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 Abstract : 

Everyone knows that Tripoli in that west became part of the 

Ottoman circulation and was subject to it in the in the year 1551 

AD, after the Spaniards and the Knights of saint john were expelled 
from it. The ottoman rule continued until October 1912, when 

Turkey exited from it under the treaty of Auch – Lausanne. 

The second Ottoman era witnessed many facts and events that 
affected the history of the state, including; Frances occupation of 

Algeria in 1830 during some movements against the Ottoman rule, 

such as the movements of Abd al- jalil Saif al- Nasr and Goma al – 

Mahmudi Britain's occupation of Egypt and Sudan 1881 imposing 
a French protectorate on Tunisia in May1882. The beginning of the 

epochs of Italian colonial ambitions in Libya. 

Bystudying this period, which lasted about 361 years the 
importance of the ottoman sources appears as a basic and 

important source for studying and writing the history of the western 

Tripoli state (Libya). 
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 الصحافة العثمانية من مصادر اتريخ ليبيا احلديث 
 

 3  دالل النواري سالمة
 4خليفة حممد الدوييب

 
 :امللخص

م، 1551يعلم اجلميع ان طرابلس الغرب )ليبيا حاليا( صارت جزء من الدولة العثمانية وخضعت هلا يف عام  
م، عندما  1912احلكم العثماين هلا حىت أكتوبر    استمروفرسان القديس يوحنا منها، و   سبانبعد طرد األ

 .خرجت منها تركيا مبوجب معاهدة اوشي لوزان
اليت اثرت يف اتريخ الوالية، نذكر منها: احتالل   حداثالعثماين الثاين الكثري من الوقائع واألوقد شهد العهد  

م، قيام بعض احلركات ضد احلكم العثماين مثل حركيت عبد اجلليل سيف النصر وغومة 1830فرنسا للجزائر  
م،  1882نس مايو  م، فرض احلماية الفرنسية على تو 1881احملمودي، احتالل بريطانيا ملصر والسودان  

 .االستعمارية اإليطالية يف ليبيا )التغلغل السلمي( طماعبداية ظهور األ
عام، تظهر أمهية املصادر العثمانية كمصدر  361ت حنو  استمر ومن خالل دراسة هذه الفرتة الزمنية اليت  

أنواعها اليت أساسي ومهم  لدراسة وكتابة اتريخ والية طرابلس الغرب)ليبيا(، متمثلة يف الواثئق مبخ تلف 
 .يضمها األرشيف العثماين مبختلف فروعة ومسمياته

 . إيطاليا ،االستعمار  ،الصحافة  ،ليبياـ الدولة العثمانية  الكلمات املفتاحية: 
 

  : املقدمة

 سبانم، بعد طرد األ1551من املعلوم ان طرابلس الغرب )ليبيا( قد خضعت للدولة العثمانية وصارت احدى والايهتا سنة 
احلكم العثماين لليبيا حىت    استمروفرسان القديس يوحنا منها، ويعترب الكثري من املؤرخني ان ذلك كان بداية لتاريخ ليبيا احلديث، و 

 م.1911يطايل هلا يف أكتوبر م، رغم الغزو اإل1912أكتوبر 
لقد كانت طرابلس الغرب آخر والية عثمانية يف الشمال االفريقي تتعرض لالستعمار األوريب احلديث وذلك بعد احتالل   

م، واحتالل إجنلرتا 1881م، وفرض احلماية الفرنسية على تونس مبوجب معاهدة ابردو )القصر السعيد( مايو  1830فرنسا للجزائر  
 م. 1882السودان ملصر و 

 ثالثة عهود هي:إىل  واتفق املؤرخون على تقسيم فرتة احلكم العثماين لليبيا
 م. 1711ـ 1551ـ العهد العثماين األول )احلكم املباشر(

 م. 1835ـ 1711ـ العهد القرمانلي  ............
 ( 20م صفحة 1999)الدوييب،  م.1912ـ  1835ـ العهد العثماين الثاين )عودة احلكم املباشر( 
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الزمنية اليت   الفرتة  العثمانية كمصدر أساسي ومهم   361ت حنو  استمر ومن خالل دراسة هذه  املصادر  عام، تظهر أمهية 
ختلف فروعة لدراسة وكتابة اتريخ والية طرابلس الغرب)ليبيا(، متمثلة يف الواثئق مبختلف أنواعها اليت يضمها األرشيف العثماين مب 

اليت تتناول فرتة احلكم العثماين من حيث احلجم والتفصيل واملدة   خرىومسمياته، والواثئق العثمانية تفوق أمهيتها أمهية املصادر األ
حداث اليت تتناول الفرتة بشموال وتفصيال وحمتوى ومتتد يف تغطية األ  خرىالراي العريب من املصادر األ إىل    اليت تغطيها مث كوهنا اقرب

