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-1876ليبيا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 

 م1908

بين محاوالت التحديث... ومقاومة األطماع 
 االستعمارية )دراسة وثائقية(

 د. فاتح رجب قدارة 
 جامعة الزاوية. -كلية اآلداب

 ليبيا:و في مؤرخات االتحاديين العثمانيين الثانيالحميد  عبدالسلطان 

محاولةة ردةد منانةة هة   هو ا عن العالقة بين طرابلس الغرب والسلطان العثماني ثنإن حدي
ف إيلةةاد ييسةةيران لةة ل  دبهةة ،الواليةةة والملةةاذ الةة   يةةدور فةةي فلنةةا فةةي سياسةةان السةةلطان العثمةةاني

وانعنسةةن بالضةةرورى علةةر اليةةةاري   ،هةة   السياسةةة نالميناقضةةان والميارقةةان اليةةي دةةةاحبمةةن النةة  
السةةةيما فةةةي المةةةدونان والمثراةةةان العثمانيةةةة اليرنيةةةة  الثةةةاني، الحميةةةد الليبةةةي فةةةي عهةةةد السةةةلطان عبةةةد

 أغلةةب نيابهةةا مةةن الضةةباط وااداريةةين العثمةةانيين الةة ين أرسةةلوا فةةي عهةةد عبةةد اليةةي نةةانة، مالماضةةر 
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إرسةاله  إلةر ليبيةا نييةا   ، وعةد  (ليبياغرب، وميدرفية بنغاز )والية طرابلس ال للعمذ في الثاني الحميد
 .(1)"األحرار األيرا "األمنية واادارية ضد  وسلطاياوظيييا  مارسا السلطان سياسيا  و 

لهةة ا  ى بائسةةةر إلةةر رسةة  دةةو  هةةثالا العثمةةانيون األحةةرار بحسةةب يدةةنييه  ألنيسةةه  عمةةدفقةةد 
رسةة  مسةةرئ مالئةة   :ألسةةباب عةةدى لعةةذ مةةن أبرزهةةا  ،عهةةد فةةيويارياةةا  مهةةوها  لهةة   الواليةةة  السةةلطان،
الحقةة فةي لننبةان وبغية البحث عن مبةرران  ،في حق هثالا األحرار "المييرضة"الحميد  للرائ  عبد

 ، واسةارى الدولةة 1908عقةب االنقةالب العثمةاني سةنة  ليبيةاأوضاع  آلن إليابعد ما  ،أحداث سابقة
يلةة   فنانةةن، (2)اايطةةالي االسةةيعمار ، عقةةب الغةةزو  1911فةةي سةةنة  العثمانيةةة لهةة   الواليةةة نهائيةةا  

المدونان محاولة احالة ويرحيذ المسثولية اليارياية عن ضةياع آاةر األراضةي العثمانيةة فةي القةارى 
، علةر الةرغ  مةن مغادريةا للسةلطة فةي ليبيةا الحميد الثاني السلطان عبد وسياسان عهد إلر األفريقية
 يزاذ في عزيها ومنعيها.ال  نانن والوالية

ن نانةةةن بعةةة   النيابةةةان الياريايةةةة المعادةةةرى اليةةةي يحةةةاوذ إعةةةادى اليدةةةال  مةةة  الحقبةةةة وا 
لزئيةةة يحميةةذ النيابةةان والمثراةةان فةةي الغالةةب مةةن طلةةق ينالحميةةد،  العثمانيةةة وعهةةد السةةلطان عبةةد

يةةار المعةةاد  للحقبةةة الغربيةة، والقوميةةة العربيةةة اليةةي سةارن علةةر هةةديها المسةةثولية عةةن يبلةور  لةة  الي
، ولنةةن فةةي الحالةةة الليبيةةة فةة ن األمةةر (3)العثمانيةةة والسةةلطان عبدالحميةةد وعهةةد  فةةي الواليةةان العربيةةة

هةة ا أغلةةب المثراةةان المعادةةرى فةةي يودةةيف  راالحميةةد الثةةاني، حيةةث يينةة يايلةةف بهةةهن عهةةد عبةةد
لعةةةدد مةةةن ااداريةةةين والضةةةباط فةةةي أفريقيةةةا العثمانيةةةة علةةةر اليقةةةارير والنيابةةةان والسةةةير ال اييةةةة  العهةةةد

فةةةروا إليهةةةا بعيةةةدا  عةةةن بطةةة   ، أو(4)إلةةةر هةةة   الواليةةةة البعيةةةدى سةةةلطانالالةةة ين أبعةةةديه   ،العثمةةةانيين
 .(5)السلطان

بهنهةةا سةةوف يينامةةذ فةةي  ظةةنقةةد ينةةون الدةةورى غيةةر منيملةةة أمةةا  البةةاحثين حيةةر ا ن، وال ن
مةةنه   ألن نةةال   ن،ييعةةرب ويةةر  وغةةربمةةن  ،المةةدا المنظةةور للمياددةةين فةةي الدراسةةان العثمانيةةة

فةةي سةةلطنة  االوثيقةةة الهةةاهدى عةةن الحةةدث الةة   لةةرن وقائعةةلةةزاا  مةةن  أو ،مةةن الحقيقةةة ا  يميلةة  لةةزا



 قدارة رجب فاتح. د ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 م2019 -أغسطس -المجلد الخامس -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة  - 3 -
 

السةةلطان  يةةدينوالبيئةةان، فهةةثالا األرمةةن الةة ين يهييةةون بقدةةائد  قوميعةةددى األعةةرا ،ميراميةةة األطةةراف
أو  ،الييةةان إرسةةاله  إلةةر طةةرابلسباليحديةةد عبدالحميةةد عنةةد نةةزوله  لمينةةاا طةةرابلس الغةةرب ال نعلةة  

منلةةةةةف بةةةةة دارى أحةةةةةد األقةةةةةالي  الو ، األحنةةةةةا  اليةةةةةي دةةةةةدرن بحقهةةةةة ، و لةةةةة  الضةةةةةابط العثمةةةةةاني النبيةةةةةر
في مللس  ااقلي  الدحراوية الليبية ال   يعادذ مساحيا عدى واليان في البلقان، وينياب نائبا  له  

للسةةلطان مايلةةةف ، لينيةةةذ نلةةةد  يلةةرد قلمةةةا بملةةرد حةةدوث االنقةةةالب العثمةةاني ،المبعوثةةان العثمةةاني
لسياسة وغير  ل  نثير من المدونان العثمانية اليي يلعذ من الضرورى بسط ه ا المبحث ، (6)اليه 

 هةةالةةف وقائعهةةا وطروحايفةةي ماي لعبةةد الحميةةد الثةةاني وليبيةةا فةةي بعةة  مثراةةان العثمةةانيين األحةةرار
 .ولوالية طرابلس الغرب لا ولعهد  ةالمعادي

حيةةث حاولةةن هةةة   المدةةادر العثمانيةةةة يدةةوير عالقةةة عبدالحميةةةد الثةةاني بليبيةةةا فةةي دةةةورى 
ب معارضةةةيا ورعايةةةا  مةةةن األحةةةرار يةةةيغيفةةةي  نبيةةةر يسةةةيادما سةةةلنحةةةان  دنيةةةايور مسةةةيبد بعالقةةةة 

عقةب دةدور ويحديةدا  ، 1908االنقةالب العثمةاني سةنة  المثقيين، ولاان هة   المةدونان غالبةا  بعةد
عةةالن الدسةةيور ونلةةائ لمعيةة ،عةةن لميةة  المنييةةينالعيةةو العةةا    ولي مقاليةةديةةااليحةةاد واليرقةةي فةةي  ةوا 

 يره  النضالية ضد السلطان عبةدسسرد  إلرغلبه  أ، حيث انبرا العثمانية في الدولة السلطة اليعلية
، (7)الة   ألةف نيةاب )يوميةان منيةي( ناالمين جـوال شـمن قبيذ الطبيب  ،الحميد في منافيه  الليبية

الة   يدةور حيةاى المنيةي فةي  لة   ،الة   ألةف نيةب عةدى منهةا )ديةار المنييةين(ي مالقادر جا عبدو
، ومحمود نالي ال   اسينمذ نيابا ياري  طرابلس الغرب وضمن ملحقايةا اللديةدى (8)العهد في ليبيا

 .(9)عبد الحميد وسياسايا في ليبيارثييا لعهد السلطان 
وا  ا ننا غير معنيين في ه ا المقا  بقضية النيي في حد  ايها بقدر اهيمامنا بقضية اليهري  

فهةثالا الضةباط وااداريةون العثمةانيون أاة وا فةي يةدوين نةوع مةن  ،لعهد السلطان عبدالحميد في ليبيا
والقناعةةةان  ال اييةةةة، والسةةةير وااحدةةةائيان،داريةةةة اليةةةي يلمةةة  بةةةين األحةةةداث اا "ةيةةةاليقرير "النيابةةةان 
الهادةةية عةةن ليبيةةا فةةي عهةةد السةةلطان عبدالحميةةد، ويغلةةب علةةر هةة   المةةدونان يدةةري  السياسةةية 
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نيةةةذ، وهةةةو األمةةةر الةةة   لةةةره  إلةةةر يهمةةةي  عالقةةةة نالةةة ين يعرضةةةوا للي "األحةةةرار"نيابهةةةا بةةةهنه  مةةةن 
إلةر إسةقاط ويلاهةذ دور  ببعضةه ، ويدةذ األمةر  ن به   الوالية وما ي  إنلاز  فيها في عهةداالسلط

للحقةةائق الياريايةةة الوثائقيةةة، األمةةر  غيةةر مبةةرر ومنةةاف   بهةةنذ بعةة  الةةوالى ويضةةا  دور والى آاةةرين
بةةهن هنةةا  يدةةنييان غيةةر مرئيةةة لنةةا، لعةةذ مةةن بعةة  والى طةةرابلس الغةةرب والى  راالةة   يلعلنةةا نةة

واليالعةةب حيةةر  ،س يحةةديثايه باةةاسةةيولب  ،االحميةةد وسياسةةي ن" مةةن أندةةار السةةلطان عبةةدي"حميةةدي
 في طرابلس، إقاميه  أمديطذ ل  حير وأن  "األحرار"بسنين والييه ، في مقابذ يضاي  أعماذ الوالى 

 .االسيعمارية لإلطماعأو نانوا معاوذ 
ضةةةبط ويحليةةةذ هةةة   المواقةةةف والةةةرثا السياسةةةية فةةةي هةةة   المةةةدونان لةةةيس بةةةاألمر لةةة ل  فةةة ن 
أدةةال دونةن  اليةةي بعةة  هة   المةدونان مةن اةالذف عليهةةا و بةةذ يمنةن الوقة ،اليالايةي أو االسةيني

ها و مةدونفزينهةا للطباعةة والنهةر عقةب االنقةالب العثمةاني،  هنالحميةد، ثة  هية في عهد السلطان عبد
اغ  مةةة  العهةةةد اللديةةةد، ويرفةةة  مةةةن يدةةةنيف مةةةدونها إلةةةر دةةةنف ينةةةبةةةالنثير مةةةن اادعةةةااان اليةةةي ي

 السلطان في الدولة العلية. يبوأناليي  ،م  لمعية االيحاد واليرقي أو الميعاطيين ،األحرار
ولالسيههاد المةولز فة ن مدةنف نيةاب )يةاري  طةرابلس الغةرب( محمةود نةالي األرنةاثوطي 

 ، رهةةة  1908أحةةةد المةةةوظيين العثمةةةانيين بطةةةرابلس الغةةةرب، وبعةةةد إعةةةالن الدسةةةيور العثمةةةاني سةةةنة 
ناقضةان ي، نلمةس فةي نيابةا نةذ الم(10)س المبعوثةان العثمةانيليدب  نائبا  من نواب الواليةة فةي مللة

إلر  ، ويدرئ في الندوص المضافة(11)علر مرحليين مثليا حيث يعيرف بهنا دون ،السالية ال نر
اســبة ثورتنــا بمنعـودة الــرول نلينـا  ، الة   يدةةيا "1908بيمليةد  لالنقةالب العثمةةاني سةنة  النيةاب

ضةيها ابميمونة علر الوالية والليبيين، حيث اسةرن ألةزاا عديةدى مةن أر واليي ل  ينن ، (12)"الميمونة
فـــي يوليـــو  اليةةةي حةةةافظ عليهةةةا السةةةلطان عبدالحميةةةد، الاسةةةارى اليةةةي يحةةةاوذ نةةةالي يبريرهةةةا بةةةالقوذ: "

، فإن الفرنسيين انتهزوا فرصة اتكائنا على مخدة السرور ورؤوسنا منتشية بخمر انقالبنـا 1908
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فةةي أقدةةر اللنةةوب الغربةةي للواليةةة، ويحديةةدا  فةةي محةةيط  (13)"تاســنين وجانــالســعيد واحتلــوا بعــد تم
لرلاذ لةدملها فةي الحةدود واغان اليي ب لن اادارى العثمانية في عهد عبدالحميد النثير من اللهود 

 .(14)اادارية للوالية واحيواا سنانها من طوارق األزقر
بيةةةة عقةةةب االنقةةةالب العثمةةةاني هةةةو فقةةةدان العديةةةد مةةةن ألةةةزاا الواليةةةة اللنو مةةةن الواضةةة  أن و 

رق مضةةال  معةةد  هةة   اليقةةارير مةةن العثمةةانيين األحةةرار، ومةةن  لةة  اليقريةةر ث يةة نةةان س الةة  لالهةةا
رفعةةةا إلةةةر الدةةةدر األعظةةة  و )إسةةةماعيذ نمةةةالي( مميةةةز يحريةةةران واليةةة طةةةرابلس الغةةةرب، أعةةةد  الةة   

والة   يحةاوذ  ،حدود للةواا فةزان(، وعنونا بة)ياري  مسائذ ال 1911العثماني في اسيانبوذ في أبريذ 
من االلا يحمذ المسثولية عن فقدان العديةد مةن المنةاطق فةي لنةوب الواليةة لدةال  اليرنسةيين إلةر 

، إلر لانب يرنيز ه ين المددرين العثمانيين علر يهمةي  (15)الحميد وواليا في ليبيا السلطان عبد
ملهةةةةودان وأعمةةةةاذ الةةةةوالي رلةةةةب باهةةةةا ، ويمليةةةةد (*) 1896-1881دور الةةةةوالي أحمةةةةد راسةةةة  باهةةةةا 

ان واادةةالحان ث  بةةهن أهةة  اليحةةديز علةةر الةةرغ  مةةن أن المدةةادر والوثةةائقيين يلةة ، 1904-1908
الة   نةان ، (16)العسنرية والمدنية في والية طرابلس الغرب قةد يمةن علةر يةد الةوالي أحمةد راسة  باهةا

ي، إلةةر لانةةب الثقةةة السةةلطانية اليةةي الحميةةد الثةةان نبيةةرى منحهةةا لةةا السةةلطان عبةةد ييميةة  بدةةالحيان
وهةي الواليةة األطةوذ  ،عهةر عامةا  لامسةة ا لةرييرب  علةر نرسةي الواليةة لمةدى يزيةد ع اسيثنااالعليا 

أه  اليغيران في مايلف مناحي العهد ال   عرفن فيا ليبيا ، (17)في ياري  الحقبة العثمانية في ليبيا
من  ا  لا )أحمد النائب األندار ( ييرد لا وألعمالا لزاالحياى، واليي لعلن المثرخ الليبي المعادر 

 .(18)الموسوعي حوذ ياري  طرابلس الغرب انياب
مةةن الةةوالى  فةةي مةةدونان العثمةةانيين األحةةرار وفةةي يقةةديرنا فةة ن الةةوالي أحمةةد راسةة  باهةةا دةةنف

مةةدونان ن للسةةلطان عبدالحميةةد الثةةاني وسياسةةايا، األمةةر الةة   لةةر عليةةا فةةي ين المنادةةر يالمحةةافظ
بع  العثمانيين إسقاط ملهودايا اليحديثية، وبالضةرورى إسةقاط أ  دور أو عالقةة مباهةرى للسةلطان 

أحمد للوالي ، وفي مقابذ  ل  اليهمي  (19)د ناليو " نما يسميها محمةعبدالحميد به   الوالية "اليييم
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الغةةةرب أثنةةةاا والييةةةا  فةةةي طةةةرابلس (*)لةةةدور الةةةوالي رلةةةب باهةةةا افيهةةة ا  مبالغةةة ا  راسةةة  باهةةةا نلةةةد يضةةةايم
مبةةةةرر هةةةة ا  فةةةة نبةةةةبع  األعمةةةةاذ لهةةةة ا الةةةةوالي، وا   يقةةةةر المدةةةةادر الياريايةةةةة ، (20) 1904-1908

اليمليةةةد واليهليةةةذ فةةةي هةةة   اليقةةةارير أن هةةة   الهادةةةية نانةةةن مةةةن قيةةةادان لمعيةةةة االيحةةةاد واليرقةةةي 
وعين وزيرا  للحربية،  ، اسيدعيا إلر اسيانبوذ 1908العثمانية، وعند حدوث االنقالب العثماني سنة 

 يواسةةيقبذ فةةي األسةةيانة اسةةيقباذ الظةةافرين، ولننةةا لةة  يلبةةث سةةوا مةةدا قليلةةة فةةي المندةةب حيةةر يةةوف
 .(21)  في منيبا1908أغسطس  16فلهى في 

  مةن األحةرار بعدا  وظيييا  إلر طرابلس الغةرب بعةد  مومن الواض  أن الوالي رلب باها نان 
يةا الييةاى المعارضةة للسةلطان عبدالحميةد الثةاني، واسةيغذ مندةةبا العثمةانيين، ومةن زعمةاا لمعيةة يرن

بحسةةةب مةةةا يةةة نر مللةةةة الهةةةالذ فةةةي و  والمعارضةةةين، لألحةةةرار ا  نةةةوالي للواليةةةة ليلعةةةذ مةةةن ليبيةةةا مةةةال 
، ولنننا (22)في أيا  رلب باها يقاطر إليها األحرار فرارا  من عبدالحميد"   ، حيث يقوذ: "1911سنة

 را، ولنةن نةن لن يسةم  بةهن يدةب  طةرابلس الغةرب واليةة ليلمة  معارضةياألن السلطا نسيبعد  ل 
ذ مسةةةثولية هةةة ا يةةةبةةةهن يسةةةطير هةةة ا المقةةةاذ لةةةاا فةةةي عهةةةية الغةةةزو اايطةةةالي لليبيةةةا، نمحاولةةةة ليحم

ن نانةن فةي  ان يالحميد الثاني وعهد ، السيما وأن لذ نيابةان األحةرار العثمةاني االحيالذ إلر عبد
 .االيلا 

ال   عمذ في طرابلس الغرب أربعةة  ،ولعذ من نما لها األارا الضباط عبدالقادر لامي 
مةةةن المنةةةاطق واألقةةةالي  الليبيةةةة  ا    وأدار عةةةددنةةةوح ،(*)وحةةةاز علةةةر ريبةةةة )قةةةوذ أغاسةةةي( ،عهةةةر عامةةةا  

 ا،منيةر لة ية نر فةي مثليةا بهنهةا نانةن   الة ،(23)االسيراييلية بالنسبة إلةر الدولةة العثمانيةة اللنوبية
فةةةزان( فةةةي مللةةةس لةةواا ، وبعةةد االنقةةةالب العثمةةةاني انياةةةب نائبةةا  وممةةةثال  لمنيةةةا  )األحةةةرارغيةةر  مةةةن ول

عةةد وي  ، (24)العثمةةاني، ونةةان مةةن زمةةالا مدةةطير نمةةاذ، وهةةغذ فةةي عهةةد  وزيةةرا  للدااليةةة نالمبعوثةةا
 الحميد وعالقيا بليبيا. نيابايا األنثر حدى يلا  عهد السلطان عبد
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كانت طرابلس الغرب في نظر عالقة السلطان عبدالحميد بليبيا في قولا: " ل ل  نلد  يايزذ
، ويهةحن (25)"الحكم الفاسد ال تصلح نال لتكون منفى للمثقفـين الـنين يعشـقون الحريـة واننسـانية

المنييةون فةي هة   الواليةة، ويحديةدا  فةي سةلون لةواا  يعيهةها اليةي بالمآسةيمثليا فةي عديةد المواضة  
اليةةةي لةةة  يثبةةةن أن  ،دعةةةاا ال يسةةةيقي  فةةةي ظةةةذ الدراسةةةان الوثائقيةةةة الراهنةةةة، وهةةة ا االالدةةةحراو فةةةزان 

