, لتقديمو إلى الباب العالى , كبعده بساعات قميمة تـ نص  :ستنبكؿا
مف  ,, كلـ يأت منتصؼ أكتكبرس الغرب مف قبؿ اإليطالييفاالحتالؿ الفعمى لكالية طرابم

 حتى كانت كؿ أرجاء الكالية قد خضعت بالكامؿ لمسيادة اإليطالية . ,العاـ ذاتو
 : تــــــخامت

النشاط االقتصادل لمصرؼ  نستنتج بأف أفيمكف  :عرض السابؽمف خالؿ ال
قد فشمت فى نياية  ,كالية طرابمس الغربكسياسة التغمغؿ السممى اإليطالى فى  ,ركما

 الحتالؿ تمؾ الكالية . ؛مما نتج عنو التدخؿ العسكرل اإليطالى المباشر ,المطاؼ
إلى فشؿ مصرؼ  ,المطاؼنياية فى  ,كضح األسباب الرئيسية التى أدتن أف كيمكف

 فى النقاط اآلتية :  ,كالية طرابمس الغربركما فى سياسة التغمغؿ السممى اإليطالى فى 
بعد أف كقعت أراضى أشقائو فى  ,يقظة الشعب الميبى كانتباىو لألخطار المحدقة بو -5

 الجزائر كتكنس كمصر فى قبضة االستعمار األكركبى .
براىيـ أدىـ باشا ,رجب باشا :المخمصيف أمثاؿ فالعثمانييمكقؼ بعض الكالة  -5  ,كا 

استجابة لمضغكط كالمطالب  ,المذيف تصديا بكؿ قكة لألطماع اإليطالية كعرقمكىا
 الشعبية بتمؾ الكالية .

  بإيجاد  ,اتجاه السياسة العثمانية لخمؽ صراع مضاد لممصالح اإليطالية فى ليبيا -5
 تشجيعيـ ك كمف أمثمة ذلؾ  ,اإليطالى منافسيف كمزاحميف لمنفكذ االقتصادل

 األلمانية . لممشركعات االقتصادية
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عف نكاياىا مف خالؿ  جعمتيا تعمف التى ؛يطاليةإلا ضحالة التجربة االستعمارية -4
كالمكقؼ السياسى الكاضح  ,كالبيانات كالخطب كمقاالت الصحؼالتصريحات 

 . ك ما أشرنا إليو بعاليوعمى نح ,كالمكشكؼ الذل التزمو مصرؼ ركما فى ليبيا
فى استغالؿ  أسيـأف مصرؼ ركما قد  :أيضا اتضح مف خالؿ العرض السابؽ

 ,لقبكؿ فكرة الغزك يطالىفى تييئة الرأل العاـ اإل  ,األخرلككسائؿ اإلعالـ  ,الصحافة
مف خالؿ استغالؿ المشاكؿ التى زعـ مصرؼ ركما أنيا كانت معكقا لنشاطو 

عمى كشؾ اإلنييار  طرابمس الغربسات اإليطالية العاممة فى كأف المؤس ,االقتصادل
كمنيا مصرؼ ركما. كبدكرىا أكعزت تمؾ الصحؼ بأف الحرب سكؼ ترفع الظمـ 

الصحافة فى أف تمؾ , كبذلؾ نجحت تمؾ الكاليةيطالييف المقيميف فى ضطياد عف اإلكاال
تخاذ امف أجؿ  ,يةتشكؿ عنصر ضغط عمى صناع القرار السياسى  فى الحككمة اإليطال

 . لكالية طرابمس الغربقرار بالغزك العسكرل اإليطالى 
 كؿ عمى دعـ الفاتيكاف المالىأف الحككمة اإليطالية قد نجحت فى الحص :إضافة إلى

 ,لذلؾ كاف المصرؼ ييتـ بتنفيذ رغبات الفاتيكاف منذ تأسيسو عمى نحك ما أشرنا إليو,  ,لممصرؼ
المزمع القياـ بيا الحممة اإليطالية كما أف  .عرض لياتلفادحة التى كاف يرغـ الخسائر االقتصادية اب

كتضعؼ مف مكانة  ,فريقياإالكاثكليكى فى شماؿ دعـ النفكذ تس ؛الغرب عمى  كالية طرابمس
 فى تييئة الرأل العاـ اإليطالى ,كبنشاط مكثؼعمميا  ,الفاتيكاف أسيـ. كعمى ىذا النحك اإلسالـ

تعيد أمجاد الحضارة الركمانية  كالتى يتكقع ليا أف ,اإليطالية المزمع القيـا بيا بمدل أىمية الحممة
 فريقى .ألمجادىا فى الشماؿ اإلإعادة المسيحية  ككذلؾ ,القديمة فى تمؾ المناطؽ

 :ىوامش الدراست
                                                           

( يطمؽ كثيركف مف الباحثيف عمى ىذا السمطاف صفة القانكنى فيسمى بسميماف القانكنى . كلكف كممة المشرع  5
ألف ىذا السمطاف كاف يتمتع بمكىبة عظيمة فى كضع التشريعات ,  ,أكثر دقة مف حيث الصياغة المفظية

 ,كال  كبيرة إال تعرضت ليا فمـ تكف تشريعاتو تغادر صغيرة ,كالتعرض ألدؽ التفاصيؿ عند كضع أل تشريع
يتضح ذلؾ مف تقسيـ السمطات فى  ,المشرع كالقانكنى :كما أف ىناؾ فرقان بيف المفظيف ,فجاءت جامعة مانعة

الدكلة العثمانية إلى ثالث ىيئات, السمطة التشريعية, السمطة القضائية, السمطة التنفيذية, كيمكح أف أحد 
كطبقان لمتقميد  ,القانكنى عمى سميماف. كجاء الباحثكف بعد ذلؾ  - حيصدكف تم -الباحثيف القدامى قد أطمؽ 

كالتصقت بو ىذه التسمية, كما التصقت فى أذىاف األجياؿ المتعاقبة,  ,فأطمقكا عميو سميماف القانكنى ,األعمى
المشرع.  :ىىفقد كانت تطمؽ الصفة الصحيحة عمى سميماف ك  ,اإلنجميزية كالفرنسية منيا ,أما المراجع األجنبية

عبد العزيز محمد الشناكل: الدكلة العثمانية دكلة إسالمية مفترل عمييا, الجزء األكؿ, مكتبة األنجمك المصرية, 
 .44ص ـ.5831القاىرة, مطبعة جامعة القاىرة, سنة 
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ك المصرية, القاىرة, مطبعة ( عبد العزيز الشناكل : الدكلة العثمانية دكلة إسالمية مفترل عمييا , الجزء الثانى مكتبة األنجم 5

كما بعدىا. صالح أحمد ىريدل عمى: دراسات فى تاريخ العرب الحديث,  851ـ .  ص5831جامعة القاىرة, سنة
  كما بعدىا. 43ـ. ص5111- 5888سنة  الناشر  دار الكفاء  لدنيا الطباعة  كالنشر كالتكزيع, الطبعة األكلى,

كلعؿ  ,لمدكلة العثمانية عدـ اإلبقاء عمى الكالة  لمدة طكيمة  فى حكـ الكالية كاف مف بيف مظاىر السياسة العامة 5)  
ذلؾ يعكد إلى عدـ إتاحة  الفرصة  أمـا ىؤالء الكالة  لكى الينفصمكا عف الدكلة العثمانية . كقد طبقت ىذه 

ية طرابمس الغرب, بعد خاصة بعد رجكع السيادة العثمانية الكاممة عمى كالك  ,السياسة  عمى كالية طرابمس الغرب
ـ". كعمى أثر 5351 -5155فى الفترة مف  " ,أف حكمتيا األسرة القرمانمية مايقرب مف قرف كربع قرف مف الزماف

فيما يسمى تاريخيا  ,عمى حكـ تمؾ الكالية الكالة تتابع ـ,5351عـا  ,نتياء حكـ تمؾ األسرة لكالية طرابمس الغربا
ستنبكؿ ككاف سالطيف آؿ عثماف يرسمكف اصبحت تمؾ الكالية تحكـ مباشرة مف بالعيد العثمانى الثانى, حيث أ

الكالة إلى كالية طرابمس الغرب بفرماف عثمانى. كقد تناكب عمى حكـ كالية طرابمس الغرب منذ ذلؾ العيد فى الفترة 
, فيما عدا حكـ كاؿ ـ ثالثة كثالثكف كاليا تفاكتت مدة كالياتيـ  مف عـا إلى أربعة أعكـا 5855 -5351مابيف 

ـ . لممزيد انظر: أبكبكر ساـل 5381إلى  5335كاحد  كىك أحمد راسـ باشا  الذل بقى فى حكـ الكالية مف عـا 
ـ رسالة ماجستير 5855-5855التركية  -الميدل الشيبانى :  أثر جياد الميبييف فى تطكر العالقات العربية 

سبيا, الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى, سنة  أجيزت  بقسـ التاريخ , كمية اآلداب,  جامعة
كعالقاتيا  ,كحكميا لميبيا تحت السيادة العثمانية ,كعف تاريخ األسرة القرمانمية   .15ـ, ص5113

بالقكل األكركبية انظر: عمر عبد العزيز محمد عثماف: عالقات ليبيا  بالدكؿ األكركبية فى عيد 
أجيزت بقسـ التاريخ, كمية اآلداب, غير منشكرة, "  رسالة دكتكراة 5351-5155نمية "األسرة القرما

 كما بعدىا. 518ص  .ـ5811جامعة القاىرة, سنة 
 -( شكقى عطاهلل الجمؿ: المغرب العربى الكبير  مف الفتح اإلسالمى إلى الكقت الحاضر )ليبيا 4

مصرل لمتكزيع كالمطبكعات, حدائؽ , المكتب ال(المغرب األقصى "مراكش" -الجزائر -تكنس
 .513ـ ص5881الزيتكف, الطبعة الثانية, سنة 

ممكا عمى إيطاليا    Victor Emmanuelكنكدل  بالممؾ  فيكتكر عمانكيؿ  "بيدمنت"( كانت إيطاليا قد تكحدت تحت تاج  1
إال فيما بعد, فـم تكتمؿ الكحدة  كـل تضـ البندقية كركما ليذه المممكة اإليطالية  ـ,5315المكحدة  فى فبراير عـا 