ـ  24صفحة    1979)الربابر،    كل أوجه احلياة يف ليبيا.أو    م، وتشمل معظم1912ما بعد انسحاب تركيا رمسيا من ليبيا أكتوبر  إىل  
   .(258ـ  245م صفحة 1980)اوغلو، ، ( 38

 ( 168ـ  159م صفحة  1987)الدوييب،  ،  .( 1086  1067م صفحة  1988)أرشيف رائسة الوزراء العثماين ابسطنبول،  
تلك   أعدادالواثئق هناك العديد من التقارير واملخطوطات العثمانية تتناول مسائل كانت هتم الوالية، قد ساهم يف  إىل    إضافة 

 عسكريني عندما كانوا يؤدون واجباهتم يف خمتلف احناء الوالية. أو  التقارير والكتب املخطوطة رمسيون عثمانيون سواء كانوا مدنيني
واملواصالت، وقياس املسافات   األمنوهذه املخطوطات والتقارير هتتم ابلبحث يف األحوال االقتصادية واالجتماعية ومسائل    

ومصادر املياه وما شاكل ذلك. أن بعض املخطوطات اليت ختص ليبيا توجد يف مكتبة جامعة اسطانبول وكلها ابللغة العثمانية، ومن  
العثمانية حممد هبيج الدين إىل    املثال مؤلف للمؤرخ الطرابلسي حممد بن عبدهللا بن غلبون نقله  ضمن تلك املخطوطات على سبيل

 ( 246، 245م صفحة 1980)اوغلو،   .2422ورقم هذا املخطوط 
احلكم العثماين لليبيا واليت كانت تصدر يف عاصمة  والصحف واجلرائد العثمانية تعترب مصدر من املصادر اليت تؤرخ فرتة  

وجهة نظر  إىل    خارجها ابللغة العثمانية وقلة منها ابلعربية ال غىن للباحث عنها فمن خالهلا يتعدى وجهة النظر الرمسية أو    الدولة 
 اليت عاصروها.  حداثاألإىل  املثقفني والصحفيني

انت تصدر خالل الفرتة األخرية من احلكم العثماين والتعريف هبا واليت  وهنا بداية حناول ان نستعرض بعض الصحف اليت ك
تضمها مكتبة البلدية إبسطنبول واليت حتتوي بطبيعة احلال على الكثري من املعلومات عن ليبيا فخصص مساحة أكثر من البحث 

ليبيا وحتليله ومناقشته من خالل   للحديث عن الصحف اليت تضمها مكتبة ااتتورك إبسطنبول وبعض ما نشرته من موضوعات ختص
 ومن هذه اجلرائد نذكر االيت على سبيل املثال ال احلصر.  أخرىما يتوفر لنا من مصادر ومراجع 

      Hllafah     اخلالفة •
جريدة سياسية كانت تصدر مرتني يف الشهر، وكانت تصدر ابللغتني العربية والعثمانية واختذت من لندن مقرا هلا، وصدرت 

عن   خبار، واجلريدة مليئة، ابألTcinde 79يف املكتبة حتت رقم  92ـ 68  عدادم، وتوجد منها األ1903ـ 1902لسنوات يف ا
 إيطاليا يف ليبيا.  أطماعوالية طرابلس، كما اهنا مصدر رئيسي عن سياسة لندن جتاه نشاط و 

     Eladil     العدل •
عن والية طرابلس    خبار، وهي مليئة ابأل74 املكتبة حتت رقم  هـ، وهي موجودة يف1326كانت تصدر يف إسطنبول يف سنة  

 الغرب وبنغازي.
 
 كلمة احلق:  •

الرمسية واجلريدة سياسية متثل  خبار، وهي مليئة ابأل96م، ابللغة العربية والعثمانية، وهي توجد حتت رقم 1897صدرت يف 
النظرة الدينية والقومية الرتكية، وقد أوقفت عن الصدور من قبل السلطات العثمانية بسبب هتجمها على بعض الشخصيات ذات 

 النفوذ آنذاك.
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 الكوكب العثماين: •

،  20ـ 12من  عدادوهي األا فقط أعداد 8ويوجد منها   27كانت تصدر ابللغتني العربية والعثمانية وهي توجد حتت رقم 
 اخلاصة بوالية طرابلس الغرب وبنغازي وبصورة منتظمة.   خبارهـ، وهبا الكثري من األ1316ـ 1315وصدرت اجلريدة يف الفرتة من 

 سلنامة: •
املوظفني ابإلضافة   خباروهي تشمل األ بني  والتنقالت  التعيينات  مثل  وبنغازي  الغرب  طرابلس  لوالية  بعض إىل    الرئيسية 