، بةذ إن مرافقةا فةي رحليةا إلةر فةزان (26)فةي فةزان فةي يلة  المرحلةة أنهةئندن أو لةسلونا  عثمانيةة و 
 ، الرحالة السويسر  )هانس فيهر(، وال   يهار  لةامي فةي 1906السيال  عملا في )غان( سنة 

ا  السياسةةةية عةةةن السةةةلطان عبدالحميةةةد لةةة  يةةة نر هةةةيئا  عةةةن السةةةلون اليةةةي أهةةةار إليهةةةا ث العديةةةد مةةةن ر 
ن يلامي، عدا ااهارى إلر عدد محدد من السلناا البلغار في سةلن القلعةة الدةغير، وبعة  المنيية

 .(27)في مدينة مرزق عادمة لواا فزان أحرارا  طالقاالسياسيين من يرنيا اليياى ال ين يعيهون 
ننةةر هنةةا انيهةةاط السةةلطان العثمانيةةة فةةي عهةةد السةةلطان عبدالحميةةد الثةةاني أسةةلوب ونحةةن ال ن

ولنةةةن يهويةةةذ قضةةةية النيةةةي ، بعةةةاد الةةةوظييي للمعارضةةةين والمهةةةنو  فةةةي والئهةةة  للسةةةلطةالنيةةةي أو اا
 ، عقةةةب إعةةةالن 1908الةةةوظييي لةةةدا لةةةامي فةةةي نيابةةةا الةةة   دونةةةا بحسةةةب مةةةا يةةة نر فةةةي ديسةةةمبر 

تمـوز  10بعـد صـبال بةا قةائال : " ئموقف مةن السةلطة اللديةدى الة   يدةر الدسيور نان يعبيرا  عن ال
م( الباهر انطلقت البقية الباقية من المجاهـدين اححـرار مـن منفـاهم 1908يوليو  23)مالية1325

قبــور رفــاقهم الحزينــة المنســية بــين  وراءهــمكطيــور انطلقــت مــن أقفاصــها تــاركين  ،نحــو الشــما 
ف نايبةا مةن األحةرار دةنينةا، ويح، وفةي هة ا يعبيةر إنسةاني يللةب اليعةاطف فةي (28)"أطال  مـرز 

للدعود في مرايب السلطة اللديةدى فةي اسةيانبوذ، ولنةن ااهةنالية األساسةية اليةي انطلقنةا منهةا هةي 
لمعارضةةيا، منيةةر وسةةلن نبيةةر علةةر أنهةةا الحميةةد الثةةاني بليبيةةا  عالقةةة عبةةديدةةوير هةة   المثراةةان ل

 به   النيابان. ونالميهثر  ونالليبيالمعادرين، السيما اين ر بع  النياب والمث ناها الرثية اليي يب
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الةة   نيةةب يحةةن يةةهثير  (علةةي مدةةطير المدةةرايي)ولعلنةةا نبةةرز هنةةا رأ  المةةثرخ والنايةةب 
مجـرد صـحراء يرسـ   آنناك اسطمبو اكمين في حوكانت البالد في نظر العبدالقادر لامي يقوذ: "
بعـاداوغـدت منفـى للمثقفـين واححـرار،  ،نليها المغضـوب علـيهم ، (29)"للطـالب المثقفـين والكتـاب وا 

لليةهري  لهة ا العهةةد فةي مسةةيويين ايه  البحثيةةة فرضةي االدعةااان وأسةس نثيةر مةةن البةاحثين علةر هةة  
همالا لوالية هاثنين ل ان المرحلة و ان السلطان، ييعلق المسيوا األوذ بالي ري  لالسيبداد الحميد  وا 

المنعزلةة إلةر حرنةة "قوميةة" مبنةرى فةي  ، مة  يهويةذ بعة  الوقةائ  األمنيةة المحليةة(30)الغرب طرابلس
ا مةة، وب(32)مةةن زاويةةة الينديةةد بالحقبةةة العثمانيةةة، (31)الحميةةد والحنةة  العثمةةاني ليبيةةا ضةةد السةةلطان عبةةد

 ييناغ  والاطاب اليقليد  السائد في المثراان العربية حوذ الحقبة العثمانية.
العثمانيةة ومةا رفقهةا مةن يحةديثان اادةالحان يوا ا ار ف نةا ينطلةق مةن فرضةية المس اأم

، ولنةةن (33) ان الاةةط اايلةةابي ةويغيةةران اليماعيةةة واقيدةةادية فةةي واليةةة طةةرابلس الغةةرب العثمانيةة
عةةن  واادةةالحان ليحةةديثانل هةةامةةن المثراةةان األناديميةةة الوثائقيةةة عزل لمسةةيوايعةةاب علةةر هةة ا ا
أو  اال   ل  يهر إليا وال إلر سياسةايا الليبيةة سةلب، (34)لعثماني عبدالحميد الثانيهادية السلطان ا

وال نملةة  مبةةرران منطقيةةة لهةة ين المسةةيويين مةةن النيابةةة اليهريايةةة، ولنةةن نعيقةةد بةةهن الرثيةةة  ا،إيلابةة
فةةي  فةةي الاطةةاب القةةومي والغربةةي ال يةةزاذ آثارهةةا حيةةر ا ن لعبةةد الحميةةد الثةةاني الميرالعةةةاليقليديةةة 

واليةي ينقلنةةا بالضةةرورى إلةةر حقيقةة عالقةةة السةةلطان العثمةةاني  ،الدراسةان العثمانيةةة باللامعةةان العربيةةة
 .أثناا عهد  المديد بنغاز  ةبوالية طرابلس الغرب وميدرفي

 الحميد الثاني بليبيا: عالقة السلطان عبد

أمةةرا  غيةةر مسيسةةال فةةي الحةةديث عةةن عالقةةة السةةلطان والييةةة  قةةد ينةةون طةةرئ هةة ا العنةةوان
السةةةلطة المرنزيةةةة فةةةي اسةةةيانبوذ، المسةةةلمين فةةةي عهةةةد  بهحةةةد الواليةةةان العثمانيةةةة النائيةةةة عةةةن مرنةةةز 

والمقطوعةةة عةةن اليوادةةذ األراضةةي ببقيةةة أراضةةي الدولةةة، واليةةة طةةرابلس الغةةرب وميطةةرفين بنغةةاز  
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(، أفريقيـة العثمانيـةمية أن يطلةق عليهةا فةي  لة  العهةد يسةمية )اليقارير الرس اعيادن)ليبيا(، واليي 
هةةمذ مةةن يسةةمية طةةرابلس الغةةرب، للداللةةة أيضةةا  منةةاطق أوهةةي يسةةمية  ان داللةةة سياسةةية ولغرافيةةة 

الحميةةد الثةةاني  الدةةحراا النبةةرا وبةةالد السةةودان اليةةي يةةدين بااسةةال  والةةوالا للسةةلطان العثمةةاني عبةةد
، عالقة ايسمن في يقديرنا بعدد من اادارية لوالية طرابلس الغرب وبنغاز  ويق  عمليا  اارط الحدود

واوايمهةا، ميارقةان لهةا هة   العالقةة السمة الغالبة لبدايان واألحداث  اليي نانن الميارقان اليارياية
ماني عالقة السلطان العثلاليهري  ب المعنيين دالليها اليي يحيذ بدورها إلر يساثالن أنثر عمقا ، ولعذ

في عالقيا به   الواليان يلمسون العديد من الميارقان اليارياية  بالواليان العربية يالحميد الثان عبد
ين وثالثةين سةنة مةن إداريةا للسةلطنة العثمانيةة، ولعةذ مةن أبةزر الميارقةان الياريايةة يعلر مدار االثن

سةةواا المنةةددى  ،الحميةةد ن عبةةدفةةي المثراةةان العربيةةة اليةةي أراةةن لعهةةد السةةلطاهةةبا اليةةا  ب ليبيةةا اغيةة
 .(36)لاأو المملدى  (35)به ا العهد

ه ا العهد بدية االحاق واليبعية للمثراان و  الحقبة العثمانية الياري  الليبي االذ بغدلقد 
اليةةي لةة  يةةةراع ، النظةةرى (37)، ونظريهةةا السةةلبية لهةة ا العهةةد والحقبةةةة العثمانيةةة عمومةةا  قيةالعربيةةة المهةةر 

ن ظهر في العقود األايةرى مةا ، المغاربية العثمانية في مايلف العهودالليبية و ادودية العالقان  وا 
هةةةناال  أيمنةةةن أن نسةةةميا "دةةةحوان يهريايةةةة" فةةةي النيابةةةان الياريايةةةة العربيةةةة الراهنةةةة، واليةةةي يطةةةرئ 

فةةةةي ضةةةةوا الحقةةةةائق  (38)ميعةةةةددى مةةةةن الةةةةدعوان اايلابيةةةةة إلةةةةر المرالعةةةةة الهةةةةاملة للحقبةةةةة العثمانيةةةةة
نسةةةبيا  عةةةن هةةة     ا  الحميةةةد الثةةةاني يظةةةذ عثمانيةةةا  وعربيةةةا  وغربيةةةا  بعيةةةد ، ولنةةةن عهةةةد عبةةةد(39)الوثائقيةةةة

يحةاوذ ، اليةي (40)ادى فةي هة ا االيلةا لالمثمرى، عدا بع  المحاوالن المغاربية الالبحثية المرالعان 
ر الوثائق اعيمادا  عل، (41)اليهسيس لحقذ لا ادودييا في الدراسان العثمانية باللامعان المغاربية

 المحلية.
ي يهيمن عليةا فةي الغالةب يه   اللدذ والبثس اليهرياي في المثراان العربية ال عنوبعيدا  

، ف ن (42)ة االنيداذ العربي اليرني، ويثطر  عدد من النيابان السياسية األيديولوليةحظطروحان ل
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 ،بالميارقان اليارياية مليا  الحميد الثاني يهري اليهري  لوالية طرابلس الغرب في عهد السلطان عبد
العهةد دةورى أضةحن أهةبا بييةار فنةر  فةي  امة اليي رسةمن لهة يوالحقائق الدادمة ليل  الرثية القا

يبةا غأو ي ،االقيةراب مةن عهةد هة ا السةلطان رانلمةا لة ئالمثراان والنيابان العربية اليي يقي  األيةرا
في المثراان الليبيةة نحالةة مةن حةاالن الينةاغ  مة  اةط اليةاري  القةومي، وولةدن بعة  المثراةان 

يةذ نسةبة بر"، مةن قية نية ويبريرية لالبيعاد عن  نةر عبدالحميةد الثةاني "با ةالليبية المعادرى ياريل
مةانيين من)محبةي السياسان اليحديثية واادةالحية واألمنيةة المياةدى فةي عهةد  إلةر أولئة  الةوالى العث

ن ولوده   أه علر الرغ  من أن هثالا الوالى ه  من  (43)اادالئ( رلاالن السلطان عبدالحميد، وا 
للحالة الليبيةة  منا وسياسايه  اليحديثية في الوالية نانن يي  يحن ااهراف المباهر والميابعة الدقيقة

وبالضةرورى فة ن ، (44)هة   الواليةة ، والسياسةان اليةي انيهلهةا عةن طريةق ممثليةا فةي 1881من  سنة 
الحديث عن فدذ بين اادارى العثمانية في طرابلس ومثسسان الدولة المرنزية في اسةيانبوذ حةديث 
يييقةةد للموضةةوعية والحقةةائق الياريايةةة الدامغةةة، ولعةةذ هةة ا الطةةرئ لعلنةةا نهيةة  هةة ا المبحةةث لردةةد 

 الحميد الثاني بليبيا. مالم  عالقة عبد
الحميةد  ثائقي الليبي بالمدونان اادارية واألهلية اليي دونن فةي عهةد عبةدييي  الرديد الو 

، ولعةذ أهةة  هة   الوثةةائق وأقةدمها فةةي عالقةة هةة ا السةلطان بهةة   الواليةة البعيةةدى، هةي وثيقةةة (45)الثةاني
  إلةةر أهةةالي طةةرابلس 1861-1839المليةةد األوذ  الةة   أرسةةلا السةةلطان عبةةد "الفرمــان الســلطاني"

اايةار لةا الة   لديةد ال ايعلمهة  ويةزف إلةيه  ابةر مولةد ابنة ،واليةا محمةد أمةين باهةا الغرب فةي عهةد
المولةةود الةة   سةةينيب لةةا أن ينةةون واحةةدا  مةةن أهةةهر السةةالطين  ،(46)(عبدالحميةةد) اسةة  مةةن األسةةماا
-1876مةةةةةن عهةةةةةةود سةةةةةالطين آذ عثمةةةةةةان   األطةةةةةوذوأنثةةةةةره  إثةةةةةةارى لللةةةةةدذ، وعهةةةةةةد   ،العثمةةةةةانيين

ثان، ياألهةة  فةةي اليةةاري  الليبةةي المعادةةر الةة   هةةهد أهةة  اادةةالحان واليحةةد، والعهةةد (47) 1909
عثمانيةة فةي وسةط يالطة  األطمةاع االسةيعمارية نواليةة ونل  ه ا السلطان في المحافظةة علةر ليبيةا 

 الغربية.
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المليةةةد األوذ فةةةي طبيعيةةةا اليوثيقيةةةة لمولةةةد عبدالحميةةةد  ان السةةةلطان عبةةةدمةةةينمةةةن أهميةةةة فر و 
قامةةة مظةةاهر الثةاني، وفةةرئ و  اهيمةةا  السةلطان بهةة ا المولةةود الةة   لعلةا يدةةدر أوامةةر  باالحييةاذ بةةا وا 

  ث بع  عةن يهةاحديث الة، وه ا ما ينيي لزئيا  محاوالن (48)اليرئ في أرلاا السلطنة به   المناسبة
في سيذ من اادعةااان  (أبوعزى)ال   يقوذ فيا  ،السلطان عبدالمليد من ابر مولد ابنا عبدالحميد

السلطان بهر به ا المولود وهو في الحما : "وفي يل  اللحظةة يهةاا  بهة ا المولةود وينبةه أن ابنةا  أن
فةةي محاولةةة لليهسةةيس السةةلبي المبنةةر  (49)هةة ا سةةييولر فةةي المسةةيقبذ العةةر ، وال ينةةون عهةةد  سةةعيدا "

 وقائ  يدعب الييقن منها أو اليسلي  بها. قله   الهادية من االذ اايال
العثمةاني واليرسةذ  مولةد السةلطان عبدالحميةد نمو لةا  مميةزا  مةن أسةاليب اانهةااوي عد فرمان 

طناب والمدائ ، حيث يضمن اليرمان لما احيوا  من المبالغان الليظية واا را  في طرابلس الغرب، نظ
 17أيضا  يحديةدا  دقيقةا  لسةاعة والدى األميةر اللديةد، ويحديةدا  السةاعة الحاديةة عهةر مةن يةو  االثنةين 

وسةةمينا  مةةن القريحةةة  ،هةةرز والقمةةر األ األنةةوار"ازداد مةةن دةةلبنا الطةةاهر السةةراط  *هةةة(1258)هةةعبان
الدةبيحة الملونيةةة باسةة  السةةلطان عبدالحميةةد، وحيةةث هةاع ابةةر والديةةا السةةعيدى سةةننن دار الاالفةةة 

 .(50)"والحبور ىالعليا داروا لميعا مبيهلين باليرئ والسرور ومزيد من المبر 
طةرابلس الغةرب ف نهةا نانةن حاضةرى دائمةا  فةي الحةدث واليةة مةن البعةد المنةاني ل لر الرغ عو 

مةةن  أنيةةوبر أوااةةر  مللةةس إداريهةةا فةةي مةةالعثمةاني، وفةةي موعةةد دائةة  مةة  عبدالحميةةد الثةةاني، حيةث ع
مضمون فرمان يولية عبدالحميد الثاني سلطانا  علر الدولة، وقد ورد ه ا اليرمان إلةر  ، 1876سنة 

 ( بهةةهن للةةوس السةةلطان اللديةةد علةةر عةةر  1876أغسةةطس  3هةةة)1293هةةعبان  14 الواليةةة فةةي
 رقة ورد بالهريف أمر ناما سامي من مقا  الددارى العظمةر " السلطنة، ومما لاا في ه ا اليعمي : 

رساذ دورى 1293هعبان  14بياري   52 هة في نييية الللوس السلطاني المقرون باليمن واليهاني وا 
ليةا، وعلةر  لة  ينةون  االسائ  من مقاما الهاهاني المنيةف يةهيين  دةوريا ويرلميهةاليرمان الهريف 

لراا مسيولبايا ي أمر  ول ل  عن لرع للنري  اللواد بهن يعز ندر  ويعضوالي ،قراايا علر القاعدى وا 
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 لبدايةةة عالقةةة ميميةةزى بةةين السةةلطان إيةة انا، واليرمةةان الةة   نةةان (51)قةةرار مللةةس إدارى الواليةةة يحةةررن"
 ورعايا  في ليبيا وأفريقيا العثمانية.
دى السلطان ويولييا لهة   الواليةة نغيةر  مةن الواليةان أمةرا  مةن ضةمن قد ينون أمر اليبليغ بوال

اليقاليد السلطانية العثمانيةة، وال يريقةي إلةر الحةديث عةن عالقةة مميةزى بةين عبدالحميةد الثةاني ووالييةا 
ما يحيط بالدولة والسلطان من يحةديان ودةعوبان فةي البلقةان و  ،ة الياريايةحظاألفريقية في يل  الل

واألطمةةاع الدوليةةة، واليحةةديان الدااليةةة لسياسةةيا، حيةةر ودةةذ األمةةر إلةةر يهديةةد العادةةمة العثمانيةةة 
1877رب ايها من قبذ الليو  الروسية في ديسم

هدى اليياران القومية اليي يغ يها  ن، ويداعد(52)
نانةةن هةة   األوضةةاع ليسةةم  للسةةلطان عبدالحميةةد بةةهن يةةولي  فهةةذ، (53)الةةدوذ االسةةيعمارية لدةةالحها

 .؟لوالية طرابلس الغرب أ  اهيما  ي نر
المييبةة  لسياسةةان السةةةلطان يالحةةظ أن طةةةرابلس الغةةرب نانةةةن مةةن أهةةة  محةةاور سياسةةةيا إن 

حةف اللةي  ز مةن  أعقبهةا ، ومةا 1881الاارلية، السيما عقب االحيالذ اليرنسةي ليةونس فةي مةايو 
، (54)المقاومةة اليونسةةية اليةةي اسةينلدن بالسةةلطان العثمةةاني وانةةدالع ،اليرنسةي نحةةو اللنةوب اليونسةةي

ها مةةةةةةن أراضةةةةةةي الاالفةةةةةةة مةةةةةةن المهةةةةةةالرين اليونسةةةةةةيين إلةةةةةةر طةةةةةةرابلس الغةةةةةةرب بعةةةةةةد  ويةةةةةةدفق ا الف 
، وغيرها من األحداث اليي ضغطن في ايلا  اهيما  ميزايد مةن السةلطان بهة   الواليةة (55)ااسالمية

اليقارير سلسلة من االذ  الدقيقة نان من أبرزها الميابعة السلطانية ،ي أهناذ ميعددى من االهيما ف
، وهةةةي (56)ليبيةةةامحةةةددى إلةةةر  مهةةةا  والموفةةةدون فةةةي ،والقيةةةادان العسةةةنرية ،الدوريةةةة اليةةةي يرفعهةةةا الةةةوالى

بةين الواليةة ورئاسةة  اليقارير اليي نانن من الناحيةة العمليةة اةارط نطةاق المنايبةان ااداريةة الرسةمية
ن في اسيانبوذ، ويرف  مباهةرى إلةر السةلطان أو إلةر القدةر السةلطاني فةي يوالوزراا العثماني ،الوزراا

اهيمامةةان ييةةدااذ فيهةةا البعةةد السياسةةي باللوانةةب الدينيةةة والروحيةةة للسةةنان المحليةةين مةةن ، (57)زلةةدي
 نالسةلطا حثيثةة ومسةيمرى مةن اوالنومحة وفةي محيطهةا الدةحراو  واألفريقةي، ة،المسلمين في الوالية

بحيةث  ،االسةيعمارية األطمةاعأللةذ مقاومةة  م  سنان ه ا الملةاذ،العثمانية يقوية الروابط الروحية 
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 المرحلةةةةالحميةةد الثةةاني فةةي ليبيةةةا فةةي يلةة   مةةن لوانةةب سياسةةية عبةةةد ا  هةةنلن هةة   االهيمامةةان لانبةةة
 المضطربة.