فريقيا كاستعمارىا الناشر مكتبة األنجمك إـ. لممزيد انظر: شكقى عطاهلل الجمؿ: تاريخ كشؼ 5315اإليطالية إال عـا 
اإليطالى كمكقؼ  عبد المكلى صالح الحرير: التمييد لمغزك كمابعدىا, 515ص ـ,5831المصرية, الطبعة الثانية, سنة

ـ, مجمكعة مف األساتذة كالباحثيف,  الجزء الثانى, 5845 -5855كدراسات فى التاريخ الميبيىبحكث الميبييف منو, 
إشراؼ د. صالح الديف حسف السكرل, كد. حبيب كداعة الحسناكل, مركز جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى, سمسمة 

 .58ـ,ص5834العظمى, سنة شتراكية الدراسات التاريخية, الجماىيرية العربية الميبية الشعبية اال
فريقيا ككذلؾ لمركابط التاريخية بينيما دافعا قكيا ألف إ( كاف عامؿ القرب الجغرافى الذل ربط إيطاليا بشعكب شماؿ   1

ـ كلكنيا 5335االستعمارل فى تمؾ المنطقة خاصة بعد االحتالؿ الفرنسى لتكنس عـا  تبدأ إيطاليا نشاطيا
 األبعد جغرافيا كاألكثر فقرا, كيمكف لنا أف نجمؿ أسباب ذلؾ فى اآلتى: يقى,اتجيت إلى منطقة الشرؽ االفر 

حدث بعد االحتالؿ الفرنسى لتكنس  أف سارعت الدكلة العثمانية بإرساؿ تعزيزات عسكرية إلى كالية طرابمس الغرب  -أ
 بالدكلة العثمانية . لمدفاع عف كاليتيا فرأت إيطاليا أف تتميؿ إلى أف يأتى الكقت المناسب حتى ال تصطـد
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فريقيا يمقى تأييدان مف  جانب انجمترا التى رأت أف مف مصمحتيا إكاف التكسع اإليطالى فى شرؽ -ب
كبذلؾ يمكف إلنجمترا أف تتخذ إيطاليا حميفان ليا  ,أف تساند إيطاليا كتؤيد نشاطيا فى تمؾ الجيات

را منذ احتالليا لمصر عاـ فى المسألة المصرية حيث كاف الفرنسيكف يضغطكف عمى انجمت
ـ كيطالبكنيا بالجالء أك تحديد تاريخ معيف لذلؾ, كظؿ األمر كذلؾ حتى تـ عقد األتفاؽ 5335

 ـ .5814الكدل بينيما عاـ 
نصحت انجمترا حميفتيا إيطاليا بأال تتعجؿ فى احتالؿ كالية طرابمس الغرب حتى يحيف ليا  -ج

 صاعت إيطاليا لنصيحة حميفتيا انجمترا .الكقت المناسب لتنفيذ مخططيا , كقد ان
رأت انجمترا أف مساندتيا إليطاليا فى شرؽ أفريقيا يمكف أف يككف درعان لمقاكمة تكسع حككمة   -د

 الدراكيش فى السكداف .
فى ذلؾ الكقت بالقكة الكافية لمكاجية التنافس االستعمارل بيف  ,القكة العسكرية اإليطالية لـ تكف -ق

فريقى. كمف ىنا لجأت بيرتيف )انجمترا كفرنسا(. كالمنافسة بينيما فى الشماؿ اإلالقكتيف الك
إيطاليا إلى تككيف مستعمرات إيطالية فى الشرؽ األفريقى البعيد عف الطمكحات االستعمارية 
لكؿ مف انجمترا كفرنسا . انظر: شكقى عطاهلل الجمؿ : المغرب العربى الكبير المرجع 

 , 511-518السابؽ,ص
, عبداهلل 514-515فريقيا كاستعمارىا المرجع السابؽ, ص إشكقى عطاهلل الجمؿ: تاريخ كشؼ      

عبد الرازؽ إبراىيـ, شكقى عطاهلل الجمؿ: تاريخ أفريقيا الحديث كالمعاصر, دار الثقافة لمنشر 
 .583ـ, ص 5881كالتكزيع, الطبعة األكلى, سنة 

يجكميـ الساحؽ أف يقتمكا مف اإليطالييف  ستة آالؼ  كيأسركا ( أستطاع اإلثيكبيكف فى ىذه المعركة  ب 1
ستكلى اإلثيكبيكف عمى جميع قطع المدفعية اإليطالية, امثميـ , كما قتؿ كأسر أغمب قكاد الحممة  ك 

فكانت ىزيمة مف أبشع اليزائـ التى منيت بيا أمة فى القرف التاسع عشر. كلممزيد مف التفاصيؿ عف 
 518فريقيا كاستعمارىا المرجع السابؽ, ص إكقى عطاهلل الجمؿ: تاريخ كشؼ معركة عدكة انظر: ش

كما بعدىا, عبداهلل عبد الرازؽ إبراىيـ , شكقى عطاهلل الجمؿ: تاريخ أفريقيا الحديث كالمعاصر , 
 كمابعدىا.  511المرجع السابؽ, ص 

تعمرة إيطالية ليا فى الشماؿ رأت إيطاليا فى كالية طرابمس الغرب المنطقة المناسبة  لتككيف مس ( 3
فريقى, ككانت ىناؾ عدة عكامؿ قد دفعت إيطاليا إلختيار كالية فريقى بعد فشميا فى الشرؽ اإلاإل

 طرابمس الغرب كمستعمرة إيطالية فى الشماؿ اإلفريقى كىى كما يمى:
المطمة عمى  كانت كالية طرابمس الغرب ىى المنطقة غير المستعمرة المتبقية مف شماؿ إفريقيا  -ا

 . ع حيث يربط بينيما البحر المتكسطالبحر المتكسط كالذل تكاد إيطاليا تالمسو فى بعض المكاق
كانت إيطاليا ترل فى كالية طرابمس الغرب أنو المكاف الذل يمكف أف تشكؿ منو فى المستقبؿ  -ب

 رأس حربة لتكسعات إيطالية فى المستقبؿ .
 , فمقد كانت كالية اـ لميجرة كالعمؿ لإليطالييفالمجاؿ الحيكل اليرأت إيطاليا فى كالية طرابمس  -ج

 طرابمس كالشماؿ اإلفريقى فى ىذا المجاؿ أنسب كأفضؿ مف الشرؽ األفريقى .  
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كاف لمعامؿ التاريخى أثره فى تكجيو النشاط االستعمارل اإليطالى ناحية كالية طرابمس الغرب  -د  
, ـ كرثة اإلمبراطكرية الركمانيةطاليكف يعتبركف أنفسيكاف اإلي –فكما سبؽ أف أكضحنا  –

, يد, كاف فى نظرىا كضعان طبيعيان فإتجاه إيطاليا إلى الشماؿ األفريقى كطرابمس الغرب بالتحد
 الجمؿ: شكقى عطاهلل. انظر:اإلمبراطكرية الركمانية القديمة حيث كانكا يعتبركنيا مف أىـ أجزاء
, شكقى عطاهلل . عبداهلل عبد الرازؽ إبراىيـ515, ص السابؽالمغرب العربى الكبير, المرجع 

 . 553-551الجمؿ : تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر , المرجع السابؽ, ص 
ية :  األطماع االستعمارية اإليطالية فى كالية طرابمس الغرب كبرقة العثمانسالـ عبداهلل عمر الزنانى (  8

, بحكث كالدراسات العربية, القاىرةرة ,أجيزت بمعيد الغير منشك  ـ, رسالة ماجستير5335-5855
 .  41 , صـ5881سنة 

كمما يجب مالحظتو أف اىتماـ اإليطالييف  بإقامة مستعمرات  , انصب فى المقاـ األكؿ عمى تكنس  أكال 
قتصادية ثـ طرابمس الغرب " ليبيا"  ثانيا , السيما كأف  قرب تكنس مف إيطاليا, قد أدل  إلى كجكد عالقات ا

كسياسية ىامة  فى العصكر القديمة  بيف ىذا الجزء مف شماؿ إفريقيا  الذل كاف يطمؽ عميو قرطاجنة  كبيف 
يطاليا  يؤثر فى اآلخر كيتأثر بو . إال  أف تعجيؿ  إيطاليا , كمنذ ذلؾ الكقت  أخذ كؿ مف شماؿ أفريقيا كا 

نظارىا  إلى القطر المجاكر لتكنس فى الشماؿ ـ  قد جعؿ إيطاليا تتجو بأ5335فرنسا باحتالؿ تكنس عاـ 
اإلفريقى " كالية طرابمس الغرب"  خاصة  كأنيا كانت كانت خاضعة لمدكلة العثمانية , كلـ تكف قد خضعت 
بعد ألية مف القكل االستعمارية الكبرل . كلـ يتبؽ أماـ إيطاليا إلحتالليا سكل  تكفيؽ أكضاعيا مع ىذه 

كالية دكف حدكث تصادـ مع تمؾ القكل االستعمارية الكبرل . لممزيد انظر : رأفت  القكل , لتنفرد بتمؾ ال
غنيمى الشيخ :  العرب فى التاريخ المعاصر ,  عيف لمدراسات  كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية , الطبعة 

 كمابعدىا.415ـ , ص5113األكلى , سنة 
  .58( عبد المكلى صالح  الحرير :  المرجع السابؽ  ص 51
. مصطفى حامد رحكمة : المقاكمة الميبية التركية ضد الغزك 41(  ساـل عبداهلل عمر الزنانى :  المرجع السابؽ ص 55

  ـ, مركز دراسة جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى , طرابمس , سمسمة 5855أكتكبر -5855اإليطالى أكتكبر 
 . 11 -11ـ . ص5833لشعبية االشتراكية  العظمى, سنة الدراسات التاريخية,  الجماىيرية  العربية  الميبية  ا

ى أكاخر العيد العثمانى " فبيا قبيؿ االحتالؿ اإليطالى أك "طرابمس الغربلي ( أحمد صدقى الدجانى: 55
 . 541-553ـ, ص 5815ـ(,  الطبعة األكلى, القاىرة سنة5855-5335الثانى )