  1979)الربابر، علومات االقتصادية مثل االحصائيات اخلاصة ابملنتوجات الزراعية والسكان، وتعكس اجمللة الصفة الرمسية البحثة امل
 ( 36، 35،  34صفحة 

التقسيم إبسطنبول فتضم هي األ   الوقائع    خرىاما مكتبة ااتتورك مبنطقة  تناولت نشر كثري من  عددا من الصحف اليت 
معاهدة،    حداثواأل انقالب،  الرتقي،  ومنها صحف  طرابلس  بوالية  ويتعلق  يتصل  ما  منها  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

اعتدال،  اانضوليا،  أهايل،  وظيفة،  على    املعلومات  ابالطالع  قمت  سبتمرب   أعداد وقد  شهر  للمكتبة خالل  زايريت  منها خالل 
م، وقمت بنقل بعض املعلومات املتعلقة بوالية طرابلس، وقام مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية سابقا برتمجة ما ننشره 1983

ا نشرته تلك الصحف وتوظيفها للبحث ابستخدام عددا يف هذا البحث حيث قمنا جبمع املادة العلمية هلذا البحث والتعليق على م
 من املصادر واملراجع اليت توفرت لنا وفيما يلي نتناول بعض تلك الصحف اليت احتوهتا مكتبة ااتتورك املذكورة وهى:

مارس 27اثء  ففي العدد الصادر يوم الثال  96: جريدة يومية عثمانية يوجد منها يف املكتبة املذكورة عدد واحد حتت رقم  أهايل
ختص ليبيا ففي الصفحة االويل نشرت ما يلي....التاميس) األوقات( االيت    أخبارم، نشرت الصحيفة عدة  1912هـ / ابريل  1328

قائد القوات العثمانية بطرابلس عن طريق     (93م صفحة  1988)الزاوي،    (  5) من السفارة العثمانية بلندن مفادها ان نشأت بك
للشعب اإلجنليزي والصحف اإلجنليزية لإلعاانت اليت قدمت واليت كان هلا دور يف   لندن قدم شكرة وحتياته  العثمانية يف  السفارة 

 ( 145ـ 140ة م صفح1984)الزاوى، معاجلة بعض االزمات اليت نتجت عن احلرب 
 وبنفس العدد والصفحة وحتت عنوان شروط السلم ذكرت نقال عن مراسل يف إسطنبول االيت:   
 ـ ترفض احلكومة العثمانية التوقيع على احلاق طرابلس من قبل إيطاليا.1
 روبيالان اإليطايل. ـ عودة اجلنود االيطاليني من طرابلس وحيل حملهم جنود وضباط اجلندارمة وتكون حتت قيادة اجلنرال2
 ـ تشكيل الباب العايل جملسا من العرب والعثمانيني إلدارة دفة احلكم. 3
 مسلم واليا على طرابلس احلرة.  أمريـ تعيني السلطان 4
 ـ تصدر احملاكم النظامية احكامها ابسم السلطان. 5
وصرحت احلكومة العثمانية ان تلك الشروط قد وضعت بقصد إقامة السلم وان الشكوك تدور حول قبول إيطاليا تطبيقها   
 ( 106ـ 105صفحة   1996)كيالين، 
ي   إيطاليا نشرت الصحيفة ما  العدد والصفحة وحتت عنوان مراقبة الصحف يف  )صحيفة   (6)ابريل8لي...ابريس  وبنفس 

طرابلس   أخباروردت معلومات مؤكدة أبن احلكومة اإليطالية فرضت رقابة مشددة على الصحف اليت تنشر  (1903معلومات،  
 

اآلستانة، كان  إىل  وسافرهـ، وحتصل على الشهادة النهائية منه 1280نشأت بك ولد يف بنغازي ودخل املكتب الراشدي العسكري بطرابلس سنة  (5)  
مية العثمانية من  انئب قائد احلامية العثمانية يف طرابلس، مث عني قائدا عاما للقوات الوطنية والعثمانية املرابطة يف طرابلس، مث واليا بعد خروج احلا

 طرابلس.
ابلس الغرب قريبا هو قيام سلطات الغزو بعملية االنزال  الية الصحيفة نقال عن األوساط العسكرية ابنة ستجري احداث مهمة يف طر   أشارتبشأن ما (6)

 م.1912يف منطقة زوارة ايب كماش خالل شهر ابريل 
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ـ  265صفحة    1988)ارحومة،  مهمة يف طرابلس الغرب قريبا    أحداثيف األوساط العسكرية يف روما ابنه ستجرى    أخباروانتشرت  
 ( 114ـ  111م صفحة 1989)ماريوغروسو، ، ( 101ـ 100م صفحة 1980)التليسي، ، ( 294