المةةةثراين األحةةرار فةةةي مراحةةةذ لةة  يحةةةظ هةةي أيضةةةا بيرحيةةب مةةن الواضةةة  أن هةة   السياسةةةة 
ة أهةةدافها البعيةةدى، ومةةن أولئةة  المةةثراين )عزيةةز سةةام ( الةة   يهةةير إلةةر نالحقةةة، ومحاولةةة هادةة

الحميد يهي  بانيهار اسما واالفيا في نةذ أقطةار  "نان السلطان عبد :وعالقيا بليبيا بقولايا، سياس
، وفةي هة ا القةوذ (58)ون حدود الوالية في ايلا  الدحراا النبةرا"الهماذ األفريقي، ونان الوالى يوسع

بةةةةةالقوا  ا  يبسةةةةيط غيةةةةةر موضةةةةةوعي لسياسةةةةةة السةةةةةلطان الةةةةة   ولةةةةد نيسةةةةةا ووالييةةةةةا األفريقيةةةةةة محادةةةةةر 
االسيعمارية، ل ل  أولر السلطان اهيمامان ميزايدى بالوالية، واهيمامان أنبر بالعقيدى الدينيةة لسةنان 

مةةارايه  المحليةةة،  الدةةحراوية، وطةةرقه  الدةةوفية الدةةحراا النبةةرا ويلةةاريه القبليةةةة، وعدةةبيايه   وا 
اهيمةا   (، عةناللةوائ )ويعبةر هة   اليقةارير أو ، (59)حير اليي يق  عمليا  اارط سلطان الوالية اليعليةة

بةةداا  مةةن القةةوان العسةةنرية والحالةةة األمنيةةة الدااليةةة وحةةدودها  ،السةةلطان بةةهدق الييادةةيذ فةةي الواليةةة
 ديةعدالب وانيهةاااهة  للسةلطان، ئحرنان االسيعمارية في محيطها، مرورا  بالمزاط العةا  للسةنان ووالوالي
دةةالئ الواليةةة ويقوييهةةا لموالهةةة أالمقيرحةةان اليةةي يقةةدمها معةةد اليقةةارير مةةن  مةةن لةةذ مةةن يحسةةين وا 

 المااطر اليي يحيط بها.
لموالهةة  ويههيلهةانان الواليةة وعلر الرغ  من يرنيز ه   اليقارير علر المنةاحي الحياييةة لسة

يدريحها بلزئييين مهميين: األولر: ميابعةة السةلطان ها ف ن القاس  المهير  بين الاارلية، األطماع
إبةراز معةد   :العثماني ليطوران األوضاع االليماعية والعسةنرية واألمنيةة فةي الواليةة دوريةا ، والثةاني

عثماني عبدالحميد الثاني، علر الةرغ  مةن المهةانذ ااداريةة اليقارير لحالة الوالا واالنقياد للسلطان ال
واليةي نانةن وظلةن  ،يهةالبايالمحليةة، السةيما الميعلةق منهةا بالضةرائب وطةرق ن الوالئيةة م  السةلطا

علةة  نطارئةةة بةةذ  نولعةةذ هةة   اللزئيةةة ليسةة ،بعيةةدا  عةةن مقةةا  الالييةةة، (60)األهةةالي امحةةذ نةةزاع وهةةنو 
 ةالهةةةةي  غومةةةة)ليةةةةدا  أن أنبةةةةر الحرنةةةةان المناوئةةةةة للسةةةةلطة العثمانيةةةةة فةةةةي هةةةة ا العهةةةةد، وهةةةةي حرنةةةةة 
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حةةافظ زعيمهةةا اةةالذ فيةةرى  ،نانةةن حرنةةة ضةةد سياسةةان الةةوالى ولبةةاى الضةةرائب المحليةةين (المحمةةود 
 .(61)  علر الوالا للسلطان العثماني1858-1835يمرد  الطويلة 

الة    ( 1881-1880الةوالي العثمةاني )محمةد نظيةف باهةا  وأقد  ه   اليقارير ال   أعةدها
 ،معيةةةة للنةةةة مةةةن نبةةةار الضةةةباط والمةةةوظيين مةةة  لماعةةةة مةةةن أعيةةةان وولهةةةاا األهةةةاليبأعةةةد يقريةةةر  

 1297مةةايس 30عليهةةا فةةي للسةةيا بيةةاري   قديدةةعرضةةن علةةر المللةةس العمةةومي لمناقهةةيها واليو 
الحةةةديث عةةةن اريبةةةاط األهةةةالي الليبيةةةين بمقةةةا  قةةةد  لهةةة ا اليقريةةةر بحيةةةث ، ( 1881يونيةةةو 12)(*)ماليةةةة

حيةث يقةوذ  ويبرز يقرير آار ه   اللزئية الميعلقة بالوالا للسةلطان العثمةاني،، (62)الاالفة العثمانية
"نةةةذ سةةةنان والييةةةي طةةةرابلس الغةةةرب وبنغةةةاز  مةةةن  :فةةةي يقريةةةر  بةةةهن(،  1889عمةةةر دةةةبحي سةةةنة )

وه  ميةدينون بدرلةة  ،ر المثمنينيواهيهروا بالطاعة وحب أم ،يباع الم هب المالنيأالمسلمين ومن 
ضةةةةر أو البةةةةدو، حيةةةةث يةةةة نر ح، سةةةةواا السةةةةنان ال(63)نبيةةةةرى ومواظبةةةةون علةةةةر فةةةةرو  وسةةةةنن الةةةةدين"

ادون للاالفةة نقةدوية المسيوطنة فةي حةدود لةواا بنغةاز  مالدةون ومبميدرف بنغاز  "أن القبائذ ال
 .(64)مة وألوامرها"ظالمع

ين يين العثمةةةانيالرسةةةمالمةةةوظيين بةةةهن معةةةد  هةةة   اليقةةةارير نةةةانوا مةةةن  وقةةةد يعيةةةر  عةةةار 
ة مةن يةيوهي  يقةاريره  بالحةديث عةن والا أهةالي الوالواللياقة ، ونان من الضرورى وعسنريين مدنيين

الحميةةد  ميمسةةنين بةةالوالا للسةةلطان عبةةدو سةةنان المنةةاطق األفريقيةةة اليةةي يةةدور فةةي فلنهةةا، و  الليبيةةين،
ينا النثيةةةر مةةةن المثهةةران اليةةةي يثيةةةد دةةدق مهةةةاعر سةةةنان الواليةةة ايلةةةا  السةةةلطان الثةةاني، ولنةةةن لةةد

عبدالحميد الثاني لعذ في مقدميها عد  يرحيب أهالي والية طرابلس الغةرب بةاالنقالب العثمةاني سةنة 
ور  روسةي( ويقةوذ فةي هة ا يةالمسيهرق اايطةالي )إ إليا  وسلطة االيحاديين، وه ا ما يهير 1908

 ، إ  1908  يسةيقبذ الهةعب فةي طةرابلس بارييةائ ثةورى لمعيةة االيحةاد واليرقةي فةي سةنة الهةهن: "ولة
حيةر ولةو  ،للحرنان الثورية مضادىنان اليعلق الروحي ومعارضة اليلديد قد القا في النيوس حالة 

يرحيةةب الليبيةةين   يةةا( أن عةةدنفةةي حةةين يةةرا )لوزيةةف نا، (65)بةةرزن باسةة  الحريةةة والعدالةةة والمسةةاواى"
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العثمانيةةة فةةي  اليحةةوالنالحميةةد، بةةذ ونظةةروا لهةة    ومةةن ثةة  الةة  السةةلطان عبةةد ،نقالب العثمةةانيبةةاال
اسيانبوذ بعين النراهية "ألن أفنار الثورى اليي حاولن يرنيا الييةاى إداالهةا فةي أمةور الةدين والعةادان 

 .(66)ه  بالمحافظة"ر ن هعو حر لهزن مهاعر األهالي و 
لملريةةةان الوقةةةائ  الليبيةةةة فةةة ن حالةةةة اليعلةةةق بمقةةةا  السةةةلطان عبدالحميةةةد الثةةةاني  ناوفةةةي يقةةةدير 

لهةةةا فةةةي الواليةةةة علةةةر مايلةةةف هواالفيةةا بةةةين الليبيةةةين نةةةان نييلةةةة طبيعيةةةة ليلةةة  السياسةةةان اليةةةي اني
وبةدار  ،الدعد، وهةي السياسةة اليةي أدن إلةر نضةوط االنيمةاا العثمةاني واليعلةق باللامعةة ااسةالمية

يلاهةةذ هنةةا أن ن، وال (67)الواليةةة االسةةيما بةةين العلمةةاا والمثقيةةين واألعيةةان وولهةةا ،لعثمانيةةةالاالفةةة ا
 مساهمة نبيرى فةي يلةاوز النثيةربدورها ساهمن وضغوطها الهديدى علر ليبيا االسيعمارية  األطماع

اليونسةية  العةةاليالة ين نةانوا يعيهةون  ،الاالفان المحلية بين اادارى العثمانية واألهالي الليبيةين من
اويه  المهلةرين مةن واليةة نريةن علةر  ، ويلمسون عن قرب ما حذ بة(68)علر يد االحيالذ اليرنسي

حرقوا قرا المسلمين وألبروه  علر مغادرى والية نرين اةالذ سةنيي أيد المسيحين اليونانيين، ال ين 
الميغيران واليحديان ، وغيرها من (69)الية طرابلس الغربو واسيقر النثير منه  في  ، 1896-1901

 .الحميد الثاني بالسلطان عبد ا  ويمسن ا  نثر اريباطأاليي لعلن األهالي 
الحميةةةد دون غيةةةر  مةةةن  اليعلةةةق بالسةةةلطان عبةةةدعةةةن نيسةةةا مةةةن اةةةالذ وقةةةد عبةةةر هةةة ا الةةةوالا 

فةةي الحيةةاى األدبيةةة الليبيةةة المعادةةرى لعهةةد ، حيةةث مةةدئ السةةلطان عبدالحميةةد  ،السةةالطين العثمةةانيين
نغيةره  مةن هةةعراا  ،وبةن مدةطير ،والبةاروني ،الثةاني النثيةر مةن هةعراا ليبيةا مةن أمثةاذ ابةةن زنةر 

بعةد هة ا السةلطان رمةزا  لللامعةة ااسةالمية، وعالمةة علةر الرابطةة العثمانيةة لملابهةة  ،العربية النبار
المعبةرى عةن هة ا الةوالا للسةلطان  ئدوين الهعراا الليبيةين بالقدةاا، ويحيذ دو (70)االسيعمارية األطماع

 ومنانيةةةا فةةةي الحيةةةاى السياسةةةية واالليماعيةةةة الليبيةةةة، ومنهةةةا قدةةةائد سةةةليمان البةةةاروني فةةةي مةةةدئ عبةةةد
وفةةةي اليةةدريب علةةةر السةةةالئ  ،وهةةعر الهةةةاعر مدةةطير بةةةن زنةةر  فةةةي السةةلطان، (71)الحميةةد الثةةةاني

الطةاغي لهة ا السةلطان نييلةة لسياسةايا  الحضةوروغيرها مةن مظةاهر ، (72)ين طرابلس الغربويحد
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اليةةةي نةةان مةةةن أبةةرز معالمهةةا اسةةةيمرار اادةةالحان واليحةةةديان  ،اليةةي انيهلهةةا فةةةي طةةرابلس الغةةرب
 العثمانية في طرابلس.

 الحميد الثاني: اإلصالح والتحديث في ليبيا أثناء عهد عبد

فةةةي القطاعةةةان المدنيةةةة لواليةةةة طةةةرابلس  واادةةةالحيةلسياسةةةة اليحديثيةةةة إن محاولةةة اليةةةهري  ل
وبنغةةةاز  أثنةةةاا عهةةةد السةةةلطان عبدالحميةةةد الثةةةاني يرلةةة  بنةةةا أيضةةةا  إلةةةر يلةةة  الدةةةورى ال هنيةةةة  الغةةةرب

علر رسمها لهة ا العهةد فةي مايلةف لوانبةا، واليةي لة   األحراراليي عمذ االيحاديون  ،القايمة السواد
الوثائقيةةة المعادةةرى، اليةةي أقةةرن لميعهةةا بةةهن الةةبالد الليبيةةة  األناديميةةةالدراسةةان  أمةةا يةةرا  ثمد ندةةي

، ولليوفيةةةةق بةةةةين عهةةةةد (73)عرفةةةةن حرنةةةةة إدةةةةالحان ويحةةةةديثان ميسةةةةارعة فةةةةي هةةةة ا العهةةةةد الحميةةةةد 
وحرنةة اادةالحان واليحةديثان اليةي هةهدها عهةد ، ابينةرن يلة   ،الحميد االسةيبداد  السلطان عبد

 العثمةةةاني بغةةةر  اليدةةةذ بةةةين السةةةلطان ،ي اادةةةالئبةةةمةةةن مح، نيوالى اليحةةةديثيالدراسةةةان فنةةةرى الةةة
 والسياسة اادالحية في ليبيا.

 ،للسةةلطان فةةي الواليةةة ونا ال هةة  فيةةا إن الةةوالى مةةن الناحيةةة القانونيةةة والعمليةةة هةة  ممثلةةمةةوم
أو اليةةي  ،ان اليوليةةة لمباهةةرى أعمةةاله ، السةةيما فةةي الواليةةان المضةةطربةمةةحقهةة  فر فةةي الةة   يدةةدر 

ييعةةةر  ليحةةةديان وماةةةاطر اارليةةةة لمةةةة، نحالةةةة ليبيةةةا عهةةةية يةةةولي السةةةلطان عبدالحميةةةد هةةةثون 
 ، ثالثةة عهةر 1908-1876ن في ليبيا في الييرى يالسلطنة العثمانية، بحيث بلغ عدد الوالى العثماني

فةةي يطةةور اهيمةةةا   ، الةة   لةةا دالليةةا الياريايةةة(74)الحميةةد الثةةاني واليةةا  عثمانيةةا  ممةةثال  للسةةلطان عبةةد
السةةلطان العثمةةاني عبدالحميةةد بليبيةةا، ويطةةوران سياسةةيا فةةي هةة   الواليةةة، حيةةث هةةهدن المرحلةةة بةةين 

والية بعضه  عن الههرين فقط، وم   دل  يز ، يولية امس والى ، 1880وحير مايو   ،1876يوليو 
 ، حةةدث يحةةوذ فةةي السياسةةة اليقليديةةة للدولةةة 1880مةةايو 20فةةي  (محمةةد نظيةةف باهةةا)يوليةةة الةةوالي 

الةةةوزير نظيةةةف باهةةةا يمثةةةذ نقطةةةة يحةةةوذ فةةةي اهيمةةةا   إرسةةةاذالعثمانيةةةة يلةةةا  ليبيةةةا، وفةةةي يقةةةديرنا فةةة ن 
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 اسةةيوزار الةةوالي فيهةةا اسةةيانبوذ السةةلطان العثمةةاني واسةةيانبوذ بليبيةةا، السةةيما وأن هةة   المرحلةةة هةةهدن
نةةةوزيرا  للدااليةةةة لةةةدا السةةةلطان عبدالحميةةةد سةةةنة ، (75)محمةةةود نةةةدي  باهةةةا) ليبيةةةا السةةةابق فةةةي المدةةةل 

سةاه  فةي يبلةور  ه ا الوزير المطل  علر األوضةاع بدقةة فةي ليبيةا، قةد المرل  أن ومن، (76) 1879
 سياسة السلطان حوذ ه   الوالية.

األمةةةةر الةةةة   لعةةةةذ  -عرف الحقةةةةا  ننمةةةةا سةةةة -عمةةةةذ نظيةةةةف باهةةةةا علةةةةر اللانةةةةب العسةةةةنر 
يزداد علر اسيانبوذ العزلة، وبناا علةر الندةائ  البريطانيةة واهةية السةلطان العثمانيةة  الضغوطان
واليةةةا  علةةةر  (أحمةةةد راسةةة  باهةةةاينليةةةف )يقةةةرر  ،اليرنسةةةية واايطاليةةةة فةةةي الواليةةةة األطمةةةاعمةةةن حقيقةةةة 

، وهةةةةو الةةةةوالي المهةةةةهود لةةةةا "بةةةةين وزراا السةةةةلطنة بحننيةةةةا (77) 1881طةةةةرابلس الغةةةةرب فةةةةي سةةةةبيمبر 
عمةةاران لديةةة وأساسةةية ونياسةةي يهةةير  ،(78)عليهةةا أسةةالفا..." اغبطةةيا، أولةةد ب لرااايةةا إدةةالحان وا 

الحميةد  فةي سياسةة عبةد ، نان يحةوال  باها ويولية أحمد راس  ،نذ المثهران إلر أن عزذ نظيف باها
ط اليرنسي الميقد  في محي اللي الحرب والموالهة الهاملة م   احيماذ إعالنالثاني في ليبيا، من 

دةةةالئ مثسسةةةايها انيهةةةإلةةةر ا الواليةةةة اليونسةةةية، ط سياسةةةة لديةةةدى فةةةي ليبيةةةا قوامهةةةا يحةةةديث الواليةةةة وا 
ويحدينها بهدف المحافظة عليها من المااطر المحدقة بها، واليالي يمامةا  عةن فنةرى الموالهةة مة  

والهةةة وسةةط والدولةةة علةةر يلةة  الم ،نظيةةف باهةةا بعةةد  قةةدرى الواليةةةالةةوالي أفةةاد فرنسةا، اادةةة بعةةد أن 
عبةةد ، األمةةر الةة   لعةةذ (79)ويطلعةةان إيطاليةةة فةةي ليبيةةا وأطمةةاعضةةغوط دبلوماسةةية انلليزيةةة نبيةةرى، 

دةةةالحية يهيةةة  الواليةةةة أل  موالهةةةة محيملةةةة، وعهةةةد بهةةة    الحميةةةد الثةةةاني ييبنةةةر سياسةةةة يحديثيةةةة وا 
 المهمة ألحمد راس  باها.