ىجـك االستعمار, الجزء الثالث, دار النيضة العربية, لمطباعة ( جالؿ يحيى: المغرب الكبير, العصكر الحديثة ك  55
. كانت المنتجات اإليطالية تنقؿ إلى كالية طرابمس الغرب عمى بكاخر 151ـ, ص 5835كالنشر, بيركت. سنة 

خطكط المالحة اإليطالية العامة  التى كاف يديرىا  مصرؼ ركما حيث كانت ليا خطكط أسبكعية منتظمة بيف 
كالمراسى الميبية. ككاف ميناء جنكة فى الجنكب اإليطالى أىـ المكانئ اإليطالية كأكثر المكانئ اإليطالية المكانئ 

عالقة بطرابمس الغرب, ككانت البضائع اإليطالية التى تصدر إلى كالية طرابمس الغرب الدقيؽ كالقيكة كالتكابؿ 
كالكرؽ كالمكركنة كالبطاطا كالمكاد الغذائية  كاألسمحة  كالخردكات كالنبيذ كالمصنكعات اليدكية كالحرير كالمنسكجات

كالخشب كالرخـا كاألعشاب الجافة كاألثاث كالصابكف كالثقاب كالزجاج كالعطكر كمكاد طبية ككيماكية كغيرىا. 
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ككانت إيطاليا تستكرد مف كالية طرابمس الغرب الدكاجف كالجمكد غير المصنعة كالحديد الخردة كغيرىا . ككانت 
يطاليا تأتى فى الترتيب بعد انجمترا كفرنسا كمالطة فى مجاؿ التصدير حيث كانت تحتؿ المرتبة الرابعة  فى إ

% مف تصديرىا بالنسبة لمدكؿ األخرل. كالسبب الكامف كراء ذلؾ يرجع إلى  تشابو منتجات 1التجارة العامة بنحك 
كة التجارة  لكالية طرابمس الغرب مع إيطاليا  قد كالية طرابمس الغرب مع منتجات الجنكب اإليطالى, إال أف حر 

ـ لتحتؿ إيطاليا المرتبة الثانية بعد انجمترا لممزيد .انظر: فرانشسكك  ككرك: 5811نمت نمكا ممحكظا بدءا مف عـا 
: خميفة محمد التميسى, المنشأة العامة لمنشر  كالتكزيع كاإلعالف,  طرابمس, ليبيا أثناء العيد العثمانى, تعريب كتقدـي

, تيسير بف 31-15ـ ص 5834الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى, الطبعة الثانية, سنة 
مكسى: المجتمع العربى الميبى فى العيد العثمانى, دراسة تاريخية اجتماعية, الدار العربية لمكتاب, الجماىيرية 

 .585ـ ص 5833لطبعة األكلى, سنة العربية الميبية  الشعبية االشتراكية  العظمى, ا
كبالتحديد إلى فترة ما  ,( يرجع تكاجد الجالية اإليطالية فى ليبيا إلى فترات تاريخية بعيدة تعكد إلى العصكر الكسطى 54

جنكة كالبندقية كنابكلى, كمف دكف  :أسماه البعض بعيد التجارة الكبرل بيف كالية طرابمس الغرب كالمدف اإليطالية
كاف مف أسبابو القرب الجغرافى بيف كالية  ,فى كالية طرابمس الغرب ,ذا التكاجد المبكر لمجالية اإليطاليةشؾ فإف ى

يطاليا, كالدكر الميـ الذل لعبو البحر المتكسط باعتباره كسيمة كصؿ بيف مكانئ البمديف المكجكدة  طرابمس الغرب كا 
ىمية العالقات التى كانت لكالية طرابمس الغرب مع عمى ساحميو الشمالى كالجنكبى. كالسبب اآلخر يكمف فى أ

فريقى, جعؿ فريقية, كبخاصة فى المجاؿ التجارل,  ذلؾ أف مكقع ليبيا  الجغرافى الممتاز فى الشماؿ اإلالبمداف اإل
, فريقيا عمى العاـل األكركبى كبالعكس, مما سيؿ حركة التبادؿ التجارل بيف القارتيفإمنيا بكابة ميمة تطؿ منيا 

كتصريؼ المنتجات اإليطالية إلى كالية طرابمس الغرب, مما جعؿ مف ىذه الكالية منطقة جذب  لمجالية اإليطالية, 
كما أف الفقراء كالجكعى كالعاطميف عف العمؿ فى إيطاليا قدمك إلى كالية طرابمس الغرب كىـ يركف فييا مأكل ليـ 

ـ. كما أف تمت الكحدة اإلي ـ  حتى فتحت إيطاليا قنصمية ليا بمدينة 5315طالية عـا كحال لمشاكميـ كمعاناتي
كلحماية مصالح أفراد الجالية اإليطالية. كبحسب تعداد النفكس الذل  طرابمس؛  لتتكلى رعاية الشئكف اإليطالية,

 555إيطاليا,  منيـ  551ـ( كاف بطرابمس حكالى 5815-5388أجرل فى زمف الكالى العثمانى  حافظ باشا, )
ـ  فى 5814مف الذككر. أما تعداد عـا  1مف اإلناث, كفى مدينة الخمس كاف يكجد ىناؾ  554كر كمف الذك

 " Medanaـ"  فقد بمغ بحسب تقرير القنصؿ اإليطالى المسيك ميدانا 5813 -5814عيد كالية رجب باشا "
ية إبراىـي ـ فى عيد كال5855نسمة. كقد زاد ىذا العدد حتى كصؿ فى عـا  151ـ"  حكالى 5815-5811

فى مصراتة   1فى الخمس  ك 55بطرابمس  ك 311نسمة منيـ  851ـ" إلى قرابة 5855 -5818أدىـ باشا" 
 Bernabiنسمة بينيـ نائب القنصؿ اإليطالى برنابى     511فى برقة  أما فى بنغازل ,  فقد كاف عددىـ  55ك

e   كانت الجالية اإليطالية فى كالية طربمس الغرب الذل كاف يرعى شئؤف كمصالح إيطاليا كرعاياىا ببنغازل .  ك
مف أكثر الجاليات نشاطا فى مزاكلة األنشطة التجارية كاالقتصادية بصفة عامة  إذ أنيا امتمكت العديد مف 
المؤسسات التجارية كاالقتصادية , كسيطر أفرادىا عمى الحركة التجارية فى البالد كعمى األشغاؿ العامة  كالميف 

ختمفة , كبخاصة فى مدينة طرابمس .  لممزيد انظر:  جالؿ يحيى: المغرب الكبير , الجزء الثالث , كالحرؼ الم
,راقى محمد عبد  55-55كما بعدىا,  فرانشسكك  ككرك: المرجع السابؽ ,   ص  151المرجع السابؽ , ص  

أجيزت بقسـ غير منشكرة ـ , رسالة دكتكراة 5855 -5351المصالح األكركبية فى ليبيا : عبد القادرالكرـي 
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 عمر محـر أحمد عبد الرحمف:كما بعدىا,  551ص ـ,5155التاريخ , كمية اآلداب , جامعة عيف شمس, سنة 
أجيزت بقسـ  ,فريقى, رسالة دكتكراة غير منشكرةجرازيانى كدكره فى مد نفكذ إيطاليا االستعمارل فى ليبيا كالقرف اإل

 كما بعدىا.55, ص  ـ5881فريقية, جامعة القاىرة, سنة التاريخ , معيد البحكث كالدراسات اإل
  ,"التغمغؿ السممى" مصطمح سياسى دخؿ القامكس السياسى  فى أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف51)  

كىك أصطالح قصد بو كاضعكه مف رجاالت االستعمار ذلؾ المجيكد الذل تبذلو  الدكلة االستعمارية كمكاطنكىا  
القطر المراد استعماره, عف طريؽ خمؽ شبكة مف المبادرات كالمصالح االقتصادية التى تساعد عمى فى 

االمتصاص كاالبتالع التدريجى الخفى لمبالد المراد استعمارىا, كالعمؿ عمى ضميا دكف إطالؽ رصاصة كاحدة.  
ىك الميندس الفعمى  ـ(5818 -5815كزير الخارجية اإليطالى )كيعتبر بعض المؤرخيف  بأف تكماس تيتكنى 
تكلى رئاسة  - "فرانشسكك كرسبى"ـ. بينما يرل البعض أف 5811ليذه السياسة  التى كاف قد خطط ليا منذ عـا 

كاف قد بدأ  فعال فى اختراؽ سممى فى  -5381 -5385كالثانية  5385-5331الكزارة اإليطالية مرتيف األكلى 
شيدت فترة كزارتو األكلى  بداية تنفيذه عمى شكؿ اتفاقيات أقاميا  ـ حيث5381كالية طرابمس الغرب  منذ عـا 

مع بعض األعياف  كالزعماء المحمييف بيدؼ الحصكؿ عمى نفكذ سياسى  فى األكساط الشعبية  فى كالية 
فرانسيسكك طرابمس الغرب, كفى كزارتو الثانية  كاف قد حرض بالفعؿ عمى احتالؿ كالية طرابمس الغرب. انظر 

ـ 5813ـ , تعريب كىبى البكرل, الدار العربية لمكتاب, تكنس, سنة 5855-5855يرل: الحرب الميبية مالج
 .11,  مصطفى حامد رحكمة: المرجع السابؽ, ص 55-51ص

  . 551أحمد صدقى الدجانى: المرجع السابؽ, ص  51)
, ية لمغزك اإليطالى لميبياكالعسكر , الخفايا الدبمكماسية لكريـ الكافى: الطريؽ إلى لكزافمحمد عبد ا ( 51

, عمر محـر أحمد عبد 41, ص ـ5811الفرجانى لمنشر, طرابمس, الطبعة األكلى, سنة دار 
 .54الرحمف: المرجع السابؽ ص 

(. كثيقة غير منشكرة, طرابمس, 555ـ( كثيقة رقـ )5855 -5335( كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث, الكثائؽ العثمانية, ) 53
لمدراسات التاريخية, شعبة الكثائؽ العثمانية. ككالة إلدارة فرع مصرؼ ركما فى طرابمس بتاريخ  مركز جياد الميبييف

 . 51ـ, عبد المكلى صالح  الحرير:  المرجع السابؽ ص 5811مايك سنة  51
, كثائؽ غير منشكرة, طرابمس .ـ(5855 -5335(  كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث, الكثائؽ العثمانية, ) 58