  8فقالت ابريس  ( 7) وحتت عنوان الوضع يف طرابلس الغرب نشرت الصحيفة مقاال حتدثت فيه عن معركة عني زارة الثانية   
ابريل وردت معلومات السلكية ان عدة مفارز تركية وعربية قد فتحت نرياهنا من مسافات بعيدة على القوات اإليطالية يف عني زاره  
العمل ألنشاء   ويستمر  واخلمس  درنة  يف  تغيري  ال  املوقع  املكوث خلف  على  واجربت  فادحة  اإليطالية خسائر  القوات  تكبدت 

م صفحة 1980)التليسي،  ،  (263ـ  247ـ  246ـ  228،  201ـ  184صفحة    1988)ارحومة،  طربق  استحكام جديد يف  
 ( 116ـ 111م صفحة 1989)ماريوغروسو، ،  (345،  344، 230،  229، 224،  223

 انقالب 
  18ـ  1من   عدادصحيفة اسبوعية سياسية أدبية وفنية تصدر ابللغة العثمانية يف االستانة )إسطنبول(حتتوي املكتبة على األ  
 م(. 1909هـ، 1327ـ 1325صفحة ) 288وهي يف 
خصصت الصحيفة عدد من مقاالهتا يف للحديث عن واحة جانت وامتداد السيطرة الفرنسية عليها ومشكلة ترسيم احلدود  

 الغربية لوالية طرابلس مع كل من تونس واجلزائر. 
مقاال بعنوان   37هـ، ص1327رجب    21املوافق  1325  يوليه  25فكتبت الصحيفة يف العدد الثالث الصادر يوم السبت   

قيام مفرزة فرنسية ابحتالل قضاء جانت الذي يعترب أحد أجزاء الدولة العثمانية يف افريقيا الشمالية، إن  إىل    واحة جانت اشارت فيه
  ( 8)ميناء قابس بدال من ميناء طرابلس إىل عملية احتالل اإلقليم بداية لتغيري العالقة التجارية بني طرابلس وافريقيا وتغيري خط سريها

 ( 1987)فريو، 
، خرب  141هـ، ص  1327رمضان  3املوافق    1325سبتمرب  5وأوردت يف عددها التاسع الصادر يوم السبت بتاريخ    

  1325أكتوبر    13الصادر يوم السبت    13مفاده تشكيل جلنة لتعيني احلدود بني والية طرابلس الغرب وتونس واجلزائر، ويف العدد  
نه ثيودلت الربقيات بني حكومات روما وابريس حول مشكلة تعيني حدود  ، ذكرت الصحيفة ا205هـ، ص1327املوافق غرة شوال  

،  (233ـ  213م صفحة  1982)تشاجيي،  ،  (266ـ  261صفحة    1974)الدجاين،  والية طرابلس الغرب مبعرفة جلنة عثمانية  
 ( 1991)بيشون، ،  (219ـ 205صفحة  1990)الدوييب، 
 : وظيفه  
عام     الصدور  األسبوع وقد شرعت يف  واحدة يف  مرة  تصدر  عثمانية  الغزو 1911جريدة  بداية  تواكب  فهي  وهبذا  م، 

شرت العديد من املوضوعات اليت تتحدث عن الغزو اإليطايل شعارها )ليكن العدل هو دليل ألهدافك اثناء  اإليطايل للوالية فقد ن
 احلوار السياسي(. 

 
م، بني القوات اإليطالية وقوات اجملاهدين وافراد من احلامية  1911ديسمرب 4هـ، 1329ذي احلجة  12جرت معركة عني زارة األوىل يوم االثنني ( 7)

اجلنرال كانيما" اعتقد انه بعد  إىل  حليف االيطاليني الذين علقوا امال كبريا على نتائجها حيث جاء يف برقية بعث هبا جولييتالعثمانية وكان النصر فيها 
م، اصبح من السهل اكثر من ذي قبل اقناع العرب ابن السيطرة اإليطالية صارت امرا مفروغا منه..."، أما املعركة الثانية  1911ديسمرب 4انتصار يوم 

 م.1912يناير 28هـ، املوافق 1330صفر 8جرت ابملوقع فهي يوم  اليت
 
 ك.م جنوب غرب غات.75جانت واحة تقع على بعد (8)
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يف     الصادر  األوىل  السنة  عشر  الثاين  العدد  يف  الصحيفة  سنة  17نشرت  األول  املوافق  1329ربيع  سنة  7هـ،  مارس 
إىل   أهايل املدينة يدعوهم فيهإىل  د العام للحملة اإليطالية على طرابلس الذي وجههم، صورة ملنشور اجلنرال كارلوكانيفا القائ1912

 القاء السالح واستقبال االيطاليني 
م  1978)جلريى،  ،  (340ـ  323صفحة    1984)احلسناوي،    ابلرتحاب كما نشرت الصحيفة نص املنشور ابللغة العثمانية.