غيةةر مرحةةب بةةا فةةي نيابةةان األحةةرار ومةةن اللةةدير بااهةةارى هنةةا أن الةةوالي أحمةةد راسةة  باهةةا 
  عد  ي، فيما (81)، وحير من بع  المثراين األيرا  المعادرين(80)يرنيا اليياى ةالعثمانيين من لماع

مميةزا نمةو ط  ونن العةرب المعادةر و ن القوميةو وحيةر المثراة، لعهةد  ونن المعادر و ن الليبيو المثرا
 األوضةةاع فةةي يحةةديثسةةبيذ إدةالئ و نبيةرى فةةي الة ين أحةةدثوا يغييةةران  ،للةوالى العثمةةانيين المدةةلحين
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المعةروف بعدائةا  (أحمةد دةدقي الةدلاني)ي م، ومن ال ين يعيرفون لةا المةثرخ القةو (82)ليبيا العثمانية
للحقبة العثمانية، إال أنا يقوذ في هةهن هة ا الةوالي: "حةاوذ أحمةد راسة  القيةا  بعةدد مةن اادةالحان 

ي، ربةةهةة ا الملةةاذ، ونةةان بعضةةها ميدةةال  بالضةةغط األو  فةةي طةةرابلس ينييةة ا  لسياسةةة عبدالحميةةد فةةي
وبعضةةها ا اةةةر نابعةةةا  مةةةن حالةةةة الةةةبالد الماسةةة لإلدةةةالئ ويمنةةةن أن نيبةةة  هةةة   اادةةةالحان  فةةةي 

 ،والموادةةالن ،والزراعةةة ،والدةةحة ،والمعةةارف ،واليلهيةةزان العسةةنرية ،منةة  يلةةارى الرقيةةق :ملةةاالن
 .(83)واادارى

هةةةةبا المسةةةةيحيذ علينةةةةا ردةةةةد نةةةةذ اادةةةةالحان واليحةةةةديثان ونحةةةةن بةةةةدورنا نقةةةةوذ بهنةةةةا مةةةةن 
اليةةا المنيةة ين لهةة   السياسةةة، و و  ،العثمانيةةة فةةي واليةةة طةةرابلس الغةةرب أثنةةاا عهةةد السةةلطان عبدالحميةةد

، (84)ة يلةة  اليحةةديثان فةةي طةةرابلس الغةةربيهةةملةةة بهائإدةةالحان ويحةةديثان يينةةد قطعةةا  اليرضةةية القا
، ولنةن أهمييهةا ينمةن (85)در اليارياية المعادرى له   المرحلةواليي رددن أغلبها في حينها المدا

الينظي  القبلي المحافظ، سواا منا األوساط عليها ثارها في المليم  الليبي اليقليد  ال   يغلب آفي 
واالحييالان والعالقةة  ،ة الميباينة األمزلةيأو الدحراوية والواح، (86)االليماعية الزراعية أو الرييية

مايليةةة مةةن  ، وعلةةر الةةرغ  مةةن نةةذ  لةة  عةةرف هةة ا المليمةة  أهةةناال  (87)بالسةةلطة الحانمةةة الطبيعيةةة
اليياعةةذ اايلةةةابي مةةة  اادةةةالحان واليحةةةديثان العثمانيةةةة، الحديثةةةة، وا  ا ننةةةا فةةةي  ان الوقةةةن غيةةةر 

فةي ييادةيذ ولزئيةان نةذ مظةاهر سياسةة اليحةديثان واادةالحية "الحميديةة"  امعنيين بالحديث عنة
 (88)اليقةارير الرسةميةن لمظاهرهةا وثقةاليةي ر والواحةان الليبيةة، ضةثارهةا النثيةرى فةي الحواآو  ،في ليبيةا

قيدةةر علةةر  نةةر المعةةال  ن، ولنننةةا سةةوف (90)، والدراسةةان الياريايةةة المعادةةرى(89)والنيابةةان الراحليةةة
اغ  إلةر ويينة ،في عهد السلطان عبدالحميد الثةاني نواليحديثان اليي ني  ،الرئيسة له   اادالحان

 .(91)السياسية حد نبير م  رثييا
حةداث إلعثمةانيين، هةو لددور اليهريعان اادةالحية واليحديثيةة  مننان الهدف األساسي 

  األهةالي لزئيةا  ايغييران ل رية في عالقة أهالي الواليان بالسلطة الوالئية والمرنزية من االذ أهر 
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لبايةة الضةرائب ويقنينهةا، ويطةوير المةوارد المحليةة في إدارى هثونه  المحلية، وينظي  ويحسين طرق 
، وما يبعها من قوانين وينظيمان من  منيدةف (92)في الواليان، وحيظ حقوق رعايا الدولة وديانيها

، ونانةن (93)القرن الياس  عهر، اليي يباين يطبيقها في الواليان العثمانيةة بحسةب ظةروف نةذ واليةة
فعليةةة ومسةةيمرى بدةةورى يحةةديثان الو ، دةةالحاناا هةة   ن ينييةة نسةةبيا  عةة بعيةةدى واليةةة طةةرابلس الغةةرب

اليةي عرفيهةا الواليةة  المناوئةة    لة  إلةر الحرنةانرلةحير الربة  األايةر مةن القةرن الياسة  عهةر، وي
، األمةةةر الةةة   لعةةةذ مبةةةادران اادةةةالئ (94) 1858اسةةةيمرن حيةةةر سةةةنة و  ،ضةةةد السةةةلطة العثمانيةةةة

أو ميقطعةةة حيةةر للةةوس السةةلطان عبدالحميةةد  ،ثةةر واليةةهثيرواليحةةديث فةةي ليبيةةا مبةةادران محةةدودى األ
 .(95)الثاني علر عر  السلطنة العثمانية

وهة ا األمةر غيةر  ،ل ل  يعد عهد ه   السلطان عهةد اادةالئ واليحةديث العثمةاني فةي ليبيةا
مايلف عليا بين الباحثين، عد محاوالن اليدذ بين هادةية السةلطان واادةالحان اليةي يةي  فةي 

، أو محاولةةةةة (96)يةةةة، ومحاولةةةة اليقليةةةةذ مةةةن دور  فةةةي السياسةةةةة اادةةةالحية واليحديثيةةةة فةةةةي ليبيةةةاالوال
االدعاا بهن ه   اادالحان لاان نرد فعذ مةن السةلطان العثمةاني لموالهةة اليحةديان والماةاطر 

لزئيةةةا ، ولنةةةن مةةةا يةةةي  يلاهلةةةا فعليةةةا  فةةةي  ببعضةةةها سةةةل قةةةد ن، وهةةةي ادعةةةااان (97)المحيطةةةة بالواليةةةة
  مةةة  سياسةةةة ورثيةةةة غراسةةةان الياريايةةةة أن هةةة   اادةةةالحان واليحةةةديثان نانةةةن فةةةي أغلبهةةةا يينةةةاالد

 إحةداثثةار هة   اليحةديثان آفنةان مةن  ،اد  مهروعا النبيةر للوحةدى ااسةالميةيعبدالحميد الثاني، و 
مرانز القوا اليقليديةة  نبيرى، ة ودون معارضةيو ييغييران في مايلف مناحي الحياى الليبية، وفن  بع

المحافظةةةةة، وبةةةةروز قةةةةوا لديةةةةدى مةةةةن  ان الوسةةةةط االليمةةةةاعي، ويحةةةةوذ هائةةةةذ فةةةةي عنادةةةةر القةةةةوا 
إلةةةر مرانةةةز ارينةةةاز  المناهضةةةة للسةةةلطة مةةةن مرنةةةز للقةةةوا االليماعيةةةة القبليةةةة ،اليقليديةةةة االليماعيةةةة

ي فلةةة  اادارى المحليةةةة ولعلهةةةا يةةةدور فةةة ،وسةةةط البنةةةاا القبلةةةي الليبةةةيفةةةي الوالئيةةةة والسةةةلطانية  للسةةةلطة
 .(98)والمرنزية
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األهةةةالي الليبيةةةين فةةةي إدارى هةةةثونه  الوالئيةةةة مةةةن أبةةةرز مظةةةاهر اليحةةةديث  أمةةةر إهةةةرا ويعةةةد 
األهةةةالي فةةةي اادارى ب االسةةةيعانة حيةةةث انةةةيهع والى عبدالحميةةةد الثةةةاني سياسةةةة اليوسةةة  فةةةي ،العثمةةةاني
دى هةةر  اادارى المحليةةة، واسةةييعاب مةةن اةةالذ يهسةةيس عةةدد مةةن ااداران اللديةةدى فةةي قاعةة ،المحليةةة

 ،والولهةاا ،األعيةان :المرنزية، السيما من فئةالوالئية و القوا المحلية فيها نمهمورية ممثلين للسلطة 
وهةةيوخ القبائةةذ، ونانةةن اادارى اللبائيةةةة فةةي مقدمةةة هةة   ااداران، حيةةةث دةةدر أمةةر بيهةةةنيذ )إدارى 

 أهةةة ، وهةةةي اادارى المعنيةةةة بلبايةةةة (99) 1882رس األعهةةةار العثمانيةةةة فةةةي طةةةرابلس الغةةةرب( فةةةي مةةةا
 ومدةةدر الدةةدا  (،هةةر الهةةرعيالع  )الضةةرائب الهةةرعية اليةةي يلبيهةةا الدولةةة فةةي ليبيةةا، وهةةي ضةةريبة 

ليان لباية آبين األهالي والسلطة الوالئية في العهود السابقة وهي اادارى اليي وضعن أسس و  الدائ 
االعيةةرا  علةةر يقةديرايها، وأونلةةن أغلةةب وظائيهةةا اليقديريةةة واليةةي يمنةةن مةن االلهةةا  ،هة   الضةةريبة
األمةةةر الةةة   أبعةةةد السةةةلطة عةةةن ، (100)فةةةي المنةةةاطق الليبيةةةة واألعيةةةانهةةةيوخ القبائةةةذ إلةةةر واليحدةةةيلية 

مرنةةز هةةي  القبيلةةة    هةة ا اليوظيةةف مةةنضةةعضفةةي  ان الوقةةن االحينةةا  المباهةةر مةة  األهةةالي، و 
األهةالي مةن يلةاوزان وممارسةان  مةال اادارى العثمانيةة  وأدةبحن ،اليارياي في وسطا االليمةاعي

 .(101)، واالمييازان اليي ييميعون بها مقابذ  ل يةئالبهيوخ القبائذ ال
ولاا يطبيق اليهريعان اادارية العثمانية في مسيواها القاعد  المحلي ضةربة أاةرا للبنةاا 

علةر القةوا  ا ثةارال يعةي هة     يعةي أ نانن السلطان العثمانيةةأاالليماعي القبلي اليقليد ، سواا 
وسةريان  ،ال   ل  يعرف اارط مدينة طرابلس إال الينظي  القبلي ،اليقليدية في وسط ه ا البناا القبلي

 :اليحديثان في ه ا الوسط يطلب إيلاد ينييان محلية للقوانين واليهريعان اليي يضةمنن ندودةها
، فنةةةان مةةةن فةةةي البنةةةاا االليمةةةاعي الليبةةةي يولةةةدال ي اليةةةالينظيمةةةان ، (102)والمةةةدن ،الهةةةوارع، القةةةرا

ة في حنة  القريةة فةي لالضرورى ينيف ه   اليهريعان بحسب ميطلبان البيئة المحلية، فهضحن القبي
يةةي   ا    القبليةةة اليقليةةد  مندةةبيالغالةةب أو الناحيةةة فةةي بعةة  األحيةةان، األمةةر الةة   لعةةذ مندةةب هةة

يحةةن إهةةراف )مللةةس اايياريةةة القبيلةةة( الةة   ، (103)اليالودةةوذ إليةةا باالنياةةاب المباهةةر مةةن األهةة
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ن بحسةةةب و يهةةةرف علةةةر عمليةةةة االنياةةةاب المباهةةةر مةةةن قبةةةذ  نةةةور القبيلةةةة البةةةالغين، ويعةةةدد المرهةةةح
، (104)ندب هي  القبيلة محذ منافسة بين أفراد القبيلةة الدةالحين لةاماليهريعان، األمر ال   لعذ 

وال يعةةد هةة ا االنياةةاب، نافةة ا إال بعةةد اعيمةةاد  مةةن اادارى اليقليديةةة، يبيةةة االليماعيةةة ويحطمةةن اليرا
 .(105)والئي لهي  القبيلة لمباهرى أعمالاأمر الوالئية وددور 

عرفيةا لةذ الواليةان العثمانيةة،  أمةرا  وقد ينون ه   االرااان في بعدها الينظيمةي العثمةاني 
 في ليبيةا، السلطان عبدالحميد الثاني ممثذلسياسة انيهلها عمليا ينيي ا  نان ولنن في سياقها الليبي 
القبائةةذ يحةةن طاعةةة  إداةةاذ" :ونةةان هةةدفها بحسةةب مةةا لةةاا فةةي أحةةد يقةةارير  ،الةةوالي أحمةةد راسةة  باهةةا

، لةة ل  (106)والحةةد مةةن سةةلطان هةةيوخ القبائةةذ اليةةي نانةةن مدةةدر اليمةةردان السةةابقة ضةةدها ،الدولةةة"
اب علةر هةيوخ اةبدأ االنيموس  في ينيي  عمدن سلطان الوالية في عهد السلطان عبدالحميد إلر الي

 ةدةةب فةةي ملابهةة السةةلطة، وأضةةحر محةةذ منافسةةاهةة ا االنياةةاب مرنةز هةة   المن نالقبائةذ، وأضةةعي
ونانةن  ،أو االييةاق علةر هةي  القبيلةة ةنيةز اليةي رفضةن اعيمةاد مبةدأ الي (107)وهنوا لإلدارى الوالئيةة

يحةةن إهةةراف )مللةةس ااييةةار  القبيلةةة(  ن انياةةاب يسةةيلز  إلةةراا إيدةةر علةةر االنياةةاب المباهةةر "
ن بحسةب و ال   يهرف علر عملية االنيااب المباهر من قبذ  نور القبيلة البالغين، ويعةدد المرهةح

، (108)ندب هي  القبيلة محةذ منافسةة بةين أفةراد القبيلةة الطةالحين لةاماليهريعان، األمر ال   لعذ 
 إال بعةد اعيمةاد  مةن اادارى الوالئيةة ودةدور اب ناف ا  عد ه ا االنياي  ويحطمن اليرايبية اليقليدية، وال 

 .(109)لهي  القبيلة لمباهرى أعمالا أمر والئي
سةةياقها الليبةةي ينييةة ا  لسياسةةة انيهلهةةا ممثةةذ السةةلطان  نانةةن هةة   االةةرااان اليحديثيةةة فةةيو 

ولةة" والحةد القبائةذ يحةن طاعةة الد إداةاذهدفها بحسب ما لاا فةي أحةد يقةارير  "، و عبدالحميد الثاني
، لةة ل  عمةةدن سةةلطان (110)مةةن سةةلطان هةةيوخ القبائةةذ اليةةي نانةةن مدةةدر اليمةةردان السةةابقة ضةةدها

، (111)الواليةةة فةةي عهةةد السةةلطان عبدالحميةةد إلةةر اليوسةة  فةةي ينييةة  مبةةدأ االنياةةاب علةةر هةةيوخ القبائةةذ
 ،القبلةةي أدن هةة   اليحةةديثان فةةي ململهةةا إلةةر يقويةةة مرنةةز الدولةةة فةةي الوسةةط االليمةةاعيوبالنييلةةة 
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لحاق هي  القبيلة بقاعدى هر  اادارى العثمانية في مايلف الوحدان اادارية في مقابذ يميعةا بعةدد  وا 
  سةلةوالي أحمةد راإلةر اولعةذ هة   السياسةة ينسةب غالبةا  ، (112)ااعيةااان الضةريبيةاالمييةازان، و من 
، لسلطان العثمانيإلر اعيان اليي ل  ينن ليمر دون مقاومة حيث لله النثير من المهاي  واأل ،باها

سياسان الوالي ضد القوا المحلية من الولهاا واألعيان وهيوخ القبائذ وأدحاب االمييازان  يهيني
 .(113)طالبه  بعزذ الواليمل  يلب  لطانولنن الس ، 1892-1890الميوارثة االذ سنيين 

أو  اللبائيةةوظائف العنادر المحلية ل  يقيدر علر ال إهرا علر اللانب ا ار ف ن مبدأ 
إدارى  فةةةةي هةةةة ا العهةةةةةد هةةةةمذيل يةةةةدريليا بةةةةذ ايسةةةة  ،الةةةةدنيا فةةةةي اادارى العثمانيةةةةةالوظةةةةائف القاعديةةةةة 

والميدةرفيان )األلويةة( فةي مايلةف أقةالي  الواليةة، إلةر لانةب اليوظيةف فةي  األقضية)القائمقاميان(،
فةةي الوحةةدان ااداريةةة، حيةةث ( الميةةايي، وأعضةةاا ملةةالس اادارىالمنادةةب الهةةرعية )نائةةب الهةةرع، و 

 )القضةاى فةي المنةاطق(نةواب الهرع إرسةاذأرسذ الةوالي رسةالة إلةر الدةدر األعظة  رسةالة ينيقةد فيهةا 
إلةةر لانةةب القائمقةةائمين  ،وياطةةي العلمةةاا وطةةالب العلةة  مةةن أهةةالي الواليةةة مةةن اسةةيانبوذ، ويلاهةةذ

المنطقةةة، ويلهلةةون سةةلايا  المبعةةوثين مةةن اسةةيانبوذ الةة ين "يلهلةةون اطةةورى وادودةةية حةةاذ هةة  
حسةةب ولنةةنه  فةةي نةةذ قضةةاا يقعةةون فريسةةة بوال ييقهةةون فةةي يمهةةية األمةةور و  ،وطبةةاع أهةةالي الةةبالد

 .(114)بع  الزعماا الميغلبين ويبقون في مقا  لند  الضبطية"  و نيل
هةة   الرسةةالة نمو لةةا  لمةةا  هبنةةا إليةةا فةةي قةةوى ممثلةةي السةةلطان عبدالحميةةد الثةةاني فةةي ولةةا و 
، في اسةيانبوذ، وأن مةا ينية   الةوالي هةو سياسةة السةلطان ينرئاسة الوزراا والوزاران العثمانيسلطان 

ن و   ،حيث يدرئ لرئيس الوزراا ب ل  في ثنايا رساليا االنيقادية و ان الاطةاب القةو  اادةالحان ا 
همةاذاليةي يةي  برعايةة السةلطان  يين سةلطان اسةيانبوذ  لة  ياةالف هة   السياسةة فةي يعيةين المةةوظ وا 

من العنادر المحلية، وياي  رساليا بالقوذ : "وأنا بااضافة إلر ولود  و  مقدرى ونيااى بينه  نما 
غلةةبه  مةةن  و  النيةةو  والمنانةةة المرموقةةة بةةين مةةواطنيه ، ولمةةا نانةةن الرغبةةة السةةلطانية يقيضةةي أأن 
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عةةد مةةن والبةةي أن أ ني مالةةص   للةةب قلةةوب مثةةذ هةةثالا األثريةةاا مةةن أهةةذ مثةةذ هةة   الةةبالد النائيةةة فةة
 .(115)ونالين  الحنيمة ه ا األمر"أنضار  عر  علرأ

آاةةةر مةةةةن مظةةةةاهر  ا  ظهةةةةر ميعةةةةد  ،علةةةر اللانةةةةب ا اةةةةر فةةة ن اسةةةةيحداث البلةةةةديان وملالسةةةها
ن نان يهنيذ بلدية طةرابلس عادةمة الواليةة يرلة  إلةر مةا  اليحديث العثماني في طرابلس الغرب، وا 

 م  علر مايلف المناطق إال فةي عهةد هة ا السةلطان الة  عولنن ل  ي ،قبذ عهد السلطان عبدالحميد
"وقةد ظهةرن ثمةرى هة   الةدوائر البلديةة  ،واليا فةي ليبيةا بيهسةيس البلةديان فةي مايلةف األقضةيةاعينر 

ردايها اللديدى الميزايدى سنة فسنة، فزادن آثار العمران في يلة  الملحقةان وأاة ن فةي اليرقةي يومةا   وا 
ب الاالفةةة العظمةةر، حيةةر دةةار يولةةد ا ن محةةالن للحنومةةة فةةي و  فةةي ظةةذ حضةةرى دةةاحبعةةد يةة

 .(116)الملحقان اليي ل  ينن بها محذ حنومة قبذ زمن غير بعيد"
فةةةي سياسةةةيا ايلةةةا  القةةةوا  ا  ميوارثةةة ا  منحةةةر يقليةةةديالثةةةاني الحميةةةد  انةةةيهع السةةةلطان عبةةةد وقةةةد

مةةن اةةالذ  ،الطةةرق الدةةوفيةو  ،والمةةرابطين ،مةةن ااهةةراف، االليماعيةةة المحليةةة  ان المنانةةة الدينيةةة
ريبية، ولعةذ هة ا المنحةر اليقليةد  فةي سياسةية ضةال ااعيةاااناحيواا هة   الهةرائ  عبةر سلسةلة مةن 

لر حد نبير بسياسة اللام ادودةية الواليةة و  ،ة ااسالمية اليةي انيهلهةاعالسلطان وواليا مريبط وا 
، إلر لانب اسيمرار (117)والنياييب اليعليميةوالمااطر المحيطة بها، فهملن ه   ااعيااان الزوايا 

فية و وهةةةةةةيوخ الطةةةةةةرق الدةةةةةة ،مةةةةةةاناالمنحةةةةةةدرين  مةةةةةةن أدةةةةةةحاب النر  والدةةةةةةلحاا، و إعيةةةةةةاا األوليةةةةةةاا
 .(118)هرافواأل

يةةن باهيمةةا  مميةةز فةةي حظوزواياهةةا نانةةن مةةن أهةة  الطةةرق اليةةي  (*)ولعةةذ الطريقةةة السنوسةةية
 ،يلة  ااعيةااان الممنوحةة للزوايةا السنوسةية هةد الة   لةدد فةي ع ،الحميةد الثةاني عهد السلطان عبد

و"حرمةة"  انةدةليلة  الزوايةا ح  واليي يمن ، 1869ان من قبذ السلطان عبدالعزيز سنة مبمولب فر 
السةلطان  ، وأرسةذ(119) هايمن  السلطان اادارية في الوالية مةن اليةداذ فةي هةثونو  زواياها وأوقافها،

 ليوثيةةق العالقةةة بيةنه ، ونةةان مةةن مةةن السةةياران الاادةة ا  عةدد (محمةد المهةةد  السنوسةةي)إلةر السةةيد 
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األولةةةر نانةةةن سةةةنة  ، السةةةيارىإلةةةر السنوسةةةي (دةةةادق مثيةةةد العظةةة )أبرزهةةةا سةةةيارى مسيهةةةار السةةةلطان 
  بهدف معرفة نوايا السنوسي ويوثيق عالقيا بالسلطان، ومعرفة 1895 ، والثانية نانن سنة 1886