ككالة إلدارة  مؤسسة مصرفية فى . العثمانية , شعبة الكثائؽالميبييف لمدراسات التاريخيةاد مركز جي
انظر النص المعرب ـ .  كذلؾ : 5811يكنيك سنة  5( بتاريخ 555طرابمس كبنغازل كثيقة رقـ  )

نية لكثائؽ العثما, امصرؼ ركما فى : عبد السالـ أدىـ: كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث لقرار مجمس إدارة
المرجع , عبد المكلى صالح  الحرير: 581 -581ـ( ص 5814ـ, )بيركت 5855 -5335

  .11-11, مصطفى حامد رحكمة : المرجع السابؽ, ص 51السابؽ ص 
. أحمد صدقى الدجانى: 515( شكقى عطاهلل الجمؿ: المغرب العربى الكبير المرجع السابؽ, ص 51

 .541المرجع السابؽ, ص
 . 41الكافى: المرجع السابؽ, ص  ( محمد عبد الكريـ 55
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دراسة فى التاريخ  ـ,5845 -5855( مصطفى عيسى الصادؽ: حياة الميبييف تحت االحتالؿ اإليطالى, 55

االجتماعى, رسالة ماجستير غير منشكرة, أجيزت بقسـ التاريخ, معيد البحكث كالدراسات األفريقية, جامعة القاىرة, 
 .51ح  الحرير: المرجع السابؽ ص , عبد المكلى صال41بدكف تاريخ, ص

 ـ اسـ "المطبعة5818ـ ككانت تقع بشارع جامع محمكد كاتخذت فى سنة 5813أنشئت عاـ 55) 
ككانت أكؿ مطبعة تدخؿ الحركؼ الالتينية إلى كالية طرابمس الغرب, كقد العالمية لصاحبيا أربيب" 

  Giornale Di Tripoli" ل تريبكلىطبعت ىذه المطبعة أكؿ جريدة  إيطالية  بالكالية "جكرنالى د
  .553انظر: فرانشسكك ككرك: المرجع السابؽ ص

  مطبعة فنكف الطباعة   . 151جالؿ يحيى: المغرب الكبير , الجزء الثالث , المرجع السابؽ , ص ( 54
Tipografia Arti Grafiche   اليا ـ , ككاف مقرىا قرب ميداف بنؾ ركما " الميداف الكاقع ح5818أسست سنة

 .   558قرب مدرسة عثماف باشا بباب البحر" انظر : فرانشسكك ككرك : المرجع السابؽ ص 
ككانت تصدر يكمى السبت   Zanassi  كانت ىذه الجريدة  تصدر بالمغة اإليطالية , كمديرىا البركفسكر زاناسى ( 51

كتكقفت عف الصدكر  فى سنة ـ , 5818يناير سنة  3كاألربعاء مف كؿ أسبكع , كقد صدر عددىا األكؿ  فى 
  .551ـ . لممزيد انظر : فرانشسكك ككرك : المرجع السابؽ ص 5855

ـ ككانت تصدر يكمى السبت كاألربعاء, ككانت  تطبع فى 5818ديسمبر  سنة 55( طبع العدد األكؿ منيا  فى 51
ة مرات, كتكقفت نيائيا سنة كتحرر بالمغة اإليطالية. تعطمت عف الصدكر عد المطبعة العالمية لصاحبيا أربيب,

ـ,عقب دخكؿ القكات اإليطالية طرابمس, ككانت جريدة سياسية إخبارية ترعى المصالح اإليطالية  فى 5855
 .555ظؿ السيادة العثمانية لممزيد انظر: فرانشسكك ككرك: المرجع السابؽ ص 

ـ, رسالة دكتكراة  5815-5334لميبية ( أركيعى محمد عمى قناكل: بشير السعداكل كدكره فى الحركة الكطنية ا 51
., رأفت غنيمى 51ـ, ص 5155غير منشكرة , أجيزت بقسـ التاريخ, بكمية اآلداب, جامعة عيف شمس, سنة 

الشيخ: تاريخ التعمـي فى ليبيا , رسالة دكتكراة غير منشكرة, أجيزت بقسـ التاريخ, كمية اآلداب, جامعة القاىرة, 
مف التفاصيؿ عف الصحافة بكالية طرابمس الغرب  أثناء العيد العثمانى  . كلممزيد554ـ, ص 5815سنة 

 . 555-551انظر : فرانشسكك ككرك: المرجع السابؽ ص 
. عبد المكلى صالح  الحرير: 554ص  , المرجع السابؽ,( رأفت غنيمى الشيخ: تاريخ التعميـ فى ليبيا53

 -.  كذلؾ انظر :51المرجع السابؽ ص 
  Eugene Stanley: War and Private Investor, (N.Y.1967) P.62. 

كمما ىك جدير بالذكر أف العممة  الرسمية التى كانت سائدة فى تمؾ الفترة بكالية طرابمس الغرب ىى الميرة        
العثمانية,   ككانت كحدتيا األساسية تعرؼ بالقرش الفضى , كتتدرج مضاعفاتو النقدية كأجزاؤه عمى النحك 

المجيدل   -5قرشا  11نصؼ الميرة الذىبية كقيمتيا   -5قرش  511الميرة الذىبية العثمانية قيمتيا  -5 التالى :
البشميؾ كيساكل  -1نصؼ المجيدل  كيساكل عشرة قركش  -4قرشا   51عممة فضية  قيمتو الرسمية 

 -3الفضة نصؼ القرش  كىك مف  -1المتميؾ ربع القرش , كيصؾ مف معدف البرنز  -1خمسة قركش   
بارة, كىى نحاسية, كما كانت ىناؾ عمالت غير  41أل  أف كؿ قرش يساكل  ,مف القرش41/5البارة تساكل 

ككصؿ سعره إلى الضعؼ أل أف   عثمانية , كىى القرش الطرابمسى كقيمتو أعمى مف قيمة القرش العثمانى
نقكد كالعمالت المتداكلة فى كالية طرابمس قرشيف عثمانييف يعادالف قرشا طرابمسيا. لممزيد مف التفاصيؿ عف  ال
 .513-515الغرب خالؿ تمؾ الفترة انظر: تيسير بف مكسى: المرجع السابؽ, ص 
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 .55( عمر محـر أحمد عبد الرحمف : المرجع السابؽ,  ص  58

 .11راقى محمد عبد الكريـ عبد القادر: المرجع السابؽ , ص  51) 
., فرانسيس ماككال : حرب إيطاليا مف أجؿ 51-54جع السابؽ , ص عمر محـر أحمد عبد الرحمف: المر ( 55  

., 11ـ,  ص 5885الصحراء , ترجمة  عبد المكلى صالح الحرير , طرابمس , مركز الجياد الميبى , سنة 
ـ  , رسالة ماجستير غير 5845-5855السياسة االقتصادية  اإليطالية فى ليبيا مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل: 

  .51ص ـ, 5111أجيزت  بقسـ التاريخ , معيد البحكث كالدراسات األفريقية, جامعة القاىرة , سنة منشكرة , 
 . 55,  عبد المكلى صالح  الحرير :  المرجع السابؽ ص 541أحمد صدقى الدجانى : المرجع السابؽ, ص 

    .Eugene Stanley: op.cit.p.   68كذلؾ : انظر: 
  .58:  المرجع السابؽ ص عبد المكلى صالح  الحرير(  32
    ,  أحمد صدقى الدجانى : المرجع  41( مصطفى عيسى  الصادؽ : المرجع السابؽ , ص  55

 . 51-58عبد المكلى صالح  الحرير :  المرجع السابؽ ص .541السابؽ, ص       
 55( عبد المكلى صالح  الحرير :  المرجع السابؽ ص  54

ـ , كما أسس مكتب لمبريد اإليطالى فى 5315بمدينة طرابمس عاـ أنشئ مكتب البريد اإليطالى   51) 
ـ  , ككاف المكتباف يقعاف فى النقاط الرئيسية مف المدينتيف, ككانت الخدمة 5811بنغازل سنة 

قباال مف األىالى  بالنظر ل , ما تميزت بو مف دقة فى المكاعيدالتى  يكفرىا المكتباف تمقى إعجابا كا 
  .11: المرجع السابؽ ص ممزيد انظر : فرانشسكك ككركل   كالتزاـ فى العمؿ .

المقرحى, مراجعة  عقيؿ , تعريب ميالد ـ5855-5855غزك اإليطالى لميبيا أكركبا كال كليـ أسكيك:51)   
-, سمسمة الدراسات المترجمة اد الميبييف  ضد الغزك اإليطالىدراسات جي البربار, منشكرات مركز

                                              .45ص  ـ.5833طرابمس سنة  -54
 . 41محمد عبد الكريـ الكافى : المرجع السابؽ , ص  (  51
كدفنيا فى ليبيا"  الجزء  عسر كالدتيابريالية  كالفاشية اإليطاليتيف ":  مخاض األم( محمكد العرفاكل 53

 ,  ات التاريخية,  طرابمس, ليبيالمدراس,  منشكرات مركز جياد الميبييف  األكؿ,  تعريب عمر الطاىر
 . 58, فرانسيسكك مالجيرل : المرجع السابؽ, ص  588-583ـ ,  ص 5885سنة 

بييف ضد الغزك , مركز دراسة جياد المي( صالح الديف السكرل: ليبيا كالغزك الثقافى اإليطالى 58
 . 551ـ  , ص 5833, سنة اإليطالى,  طرابمس

ريطانية بكالية طرابمس الغرب عف حالة الجفاؼ كتدىكر األكضاع االقتصادية بصفة عامة (  تقرير لمقنصمية الب 41
, عقيؿ  51ـ  نقال عف  مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل:  المرجع السابؽ,  ص 5811بكالية طرابمس الغرب عـا 

 .511ـ  , ص 5881محمد البربار: دراسات فى تاريخ ليبيا الحديث, طرابمس,  سنة 
ـ, تعريب عمر 5851 -5815اإليطالية مف  -العالقات العربية :) مذكرات( ك فكتى بكرشينارلكارل 45) 

, سنة ياد الميبييف لمدراسات التاريخيةمراجعة عبد الرحمف المحيسنى,طرابمس , مركز ج, ركنىالبا
 . 511ـ, ص 5831
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   لعيد اإليطالى ,  : لمحات عف األكضاع االقتصادية فى ليبيا  أثناء امحمد مصطفى الشركسى (  45