 ( 5صفحة 
ويف الصفحة الثانية أوردت اجلريدة اخلرب التايل أن عدوان بسيط وجبان للغاية يعتمد على املدفعية... قتلنا واسران منهم البعض 

  1980)ابشا،  ،  ( 1979)لتيزى،  لى االستكشاف بواسطة الطائرات...اخل   عندما قاموا بعملية االستكشاف...االن يقومون ع
 ( 86ـ 77صفحة   1990)الدويىب، ،  صفحة د،ت(

هـ، املوافق السبت 1330مجادي األوىل  17ها احلادي والعشرين السنة األوىل الصادر بتاريخ  كما نشرت الصحيفة يف عدد   
، وحتت عنوان احلرب العثمانية اإليطالية، أن الفاتكان )البابوية( قد صرحت انه ليس هلا أي تدخل يف 2م، ص1912مارس  4

م  1996)الربابر،    ار احلرباستمر صحفها تشجع  طرابلس لكن نفوذها موجود يف فرع مصرف روما يف طرابلس وأيضا ان بعض  
 . ( 114ـ 101صفحة 

 
 : معلومات

( شعارها 40صحيفة يومية تصدر ابللغة العثمانية يف إسطنبول )مكان اإلدارة شارع الباشا العلى الدائرة اخلاصة رقم     
رقم   منها حتت  ااتتورك عددا ضخما  مكتبة  تضم  العلية،  العثمانية  والدولة  وحتتوي    116/  11خدمة مصاحل اخلالفة اإلسالمية 

طرابلس الغرب يف خمتلف اجملاالت )السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية(، وميكن  الصحيفة على معلومات وفرية عن والية  
 كأمثلة على أمهية املوضوعات اليت تطرقت هلا كأمنوذج.  عداداعتبارها مبثابة اجلريدة الرمسية وسنورد ما ذكر يف بعض األ

العدد  1 يف  )توجيهات عسكرية(  عنوان  الصحيفة حتت  فكتبت  ال1028ـ  بتاريخ  ،  الصادر  الثالثة  القعدة 29سنة  ذي 
 ( 204ـ 203صفحة  2005)الويبة،    م1900هـ، مارس  1317

انه مت نقل الصيديل كاظم أفندي احلاصل على ترخيص الصيادلة وكان يف مستشفى اجليش السابع اهلمايوىن كمالزم اول 
 مستشفى طرابلس الغرب. إىل  صيديل

عي  ـ تعيني املالزم اثين محدي أفندي من السرية الثانية للواء املدفعي الثاين املتحرك كمالزم اول يف السرية الرابعة للواء املدف2
 ( 24م صفحة 1999)الدوييب،  املتحرك لغرفة طرابلس

م، وابلصفحة الثالثة ما يلي: 1900ابريل    2هـ،  1317ذي احلجة  2)السنة الثالثة( الصادر يوم االثنني  1031ويف العدد   
ة طرابلس الغرب والكاتب اخلاص حلضرة الوايل السابق  صدر حكم الرباءة حبق عثمان نوري أفندي الذي كان يف مكتب القلم بوالي

ربيع األول 4بطرابلس انمق ابشا واملهتم بتزوير امر وتقليد ختم. أصدرت احلكم احملكمة اليت شكلت يف إدارة الوالية يوم االحد  
: يقوم بتسيري أمور الوالية  نشرت الصحيفة اخلرب التايل  4)السنة الرابعة ص1121م، وبعددها رقم  1900يوليه    1هـ، املوافق  1318

الوايل اجلديد   التفتيش حملكمة األوقاف طرابلس ملدة شهر وحىت وصول حافظ حممد ابشا  أفندي مستشار  كواليا حسن حسين 
 م،. 1902ـ 1900هـ املوافق 1320ـ 1318طرابلس الذي توىل حافظ حممد ابشا بعد هاشم ) 

 ( 159،  153، 142صفحة   1971)صدقي، 
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م، السنة اخلامسة فنشرت 1903مارس  25هـ، املوافق  1320ذي احلجة   26الصادر يوم األربعاء    3007أما يف العدد   •
)الويبة،   طرابلس السفينة اليت أمرت مبراقبة السواحل ومنع التهريب وعلى متنها زورقنيإىل    الصحيفة برقية مفادها انه قد وصلت

 ( 213ـ 212صفحة   2005
م، أوردت خربا 1903ابريل  24هـ املوافق 1321حمرم  4)السنة السادسة( الصادر يوم اخلميس 3015ويف العدد رقم  •

  1984)السورى،    (9) ملدة مخسة أشهر  ازمري لغرض العالجإىل    مفاده السماح حلسني أفندي قائد كتيبة سنجق بنغازي مبغادرته
 صفحة ج(
م،  1903ابريل  6هـ املوافق  1321حمرم  8( السنة السادسة الصادر يوم االثنني  3019كما أوردت الصحيفة يف عددها ) •