السلطان  أقنعنالواض  أن ه   الرحالن وغيرها هي اليي  ، ومن(120)منانيا في األقالي  الدحراوية
، والدةةةةحراا النبةةةةرا وبةةةةالد عبدالحميةةةةد بههميةةةةة السنوسةةةةي فةةةةي ميدةةةةرفية بنغةةةةاز  )برقةةةةة العثمانيةةةةة(

 السودان.
نحه  مةةمبةةالغ ماليةةة نبيةةرى مقابةةذ عليةةا ن عرضةةوا يويةة نر السةةلطان فةةي م نرايةةا بةةهن اايطةةالي

يي نانن يمثذ عباا  علر الازينة العثمانية، ولننا ل  ييرط فيها، الامييازان اقيدادية في بنغاز ، 
 قناعةةةة بههميةةةة السنوسةةةي فةةةيويةةةدر  فةةةي  ان الوقةةةن دةةةعوبة المحافظةةةة عليهةةةا، لةةة ل  يدةةةذ إلةةةر 

الةة   ، السةةلطان عبةةد الحميةةد الثةةانياق سياسةةة يسةةفةةي  المحافظةةة علةةر ميدةةرفية بنغةةاز  العثمانيةةة،
يلمة   أنفهو قادر علر  ،الدفاع عن حقوقنا فهو الهي  السنوسيوا  ا نان هنا  أحد يمننا "ي نر: 

ولن ييالر عن بنغاز  إال بعةد قيةاذ... لقةد لهزنةا السنوسةيون بمقةدار  ،من الرلاذ أليا   حولا ثالثين
لةة  يييهمهةةا اليةةي ، وهةةي الرثيةةة (121)ر لةة ل  فهةة  قةةوى ال يسةةيهان بهةةا أبةةدا "ئا انةةاف مةةن األسةةلحة والةة

إلةةةر ذ أن يرلعةةةوا بةةة، ق(122)ن بنثيةةةر مةةةن الريبةةةةيئ األمةةةر ونظةةةروا إلةةةر السنوسةةةيفةةةي بةةةاد ن،االيحةةةاديو 
عالقةةة يوثيةةق  إعةةادىة )أنةةور باهةةا( الةة   عمةةد إلةةر بيةةوزيةةر الحر  ا  ويحديةةد ،الحميةةد الثةةاني سياسةةة عبةةد
مةن  ان، ولعةذ هة ا نة(123)أثنةاا الحةرب العالميةة األولةر السنوسةي م  السيد أحمد الهريفالعثمانيين 

 .(124)ايهثيران اسيهارى أنور باها للسلطان عبدالحميد في معزل
اللوانةةب االقيدةةادية فةةي أبعادهةةا المايليةةة، الحميديةةة طالةةن اليحةةديثان واادةةالحان وقةةد 

واليةةي نانةةن يهةةدف إلةةر زيةةادى مةةوارد الواليةةة وعماريهةةا، وارينةةز اهيمةةا  السةةلطان الوالئيةةة بهةةنذ نبيةةر 
وغةةةرس األهةةةلار  اليهةةةليرالميعلةةةق بمايلةةةف المسةةةيويان سةةةواا منهةةةا علةةةر العنايةةةة بالزراعةةةة علةةةر 

، أو مةةن (125)غةةرس أهةةلار الزييةةون بعةةدها مةةن أهةة  المزروعةةان النقديةةة فةةي الواليةةةالمثمةةرى، السةةيما 
، وحيةةةةةةر ا بةةةةةةار وبيةةةةةة  األراضةةةةةةي الزراعيةةةةةةة (126)محةةةةةةاوالن إداةةةةةةاذ مزروعةةةةةةان لديةةةةةةدى إلةةةةةةر الواليةةةةةةة
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اليي أدن في ململها إلر اريياع دادران  (128)الضرائبين ويقنين طرق لباية س، ويح(127)لألهالي
عةةن غلةةب هةة   السياسةةان يعبيةةرا  أونانةةن ، (129)الواليةةة الزراعيةةة فةةي عهةةد السةةلطان عبدالحميةةد الثةةاني

البداية الحقيقة ليهسيس اليعلي  النظةامي ه ا العهد ليبيا في  نفعر  ، نماقناعان واهيمامان السلطان
، ولنةةةن الماةةةاطر األمنيةةةة نانةةةن حاضةةةةرى (130)ئيسةةةية فةةةةي الواليةةةةالحةةةديث فةةةي مايلةةةف األقضةةةية الر 

 وطاغية في سياسان واهيمامان السلطان عبد الحميد بليبيا.
 سياسة عبد الحميد الثاني احمنية في ليبيا

قةةةد ينةةةون اللوانةةةب األمنيةةةة فةةةي أبعادهةةةا المايليةةةة المياةةة ى فةةةي ليبيةةةا، يعبيةةةرا  أنثةةةر   
وضوحا  عن حضور إرادى السلطان عبد الحميد الثاني وسياسةيا المنيهلةة فةي هة   الواليةة العثمانيةة، 
فقةةةد يلةةةادذ الةةةبع  فةةةي أن عمليةةةة اادةةةالئ واليحةةةديث هةةةي عمليةةةة مسةةةيمرى، ولهةةةا اميةةةدادان فةةةي 

، ولنةن السياسةة (131)ن سابقين في عهد الينظيمان العثمانية في القةرن الياسة  عهةرسياسان سالطي
األمنية الميا ان في أفريقيا العثمانية نانن يعبيرا  عن انهغاالن السلطان عبد الحميد الثاني بليبيةا، 
ومظهةةةر مةةةن مظةةةاهر يمسةةةنا بهةةةا نلةةةزا أساسةةةي مةةةن ألةةةزاا الدولةةةة العثمانيةةةة، واسةةةيلابة لليحةةةديان 

، مةن الحمةالن العسةنرية، إلةر محةاوالن اسةيقطاع رعمارية في محيطها اليي أاة ن دةورا  هةياالسي
ثارى القالئةذ والمهةانذ االليماعيةة فةي ولةا اادارى العثمانيةة، وغيرهةا مةن اليحةديان  أراضي الوالية وا 

يحةةيط  النبةةرا اليةةي اسةةيلاب لهةةا السةةلطان العثمةةاني علةةر الةةرغ  مةةن الظرفيةةة الياريايةةة الدقيقةةة، ومةةا
 بالسلطة المرنزية  ايها من يحديان قد يلعذ من المنطقي أن أفريقيا العثمانية ليسن من أولويايها.

لنن الحديث عةن سياسةة أمنيةة بوليسةية أو عسةنرية بحسةب الميةاهي  السةائدى فةي اسةيانبوذ، 
الليبةةي  والبلقةةان، والمهةةرق العربةةي، حةةديث يييقةةد للموضةةوعية والادودةةية االليماعيةةة لهةة ا الملةةاذ

  أ، (132)نةان منهةا الينظةي  االليمةاعي للقبيلةة العربيةةأالدحراو  البدو ،    الينظةي  القبلةي، سةواا 
ينظيمان العدبيان الدةحراوية الطارقيةة واليباويةة المينةاحرى فةي أطةراف وواحةان الدةحراا النبةرا، 

ولنن ، (133)قيد حرييهاويمسنها الطبيعي بحرييها، ونزوعها نحو االبيعاد عن أ  سلطة حنومية قد ي
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في لحظةة يعةاظ  اةاطر االسةيعمار "الندةراني" ولةدن يلة  القبائةذ والعدةبيان نيسةها ينلة ب نحةو 
، حيةةث يةةداعن القبائةةذ والعدةةبيان الدةةحراوية فةةي (134)سةةلطة حةةامي الاالفةةة ااسةةالمية والمسةةلمين

ة األمنيةةةة ونهةةةع ، وهنةةةا نلمةةةس اليةةةدااذ الواضةةة  بةةةين السياسةةة(135)إعةةةالن والييهةةةا للسةةةلطان العثمةةةاني
اللامعةةة ااسةةالمية الةة   انيهلةةا السةةلطان عبدالحميةةد الثةةاني، وهةة ا اليةةدااذ يدةةرئ بةةا فةةي م نرايةةا 

الةة   فيةةا نثيةةر مةةن اليبدةةر لواقةة  الدولةةة وعةةد  قةةدريها اليعليةةة علةةر  ،يحةةن عنةةوان )سةةالئ الاالفةةة(
انوا يريعةةةدون مةةةن سةةةالئ موالهةةةة الةةةدوذ االسةةةيعمارية السةةةاعية اسةةةقاط الدولةةةة العثمانيةةةة، ولنةةةنه  نةةة

الاالفةةة الةة   يحملةةا عبةةد الحميةةد الثةةاني، الةة   قةةرر اسةةيادا  قويةةا نالييةةة فةةي وحةةدى الدولةةة وأمنهةةا، 
، وبالضرورى ف ن سياسة اللامعة ااسالمية يدعب عزلها عن (136)وسالمة المسلمين اارط حدودها

 ملرا السياسة األمنية العثمانية في ليبيا.
المباحةةةث السةةةابقة باالنييةةةاا بالمعةةةال  الرئيسةةةة، والنيةةةائع اليةةةي يريبةةةن عةةةن ونمةةةا اعيةةةدنا فةةةي 

الحميد في ليبيا، واليي يناولن وقائعها العسنرية ويلهيزايهةا وييادةيلها عديةد  سياسان السلطان عبد
، (137)الدراسةةةان المعادةةةرى اليةةةي غةةةاب عليهةةةا فقةةةط السةةةلطان العثمةةةاني المهةةةرف علةةةر هةةة   السياسةةةة

الاليية الدينية ال   لةي  سةنان الواليةة ودةهر االفةايه  األوليةة والمحليةة إلةر  و والطاب  اليعبو  
اهيمامةةان ويطلعةةان لديةةدى بةةين األهةةالي المحليةةين، لعةةذ مةةن أبرزهةةا يطلعهةة  لللهةةاد لحمايةةة الاالفةةة 

، علر الرغ  من أن هة   الواليةة (138)العثمانية وقبوله  طوعا  لليدريب علر اسيادا  األسلحة الحديثة
مةةةن اليلنيةةةد والادمةةةةة العسةةةنرية فةةةي اللةةةي  العثمةةةةاني حيةةةر نهايةةةة عهةةةد السةةةةلطان  يةنانةةةن مسةةةيثن

عبدالحميد، وفي  ان الوقن ييعةدد مطالةب األهةالي للسةلطان العثمانيةة اليةي يطةالبون فيهةا بضةرورى 
ي ، في أعقةاب الميغيةران اليةي هةهديها الواليةة أثةر االحةيالذ اليرنسة(139)إدااله  في السل  العسنر 

  .1881ليونس سنة
نانةةن الوحةةدان العسةةنرية العثمانيةةة النظاميةةة المرابطةةة فةةي طةةرابلس الغةةرب محةةدودى العةةدد، 
ولها مها  محددى في حيظ األمن، ومساندى اادارى الوالئية والمحلية، ولنن ه   األوضاع يغيةرن فةي 
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فةةي محةةيط الواليةةة،  أعقةةاب انيهةةاط سياسةةة أمنيةةة لديةةدى، وميغيةةرى مةة  مقيضةةيان األوضةةاع المسةةيلدى
  1881ويعقد الموقف العسنر  واالليماعي في أعقاب إعالن )علةي بةن الييةة النيةاثي( فةي يوليةو 

المقاومةةةة المسةةةلحة ضةةةد اليرنسةةةيين فةةةي اللنةةةوب اليونسةةةي، ونةةةان يهمةةةذ والقبائةةةذ الميحاليةةةة معةةةا فةةةي 
طةرابلس نانةن ، ولنةن (140)الحدوذ علر دع  ونلةدى عسةنرية مةن السةلطان العثمانيةة فةي طةرابلس

يييقر للقوان العسنرية بدورها، ه   المقاومة المسلحة ل  يسيمر طويال ، ويقهقرن المقاومة، وقبةائله  
البدوية نحو طرابلس الغرب، ولعذ ه ا االنسحاب اللماعي لقبائذ اللنةوب اليونسةي لة  ينةن عيويةا ، 

  واالةةرااان اليةةي 1878دةةيف بةةذ عمةةال  بمةةا أعلنيةةا الدولةةة العثمانيةةة علةةر إثةةر مةةثيمر بةةرلين فةةي 
، ولنةن ودةوذ (141)ايا ن لللب واسةيقباذ المسةلمين الة ين سةقطن بلةدانه  يحةن الهيمنةة المسةيحية

 هثالا المهلرين إلر طرابلس لعذ اادارى الوالئية، والمرنزية والسلطان أ  اياران ويحديان عدى.
س الغةرب فةي موالهةة عسةنرية نان في مقدمة الاياران الزط بالدولةة العثمانيةة وواليةة طةرابل

غيةةر محسةةومة النيةةائع مةة  الليةةو  اليونسةةية الزاحيةةة نحةةو اللنةةوب اليونسةةي، والايةةار الثةةاني: نةةان 
يقوية ليبيا ويحسةين قةدرايها المايليةة علةر مقاومةة األطمةاع االسةيعمارية، وسةط يياهمةان دبلوماسةية 

قدانها يةونس، و لة  بمنحهةا طةرابلس يطاليا ليإاسيعمارية دولية أا ن ييحدث عن محاوالن ليرضية 
 لة  أن والةةي طةرابلس الغةرب محمةد نظيةف باهةةا أرسةذ إلةر السةلطان عبةةد  إلةر، يضةاف (142)الغةرب

الحميد يقريرا  ييديليا  بهن الوالية غير مهيهى عسنريا أل  موالهة، ويييقر للقوى العسنرية واألسةلحة، 
الة   بلةور رثيةة وسياسةة عبدالحميةد الثةاني  ، األمةر(143)أل  موالهةة محيملةة ةوحير البنر األساسي

م  ه   المسهلة المسيلدى، األمر ال   ل  ير  النثيرين في اسيانبوذ ال   نةانوا فةي الموالهةة مة  
ال   ايه  السلطان بعد العا باليقدير في مسةهليي  ،ا )سعيد باها(ئفرنسا، وعلر رأسه  رئيس وزرا

ذ هةةلاعة بهنةةا لةةو انةةدف  بةةالقوى العسةةنرية فةةي المسةةهلة يةةونس ومدةةر، واليةةي يةةرد عليهةةا السةةلطان بنةة
، ولعلنةةا مةةن هةة   النقطةةة يمنةةن أن نردةةد (144)اليونسةةية لضةةاعن ألةةزاا نبيةةرى مةةن الدولةةة العثمانيةةة
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مالم  السياسة األمنية اللديدى للسلطان العثماني في ليبيا، اليي أا ن فيها األوضةاع منحنةر آاةر 
 يا .يمثذ ضغط علر السلطان محليا  ودول

انةةةدفاع القبائةةةذ اليونسةةةية نحةةةو طةةةرابلس فةةةي انيظةةةار دعةةة  السةةةلطان ويياعةةةذ سةةةنان  افقةةةد أد
الوالية من الليبيين م  محنة اليونسيين، ومةا يريةب علةر  لة  مةن ااةيالذ األمةن فةي الحةدود الغربيةة 

لةةة  فةةةي مقابةةةذ   (145)للواليةةةة، ويدةةةاعد النظةةةر الدينيةةةة الداعيةةةة لللهةةةاد والمقاومةةةة للليةةةو  اليرنسةةةية
يدةةةاعدن الضةةةغوط الدبلوماسةةةية الدوليةةةة علةةةر السةةةلطان العثمةةةاني مةةةن الةةةذ ضةةةبط األوضةةةاع فةةةي 
الوالية، وسط اهية فرنسةا وبريطانيةا مةن اياةا  طةرابلس قاعةدى )النيلةار اليعدةب ااسةالمي( الة   

، األمر ال   سرع فةي اياةا  الاطةوان العمليةة (146)يمنن أن يهعذ نار المقاومة في يونس واللزائر
سياسةةةةة السةةةةلطان اللديةةةةدى فةةةةي طةةةةرابلس واليةةةةي قوامهةةةةا " اليهديةةةةة، ويهيئةةةةة الواليةةةةة أل  موالهةةةةة  فةةةةي

محيملةةة"، لةة ل  اسةةيدعي الةةوالي نظيةةف باهةةا يحةةن يهديةةدان فرنسةةا للواليةةة وأرسةةذ علةةر علةةذ الةةوالي 
هراف  ( بينليف من السلطان لأل1881أغسطس 8  هة )1298   الحلة  14أحمد راس  باها في 

 .(147)  السياسة اللديدىعلر ينيي
ة والسةةيطرى علةةر األوضةةاع األمنيةةة المضةةطربة فةةي الواليةةة، ئةةيهدالعمةةد الةةوالي اللديةةد إلةةر 

واليعامةةذ بمحنمةةة مةة  قضةةية المهةةالرين اليونسةةيين، والعمةةذ علةةر إدمةةاله  ويةةوطينه  فةةي األراضةةي 
الليبية بعيدا  عن الحدود اليونسية، ومنافحة اليداذ الاارلي في هثون الوالية، "وحث قندذ فرنسةا 

لللزائيين واليونسيين المقيمةين فةي طةرابلس، والحيلولةة دون داةوذ  ليالي علر ادعائا الحمايةعلر ا
، (148)يطاليةةا"ا  الطرابلسةةيين يحةةن الحمايةةة األلنبيةةة، وقةةد يالةةر مةةن نةةان مةةنه  يحةةن حمايةةة فرنسةةا و 

الةداوذ يحةن حمايةة القنادةذ األلانةب هةائعة فةي الواليةة، إلةر لانةب الحةد مةن  ظةاهرى حيث نانةن
، وددور قرار والئي بمن  األلانب من اليلوذ وااقامة اارط مدينة (149)النهاط القندلي واليبهير 

 .(150)طرابلس اهية ولود لواسيس بينه ، أو يحريضه  لألهالي علر الثورى
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اليرنسية في الوالية حاضةرى فةي السياسةة األمنيةة طةواذ  األطماعنانن الاهية العثمانية من 
مةةن االةةرااان للسةةيطرى علةةر الحةةدود، وعةةد  عهةةد السةةلطان عبدالحميةةد الثةةاني، لةة ل  اياةة ن نثيةةر 

إعطةةاا اليرنسةةيين الحلةةة لهةةن الحةةرب علةةر الواليةةة، أو اسةةيقطاع ألةةزاا مةةن أراضةةيها، حيةةث نلةة  
األمن لزئيا علر الحدود الليبية اليونسية، سةواا منهةا مةا ييعلةق بالمهةالرين، أو مةا  إعادىالوالي في 

لانبي الحدود، واليي ل  ينن السةلطان اليرنسةية بعيةدى  ييعلق بالغاران وعمليان النهب الميبادلة بين
الليبية الحدودية، يهمره  بطرد  (*)ل ل  ددر أمر والئي إلر هي  وأعيان )قبائذ النوائذ( ،(151)عنها

رساله لمي  المهالرين من مناطقه ،  السيقرار  ا  إلر قضاا سرن في وسط الوالية اليي ايا  منان وا 
هسيس عدد من )ماافر( المراقبةة والحراسةة علةر طةوذ الحةدود اليونسةية  ل  ي أعقب، (152)المهلرين
 ، لمن  حوادث االعيداا وعمليان السلب بناا علر أمر رسمي دادر عن السلطان 1892في سنة 

 . (153)الحميد الثاني العثماني عبد
علةةةر اللانةةةب ا اةةةر فةةة ن السياسةةةة األمنيةةةة الحميديةةةة فةةةي مسةةةهلة اليلنيةةةد نةةةان لهةةةا طابعهةةةا 

المهةةانذ النبةةرا فةةي عالقةةة العةةرب المهةةارقة  أهةة حةةد أ ا  اةةاص، ولعةةذ قضةةية اليلنيةةد نانةةن دائمةةال
، إال أن الوض  يايلف نليا في واليةة طةرابلس الغةرب العثمانيةة وسةنانها الة ين (154)بالدولة العثمانية

الوالئيةة ن من اليلنيد في اللي  العثماني حير نهاية ه ا العهد، بذ اعيمدن السةلطان ينانوا مسيثن
علر القوان الوافدى من اارط الوالية، وعلر القوان األهلية غير النظاميةة المعرفةة باسة  )القولوغليةة( 

، الةةة ين يعيةةةون مةةةن الضةةةرائب نظيةةةر مةةةد يةةةد المسةةةاعدى للقةةةوان النظاميةةةة عنةةةد الحالةةةة (*)أو النراغلةةةة
ولنةةةةن األطمةةةةاع  ، األمةةةةر الةةةة   اسةةةةيمر العمةةةةذ بمقيضةةةةا  فةةةةي عهةةةةد السةةةةلطان عبدالحميةةةةد،(155)إليهةةةةا

 االسيعمارية ودداها في الوالية لعلن األهالي ييطلعون للادمة العسنرية.
نان عبا االحيالذ اليرنسي ليونس ويداعد الحمية الدينيةة والةدعوان لللهةاد يحةن رعايةة 
رسمية من الدولةة، ويزايةد المطالةب مةن القبائةذ الليبيةة اليةي يطالةب باليلنيةد واليةدريب علةر اسةيادا  

، أو يلةة  اليةةي يطالةةب باليلنيةةد ويرحةةب بةةا بهةةرط يحديةةد مديةةا فةةي سةةنيين، وأن يةةثد  (156)الئالسةة
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الادمةةةةةة العسةةةةةنرية فةةةةةي الواليةةةةةة علةةةةةر أن ينةةةةةون ضةةةةةباطه  حيةةةةةر درلةةةةةة )اليوزباسةةةةةيي( عقيةةةةةد مةةةةةن 
، وغيرهةةا مةةن المطالةةب اليةةي ظلةةن يطةةرئ يسةةاثالن حةةوذ اسةةيثناا الليبيةةين مةةن الادمةةة (157)الليبيةةين

العثمةةاني، وفلسةةية السةةلطان عبةةد الحميةةد فةةي اليلنيةةد فةةي طةةرابلس الغةةرب اليةةي  العسةةنرية فةةي اللةةي 
 ايا ن منحنر مغايرا  يماما .