 . 54ـ ,  ص 5811طرابمس, سنة   
 .51-58: المرجع السابؽ ص مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل (  45

 .48 -43, ص صطفى عيسى الصادؽ: المرجع السابؽم 44)  
 . 41, ص محمد عبد الكريـ الكافى: المرجع السابؽ (  41
ـ,  5818رف التاسع عشر حتى عـا نيككالل اليتش بركشيف: تاريخ ليبيا فى نياية الق  ( 41 ـ تعريب عماد حات

 . 533ـ  , ص 5833منشكرات مركز دراسة جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى, طرابمس, سنة 
 .48, ص طفى عيسى الصادؽ: المرجع السابؽمص (  41

ت كاف ىذا المطحف مف أكبر المشركعات التى أنشأىا مصرؼ ركما فى كالية طرابمس الغرب كقدر 43) 
أكياس طف مف القمح  1إلى  1مميكف ليرة إيطالية ,  ككاف يطحف  مف  5تكاليؼ إنشائو بنحك 
 . 45كليـ أسكيك : المرجع السابؽ , ص   يكميا . لممزيد انظر :

 .11-48مصطفى عيسى الصادؽ :  المرجع السابؽ, ص    48)
المنصؼ حافظ البكرل:  الغزك  ., كذلؾ : عبد 51فرانسيسكك مالجيرل :   المرجع السابؽ  , ص  (  11

اإليطالى لميبيا, دراسة فى العالقات الدكلية , رسالة ماجستير  غير منشكرة , أجيزت بكمية 
 .555ـ , ص 5815االقتصاد كالعمـك السياسية ,قسـ العمـك السياسية, جامعة القاىرة, سنة 

جراء حفريات أثرية ,  مما يجدر ذكره أف ميمة ىذه البعثة  كانت فى الظاىر التنقيب عف   معدف الفكسفات  كا 
إلى جانب أعماليا  -لكنيا فى حقيقة األمر كانت ميمتيا الحقيقية ميمة تجسسية حيث اشتغمت تمؾ البعثة أيضا 

بكضع المصكرات  كالخرائط الجغرافية  التى كانت الزمة  لمعمميات العسكرية المزمع القيـا بيا مف  -الظاىرية 
طالية  . تكغمت البعثة  فى داخؿ البالد  فكصمت إلى الخمس  كلفت كجكدىا أنظار القادة قبؿ الحككمة اإلي

الكطنييف  كمتصرؼ المدينة الدكتكر رشيد بؾ ,  فيؤالء قد فطنكا إلى أغراضيا الحقيقية  , كفى خداعيـ  
.كبرز فى  Sforzaزا  كحدثت مكاجية صريحة  بيف الزعماء الكطنييف  كبيف أفراد تمؾ البعثة كعمى رأسيـ سفكر 

تمؾ األثناء الزعـي الكطنى بشير السعداكل  الذل أجرل مقابمة مع سفكرزا  كنبيو إلى أف أىؿ البالد  يعرفكف 
البكاعث الحقيقية  الكامنة كراء نشاط تمؾ البعثة ,  حتى ـت أسرىـ مف طرؼ قكات المجاىديف الميبييف كبقكا فى 

ـ  بعد تكقيع معاىدة" أكشى لكزاف "  بيف الدكلة العثمانية 5855ر سنة األسر  حتى أطمؽ سراحيـ  فى نكفمب
يطاليا. لممزيد انظر: زاىية قدكرة : تاريخ العرب الحديث ,  دار النيضة العربية  لمطباعة كالنشر , بيركت ,  كا 

الدكلة  كمابعدىا. كلممزيد مف التفاصيؿ عف معاىدة " أكشى  لكزاف " المكقعة بيف 458بدكف تاريخ,  ص 
يطاليا كأىـ بنكد تمؾ المعاىدة  انظر : كليـا ببييمر: تاريخ الحرب التركية  سبتمبر سنة 58اإليطالية  -العثمانية كا 

مراجعة   -عبد المكلى صالح الحرير  -ـ  ترجمة عبد القادر مصطفى 5855أكتكبر سنة  53-ـ 5855
الجماىيرية  -51-سمسمة الدراسات المترجمة  -اريخية محمد الطاىر الجرارل , مركز جياد الميبييف لمدراسات الت

.,  محمد عبد الكرـي الكافى:  511-85ـ  . ص 5881العربية الميبية الشعبية االشتراكية  العظمى , سنة 
محمد عمى التركى :  حركة الجياد العربى الميبى فى الفترة مف بداية سنة .555-511صالمرجع السابؽ , 

ـ ,  منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية , سمسمة الدراسات 5851ـ إلى مارس سنة 5854
 .  53-51ـ ص 5111,الجماىيرية العربية  الميبية الشعبية  االشتراكية العظمى, سنة  - 51 -التاريخية 
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بالشأف الميبى  أنريكك أنسباتك كاف يعمؿ فى المخابرات اإليطالية , ككاف بحكـ عممو لديو اىتمامات كاضحة ( 15  
لممزيد : انظر : الياشمى محمد بالخير اليانى : الغزك اإليطالى  كبداية حركة المقاكمة المسمحة, منشكرات 

مكسكعة الجياد الميبيى,  الجماىيرية  , جامعة الفاتح , مركز دراسات جياد الميبييف ضد االحتالؿ اإليطالى
 .   51ـ  , ص 5831ى, سنة العربية  الميبية  الشعبية  االشتراكية العظم

,  تعريب عمر الباركنى, منشكرات مركز دراسة يطاليةاإل -:  العالقات العربيةأنسباتك أنريكك    15)
 . 515ـ , ص  5831, طرابمس , سنة ياد الميبييف ضد الغزك اإليطالىج

التكزيع كاإلعالف  , فرانسيس ماككال: الغزاة , تعريب  عبد الحميد شقمكؼ ,الشركة العامة لمنشر ك   15) 
  . 45-41ـ  , ص 5818طرابمس,  طبعة أكلى  , سنة 

 . 515(  أنريكك أنسباتك  :  المرجع السابؽ , ص   14
 . 81(  نيككالل اليتش بركشيف : المرجع السابؽ, ,  ص   11
 . 545أحمد صدقى الدجانى :  المرجع السابؽ,  ص  (  11
 .55ع السابؽ ,  ص عبد المكلى صالح  الحرير :  المرج (  11
لقادر مصطفى , منطقة طرابمس, تعريب عبد اطاف الزراعى اإليطالى  فى ليبيا جيرل ليف فاكلر :  اإلستي  (  13

مس , منشكرات مركز جياد الميبييف ضد الغزك ,  طرابعبد القادر  المحيشى, مراجعة  عبداهلل إبراىيـ عمى
 .   43ـ ,  ص 5833ة األكلى , سنة  , سمسمة الدراسات المترجمة , الطبعاإليطالى 

 .151جالؿ يحيى: المغرب الكبير, الجزء الثالث , المرجع السابؽ , ص   18 )
 . 531نيككالل اليتش بركشيف :  المرجع السابؽ , ص  (  11
 . 515أنريكك أنسباتك : المرجع السابؽ  , ص  (  15
 .  11(  مصطفى حامد رحكمة :  المرجع السابؽ,  ص  15
 .513,عقيؿ محمد البربار: المرجع السابؽ, ص 151جالؿ يحيى: المغرب الكبير, الجزء الثالث, المرجع السابؽ, ص  (  15
 . 41(  محمد عبد الكريـ الكافى : المرجع السابؽ, ص  14
     محمد مصطفى الشركسى:   ,514, المرجع السابؽ صالمغرب العربى الكبير :عطاهلل الجمؿ شكقى  ( 11

  أركيعى : , كذلؾ51أحمد عبد الرحمف: المرجع السابؽ, ص  , عمر محـر81السابؽ ص المرجع   
 .51المرجع السابؽ , ص  محمد عمى قناكل :   

 .41محمد عبد الكريـ الكافى : المرجع السابؽ ص  (  11
 . 18-13مصطفى حامد رحكمة : المرجع السابؽ , ص   ( 11
 .514الكبير  , المرجع السابؽ , ص شكقى عطاهلل الجمؿ : المغرب العربى  (  13
 .85-31(  محمد مصطفى الشركسى : المرجع السابؽ ,  ص  18
 .11-11مصطفى حامد رحكمة : المرجع السابؽ , ص  (  11
 .514, كارلكفكتى  بكرشيانى: المرجع السابؽ, ص 55مفتاح مجيد الشريؼ عبد اهلل : المرجع السابؽ ص  ( 15
ككاف برتبة  ,ـ5813-5814الفترة مف سنة  , فىى كالية طربمس الغربعيف رجب باشا كاليا عم (  15

كالة العثمانييف معارضة لممشاريع اإليطالية فى ليبيا.انظر: أنتكنى جكزيو ال مشير, كيعتبر مف أشد
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. 513ص ـ.5811بيا خالؿ العيد العثمانى الثانى , دار الفرجانى, طرابمس, سنة : ليكاكيا
 .14رجع السابؽ , ص مصطفى حامد رحكمة : الم

. ككاف يعتبر نفسو زعيما  ـ 5855ـ إلى عـا  5818ة مف عـا  عيف إبراىـي أدىـ  باشا كاليا  عمى ليبيا فى الفتر  (  15
فى نفس الكقت  الذل كاف فيو  كاليا  كقائدا لمحامية  العثمانية فى كالية طرابمس الغرب,  فكاف يعقد  المؤتمرات  

كما . ككاف  يخاطب عكاطؼ يـ فى األمكر الكطنية, كيحذرىـ مف بيع أراضييـ لبنؾ ر كيخاطب األىالى كيناقش
مكف كيقب ف يمتؼ األىالى حكلو كحكؿ حككمتو,كأدل كؿ ذلؾ إلى أاألىالى,  كخاصة  مف الناحية اإلسالمية. 