احلكومة الختالسه مئة ألف قرش من صندوق الرسوم بطرابلس الغرب،  إىل    خرب مفاده القاء القبض على بكري سامي أفندي وتسليمه
 ( 197ـ 196صفحة  1974)الدجاين، والذي كان يشغل وظيفة امني الصندوق 

ن توجيهات خرب م، وحتت عنوا1903ابريل  12هـ املوافق  1321حمرم  2السنة السادسة االحد   3025ونشر يف العدد  •
مفاده تعيني قائمقام فساطو حممد افندي قائمقام لقضاء زوارة، وقائمقام زليطن املفصول حممد انئب افندي قائمقام لقضاء فساطو، 

 ( 200صفحة  1974)الدجاين،  ،  (46ـ 42صفحة  2005)الويبة، ويباشرون أعماهلم بعد أداء اليمني القانوين 
ها الصادرة يف السنة اخلامسة والسادسة قد نشرت الكثري عن حركات نقل  أعداداجلدير ابلذكر ان الصحيفة ومن خالل   •

العساكر الذين انتهت مدة خدمتهم  خارجها وعمليات استبدال  أو    ابلوالية   أخرىمواقع  إىل    املوظفني واملسئولني العثمانيني ابلوالية 
 دايرهم. إىل  ابلوالية واعادهتم

فقد مت ندب حممد فحيمة    أخرىقطاعات  إىل    ومل تقتصر عمليات النقل والتغيري على اإلداريني والعسكريني بل تعدهتم •
لورفلة السابق النائب الشرعي  لقضاء انلوت بوالية طرابلس الغرب اعتبإىل    أفندي  الشرعية  هـ.  1321ارا من ربيع االخر  النيابة 

 ( 1903)صحيفة معلومات، 
وكما هو معلوم ان اقتصاد الوالية يعتمد يف الدرجة األوىل على الزراعة البعلية اليت تعتمد على االمطار حيث تسيل االودية 

تشكيل وادي اجملنيني احدها وقد مت تغيري جمراه يف لرتوى مساحات من األرض ويف بعض األحيان تسبب يف كوارث لبعض املناطق و 
السنوات السابقة مما اثر سلبا على األراضي اليت كانت تروى منه وأتثر األهايل وقد اعارت احلكومة اجلانب االقتصادي أمهية يف 

هـ  1321ربيع األول    6ت  السنة السادسة يوم السب  3176حماولة منها لتقدمي ما يفيد الزراعة فأشارت الصحيفة يف عددها رقم  
م، خربا مفاده: انه تقرر تغيري مسار وادي اجملنيني الذي اصبح غري صاحلا للزراعة لضياع ميائه بني كثبان 1903يونيو  2املوافق  

م( صباح اخلميس املاضي  1904ـ  1902سنة، حيث قام واىل طرابلس حسني افندي)30ما كان علية قبل  إىل    الرمال وارجاع اجملرى
استطالعية يرافقه كل من رفعت ابشا رئيس اركان الغرفة العسكرية بطرابلس، وحسن ابشا رئيس جلنة الزراعة ووصلوا سكفل    جبولة 

 . (309ـ 308صفحة   1974)الدجاين، الذى يبعد تسع ساعات 
م، الصفحة 1903يونيه  14هـ املوافق  1321ربيع األول  8)السنة السادسة( الصادر يوم االحد  3188وجاء يف العدد   

والية إىل    الثانية ما نصه حصلت نظارة املعارف من املرجع العايل على اذن قيام محدي بك أفندي مدير االاثر اهلما يوىن برحلة 
 ر القدمية اليت ظهرت يف قرقارش.طرابلس الغرب للتحقيق يف املقربة واالاث

 

م، كان احد اربع  1863ـ 1836ان الوضع اإلداري ملنطقة برقة شهد خالل العهد العثماين الثاين كثريا من املتغريات، ففي الفرتة بني سنيت ( 9)  
م، فصلت فاملقامية بنغازي عن طرابلس وصارت متصرفية مستقلة وملحقة إبسطنبول مباشرة ويف سنة  1864ـ 1863 قائمقاميات ، وبني سنيت

م، عندما 1888والية طرابلس الغرب، مث بعد فرتة قصرية أصبحت والية عثمانية كسائر الوالايت حىت سنة إىل  م، أعيدت متصرفية بنغازي1872
 ت حكم إسطنبول مباشرة وظلت كذلك حىت هناية احلكم العثماين.أعيدت مرة أخرى متصرفية مستقلة حت
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العد   • الصادر يوم األربعاء  3198اما يف  م، وحتت  1903يونيو24هـ املوافق  1321ربيع األول  28)السنة السادسة( 
عنوان تبليغات رمسية ذكرت الصحيفة أن مكتب نظارة العسكرية املوقرة قد افاد انه بناء على تصرحيات والية طرابلس الغرب قد مت 