فقد انيهلن السلطان العثمانية أسلوب "اليلنيد اليعبو  الهعبي"، القائ  علر يدريب األهالي 
نةةود مةةن ضةةباط ول إهةةرافعلةةر اسةةيعماذ السةةالئ الحةةديث، والحرنةةان واليهةةنيالن العسةةنرية يحةةن 

، واسةةةةيمر هةةةة ا البرنةةةةامع اليةةةةدريبي حيةةةةر نهايةةةةة عهةةةةد (158) 1885مةةةةن سةةةةنة  ا  اللةةةةي  العثمةةةةاني بةةةةدا
السلطان عبد الحميد، وددر في عهد الوالي )نامق باها( مرسو  سلطاني ب نهاا النيائةب الحميديةة 

اليةةي ، و (159) 1897اليةةي بوهةةر فةةي يهةةنيلها فةةي يونيةةو ،)ا يةةان الحميديةةة( المحليةةة غيةةر النظاميةةة
 اسيمر العمذ بمولبها حير نهاية عهد السلطان عبد الحميد الثاني.

وا  ا ننا ال نعل  يقينا  الييان اسةيثناا طةرابلس مةن اليلنيةد فةي اللةي  العثمةاني علةر الةرغ  
من حالة الدولة العثمانية في ه   المرحلة لللنود، ولعذ  لة  يرلة  باألسةاس مةن الاهةية مةن إثةارى 

يعمارية، وعلةةةر النقةةةي  مةةةن سياسةةةة اليهدئةةةة يلةةة ، فةةة ن الوحةةةدان العسةةةنرية فةةةي حييظةةةة الةةةدوذ االسةةة
دةةرار علةةر يلةةي  األهةةالي، ويةةدريبه  علةةر السةةالئ ورفةة  الةةروئ المعنويةةة، مةةن  الواليةةة يعمةةذ بلةةد وا 
اةةةالذ االسيعراضةةةان والمظةةةاهران العسةةةنرية االسيعراضةةةية المرفقةةةة باليرقةةةة العسةةةنرية العثمانيةةةة فةةةي 

، واليةي ايسةمن بالحماسةة الدينيةة العاليةة نمةا ردةدها لنةا عةدد (160)دارية بالواليةمايلف الوحدان اا
 .(161)العابرين للوالية ةمن الرحال

نهاا ماازن لها فةي  ،نما أقدمن السلطان العثمانية علر للب نميان نبيرى من األسلحة وا 
، (163)البحةةر بطةةرابلس، ويهسةةيس المدرسةةة الرهةةدية العسةةنرية فةةي بةةاب (162)مايلةةف األقضةةية بالواليةةة

واسيقد  السلطان عبد الحميد الثةاني النثيةر مةن أبنةاا األعيةان وزعمةاا القبائةذ إلةر اسةيانبوذ لغةر  
اسةةينماذ دراسةةيه  فةةي مدارسةةها، وأهمهةةا النليةةة الحربيةةة العثمانيةةة، وبمدرسةةة العهةةائر فةةي اسةةيانبوذ، 
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، ونةان (164)بين المنةاطق الليبيةة اليي نان لليبيين وض  ميميز من حيث عدده  ويوزيعه  اللغرافي
لهةة   المدرسةةة الحميديةةة أهةةداف ميعةةددى إلةةر لانةةب اليعلةةي  وااعةةداد العسةةنر ، منهةةا إياحةةة اليردةةة 
ألبناا القبائذ لني يطلعوا عن نثب علر هيا من مظاهر العظمةة للدولةة العثمانيةة، ومعةال  رقيهةا، 

ي، ويدةبحوا بعةد عةوديه  إلةر ديةاره  دعةاى وييهرب نيوسه  بمهاعر الحب والوالا للسلطان العثمةان
 .(165)للدولة

ن ه   السياسة األمنية اليي انيهلها السلطان عبد الحميد الثاني في ليبيا، اسيطاع  وأايرا ف
فظةةةة عليهةةةا ضةةةمن واليةةةان الدولةةةة العثمانيةةةة، علةةةر الةةةرغ  مةةةن المهةةةانذ المحليةةةة امةةةن االلهةةةا المح

ال باالسةيقرار األمنةةي النسةةبي، وزيةةادى يوثيةةق العالقةةة والضةغوط الاارليةةة، بحيةةث ايدةةف عهةةد  إلمةةا
بةةةةةين الليبيةةةةةين وهادةةةةةية السةةةةةلطان مةةةةةن اةةةةةالذ سياسةةةةةايا المايليةةةةةة اليحديثيةةةةةة واليعليميةةةةةة واألمنيةةةةةة، 

يلابية اليي مثلن مرحلة مميزى في ياري  العالقان العثمانية الليبية، ييعدد لوانبها اا، (166)والروحية
ولننها ننبن باالنقالب العثماني، ومن بعد بال  السلطان عبد الحميةد علر الدعيد الوطني الليبي، 

الثاني ال   نان من الواض  الضامن والحامي األوذ للواليةة مةن السةقوط فةي بةراثن االسةيعمار، فمةا 
السةلطان عبةد  بةدأ غادر السلطان عر  الاالفة حير يننر االيحاديون لسياسايا، وأهملوا مةا قةد  أن

فنانن النيائع السلبية سريعة، وأا ن القوان اليرنسية في اسيقطاع ألزاا مةن الواليةة  الحميد الثاني،
 ،نييطةةةاليمر االيحةةةاديون مةةة  ااآوضةةةمها لمسةةةيعمرايها فةةةي يةةةونس، واللزائةةةر، والنيلةةةر، ويهةةةاد، ويةةة

اليغلغذ االقيدةاد  فةي ليبيةا، ومةن بعةد سةحبن نةذ القةوان العسةنرية واألسةلحة عمليان وسهلوا له  
 ، وفقةد العثمةانيون نةذ المنيسةبان 1911يطةاليين فةي سةنة مانية مةن طةرابلس بهةدف يهيئيهةا لإلالعث

 اليي يحققن في ليبيا في العهد الحميد .
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 الخالصة.

علر الرغ  مةن حالةة العةداا الهةديد اليةي هةنيها المثراةان الغربيةة والقوميةة العربيةة واليرنيةة 
السيما في الواليةة الليبيةة، إال أن الردةيد الوثةائقي المحلةي للسلطان عبد الحميد وسياسايا المايلية، 

نلازايةا فةي إدةالئ ويحةديث الحيةاى االليماعيةة واالقيدةادية  ظذ هاهدا عةن سياسةان  لة  العهةد وا 
والثقافيةةةة الليبيةةةة فةةةي  ان اللحظةةةة الياريايةةةة، اليةةةي يعاظمةةةن فيهةةةا األاطةةةار واألطمةةةاع االسةةةيعمارية 

ا، ولنةةن حنمةةة السةةلطان عبةةد الحميةةد وحننيةةا السياسةةية وميابعيةةا الدقيقةةة الغربيةةة فةةي الواليةةة ومحيطهةة
لملريةةةةان األوضةةةةاع فةةةةي ليبيةةةةا وأفريقيةةةةا العثمانيةةةةة، ضةةةةمنن اسةةةةيمرار يبعيةةةةة هةةةة ا الملةةةةاذ اللغرافةةةةي 

 واالليماعي للاالفة العثمانية ومنعيا أما  المهاري  االسيعمارية المسيعرى أثناا ه ا العهد.
ن سياسان السلطان عبد الحميد الثاني اليحديثية فةي ليبيةا اسةيطاعن علر اللانب ا ار ف 

المزاولةةة بةةين ميطلبةةان القةةوانين واليهةةريعان المرنزيةةة الحديثةةة، وبةةين ادودةةية البيئةةة االليماعيةةة 
المحليةةة، المزاولةةة اليةةي نيلةةن للدولةةة والا واندةةياع الينوينةةان االليماعيةةة الليبيةةة اليقليديةةة للسةةلطة 

يعلةةق األهةةالي بالاالفةةة العثمانيةةة، بحيةةث هةةهد هةة ا العهةةد حالةةة مةةن االسةةيقرار السياسةةي العثمانيةةة و 
واالليمةاعي النسةبي الة   منةن السةلطان الوالئيةة والمناطقيةة مةن أحنةا  سةيطريها ااداريةة والروحيةة 
علةةةةر مايلةةةةف أرلةةةةاا الواليةةةةة الميراميةةةةة األطةةةةراف والميباينةةةةة األمزلةةةةة والعدةةةةبيان، فةةةةي حالةةةةة مةةةةن 

قرار واالنسلا  اليي ل  يهليها ه   الوالية طواذ الحقبة العثمانية، وهي السياسة اليي ل  يييهمهةا االسي
 ، األمةر الة   بةدد سةريعا نةذ مةا يحقةق 1908القادمون اللدد علةر السةلطة فةي اسةيانبوذ بعةد سةنة 

عقةب الة  من يحدين للوالية ومحيطها أثناا عهد عبد الحميد، حيةث أاة ن ييقةد أطرافهةا باليةدريع 
 ،  الننبةةةة اليةةةي 1911السةةةلطان، ويسةةةير سةةةريعا نحةةةو الوقةةةوع فةةةي بةةةراثن االسةةةيعمار االيطةةةالي سةةةنة 

حاولن مثراان االيحاديين األيرا  أحالن مسثولييها إلةر عهةد السةلطان عبةد الحميةد الثةاني، وسةار 
ا فةي ليبيةا علر هديها عديد المثراين العرب المعادرين، األمر ال   يلعذ مةن هة ا العهةد وسياسةي

األيدلوليةة األمةالي وأفريقيا العثمانية في حالة إلر المزيد من البحةث الوثةائقي الردةين، بعيةدا  عةن  
 واليدوران المسبقة.
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 :المالحق

 (1الملح  )

مؤرخ في أواخر شعبان  ابنه السلطان عبد الحميد الثاني بمولودالسلطان عبد المجيد فرمان تعريب لنص 
 17يوم االثنين والني يحدد تاريخ مولد عبد الحميد الثاني في صبيحة   م(1842هـ )أوائ  أكتوبر 1258

  .(*م)1842سبتمبر  24هـ( 1258)شعبان
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 (2الملح  )

ل مضبطة من مشائخ ووجهاء وأعيان قضاء الزاوية الغربية نلى والي الوالية يرحبون بافتتال مخزن للسال
 (*)ومباشرة عمليات التدريب على استخدام احسلحة والحركات العسكرية 

 
 



 قدارة رجب فاتح. د ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 م2019 -أغسطس -المجلد الخامس -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة  - 35 -
 

 (3الملح  )

م في مدل السلطان عبد الحميد الثاني، كتب 1918-1853جزء من قصيدة الشاعر الليبي مصطفي بن زكري 
 (*م( )1885-1884هـ)1302القصيدة سنة 
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 هوامش البحث:
 

، )بيةةةرون، دار لبنةةةان 1سةةةام ، األيةةةرا  العثمةةةانيون فةةةي أفريقيةةةا الهةةةمالية، يرلمةةةة: عبةةةد السةةةال  أدهةةة ، ط عزيةةةز (1)
 .213 (، ص1969للطباعة والنهر، 

 (، 1950، )القةةاهرى، مطبعةةة اليلالةةة اللديةةدى، 1الطةةاهر احمةةد الةةزاو ، لهةةاد األبطةةاذ فةةي طةةرابلس الغةةرب، ط( 2)
 .25-21ص

،)يةةةونس، مرنةةةز الدراسةةةان 1 ، ط1918-1453اسةةةان فةةةي اليةةةاري  العربةةةي العثمةةةاني عبةةةد اللليةةةذ اليميمةةةي، در  (3)
 وما بعدها. 9 (، ص1994والبحوث العثمانية والموريسنية واليوثيق والمعلومان، 

 ، رسةالة مالسةيير غيةر منهةورى، قةدمن إلةر قسةة  1911- 1835ظةاهرى النيةي العثمةةاني( سةعاد سةال  أبةو نقةاب، 4)
 .33-29 ، ص 2008 – 2007وية في العا  اللامعي الياري  بلامعة الزا

دةةةالئ الةةةدين حسةةةن السةةةور ، النيةةةي إلةةةر واليةةةة طةةةرابلس الغةةةرب العثمانيةةةة: الظةةةاهرى وأبعادهةةةا، مللةةةة البحةةةوث  (5)
 (، 1985الياريايةةة،) طةةرابلس، مرنةةز لهةةاد الليبيةةين للدراسةةان الياريايةةة، السةةنة السةةابعة. العةةدد الثةةاني. يوليةةو 

 .11ص
،)طةةةرابلس، دار 1عبةةةد القةةةادر لةةةامي، مةةةن طةةةرابلس الغةةةرب إلةةةر الدةةةحراا النبةةةرا، يرلمةةةة: محمةةةد األسةةةطر،ط (6)

 .128؛و 19 (، ص 1974المدرايي للنهر واليوزي ،
أمةةةين لوالهةةةان، مهةةةاهدايي حةةةوذ الطةةةب الهةةةعبي فةةةي فةةةزان، يرلمةةةة: عبةةةد النةةةري  أبوهةةةويرب، مللةةةة البحةةةوث   (7)

، (1979ليبيةةةين للدراسةةةان الياريايةةةة، السةةةنة األولةةةر، العةةةدد الثةةةاني، يوليةةةو الياريايةةةة،)طرابلس، مرنةةةز لهةةةاد ال
 .40ص

 .12عبد القادر لامي، من طرابلس الغرب إلر الدحراا النبرا، مددر سابق، ص(8)
،)بنغةةةاز ، منهةةةوران 1محمةةةود نةةةالي، يةةةاري  طةةةرابلس الغةةةرب، يرلمةةةة عبةةةد السةةةال  أدهةةة ، محمةةةد األسةةةطر، ط (9)

 .229 (، ص1970ية ا داب، اللامعة الليبية، نل
 .229محمود نالي ، ياري  طرابلس الغرب، مددر سابق، ص (10)
 .5نيس المددر السابق، ص (11)
 .214نيس المددر ، ص (12)
 .215المددر السابق، ص (13)
، 1نلمةةةي رلةةةب ضةةةياف، مدينةةةة غةةةان ويلةةةارى القوافةةةذ الدةةةحراوية اةةةالذ القةةةرن الياسةةة  عهةةةر المةةةيالد ، ط (14)

 .118-115 (، ص1999مرنز لهاد الليبيين للدراسان اليارياية، )طرابلس، 
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إسةةةةةماعيذ نمةةةةةةالي، يةةةةةاري  مسةةةةةةائذ الحةةةةةدود للةةةةةةواا فةةةةةزان، يرلمةةةةةةة: عبةةةةةد النةةةةةةري  أبوهةةةةةويرب، مللةةةةةةة الوثةةةةةةائق  (15)
والماطوطةةةان،)طرابلس، مرنةةةز لهةةةاد الليبيةةةين للدراسةةةان اليارياية،العةةةددان السةةةاب  عهةةةر والثةةةامن عهةةةر لسةةةنة 

 .297-296 (، ص2001-2002
 (، ابن مدطير باها ينحدر من أحد األسر اليرنية العريقة في الوظائف 1876-1881الوالي )أحمد راس   )*(

  في اسيانبوذ، ث  يلقر يعليما األولي والعالي في 1825اادارية العثمانية، حيث يهير سيريا ال ايية بهنا ولد سنة 
أهليا لعدد من الوظائف الينية في رئاسة الوزراا العثمانية والاارلية،  أثينا، وأيقن عددا  من اللغان األوروبية اليي

حيث نل  في معاللة عدد من المهانذ السياسية في سالوني  ولزيرى سيا  في البلقان، وه   النلاحان أهليا ألن 
ظر بثقة السلطان عبد ينون واليا  وممثال  للسلطان في عدد من الواليان العثمانية، ولعذ نلاحا في إداريها لعلا يح

الحميد الثاني في يل  اللحظة اليارياية اليي نهبن فيها أزمة سياسية ودبلوماسية حادى بين اليرنسيين في يونس، 
السلطان العثمانية في طرابلس واسيانبوذ. ينظر: أحمد ددقي الدلاني، ليبيا قبيذ االحيالذ اايطالي، مرل  

 .65-30.64سابق، ص 
 ، لمةةةة  ويرلمةةةةة: 19911-1881الهةةةةهن: وثةةةةائق يةةةةاري  ليبيةةةةا الحةةةةديث، الوثةةةةائق العثمانيةةةةة  ينظةةةةر فةةةةي هةةةة ا (16)

 ، 1974،) بنغةةةاز ، منهةةةوران لامعةةةة بنغةةةاز ،1عبدالسةةةال  أدهةةة ، يرييةةةب ويقةةةدي : أحمةةةد دةةةدقي الةةةدلاني، ط
 ، وغيرها.33، 20، 16، 13الوثائق رق  : 

، )بيةرون، طةرابلس، 1العربةي إلةر نهايةة العهةد اليرنةي، طالطاهر أحمد الةزاو ، والى طةرابلس مةن بدايةة اليةي   (17)
 .275-273 (، ص1970دار اليي ، محمد الرمائ بهينة، 

،)طةرابلس، دار 1أحمد النائب األندار ، المنهذ الع ب في ياري  طةرابلس الغةرب، يحقيةق: الطةاهر الةزاو ،ط (18)
 .47-2، ص 2 (،ط1961اليرلاني،

 .83الغرب، مددر سابق، صمحمود نالي، ياري  طرابلس  (19)
 ( مةةن نبةةار الضةةباط العثمةةانيين، يحمةةذ ريبةةة مهةةير )لنةةراذ( وحدةةذ علةةر 1908-1904الةةوالي )رلةةب باهةةا  )*(

النثير من األوسمة والنياهين العثمانية، منها النيهان العثماني المردة  بالة هب، والنيهةان المليةد  اليضةي، وهةغذ 
ا )قوماندان( في بداية القرن العهرين، يقوذ بعة  المدةادر الياريايةة أن سةبب وظيية قيادى القوان العثمانية في ليبي

يوليةة رلةب باهةا الواليةة نةان بهةدف يحسةين الوضة  األمنةي والعسةنر  فةي ليبيةا، لة ل  أولةر قضةية الحةدود اللنوبيةةة 
ب اهيمامةةا بقضةةايا  ، إلةةر لانةة1903اهيمامةةا بعةةد يقةةد  القةةوان اليرنسةةية واحياللهةةا لمدينةةة أغةةادس هةةماذ مةةالي سةةنة 

الدةحراا النبةرا أثنةاا والييةةا، ويمية  الةوالي رلةةب باهةا بسةمعة ومنانةةة مميةزى بيضةذ موقيةةا الحةاز  والمعرقةذ لللهةةود 
االسيعمارية اايطالية لليغلغذ في اقيداد ليبيا قبذ احياللها ينظر : سالنامة الدولة العثمانية )سالنامة عمومي( لسنة 
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،أيور  روسي، ليبيا من  اليي  العربي 761-760بعة دار السعادى، اسيانبوذ، ص  ( مط1908 –1907هة )1325
 .484، مرل  سابق، ص 1911سنة 