القصيرة عمى  رة كاليتو. لممزيد مف التفاصيؿ عف أىـ أعماؿ إبراىـي أدىـ باشا فى فتعمى اإلنتظـا فى سمؾ الجندية
 .155-158, الجزء الثالث, المرجع السابؽ , ص كالية طرابمس الغرب. انظر: جالؿ يحيى: المغرب الكبير

 515المرجع السابؽ,  ص المغرب العربى الكبير  , شكقى عطاهلل الجمؿ :    14)
 .15راقى محمد عبد الكريـ  عبد القادر: المرجع السابؽ , ص   (11
مطباعة  , دار الفتح لى طرابمس الغرب, بيركت,  لبنافجياد األبطاؿ فحمد الزاكل: ر أالطاى (  11

 .55ـ , ص  5815,  سنة كالنشر, الطبعة الثالثة 
. أحمد صدقى الدجانى:  المرجع السابؽ , 51: المرجع السابؽ , ص محمد مصطفى الشركسى (  11

 .441 -453ص 
 .55بؽ , ص ( الطاىر أحمد الزاكل :  المرجع السا 13
عزيز سامح : األتراؾ  العثمانيكف فى أفريقيا  الشمالية ,  الطبعة األكلى,  تعريب عبد السالـ أدىـ  (  18

. نتيجة لمكقؼ حقى باشا 555ـ.  ص 5818, دار لبناف لمطباعة كالنشر , بيركت , سنة 
ظيار نكاياه الطيبة تجا ه أنشطة ىذا المتياكف مع نشاطات مصرؼ ركما فى كالية طرابمس كا 

المصرؼ ؛ تكسطت الحككمة اإليطالية لدل الباب العالى لتمعب دكرا كبيرا فى اختيار حقى باشا 
ـ(  كىذا المنصب كاف مف أعمى المناصب فى 5855-5818صدرا أعظـ " رئيس كزراء " ) 

لحاكـ الدكلة العثمانية , حيث إنو يمى السمطاف العثمانى فى األىمية كالمكانة , ككاف بمثابة ا
الفعمى  لمدكلة العثمانية , خاصة فى فترات ضعؼ سالطيف آؿ عثماف . عبد المنصؼ حافظ 

 . 44-45, الطاىر أحمد الزاكل : المرجع السابؽ   , ص 555البكرل : المرجع السابؽ , ص
 .513, عقيؿ محمد البربار: المرجع السابؽ, ص 55مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل : المرجع السابؽ, ص   ( 31
.  صدرت األكامر كالقكانيف الخاصة  511 -514المرجع السابؽ , ص  كارلك فكتى بكرشينارل: (  35

 ـ  . 5815ـ  كجددت فى عاـ 5335بكضع حد لبيع األراضى  فى عاـ 
( كثيقة غير 558رقـ)  ـ  كثيقة5855-5335: الكثائؽ العثمانية كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث (  35

, رسالة مف اريخية , شعبة الكثائؽ العثمانيةز جياد الميبييف  لمدراسات الت, مركبمس, طرامنشكرة
يس  ـ بخصكص تأس5811فبراير سنة  54الكالى العثمانى إلى الديكاف الممكى العثمانى بتاريخ 

 . كفتح فرع  لألمالؾ السمطانية
فى إستنبكؿ ضد السياسة  ـ ,  كتزعمتيا جماعة االتحاد كالترقى 5813قامت ىذه الثكرة فى نياية   (  35

ـ ",  حيث طالبت ىذه الجماعة عبد 5818-5311اإلستبدادية لمسمطاف العثمانى عبد الحميد الثانى " 
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تباع النظـ الديمقراطية فى , كاـ, الذل كضعو مدحت باشا5311ى بإعادة العمؿ بدستكر سنة الحميد الثان
, حيث نجحت فى خمع السمطاف عبد الحميد عف ثكرةى؛ اندلعت تمؾ ال,  فمما رفض عبد الحميد الثانالحكـ

, كبتكلية األخير يبدأ عصر جديد  ـ5818إبريؿ سنة العرش ,  ليتكلى بدال منو السمطاف محمد الخامس فى 
لطبعة , افصكؿ مف تاريخ الدكلة العثمانية :ثمانية, ىك عصر االتحاد كالترقى. أحمد زكريا الشمؽلمدكلة الع
 .35 ـ, ص5111الديف, سنة  طبعة عالءماألكلى, 

, طرابمس,  الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعالف, عمى مصطفى المصراتى:  صحافة ليبيا فى نصؼ قرف (  34
 .15. , مصطفى حامد رحكمة : المرجع السابؽ, ص 555 -518.  ص 5111سنة 

كليتى, األسرار السياسية , جيكليتى: مذكرات جي511 : المرجع السابؽ , صعقيؿ محمد البربار (  31
ـ,  تعريب خميفة محمد, مصراتة, الدار الجماىيرية لمنشر 5855-5855,  لحرب ليبيا كالعسكرية

 .48ص ـ, 5831كالتكزيع,  كاإلعالف,  الطبعة الثالثة, سنة 
طرابمس , مركز جياد باكلك مالثيزل : ليبيا أرض الميعاد , تعريب عبد الرحمف ساـل العجيمى,   الطبعة الثانية ,   (  31

 . 551.,عقيؿ محمد البربار:  المرجع السابؽ  , ص 555ـ , ص  5885الميبييف  عـا 
 .14فرانسيس ماككال : المرجع السابؽ , ص  (  31
 .54-55, مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل : المرجع السابؽ,  ص 11المرجع السابؽ , ص  جيكليتى:   ( 33

ىك السمطاف الخامس كالثالثكف  ـ "5853يكليك 5 -5344نكفمبر  5"  السمطاف محمد الخامس38)   
بعد أخيو السمطاف  ـ 5818إبريؿ سنة  51لى الحكـ فى تك  العثمانية إبف عبد المجيد األكؿ لمدكلة
, رش السمطنة العثمانيةعاما عند تكليو ع11. ككاف عمره ـ "5818-5311الحميد الثانى"  عبد

لسادس  كعمو السمطاف د الخامس  كعبد الحميد الثانى  كمحمد اكىك شقيؽ كؿ مف  السمطاف مرا
بف عبد العزيز األكؿ يكلية  5كفاتو فىعمو السمطاف عبد المجيد الثانى, كظؿ فى الحكـ حتى  كا 

نكفمبر 5ـ حتى 5853يكلية 4خمفو السمطاف محمد السادس " عاما, ك  14ـ  كعمره 5853سنة 
 .اف محمد رشاد أل "مرشد اإلسالـ "الخامس بالسمطكلقد لقب السمطاف محمد ـ " 5855سنة 

 -محمد الخامس " :" السمطاف العثمانى  كيكبيديا انظر: 
Ar. Wikipedia. Org/wik. 

 كما بعدىا .  15مصطفى حامد رحكمة : المرجع السابؽ , ص   (  81
س الغرب,  فإنيا قد عقدت  عدة اتفاقيات  إلى جانب سياسة التغمغؿ االقتصادل  التى اتبعنيا إيطاليا فى كالية طرابم  (  85

, كحتى التصطـد بأطماع ىذه الدكؿ ,نفكذىا عمى كالية طرابمس الغرب مع القكل األكركبية الكبرل  كذلؾ لبسط 
مف االتفاقيات السرية مع الدكؿ اإلستعمارية الكبرل مف أجؿ ىذا الغرض . كاف أكليا حيث عقدت  إيطاليا سمسمة 

ـ 5331ة بيف إيطاليا كبريطانيا عـا االتفاقية السري ـ كفييا أيدت إيطاليا النفكذ البريطانى فى مصر فى مقابؿ دع
بريطانيا لمنفكذ اإليطالى فى كالية طرابمس الغرب . كذلؾ عقدت إيطاليا اتفاقية سرية أخرل مع فرنسا فى أكاخر 

قابؿ اعتراؼ فرنسا بالنفكذ اإليطالى فى ـ حيث اعترفت فييا إيطاليا بالنفكذ الفرنسى فى مراكش فى م5811عـا 
فرنسا ( نصت عمى أف  –ـ عقدت اتفاقية أخرل بيف الدكلتيف ) إيطاليا 5815طرابمس كبنى غازل . كفى عـا 

ـ  5815الحقكؽ التى اعترفت بيا فرنسا بالنفكذ اإليطالى فى طرابمس  كبنى غازل تضاؼ إلييا فزاف.  كفى عـا 
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ـ  لمكاصمة التكسع فى أفريقيا , 5331البريطانية المعقكدة فى عـا  -االتفاقية اإليطالية شرعت إيطاليا  فى تجديد 
فقد استغمت إيطاليا حاجة بريطانيا  لصداقتيا كمساندتيا فى مصالحيا االستعمارية فى مصر  كشرؽ أفريقيا, 

ذا ماحدث مايغير ىذا  حيث ـت االتفاؽ  عمى االحتفاظ  باألمر الكاقع  فى بمداف البحر األبيض المتكسط ,  كا 
؛ فإف بريطانيا ستحتفظ بحؽ إيطاليا فى كالية طرابمس الغرب ,  عمى أف تساند إيطاليا بريطانيا فى مقابؿ ذلؾ  الكاقع

فى قضية احتالليا لمصر , كعمى ذلؾ استطاعت إيطاليا كسب حياد بريطانيا نحك أطماعيا  فىكالية طرابمس 
ـ الغرب , عمى أف تساند إيطال يا بريطانيا فى قضايا أخرل خاصة قضية احتالؿ بريطانيا لمصر . كفى عا

ـ عقدت إيطاليا مع ركسيا اتفاقان سريان تعيدت فيو األخيرة بالنظر بعيف العطؼ إلى مصالح إيطاليا فى كالية  5818
ية , أل أف طرابمس الغرب , فى مقابؿ أف تنظر إيطاليا بعيف العطؼ إلى مصالح ركسيا فى المضايؽ الترك

إيطاليا حصمت عمى االعتراؼ بأطماعيا فى طرابمس الغرب مف بريطانيا مقابؿ مصر , كمف فرنسا مقابؿ مراكش 
 كمف ركسيا مقابؿ المضايؽ التركية.