 ( 20صفحة   2006)احملجوب، لقيح ألف ومئة طفل ضد وابء اجلدري بتلك الوالية. تطعيم وت
 4م، ص1903سبتمرب    20هـ املوافق  1321مجاد االخر  10( الصادر يوم األربعاء  6) السنة  3268وأشار العدد   •

النفوس يف والية طرابلس الغرب وعرض التقرير الذي اعد من قبل    انه مت إحصاءإىل    وحتت عنوان حترير النفوس يف طرابلس الغرب
% ابلنفوس مقارنة ابإلحصاء السابق ولوحظ أيضا ان بعض 60اللجنة اليت شكلت هلذا الغرض، وقد تبني هبذا اإلحصاء زايدة  

والزايدة يف عدد سكان   تشكيلها كقضاء وقدم العرض هبذا اخلصوص ومن خالل هذا اإلحصاءإىل   األماكن قد وصل عدد نفوسها
 ( 216ـ 215صفحة  1974)الدجاين،   تغيري يف التقسيم اإلداري لتلك املناطق أحداثبعض املناطق سيتم 

 
  املعاهد: 

،  96حتت رقم    24ـ  10من    عدادجريدة يومية أدبية سياسية واقتصادية تصدر يف اآلستانة )إسطنبول( تضم املكتبة األ  
م، الصفحة الثانية وحتت عنوان )من اعمق جرحنا(  1910مالية  1326اكتوبر  9نشرت الصحيفة يف عددها الصادر يوم السبت  

،  287صفحة ص  1974)الدجاين،    (10) ن احد شرفاء الدولة يف سنجق اخلمسمقاال ذكرت انه مقتطفات من رساله وردت اليها م
 ان: إىل  ، طرابلس الغرب أشار فيها( 23صفحة  1991)روسى، ،  ( 286، 285،  288

 % منها على األموال اليت ال تتوفر يف البلدية.99املشاريع يتوقف تنفيذ  .1
 ال توجد خمصصات ماليه يف املعارف لتأسيس وإصالح املدارس وليس ابإلمكان مجع اإلعاانت من األهايل.  .2
تصورت كيلومرت كما  45الوالية وهو تسعة االف لرية، وليس  إىل    ال ميكن تنفيذ أكثر من مخسة كيلومرت ابملبلغ احملال .3

 الوالية حىت وال سبعة عشر كيلومرت كما جرى حساهبا وتبديل خط سريها.
ان خالجيان أفندي يرمى ابملشاريع كالقطن املندوف ولكن عند التنفيذ نرى كل شيء كما كان، ألنه جيب إحالة مجيع  .4

 وأخريا يشرع يف التنفيذ.  نظارة املنافع حيث ستدقق وتعدل وتعتمدإىل  مزايدة الوالية أو   كشوفات ومشاريع ومناقصة 
 عرقلة املشاريع. إىل  صعوبة وتعقيد اإلجراءات وأتخر سداد املخصص أدى .5
املسكني  .6 ذلك  سيدفع  فكيف  الشجر..  واغصان  األعشاب  اكل  على  الناس  أجربت  جفاف  ثالث سنوات  وقعت 

 ( 20ـ 13صفحة  2012)كولوغلو، ،   (61م صفحة  1984)الزاوى،  (11)الضرائب املتصاعدة 
 مياه الوداين جترى على سبيلها ليس هناك جماري. .7
 ال توجد طرق لتسويق احملصول، وال توجد االابر على الطرق لكي متنع املوت من العطش.  .8
 . 1000/ 1ن نسبة من جييد القراءة والكتابة ال تزيد عن الناس تدفع حصة املعارف ولك .9

 ال يوجد حىت يف القبائل الكبرية أحد ميكنه ضبط االيصاالت وما جتمع دار التحصيل. .10

 
اليها الكثري من    أشارتمناطق أخرى إىل  مما جيدر ذكره ان هذا الوضع الذي حتدثت عنه الصحيفة مل يقتصر على سنجق اخلمس وامنا تعداه  (10)  

من أربعة سناجق هي )طرابلس، اخلمس، اجلبل، فزان(، سنجق اخلمس يشمل  الواثئق الرمسيةـ كانت الوالية يف الفرتة اليت سبقت الغزو اإليطايل تتكون 
 نواحي ساحل االحامد، واتورغاء وقضاء مسالته وزلطني ومصراته وسرت.