،)القاهرى، 1 ، يرلمة: يوسف العسلي، ط1911-1835أنيوني لوزيف نانيا، ليبيا في العهد العثماني الثاني  (20)
 .60 (، ص1946مطبعة دار إحياا النيب العربية،

-،)ليبيةةا2 ، يرلمةةة ويقةدي  : الييةة محمةةد اليليسةي،ط1911روسةي، ليبيةةا منة  اليةي  العربةةي حيةر سةنة  إيةور  (21)
 .489 ، ص1991يونس، الدار العربية للنياب،

طرابلس الغرب، لغرافييها ويارياها وسائر أحوالها، مللة الهالذ، )القاهرى، السنة العهرين، اللزا الثاني، أوذ  (22)
 .84هة(، ص1329القعدى     10 ، 1911نوفمبر

(، مدطل  عسنر  عثمةاني يةدذ علةر ريبةة عسةنرية عثمانيةة نةان دةاحبها ييةولر KOLAGASI)قوذ آغاسي )*(
: قيادى قس  من الطابور العسنر ، ويق  ه   الريبة بين ريبة النقيب والمقد )رائد(، فيما يرا البع  بةهن قةوذ آغاسةي

لقةةةب أطلةةةق علةةةر ضةةةابط مسةةةاعد القائةةةد العةةةا  لللنةةةد، ينظةةةر:  حسةةةان حةةةالق، عبةةةاس دةةةبال، المعلةةة  اللةةةام  فةةةي 
المدةةطلحان األيوبيةةة والمملونيةةة والعثمانيةةة  ان األدةةوذ العربيةةة واليارسةةية واليرنيةةة، دار العلةة  للماليةةين، بيةةرون، 

العثمانيةة الياريايةة، منيبةة الملة  فهةد  ، وسهيذ دابان، المعل  الموسةوعي للمدةطلحان 180 ، ص 1999، 1ط
 .186 ،ص 2000، 1الوطنية، الريا  ط

أوراان نولغلةو، ظهةور واحةة النيةرى وسياسةة السةلطان عبةد الحميةد الثةاني، مللةة البحةوث الياريايةة،)طرابلس،  (23)
 .110 (، ص1991مرنز لهاد الليبي للدراسان اليارياية، السنة الثالثة عهر، العدد الثاني،

عبد القادر لامي، من طرابلس الغرب إلر الدحراا النبرا، يرلمة: محمد األسطر، يقدي : علي المدةرايي،  (24)
 من مقدمة الناهر. 5 (، ص1974)طرابلس، دار المدرايي،  1ط

 .16عبد القادر لامي، المددر السابق، ص (25)
دراسةة وثائقيةة ، أطروحةة دنيةورا  قةدمن   ،1911-1835فاي  رلب قدارى، فزان أثناا العهد العثمةاني الثةاني  (26)

 وما بعدها. 42 ، ص2011إلر نلية ا داب بياس، لامعة محمد بن عبداهلل فاس
،)طةةةةةةةةةةةةةةةرابلس، دار 1هةةةةةةةةةةةةةةةانس فيهةةةةةةةةةةةةةةةر، عبةةةةةةةةةةةةةةةر الدةةةةةةةةةةةةةةةحراا النبةةةةةةةةةةةةةةةرا، يرلمةةةةةةةةةةةةةةةة: الطيةةةةةةةةةةةةةةةب الزبيةةةةةةةةةةةةةةةر، ط (27)

 .111 (،ص2009اليرلاني،
 .128عبدالقادر لامي، مددر سابق، ص (28)
 .7مدرايي لنياب عبدالقادر لامي، مددر سابق، صمن مقدمة علي ال (29)
أحمةةةد دةةةدقي الةةةدلاني، ليبيةةةا قبيةةةذ االحةةةيالذ اايطةةةالي، أو طةةةرابلس الغةةةرب فةةةي آاةةةر العهةةةد العثمةةةاني الثةةةاني  (30)

 .39-32 (، ص1971،) القاهرى، المطبعة الينية الحديثة، 1 ، ط1882-1911
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 ، وقائ  محانمةة أوذ 1911-1882والنضاذ الهعبي في ليبيا أحمد ددقي الدلاني، بدايان اليقظة العربية  (31)
وغيرهةةةةا مةةةةن  25-17 (، 1977،)بيةةةةرون، المثسسةةةةة العربيةةةةة للدراسةةةةان والنهةةةةر،1ينظةةةةي  سياسةةةةي فةةةةي ليبيةةةةا،ط

 ديحان النياب.
لةةةا  فةةاي  رلةةةب قةةةدارى، الدراسةةةان العثمانيةةةة فةةةي اللامعةةةان الليبيةةةة: بةةةين الينديةةةد واليمليةةةد، لامعةةةة الزاويةةةة إنمو  (32)

 (، 2016 ، مللة نلية ا داب بالزاوية،)الزاوية، العدد الثاني والعهرون، اللزا الثاني، ديسمبر 1996-2011
 .110-74ص

، 1911-1864ينظر علر سبيذ المثاذ: محمد النةوني بلحةاط، اليحةديث العثمةاني فةي واليةة طةرابلس الغةرب  (33)
  (.2007،)الزاوية، منهوران لامعة الزاوية، 1ط

 ، رسةةةالة 1911-1839مالةةةوف إمحمةةةد سةةةالمة، اادةةةالحان العثمانيةةةة وأثرهةةةا فةةةي واليةةةة طةةةرابلس الغةةةرب  (34)
-100 ، ص1997مالسيير قدمن إلر قس  الياري  بنلية ا داب بالزاوية، لامعةة السةاب  مةن أبريةذ، الزاويةة، 

128. 
،)دمهةةق، طةةالس للدراسةةان 1 ، ط1914-1908يوفيةةق بةةرو، العةةرب واليةةر  فةةي العهةةد الدسةةيور  العثمةةاني  (35)

 .46-44 (، ص1991واليرلمة والنهر،
 .5 (، ص2008،)القاهرى، دار الهروق، 2محمد عيييي، عرب وعثمانيون: رثا مغايرى، ط (36)
 .173 (، ص1960،) بيرون، دار العل  للماليين، 2ساط  الحدر ، البالد العربية والدولة العثمانية، ط (37)
 ،، اللةةزا األوذ، 2001،) القةةاهرى، الهيئةةة المدةةرية العامةةة للنيةةاب،1ر مةةثرخ، طعبةةدالعظي  رمضةةان، اةةواط (38)

 . 313-311ص
عقيةةةةةةةةذ البربةةةةةةةةار، يةةةةةةةةاري  ليبيةةةةةةةةا الحةةةةةةةةديث، مةةةةةةةةنهع بنيةةةةةةةةو  مقةةةةةةةةارن، مللةةةةةةةةة األناديميةةةةةةةةة للعلةةةةةةةةو  اانسةةةةةةةةانية   (39)

 . 28-27 (، ص2009واالليماعية،)طرابلس، الدار األناديمية للطباعة واليهليف،العدد الثاني، ربي  
،)يونس، منهوران 1 ،ط1918-1876اليليلي العليلي، ددا حرنة اللامعة ااسالمية في المغرب الغربي  (40)

  (2005نلية ا داب والينون واانسانيان بلندوبة، ودار اللنوب للنهر، 
المحليةة والميوسةةطية، عبةدالرحمن المةث ن، عبةةد الةرحي  بنحةةادى، العثمةانيون فةةي المغةارب مةةن اةالذ األرهةةييان  (41)

  .2005،)الرباط، منهوران نلية ا داب والعلو  اانسانية بالرباط، لامعة محمد الاامس،1ط
يةةةةونس، الةةةةةدار العربيةةةةة للنيةةةةةاب،  –،) ليبيةةةةا1نةةةةالي علةةةةو ، المهةةةةةروع القةةةةومي مةةةةن الةةةةةدفاع إلةةةةر الهلةةةةةو ، ط (42)

 .84-78 (،ص1991
 .273ق، صالطاهر احمد الزاو ، والى طرابلس، مرل  ساب (43)
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 ، يرلمةةة: عبةةد اللليةةذ اليميمةةي، 1913-1881عبةةدالرحمان يهةةايلي، المسةةهلة اليونسةةية والسياسةةة العثمانيةةة  (44)
 .156-151 (، ص1973،)يونس، دار النيب الهرقية،1ط

،)طةةرابلس، أمانةة اليعلةةي  واليربيةةة، مدةةلحة 1محمةد الطةةاهر عريبةةي، وثةائق السةةرا  الحمةةراا بمدينةة طةةرابلس،ط (45)
 .30 (، ص1977ااثارى،

دار المحيوظةةان الياريايةةة بطةةرابلس، ملةةف األوامةةر السةةلطانية )اليرمانةةان( فرمةةان بمولةةود ابةةن لديةةد للسةةلطان  (46)
 (. وسةةةوف يهةةةار فةةةي 1842هةةةة )أوائةةةذ أنيةةةوبر 1258العثمةةةاني عبةةةد المليةةةد األوذ مةةةثرخ فةةةي أوااةةةر هةةةعبان 
لس بةةةالرمز المايدةةةر:) د.  . ن. ط.(، الةةة   يسةةةيادما الهةةةوام  الالحقةةةة لةةةدار المحيوظةةةان الياريايةةةة بطةةةراب

 الدراسان اليارياية للداللة علي األرهيف الليبي.
،)بغةةةداد، منيبةةةة دار األنبةةةار، 1أوراةةةان محمةةةد علةةةي، السةةةلطان عبةةةد الحميةةةد الثةةةاني، حيايةةةا وأحةةةداث عهةةةد ،ط (47)

 .83 ، ص1987
 د. .ن.ط، ملف األوامر السلطان، مددر سابق. (48)
أبةةةوعزى، عدةةةر السةةةلطان عبدالحميةةةد، وقةةةائ  عدةةةر ، ييادةةةيذ عهةةةد ، إداريةةةا وسياسةةةيا، أسةةةرار وايايةةةا محمةةةد  (49)

 .87 (، ص2002،)دمهق، دار المنارىة، 2قدور بني عثمان،ط
  .1842سبيمبر  21 . في حين يهير لذ المرل  اليارياية أن مولد  نان في 1842سبيمبر  24 )*(
 السلطان، فرمان بمولد السلطان عبدالحميد الثاني، مددر سابق.د. .ن. ط، ملف األوامر  (50)
هةة، 1293هةواذ  4د. .ن.ط، رسالة إلر عمو  الوالية بههن فرمان يولية السةلطان عبةد الحميةد الثةاني بيةاري   (51)

  (.1876أنيوبر  23مالية ) 1292يهرين األوذ  10
 .201 (، ص1973ون، دار النهضة العربية، ،)بير 1عبد العزيز سليمان نوار، الهعوب ااسالمية،ط (52)
-1890سةةةةةةةةمعان بطةةةةةةةةرس فةةةةةةةةرط اهلل، العالقةةةةةةةةان السياسةةةةةةةةية الدوليةةةةةةةةة فةةةةةةةةي القةةةةةةةةرن العهةةةةةةةةرين، اللةةةةةةةةزا األوذ  (53)

 .58-59 (، ص1980،)القاهرى، منيبة االنللو المدرية،2 ،ط1918
بيةةةةرون، دةةةةياقس، ،)1علةةةةي المحلةةةةوبي، العةةةةال  العربةةةةي الحةةةةديث والمعادةةةةر، يالةةةةف فاسةةةةيعمار فمقاومةةةةة،ط (54)

 .129 (، ص2009االنيهار العربي، ودار محمد علي الحامي، 
هةةةةةةارذ فيةةةةةةرو، الحوليةةةةةةان الليبيةةةةةةة منةةةةةة  اليةةةةةةي  العربةةةةةةي حيةةةةةةر الغةةةةةةزو اايطةةةةةةالي، يرلمةةةةةةة: محمةةةةةةد عبةةةةةةدالنري   (55)

 .740 (، ص1983،)طرابلس، المنههى العامة للنهر واليوزي ،2الوافي،ط
ارير المقدمة إلر السةلطان عبةد الحميةد الثةاني عةن واليةة طةرابلس الغةرب، مللةة النيالني اليوايي النيالني، اليق (56)

 . 172(، ص 2015  يونيو، اللزا األوذ، الياس  عهرنلية ا داب بالزاوية،)الزاوية، 
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،)طةةرابلس، مرنةةز 1الوثةةائق العثمانيةةة، الملموعةةة األولةةر، يرلمةةة: محمةةد األسةةطر، يرييةةب: الييةةة الةةدويبي،ط (57)
 .94 ، ص1881يونيو 12(، بياري  27 (، وثيقة رق )1990بيين للدراسان اليارياية،لهاد اللي

،) بيةةرون، دار لبنةةان 1عزيةةز سةةام ، األيةةرا  العثمةةانيون فةةي أفريقيةةا الهةةمالية، يرلمةةة: عبةةد السةةال  أدهةة ، ط (58)
 .211 (، ص1969للطباعة والنهر،

 .110عبدالحميد الثاني، مرل  سابق، صأوراان نولغلو، ظهور واحة النيرى وسياسة السلطان  (59)
حةةةوذ الضةةةرائب ومهةةةانلها ينظةةةر: الدةةةالحين لبريةةةذ الايييةةةي، النظةةةا  الضةةةريبي فةةةي واليةةةة طةةةرابلس الغةةةرب  (60)

 .123 ، ص2000،)طرابلس، مرنز لهاد الليبيين للدراسان اليارياية،1 ،ط1835-1912
حمةةود  إلةةر السةةلطان العثمةةاني عبةةد المليةةد د. .ن.ط ، ملةةف ثةةورى غومةةة المحمةةود ، رسةةالة مةةن غومةةة الم (61)

  (.1852هة)1268بياري  
السةةنة الماليةةة العثمانيةةة )الروميةةة( بحسةةب اليعبيةةر اادار  العثمةةاني: وهةةي يقةةوي  إدار  عثمةةاني يبةةدأ مةةن هةةهر  )*(

 مارث )منيدف مارس( من نةذ عةا  مةيالد ، ويسةياد  األهةهر المهةرقية القديمةة، ينظةر حةوذ  لة : محمةد دةديق
اللليلر ، اليقوي  الهمسي العثماني المسمر بالسنين المالية الرومية )مللة الملم  العلمي العراقي ؛ بغةداد ، المللةد 

 .70-55 (، ص1973الثالث والعهرون 
ماليةةةةةةة  1297مةةةةةايس30بيةةةةةاري   27الوثةةةةةائق العثمانيةةةةةة، الملموعةةةةةة األولةةةةةر، مدةةةةةدر سةةةةةابق، الوثيقةةةةةة رقةةةةة   (62)

 .103-94 ( ص1881يونيو12)
عمةةةةةةر دةةةةةةبحي ، الدةةةةةةالن بةةةةةةين ليبيةةةةةةا ودوذ الدةةةةةةحراا النبةةةةةةرا والسةةةةةةودان األوسةةةةةةط يرلمةةةةةةة: عبةةةةةةد النةةةةةةري   (63)

. وهةةة ا النيةةةاب فةةةي األسةةةاس نةةةص 22 (، ص2013، )طةةةرابلس، سةةةاط  للاةةةدمان ااعالميةةةة، 1أبوهةةةويرف،ط
لسةةلطان اليقريةةر الةة   أعةةد  عقيةةد أرنةةان حةةرب عمةةر دةةبحي ابةةن أدهةة  باهةةا رئةةيس األرنةةان الحربيةةة فةةي عهةةد ا

هةداا هة ا اليقريةر  عبدالحميد الثاني، ومن الواض  أنا نان منليةا  بدراسةة مسةحية للواليةة وزيةارى بعة  المواقة ، وا 
 إلر السلطان هاديا  في نهاية القرن الياس  عهر.

 يقريةر ميدةرف بنغةاز  للسةلطان العثمةاني 44الوثائق العثمانية، الملموعة األولر، مددر سةابق، وثيقةة رقة   (64)
 .198 ، ص1908يوليو  5هة/ 1326لماد  ا ار  4في 

 .489إيور  روسي، ليبيا من  اليي  العربي، مددر سابق، ص (65)
 .60أنيوني لوزيف نانيا، ليبيا في العهد العثماني الثاني، مرل  سابق، ص (66)
يبيةةةةا،   وأثةةةةر  فةةةةي الحيةةةةاى الينريةةةةة فةةةةي ل1897-1828محمةةةةد مسةةةةعود لبةةةةران، محمةةةةد نامةةةةذ بةةةةن مدةةةةطير  (67)

 .86-84 (، ص1996،)طرابلس، مرنز لهاد الليبيين للدراسان اليارياية،2ط
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،) دةةياقس، 1محمةةد المرزوقةةي، األعمةةاذ الناملةةة، القسةة  األوذ: معةةار  وأبطةةاذ يقةةدي : ريةةا  المرزوقةةي، ط (68)
 .65-63 (، ص2012دار محمد علي الحامي للنهر، 

،)طةةرابلس، 1فةةي لزيةةرى نريةةن، الالينةةويليس، يرلمةةة: محمةةود الوحيةةد ،ط ااريةةد يمةةوس بابةةا دانةةيس، األفارقةةة (69)
 .237-231 (، ص2010منهوران مللة هثون ثقافية، المثسسة العامة للثقافة، 

 ، يرلمةةةةةةة ويحقيةةةةةةق مةةةةةةا يبقةةةةةةر مةةةةةةن آثةةةةةةار ، 1932-1851محمةةةةةةد مسةةةةةةعود لبةةةةةةران، محمةةةةةةد عبةةةةةةداهلل السةةةةةةني  (70)
 .107-106 (، ص2006يارياية،،)طرابلس، مرنز لهاد الليبيين للدراسان ال1ط

 .7-3هة(، ص1326،)القاهرى، مطبعة األزهار البارونية، 1سليمان الباروني، ديوان الباروني، ط (71)
 ، يحقيةةةةةةةةةةةةق ويقةةةةةةةةةةةةدي : علةةةةةةةةةةةةي مدةةةةةةةةةةةةطير 1918-1853ديةةةةةةةةةةةةوان مدةةةةةةةةةةةةطير بةةةةةةةةةةةةن زنةةةةةةةةةةةةر  الطرابلسةةةةةةةةةةةةي  (72)

 .161-132 (، ص1966،)بيرون، دار لبنان للطباعة والنهر، 2المدرايي،ط
 ، 2005 -1996المايار الطاهر نرفاع، يطةور الدراسةان العليةا بقسة  اليةاري  بنليةة ا داب بلامعةة الزاويةة ( 73)

مللة الههيد،) طرابلس، مرنز لهاد الليبيين للدراسان الياريايةة، العةددان الثةاني والعهةرون والثالةث والعهةرون، 
 .168 -166 (، ص2002 -2001

ان عبدالحميةةد ينظةةر: أنيةةوني لوزيةةف نانيةةا، ليبيةةا فةةي العهةةد العثمةةاني، مرلةة  ( حةةوذ والى ليبيةةا فةةي عهةةد السةةلط74)
 ، وهي يييقد الدقة أيضا . 209سابق، ص

،)طةةرابلس، منيبةةة اليرلةةاني، د.ن(، 2( أحمةةد النائةةب األندةةار ، المنهةةذ العةة ب فةةي يةةاري  طةةرابلس الغةةرب، ط75)
 .378-377اللزا األوذ، ص 

،)طةةرابلس، 1يرنةةي اليرنسةةي فةةي الدةةحراا النبةةرا، يرلمةةة: علةةر اعةةزاز ،ط( عبةةدالرحمن يهةةايلي، الدةةراع ال76)
 .73 (، ص1993مرنز لهاد الليبيين للدراسان اليارياية،

 .141( الطاهر أحمد الزاو ، والى طرابلس، مرل  سابق، ص77)
 .181 -180( محمود نالي، ياري  طرابلس الغرب، مددر سابق، ص78)
 .153اليونسية والسياسة العثمانية، مرل  سابق، ص( عبدالرحمان يهايلي، المسهلة 79)
 .297( ينظر علر سبيذ المثاذ: إسماعيذ نمالي، ياري  مسائذ الحدود للواا فزان مددر سابق، ص80)
 .102( عبدالرحمن يهايلي، الدراع اليرني اليرنسي في الدحراا النبرا، مرل  سابق، ص81)
؛ ومحمةد النةوني بلحةاط، اليحةديث 1، ص2 ب، مدةدر سةابق، ط( ينظر: أحمد النائةب األندةار ، المنهةذ العة82)

 .45العثماني في والية طرابلس الغرب، مرل  سابق، ص
 .85( أحمد ددقي الدلاني، ليبيا قبيذ االحيالذ اايطالي، مرل  سابق، ص83)
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وحةدى العربيةة، ،)طرابلس، مرنةز دراسةان ال2( علي عبداللطيف حميدى، المليم  والدولة واالسيعمار في ليبيا، ط84)
 .102 (، ص1998

-1884ه )1302لسةةنة  11،)طةةرابلس، مطبعةة الواليةة(، الدفعةة )العةدد( 1( سةالنامة واليةة طةرابلس الغةرب، ط85)
 .68-66 (، ص1885

ييسةير بةن ؛ و 21 (، ص1967،)طةرابلس، منهةوران منيبةة الينةر،1( لميذ هالذ، دراسان في الواق  الليبةي،ط86)
  (.1988يونس، الدار العربية للنياب، -،) ليبيا1الليبي في العهد العثماني،طموسر، المليم  العربي 

هةةراف(، 1950 -1835( المبةةرو  علةةر السةةاعد ، المليمةة  البةةدو  الليبةةي 87)   ضةةمن: محمةةد اللرار )يحريةةر وا 
 .272 (، ص2005،)طرابلس، مرنز لهاد الليبيين للدراسان اليارياية،1 ، ط1950-1835المليم  الليبي 

يقرير الوالي أحمد راسة  باهةا إلةر السةلطان  34( الوثائق العثمانية، الملموعة األولر، مددر سابق، وثيقة رق  88)
 .135-123 ، ص1891مايو 14مالية، الموافق  1307مايس 1عبد الحميد الثاني بياري  

،)طةرابلس، مرنةز 1رب،ط( دادق مثيد العظ ، رحلة في الدةحراا النبةرا بهفريقيةا، يرلمةة: عبةدالنري  أبةو هةوي89)
  (. 1998لهاد الليبيين للدراسان اليارياية،

( المايار عثمان العييف، األوضاع االقيدادية في إقلي  فزان االذ القرن الياس  عهر وأوائةذ القةرن العهةرين، 90)
  (.2010،)الزاوية، منهوران لامعة الزاوية، 1ط

؛ ص 165 (، ص1991،)دمهةةق، دار القلةة ،3د حةةرب،ط( مةة نران السةةلطان عبدالحميةةد، يرلمةةة ويقةةدي : محمةة91)
175. 