إلى إحتالؿ كالية طرابمس  دت بالفعؿ الطرمكتأسيسان عمى ما تقدـ يتضح لنا مما سبؽ أف إيطاليا قد مي   
, ـ5855ؾ الكالية . كفى أكائؿ عـا اميا إال أف تختار الكقت المناسب لتكجيو ضربتيا إلى تمالغرب . كـل يكف أم

, ألف فرنسا قد انتيت مف مساكماتيا الستيالء عمى كالية طرابمس الغربرأت إيطاليا أف الكقت قد حاف ل
يا شرعت فى احتالؿ , كما أف أسبان, كباشرت احتالؿ المدف فى مراكش كمفاكضاتيا مع المانيا بشأف مراكش

اتفاقياتيا اإلستعمارية  منطقة الريؼ فى مراكش أيضان , فأصبح مف حؽ إيطاليا احتاللكالية طرابمس الغرب بحكـ
ميدت لمغزك . لممزيد عف االتفاقيات السرية التى عقدتيا إيطاليا مع القكل االستعمارية الكبرل,  كالتى السابقة

: , شكقى عطاهلل الجمؿ 511-515ص  ,حافظ البكرل : المرجع السابؽ نصؼ: عبد الماإليطالى لميبيا انظر
     المرجع السابؽ  د رحكمة :ػػمصطفى حام   ,515-515ص   المرجع السابؽ,  ,رب العربى الكبيرػػػػػػػالمغ
 .53-55:  المرجع السابؽ ص عبد المكلى صالح  الحرير ,15 -18ص 

 .155ء الثالث, المرجع السابؽ , ص جالؿ يحيى: المغرب الكبير , الجز    85 )
 31)  .455زاىية قدكرة:  المرجع السابؽ,  ص        

 .15مصطفى عيسى الصادؽ : المرجع السابؽ , ص   (  84
 . 54الطاىر أحمد الزاكل : المرجع السابؽ   , ص    ( 81
 . 538نيككالل اليتش بركشيف : المرجع السابؽ ,  ص   (  81
 . 15 -11مة : المرجع السابؽ , ص مصطفى حامد رحك  (   81
 .54الطاىر أحمد الزاكل :  المرجع السابؽ , ص   (  83

 .15 -11مصطفى حامد رحكمة : المرجع السابؽ , ص  88)   
, تكريتى, بيركتح الاإليطالية , تعريب ىاشـ  صال -: الحرب التركية زينانيد يافكتنا ياخمكفتش  ( 511

 . 551, ص ـ 5811سنة 
101 )   Barclay, T.: The TORki-Italian War, (London1912) P.P.58- 60. 

 . 14جيكليتى  : مذكرات جيكليتى , المرجع السابؽ,  ص   ( 515
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كلممزيد مف .  Barclay, T.: OP.CIT. P.62.   554عبد المنصؼ حافظ البكرل : المرجع السابؽ , ص   (515

 :.Smith, D.Mى كالية طرابمس الغرب انظر: اإليطالى ف-التفاصيؿ عف التنافس االقتصادل األلمانى 
Storia d, Italia del 1861 at 1969 Vol 2, (Roma 1972) p.p.423- 438. 

 . 551-551(  عبد المنصؼ حافظ البكرل : المرجع السابؽ , ص  514
-511 , جيكليتى : مذكرات جيكليتى , المرجع السابؽ, ص 15(  نقال عف كلـي  أسكيك : المرجع السابؽ ص  511

. كفقا لركاية أحد الدبمكماسييف الركس فى الفاتيكاف " بأف الرأل العـا اإليطالى قد حمؿ مصرؼ ركما 511
 .43العثمانية"   . انظر كلـي أسكيك : المرجع السابؽ ص  -مسئكلية الحرب اإليطالية 

 .43-41جع السابؽ ص المر كلـي أسكيك :  كما بعدىا.,  41فرانسيسكك مالجيرل: المرجع السابؽ , ص   ( 511
 .55( عبد المكلى صالح الحرير : المرجع السابؽ , ص 511
 .555(  نقال عف عقيؿ محمد البربار : المرجع السابؽ , ص  513
, كترأس المؤتمر سكيبيك ـ5851فى سنة  Florence(  عقد القكميكف  مؤتمرا  فى فمكرنسا   518

ة السالـ التى كانت تنتيجيا الحككمة , كقد عارض المؤتمركف  سياسScipio  SIghele سيفمى,
. مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل :  , كتمى ىذا المؤتمر عدة لقاءات فى مدف إيطالية مختمفةاإليطالية

 .54المرجع السابؽ ص 
كرئيس الرابطة     Idia Nazionaleأنريكك ككردينى, أحد كبار محررل  صحيفة الفكرة الكطنية  (  444 

زك ـ ,  كاف مف المؤيديف بشدة  لفكرة الغ5851لت إلى الحزب  القكمى  عاـ القكمية  التى تحك 
  . 513. انظر : عبد المنصؼ حافظ البكرل : المرجع السابؽ ص اإليطالى لكالية طرابمس الغرب

 .55-58(  الياشمى محمد بالخيراليانى : المرجع السابؽ , ص  555
 .15جيكليتى :  المرجع السابؽ, ص   ( 555
 555ال عف باكلك مالثيزل :  المرجع السابؽ,  ص نق (  555

 ثبج باملصادر واملراجع
 -أوال : الوثائك العربيت غري املنشورة : 

 -ومائق مركز جهاد الميبيين لمدراسات التاريخية ، شعبة الومائق :    -
كثيقة  . (558ـ ( كثيقة رقـ  ) 5855-5335كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث : الكثائؽ العثمانية )    -5

. رسالة اد الميبييف  لمدراسات التاريخية, شعبة الكثائؽ العثمانيةغير منشكرة,  طرابمس  , مركز جي
, بخصكص ـ5811كانكف الثانى سنة 54بتاريخ مف الكالى العثمانى إلى الديكاف الممكى العثمانى 

 تأسيس  كفتح فرع  لألمالؾ السمطانية . 
كثيقة غير  .(555ـ( كثيقة رقـ )5855 -533)الكثائؽ العثمانية,يبيا الحديث, كثائؽ تاريخ ل  -5

, شعبة الكثائؽ العثمانية. ككالة إلدارة  اد الميبييف لمدراسات التاريخية, مركز جي, طرابمسمنشكرة
 ـ . 5811مايك سنة  51فرع مصرؼ ركما  فى طرابمس بتاريخ 
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, كثائؽ غير منشكرة , طرابمس . ـ(5855 -5335لحديث  , الكثائؽ العثمانية, )كثائؽ تاريخ ليبيا ا -5
 ككالة إلدارة  مؤسسة مصرفية  العثمانية .  مركز جياد الميبييف  لمدراسات التاريخية , شعبة الكثائؽ

 ـ . 5811يكنيك سنة  5( بتاريخ 555فى طرابمس كبنغازل كثيقة رقـ  )
 ثانيا:  املراجع العربيت واملعربت :

 . ـ5111, سنة لدكلة العثمانية, الطبعة األكلى,  مطبعة عالء الديفصكؿ مف تاريخ ا: فأحمد زكريا الشمؽ -5
ى أكاخر العيد أحمد صدقى الدجانى : ليبيا قبيؿ االحتالؿ اإليطالى أك " طرابمس الغرب " ف  -5

 ـ .5815ـ(  , الطبعة األكلى , القاىرة سنة 5855-5335العثمانى الثانى )
:  جياد األبطاؿ فى طرابمس الغرب, الطبعة الثالثة, بيركت , لبناف, دار الفتح الطاىر أحمد الزاكل   -5

 .ـ 5815لمطباعة  كالنشر,  سنة 
الياشمى محمد بالخير اليانى:  الغزك اإليطالى  كبداية حركة المقاكمة المسمحة,  منشكرات جامعة    -4

,الجماىيرية  مكسكعة الجياد الميبى  إليطالى, الفاتح , مركز دراسات جياد الميبييف ضد االحتالؿ ا
 ـ  .5831, سنة  العظمى العربية  الميبية  الشعبية  االشتراكية

 .ـ5811بيا خالؿ العيد العثمانى الثانى , دار الفرجانى, طرابمس , سنة أنتكنى جكزيو كاكيا : لي   -1
ياد كنى , منشكرات مركز دراسة جاإليطالية ,  تعريب عمر البار   -أنريككأنسباتك: العالقات العربية-  1

 ـ .5831, طرابمس , سنة الميبييف  ضد الغزك اإليطالى
ميبيف  , مركز دراسة جياد  التعريب عبد الرحمف سالـ العجيمى  , باكلك مالثيزل: ليبيا أرض الميعاد  -1

 .ـ 5885, سنة الطبعة الثانية ,ضد الغزك اإليطالى طرابمس
اجتماعية , الدار العربية , دراسة تاريخية لعربى الميبى  فى العيد العثمانىمع ا: المجتتيسير بف مكسى   -3

 .ـ5833, سنة تراكية العظمى , الطبعة األكلى,الجماىيرية العربية الميبية  الشعبية االشلمكتاب
جالؿ يحيى : المغرب الكبير , العصكر الحديثة كىجـك االستعمار, الجزء الثالث, دار النيضة    -8

 ـ  .5835لعربية ,  لمطباعة كالنشر , بيركت , سنة ا
ريب عبد القادر , تعيطاف الزراعى اإليطالى  فى ليبيا, منطقة طرابمس:  اإلستجيرل ليف فاكلر  -51

اد المحيشى , مراجعة  عبداهلل إبراىيـ عمى ,  طرابمس , منشكرات مركز جي مصطفى عبد القادر
 .  ـ5833, الطبعة األكلى , سنة  مة الدراسات المترجمةالميبييف  ضد الغزك اإليطالى, سمس

,  تعريب ـ5855-5855لحرب ليبيا  مذكرات جيكليتى, األسرار السياسية كالعسكرية :جيكليتى  -55
 .ـ5831, سنة ,  كاإلعالف, الطبعة الثالثةزيع, الدار الجماىيرية لمنشر كالتك , مصراتةخميفة محمد

لعرب فى التاريخ المعاصر  , عيف لمدراسات  كالبحكث اإلنسانية رأفت غنيمى الشيخ :  ا  -55
 ـ  .5113كاالجتماعية , الطبعة األكلى,  سنة 

 ,بدكف تاريخ . زاىية قدكرة : تاريخ العرب الحديث , دار النيضة العربية  لمطباعة كالنشر, بيركت  -55
 .ـ 5811, سنة ريب ىاشـ صالح التكريتى, بيركتعتاإليطالية,  -زينانيد يافكتنا ياخمكفتش: الحرب التركية  -54
شكقى عطاهلل الجمؿ: تاريخ كشؼ أفريقيا كاستعمارىا, الناشر مكتبة األنجمكالمصرية, الطبعة  -51