م، فساءت حالتها االقتصادية، فاخنفض دخل الوالية من  1910، 1909، 1908حل اجلفاف ابلبالد لنذره سقوط االمطار يف سنوات (11)  
 املواطنون حاالت جوع كثرية أودت حبياة الكثريين منهم. الضرائب وواجه
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ان احلكومة اليت من واجبها ان تقوم بوظيفة االب حمرومة من اإلمكانيات وليس لديها اجلندرمة لكي تقوم يتوطد   .11
 اجلندرمة يف القضاء الذي يبلغ عدد سكانه مثانية اآلف... فماذا يعمل مديره.  . وال يوجد اال نفر مناألمن

وخيتم عرضه ملا ورد ابلقول نقلت هذه السطور كما هي ونشرهتا لتكون عربة ألصحاب الضمري ان كانت السطور متلك 
عامني، بل  أو    الكمال خالل عام  إىل  احلمية والفضيلة ويضيف جيب ان نضغط على أنفسنا لكي نضمن املستقبل ال ميكن الوصول

ألجل الوصول جيب التحرك يف تلك اجلهة، وقد مرت ثالث سنوات ومل نشعر ابي حترك أوجه لنفسي دائما هذا السؤال هل بدا  
 هذا التحرك؟ 

مبتعدا عن الغاايت واألفكار السياسية اهنا جمرد إحساس عن وضع الوالية، وان ما نشرته الصحيفة من  األسطركتبت هذه 
العثماين.    أغلبرسالة املواطن هو تعبري عن إحساس وشعور   ليبيا يف جملس املبعواثن  )الزاوى، املواطنني وهو ما عرب عنه نواب 

 ( 67م صفحة  1984
م، الصفحة 1910هـ، املوافق  1328ذي احلجة    13ونشرت الصحيفة يف عددها العشرين والسنة األوىل الصادر بتاريخ    

الثانية وحتت عنوان تركيا وإيطاليا نقال عن صحيفة كوريرى ديالسريا اإليطالية أن احلكومة اإليطالية ختاطب الدولة العثمانية بلهجة  
اإل املصاحل  ملوقفها ضد  بتقدمي مذكرة شديدة  اإليطالية  احلكومة  اوصت  ديالسريا  وان صحيفة كوريري  الغرب  طرابلس  يطالية يف 

 احتجاج للباب العايل وتطلب )صحيفة معاهد( من نظارة اخلارجية التواصل والتحرك ألغالق صحيفة كوريرى ديالسريا. 
مالية، الصفحة الثالثة  1326أكتوبر    6هـ،  1328احلجة  ذي    17اما يف عددها الرابع والعشرين السنة األوىل الصادر يف   •

فقد نشرت خربا مفاده انه بناء على افادة متصرف بنغازي ال ميكن اهنا عملية حفر البئرين اللذان شرعت يف حفرمها نظارة  
ـ  466صفحة    2012)كولوغلو،    الزراعة واملنافع بناء على ما خصص هلما بسبب ظهور بعض املصاعب حتت االرض 

489 ) 
 

 اخلامتة 
 وختاما ان أمهية هذه الصحف وغريها أتيت من عدة جوانب لعل من أمهها:

 هو عبارة عن وجهة نظر شرحية كبرية من شرائح اجملتمع.  حداثان ما ورد هبا من ذكر وتفسري لأل •
 اجلرائد والصحف تضم بني صفحاهتا الكثري من املعلومات اليت ال توجد يف الواثئق الرمسية ومن مت فهي مكملة هلا. •
 .أخرىمصادر  التارخيية قد يصعب بناؤها من    حداثان االطالع على هذه الصحف ميكن الباحث من بناء صورة دقيقة لتواىل األ •
 أطروحة علمية بعنوان والية طرابلس الغرب  عدادحبذا لو يقوم احد الباحثني يف اتريخ ليبيا واملتخصصني يف الفرتة العثمانية أب •

خيصص فرتة زمنية) يوميات اجلهاد اللييب يف الصحافة العثمانية( وقد افادان الزميل عمار جحيدر  أو    ) ليبيا( يف الصحافة العثمانية 
ر ابنة يوجد يف جامعة إسطنبول عمل ببليوغرايف قيم بعنوان) الفهرس املوحد للصحف واجملالت املطبوعة ابحلروف العربية يف  مشكو 

م، اسوة مبا صدر عن: حممد صاحل اجلابرى، يوميات 1986م( للباحث حسن دومان اسطنبول1928ـ  1828مكتبات إسطنبول )  
ان، الدار العربية للكتاب، طرابلس، تونس، وحممد سيد كيالىن، الغزو اإليطايل على ليبيا  اجلهاد اللييب يف الصحافة التونسية، جزاء

 م. 1996م، دار الفرجاين للنشر والتوزيع، القاهرة 1917ـ  1911واملقاالت اليت كتبت يف الصحف املصرية ما بني 
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