 ـ . 5831 الثانية,  سنة
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 -الفتح اإلسالمى إلى الكقت الحاضر) ليبيامف جمؿ:  المغرب العربى الكبير شكقى عطاهلل ال  -51
ش  53" ( ,  المكتب المصرل لمتكزيع كالمطبكعات, المغرب األقصى" مراكش -ائرالجز   -تكنس

 .ـ5881كف . الطبعة الثانية,  سنة محطة الزيتكف , حدائؽ الزيت
صالح أحمد ىريدل عمى : دراسات فى تاريخ العرب الحديث , الناشر  دار الكفاء  لدنيا الطباعة    -51

 ـ . 5111-8588,سنة كالنشر كالتكزيع ,  الطبعة األكلى 
يبييف ضد الغزك , مركز دراسة جياد الم: ليبيا كالغزك الثقافى اإليطالىصالح الديف السكرل   -53

 ـ  .    5833, سنة االيطالى, طرابمس
  ـ .5814, سنة بيركت ,ـ(5855 -5335الكثائؽ العثمانية) , كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث :عبد السالـ أدىـ  -58
ر,  دار الثقافة  عبد الرازؽ ابراىيـ , شكقى عطاهلل الجمؿ : تاريخ أفريقيا الحديث كالمعاصعبداهلل  -51

 .ـ5881الطبعة األكلى, سنة  ,لمنشر كالتكزيع
ؿ , مكتبة عبد العزيز محمد الشناكل : الدكلة العثمانية دكلة إسالمية مفترل عمييا , الجزء األك   -55

 ـ .5831جامعة القاىرة  , القاىرة , مطبعةاألنجمك المصرية
مكتبة  .عبد العزيز محمد الشناكل : الدكلة العثمانية دكلة اسالمية مفترل عمييا , الجزء الثانى  -55

 ـ .5831, القاىرة , مطبعة جامعة القاىرة األنجمك المصرية
دراسات فى التاريخ الميبيى عبد المكلى صالح  الحرير:  التمييد لمغزك اإليطالى كمكقؼ الميبييف منو , بحكث  ك    -55

د. صالح الديف حسف السكرل ,  مجمكعة مف األساتذة كالباحثيف :  الجزء الثانى , إشراؼ ـ,5845 -5855
حبيب كداعة الحسناكل, مركز جياد الميبييف  ضد الغزك اإليطالى  , سمسمة الدراسات التاريخية  ,  كد.

 ـ  . 5834ية العظمى, سنة الجماىيرية العربية الميبية الشعبية األشتراك
أدىـ , تعريب عبد السالـ  ,العثمانيكف فى أفريقيا  الشمالية, الطبعة األكلى: األتراؾ  عزيز سامح -54

 ـ. 5818, بيركت , سنة دار لبناف لمطباعة كالنشر
 ـ .5881,  سنة فى تاريخ ليبيا الحديث,  طرابمس عقيؿ محمد البربار :  دراسات -51
اىيرية لمنشر كالتكزيع , الدار الجمى المصراتى: صحافة ليبيا فى نصؼ قرف, طرابمسعمى مصطف -51

  .  5111, سنة كاإلعالف
ـ ", تعريب كىبى البكرل " الدار العربية 5855-5855فرانسيسسكك مالجيرل :   الحرب الميبية   -51

 ـ  .5813لمكتاب , تكنس , سنة 
عبد الحميد شقمكؼ " الشركة العامة لمنشر كالتكزيع  كاإلعالف , فرانسيس ماككال : الغزاة  , تعريب   -53

 ـ   .5818طرابمس , الطبعة األكلى  , سنة 
, ح الحرير, طرابمسعبد المكلى صال تعريب ,ال: حرب إيطاليا مف أجؿ الصحراءفرانسيس ماكك   -58

 ـ .5885مركز الجياد الميبى , سنة 
يد العثمانى ,تعريب كتقدـي : خميفة محمد التميسى ,المنشأة العامة لمنشر كالتكزيع فرانشسكك ككرك: ليبيا أثناء الع  -51 

 ـ .5834كاإلعالف, طرابمس, الجماىيرية العربية  الميبية  الشعبية االشتراكية العظمى,  الطبعة الثانية , سنة 
عمر  تعريبـ , 5851إلى 5815اإليطالية  مف سنة -كارلك فكتى بكرشينارل:)مذكرات( العالقات العربية   -55

  ـ . 5831مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية , سنة  ,الباركنى , مراجعة عبد الرحمف المحيسنى , طرابمس 
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العسكرية لمغزك اإليطالى  محمد عبد الكريـ الكافى:  الطريؽ إلى لكزاف , الخفايا الدبمكماسية ك  -55
 . ـ5811الطبعة األكلى ,  سنة    , دار الفرجانى لمنشر , طرابمس,لميبيا

ـ إلى مارس سنة 5854ية سنة محمد عمى التركى :  حركة الجياد العربى الميبى فى الفترة مف بدا  -55
 ,(51ريخية, سمسمة الدراسات التاريخية رقـ), منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاـ5851

 .ـ5111, سنة كية العظمىيبية الشعبية  االشتراالجماىيرية العربية  الم
فى ليبيا  أثناء العيد اإليطالى,   : لمحات عف األكضاع االقتصاديةمحمد مصطفى الشركسى -54

 ـ .5811, سنة طرابمس
محمكد العرفاكل: مخاض األمبريالية كالفاشية اإليطاليتيف " عسر كالدتيا كدفنيا فى ليبيا"  الجزء األكؿ,  ترجمة   -51

 . ـ5885ات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية,  طرابمس ليبيا,  سنة عمر الطاىر, منشكر 
 -5855تركية ضد الغزك اإليطالى )أكتكبرالمقاكمة الميبية ال :مصطفى حامد رحكمة -51

بييف ضد الغزك اإليطالى, طرابمس, سمسمة الدراسات ـ(, مركز دراسة جياد المي5855أكتكبر
 ـ .  5833, سنة يبية الشعبية االشتراكية العظمىالم يةالتاريخية, الجماىيرية العرب

ـ,  5818نيككالل اليتش بركشيف:  تاريخ ليبيا فى نياية القرف التاسع عشر, حتى سنة   -51 ـ, تعريب عماد غان
 ـ .5883مراجعة ميالد المقرحى,  طرابمس, مركز جياد الميبييف  لمدراسات التاريخية, سنة 

أكتكبر سنة  53-ـ 5855سبتمبر سنة 58اإليطالية  -ريخ الحرب التركية كلياـ ببييمر: تا  -53
, مراجعة  محمد الطاىر ـ , تعريب عبد القادر مصطفى, عبد المكلى صالح الحرير 5855

الجماىيرية  -51-سمسمة الدراسات المترجمة  -مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية الجرارل, 
 ـ  . 5881, سنة شتراكية  العظمىيبية الشعبية االالعربية الم

المقرحى , مراجعة ميالد ـ, تعريب 5855-5855إليطالى لميبيا أكركبا كالغزك اكليـ أسكيك:   -58
دراسات جياد الميبييف  ضد الغزك اإليطالى, سمسمة الدراسات عقيؿ البربار, منشكرات مركز 

 ـ. .5833,طرابمس  , سنة   -54-المترجمة 
 اجلامعيت :  ثالثا: الرسائل

-5855التركية -أبكبكر سالـ الميدل الشيبانى :  أثر جياد الميبييف فى تطكر العالقات العربية   -5
, أجيزت  بقسـ التاريخ,كمية اآلداب ,جامعة سبيا , غير منشكرة ـ  رسالة ماجستير5855

 . ـ5113الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى , سنة 
ـ , رسالة دكتكراة 5815-5334أركيعى محمد عمى قناكل : بشير السعداكل  كدكره فى الحركة الكطنية الميبية    -5

 ـ .5155غير منشكرة, أجيزت  بقسـ التاريخ  , كمية اآلداب , جامعة عيف شمس , سنة 
-5335رب كبرقة العثمانية ساـل عبداهلل عمر الزنانى :  األطماع االستعمارية اإليطالية فى كالية طرابمس الغ  -5

 ـ .5881ـ,  رسالة ماجستير غير منشكرة ,أجيزت بمعيد البحكث كالدراسات العربية , سنة 5855
ير منشكرة, أجيزت بقسـ التاريخ, كمية ,  رسالة دكتكراة غالشيخ:  تاريخ التعميـ فى ليبيارأفت غنيمى   -4

 ـ .5815, سنة اآلداب, جامعة القاىرة 
 ـ رسالة دكتكراة5855 -5351د عبد الكريـ عبد القادر: المصالح األكركبية فى ليبيا راقى محم - 1

 ـ . 5155, أجيزت بقسـ التاريخ ,كمية اآلداب , جامعة عيف شمس  , سنة غير منشكرة
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رة, عبد المنصؼ حافظ البكرل:  الغزك اإليطالى لميبيا, دراسة فى العالقات الدكلية, رسالة ماجستير غير منشك    -1
 . ـ5815أجيزت بقسـ العمـك السياسية , كمية االقتصاد كالعمـك السياسية , جامعة القاىرة , سنة 

"  5351-5155عمر عبد العزيز محمد عثماف :  عالقات ليبيا  بالدكؿ األكركبية فى عيد األسرة القرمانمية  "    -1
 ـ .5811, جامعة القاىرة ,  سنة , أجيزت بقسـ التاريخ ,كمية اآلدابغير منشكرة رسالة دكتكراة

عمر محـر أحمد عبد الرحمف : جرازيانى كدكره فى مد نفكذ إيطاليا االستعمارل  فى ليبيا كالقرف   - 3
األفريقى , رسالة دكتكراة غير منشكرة ,أجيزت بقسـ التاريخ , معيد البحكث كالدراسات األفريقية, 

 ـ.5881جامعة القاىرة , سنة 
ـ , دراسة فى 5845 -5855ى الصادؽ : حياة الميبييف تحت االحتالؿ اإليطالى  مصطفى عيس  -8

التاريخ االجتماعى , رسالة ماجستير غير منشكرة, أجيزت بقسـ التاريخ , معيد البحكث 
 كالدراسات األفريقية , جامعة القاىرة  بدكف تاريخ.

ـ  رسالة 5845-5855طالية فى ليبيا مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل :  السياسة االقتصادية  اإلي -51
ماجستير غير منشكرة, أجيزت بقسـ التاريخ  , معيد البحكث كالدراسات األفريقية  , جامعة 

 .ـ 5111القاىرة , سنة 
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