 .11-2 ، المللد األوذ، ص1301( نوفذ نعمة اهلل نوفذ، الدسيور، المطبعة األدبية، بيرون، 92)
  (. 1969،)القاهرى، دار المعارف،1 ،ط1914-1864( عبدالعزيز عو ، اادارى العثمانية في والية سورية 93)
 ، 1842- 1831عبداللليذ سيف الندر ضد الحن  العثماني في والية طرابلس الغرب ( محمد الطوير، ثورى 94)

 وما بعدها. 172 ، ص2003مطاب  الوحدى الغربية، الزاوية 
 ، أطروحةةة دنيةةورا  غيةةر 1882–1835علةةر عمةةر بةةن إسةةماعيذ، اليطةةور السياسةةي واالليمةةاعي فةةي ليبيةةا، ( 95)

 وما بعدها. 56 ( ص 1972ن همس،منهورى،) القاهرى، نلية ا داب، لامعة عي
 .40( مالوف امحمد سالمة، اادالحان العثمانية وأثرها في والية طرابلس الغرب، مرل  سابق،ص96)
 .85( أحمد ددقي الدلاني، ليبيا قبيذ االحيالذ اايطالي، مرل  سابق، ص97)
 ، 1911-1835دراسةة ياريايةة وثائقيةة الزاويةة الغربيةة أثنةاا العهةد العثمةاني الثةاني  ( ينظر: فاي  رلب قدارى،98)

 .144 ( ص 2007،)طرابلس، مرنز لهاد الليبيين للدراسان اليارياية،1ط
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، قةرار بيهسةيس إدارى  279( المرنز الليبي للمحيوظان والدراسان اليارياية، هعبة الوثائق األلنبيةة، وثيقةة رقة  99)
 (، يرلمةةة: عبةةد 1882ماليةةة )مةةارس  1298ارث األعهةةار العثمانيةةة فةةي طةةرابلس الغةةرب، بيةةاري  األوذ مةةن مةة

 السال  اده .
 27ه/1308هةعبان  28( د. .ن.ط، ملف الزراعة، وثيقةة غيةر مدةنية، يعليمةان مةهمور  األعهةار بيةاري  100)

  (1891أبريذ 10مالية ) 1307مارث 
بادةةوص الضةةرائب المقةةدرى علةةر مميلنةةان المهةةاي  وأعضةةاا  676الضةةرائب وثيقةةة رقةة  ( د. .ن.ط، مليةةان101)

 (.1900-1884مالية )1316-1300مللس قضاا الزاوية ومحنمة البداية لسنوان 
 .419-417، ص1( ينظر: نظا  إدارى الواليان العمومية، الدسيور، مددر سابق، مللد102)
 7ه /131دةةةةير  28اب هةةةةي  قبيلةةةةة بقضةةةةاا يرهونةةةةة بيةةةةاري  ( د. .ن.ط، ملةةةةف هةةةةيوخ القبائةةةةذ، دفيةةةةر انياةةةة103)

  (.1895أغسطس  20مالية ) 1311أغهيو  
   القعةدى  28( دار المحيوظان اليارياية طرابلس، ملف هةيوخ القبائةذ، انياةاب هةي  قبيلةة بطةرابلس بيةاري  104)

  (.1885سبيمبر  10ه )1302
(، رسةالة مةن ونيةذ قائمقةا  الزاويةة يطلةب 199بائةذ رقة  )( دار المحيوظان اليارياية طرابلس، ملف هةيوخ الق105)

  (.1895سبيمبر  18مالية ) 1311أيلوذ  15اعيماد انيااب عدد من مهاي  القبائذ بالقضاا بياري  
 .123ص 34( الوثائق العثمانية، الملموعة األولر، مددر سابق، الوثيقة رق  106)
يقريةةر مةةن لةةالذ بةة  قائمقةةا  الزاويةةة عةةن  78، وثيقةةة رقةة  3( د. .ن.ط، مليةةان الهةةثون الدااليةةة، ملةةف رقةة  107)

  (.1904يناير 27مالية )1319نانون الثاني  14يلاوزان مهاي  القضاا بياري  
   القعةدى  28( دار المحيوظان اليارياية طرابلس، ملف هةيوخ القبائةذ، انياةاب هةي  قبيلةة بطةرابلس بيةاري  108)

  (.1885سبيمبر  10ه ) 1302
(، رسةالة مةن ونيةذ قائمقةا  الزاويةة يطلةب 199المحيوظان اليارياية طرابلس، ملف هةيوخ القبائةذ رقة  )( دار 109)

  (.1895سبيمبر  18مالية ) 1311اعيماد انيااب عدد من مهاي  القبائذ بالقضاا بياري  أيلوذ 
 .123ص 34( الوثائق العثمانية، الملمعة األولر، مددر سابق، الوثيقة رق  110)
، رفةةة  404المحيوظةةةان الياريايةةةة، طةةةرابلس، ملةةةف المراسةةةالن بنةةةي مايلةةةف اقضةةةية طةةةرابلس، رقةةة  ( دار 111)

ه )أغسةطس 129هواذ  4سلطان الوالية المضبطة ايياق علر ااييار هي  احد قبائذ ناحية العليالن بياري  
1881)  

 1311  )المقامة( في مارث ( دار المحيوظان اليارياية، طرابلس: دفير إعيااان هيوخ القبائذ المعروفة باس112)
  (1895مالية )مارس 
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  1881( ينظر نص الهناو  المرفوعة للسلطان العثمةاني فةي: وثةائق يةاري  ليبيةا الحةديث، الوثةائق العثمانيةة 113)
 .93 – 85، ص56- 55- 54- 53 – 52 ، مددر سابق، الوثائق رق  1911-

لدةةدر األعظةة  بهةةهن يغيةةب المةةوظيين مةةن اسةةيانبوذ ( د. .ن.ط،، رسةةالة مةةن الةةوالي أحمةةد راسةة  باهةةا إلةةر ا114)
  ( يرلمة عبدالسال  اده .1883مايو  21مالية ) 1299مايس 8ه، 1300رلب  13بياري  

 ( نيس الوثيقة السابقة 115)
 .29، ص2( أحمد النائب األندار ، المنهذ الع ب في ياري  طرابلس الغرب، مددر سابق، ط116)
هةة 1297محةر   27زاوية النعاس بقضاا غريان من األعيةاا الضةريبية بيةاري  ( د. .ن.ط، أمر والئي ب عياا 117)

  (.1880يناير  12)
( د. .ن.ط، ملةةةف األوامةةةر الوالئيةةةة )البيورلةةةدان( أمةةةر والئةةةي ب عيةةةاا أوالد الهةةةي  بحةةةر السةةةمائ سةةةيد  أحمةةةد 118)

  (.1878مارس  4مالية ) 1293هباط  20المريمي بياري  
 ، قا  ببناا أوذ 1859-1787حرنة دينية يلديدية أسسها السيد محمد بن علي السنوسي الطريقة السنوسية: )*( 

 . ونان 1837ه/1252زاوية لا في الحلاز علر لبذ أبي قبيس بلوار بين اهلل الحرا  بمنة المنرمة و ل  في 
أسس )الزاوية البيضاا( بناثها إي انا بيهسيس الحرنة السنوسية، قبذ أن يضطر السنوسي لمغادريها إلر ليبيا حيث 

واعيمدن الحرنة السنوسية في دعويها علر  لدعويا منها مرنزا وايا   ،1842في مدينة البيضاا هرق ليبيا سنة 
الزوايا اليي انيهرن في الدحراا النبرا وبالد السودان، ونانن لها دوالن ولوالن عنيية م  القوا االسيعمارية 

واالنلليزية في يهاد والنيلر وليبيا ومدر ينظر: محمد فثاد هنر ، السنوسية دين األوربية: اليرنسية وااليطالية، 
 . 23-21 ، ص 1948ودولة، دار الينر العربي القاهرى 

( د. .ن.ط، ملةةةف األوامةةةر السةةةلطانية)اليرمانان(، فرمةةةان مةةةن السةةةلطان عبةةةد الحميةةةد الثةةةاني بيهنيةةةد امييةةةازان 119)
    26يةةازان علةةر الزوايةةا السنوسةةية اليةةي أسسةةن فةةي طةةرابلس، بيةةاري  السنوسةةية السةةابقة، وسةةريان هةة   االمي

  (1883أنيوبر 29هة)1300الحلة 
 .117-116( دادق مثيد العظ ، رحلة في الدحراا النبرا بهفريقيا، مددر سابق، ص120)
 .147 ، )بيرون، مثسسة الرسالة،د.ن، ص1908-1891( السلطان عبد الحميد الثاني، م نرايي السياسية121)
 .34( عبد القادر لامي، من طرابلس الغرب إلر الدحراا النبرا، مددر سابق، ص 122)
( فاي  رلب قدارى، عالقة السيد أحمد الهريف السنوسي بالضباط العثمانيين وأثرها علر حرنة اللهاد الليبةي، 123)

ثسسةةةة الهةةةي    طةةةرابلس، م1933-1873بحةةةث مقةةةد  للنةةةدوى العلميةةةة الثالثةةةة: السةةةيد أحمةةةد الهةةةريف السنوسةةةي 
  ( قيد النهر.2016الطاهر الزاو  ، أنيوبر 

 .262( م نران السلطان عبدالحميد، مددر سابق، ص124)
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ماليةةة  1316هةباط  19( د. .ن.ط، ملةف الزراعةة، وثيقةةة غيةر مدةنعة، يعليمةةان فةي غةرس الزييةةون بيةاري  125)
  (.1900مارس 4)

 .126مددر سابق، ص 34( الوثائق العثمانية، الملموعة األولر، وثيقة رق  126)
 .127( نيس المددر السابق، ص127)
  (.1894مالية ) 1310( د. .ن.ط، يعليمان في نييية لباية أعهار الحبوب في سنة 128)
 .63-58( محمود نالي، ياري  طرابلس الغرب، مددر سابق، ص129)
ر الينميةةةةة للنهةةةةر ،)بنغةةةةاز ، دا1( رأفةةةةن غنيمةةةةي الهةةةةي ، يطةةةةور اليعلةةةةي  فةةةةي ليبيةةةةا فةةةةي العدةةةةور الحديثةةةةة،ط130)

 .85-84 ، ص1972واليوزي ،
،)طةرابلس، مرنةز لهةاد 1 ،ط1911–1842نامذ علي مسعود الويبة، اادارى العثمانية في طرابلس الغةرب ( 131)

 .33 (، ص2005الليبيين للدراسان اليارياية،
،)بيةةةةرون، المنيبةةةةة العدةةةةرية، 1اليماعيةةةةة وانيروبولوليةةةةة،ط عبةةةةد اللليةةةةذ الطةةةةاهر،المليم  الليبي،دراسةةةةان( 132)

 وغيرها. 52 ، ص1969
 .95( فاي  رلب قدارى، فزان أثناا العهد العثماني الثاني، مرل  سابق، ص 133)
 .108-106، ص29(الوثائق العثمانية، الملموعة األولر، مددر سابق،وثيقة رق  134)
 10هةةة/ 1287ربيةة  األوذ  10، بيةةاري  15در سةةابق، وثيقةةة رقةة  الوثةةائق العثمانيةةة، الملموعةةة األولر،مدةة( 135)

 .64 ، ص 1870يونيو 
 .147( م نران السلطان عبدالحميد الثاني، مددر سابق، ص 136)
( ينظةةةر علةةةر سةةةبيذ المثةةةاذ: الييةةةة محمةةةد الةةة ويبي، األوضةةةاع العسةةةنرية فةةةي طةةةرابلس الغةةةرب قبيةةةذ االحةةةيالذ 137)

 (، 1999مرنةةةةز لهةةةةاد الليبيةةةةين للدراسةةةةان الياريايةةةةة، طةةةةرابلس ،) طةةةةرابلس، 1 ، ط1911-1881االيطةةةةالي 
 وما بعدها.  69ص

( د. .ن.ط، مليان اللي ، وثيقة غير مدنية، مضبطة من مهائ  وأعيان وولهةاا قضةاا الزاويةة الةر والةي 138)
  (.1897أغسطس،5مالية ) 1313يموز  22الوالية يرحبون باليدريب العسنر  بياري  

مةةن مهةةائ  وأعيةةان ناحيةةة اللةةوار  بطةةرابلس يطةةالبون فيهةةا باداةةاله  للسةة  العسةةنر ،  ( د. .ن.ط، مضةةبطة139)
 د.ن

-1881( فيحي ليسير، قبائذ أقدر اللنوب اليونسي يحن اادارى العسةنرية اليرنسةية: نلمة  ورغمةة نمو لةا  140)
 .80 (، ص1998،)يونس، مثسسة اليميمي للبحث العلمي والمعلومان، 1 ،ط1939

 .78العليلي، ددا حرنة اللامعة ااسالمية في المغرب الغربي، مرل  سابق، ص ( اليليليلي141)
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 .152-151( عبدالرحمن يهايلي، المسهلة اليونسية والسياسة العثمانية، مرل  سابق، ص142)
يقريةةةةر الةةةةوالي نظيةةةةف باهةةةةا بيةةةةاري   27( الوثةةةةائق العثمانيةةةةة، الملموعةةةةة األولةةةةر، مدةةةةدر سةةةةابق، وثيقةةةةة رقةةةة  143)

 .100- 94 ، ص1881يونيو12
 .97( م نران السلطان عبد الحميد، مددر سابق، ص144)
 .64( محمد المرزوقي، األعماذ الناملة، مرل  سابق، ص145)
 .166-164( عبدالرحمن يهايلي، المسهلة اليونسية، مرل  سابق، ص146)
 .176( نيس المرل  السابق، ص147)
 .124، ص34العثمانية، الملموعة األولر، مددر سابق، وثيقة رق   ( الوثائق148)
( د. .ن.ط، وثيقةةةةةةةةة غيةةةةةةةةر مدةةةةةةةةنية، رسةةةةةةةةالة مةةةةةةةةن الواليةةةةةةةةة لميدةةةةةةةةرف الامةةةةةةةةس حةةةةةةةةوذ اليبهةةةةةةةةير  بيةةةةةةةةاري  149)

  .1894فبراير 6ه/1311رلب29
ة مةةةن ( د. .ن.ط، ملةةف الهةةةثون الدااليةةةة، يعليمةةةان والئيةةةة بمنةةة  األلانةةةب مةةةن اليلةةةوذ فةةةي المنةةةاطق الدااليةةة150)

 الوالية،د.ن.
 .4-3( أحمد النائب األندار ، المنهذ، العزب، مددر سابق، ص151)

قبائةةذ النوائةةذ: مةةن القبائةةذ البدويةةة الليبيةةة اليةةي نةةان ملةةاذ حرنيهةةا المنةةاني حةةوذ اةةط الحةةدود الليبيةةة اليونسةةية، )*( 
قبائةذ اليونسةية علةر اللانةب ا اةر انيهلن نغيرها من القبائذ الحدودية يبادذ عمليان الغزو وسلب الحيوانان م  ال

من الحدود، واليي سعن السةلطان العثمانيةة إلةر دفعهةا لالسةيقرار فةي القضةاا المسةيحدث " قضةاا انلةاد "، ينظةر : 
 .96محمود نالي، ياري  طرابلس الغرب ، مددر سابق: ص

 13ه، 1306هةةعبان  25ري  ( د. .ن.ط، ملةةف األوامةةر الوالئيةةة، أمةةر والئةةي لهةةي  وأعيةةان قبيلةةة النوايةةذ بيةةا152)
  (.1889أبريذ26مالية ) 1305نيسان 

( د. .ن.ط، وثيقةةة غيةةر مدةةنية، دةةدور أمةةر ملنةةي بيادةةيص بعةة  العائةةدان البلديةةة لبنةةاا ماةةافر علةةر 153)
  ( 1892ه )يناير1309الحدود اليونسية في لماد  الثاني 

 .155-153رل  سابق، ص( عبد العزيز محمد عو ، اادارى العثمانية في والية سوريا، م154)
النوارغليةةة )النراغلةةة( : أحةةد منونةةان البنةةاا االليمةةاعي الليبةةي الحةةديث واليةةي بةةرزن اةةالذ الحقبةةة العثمانيةةة،  )*(

وييعدد ا راا في األدذ ال   ينحدر منا قبائذ النورغلية، وأنثر ا راا يقوذ بهنه  نييلةة ااةيالط اللنةود العثمةانيين 
روه  وينونةةةن مةةةن ثةةة  هةةة   الهةةةريحة االليماعيةةةة اليةةةي اايدةةةن بيقةةةدي  الاةةةدمان األمنيةةةة باألهةةةالي المحليةةةين فدةةةاه

المسةاندى لللةي  النظةةامي فةي مقابةةذ ااعيةااان اللبائيةة المايليةةة، ينظةر : عقيةةذ محمةد البربةار، دراسةةان فةي يةةاري  
 .75-65 ( ص.ص 1996فالييا  ELGAليبيا الحديث )منهوران 

النراغلة في الياري  الليبي الحديث، ضمن أعماذ المثيمر الدولي الاامس: العةرب واليةر  ( فاي  رلب قدارى، 155)
 .478-476 (، ص2013،)االسماعلية، لامعة قناى السويس، 1عبر العدور،ط
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 ( د. .ن.ط، مضبطة من أعيان ناحية زو  اللوار  بطرابلس يطالبون فيها بالادمة العسنرية، د.ن.156)
مضبطة من أهالي طرابلس يرحبون باليلنيد في اللي  في عهد  1039 ، وثيقة رق  ( د. .ن.ط، ملف اللي157)

 الوالي حافظ باها، د.ن.
 .130( اليية محمد ال ويبي، األوضاع العسنرية في طرابلس الغرب، مرل  سابق، ص158)
  1315  محةر  26( د. .ن.ط، ملف اللي ، يعريب األوامر الدةادرى بهةهن يهةنيذ ا يةان الحميديةة بيةاري  159)

  (.1897يونيو  27)
 .158 (، ص1895،)لندن، ناهرون دارف المحدودى، 2( مابذ لومس يود، أسرار طرابلس، ط160)
،)الةدار البيضةاا، 1( محمد المايار السويسي، أدير الموارد في يه يب نظ  الرحلة الحلازيةة للهةي  الوالةد،ط161)

 .54 (،ص1961مطبعة النلائ،
،وثيقة غير مدنية، مضبطة من المهاي  واعيان قضاا الزاوية لوالي الواليةة يهنئةا ( د. .ن.ط، ملف اللي  162)

ماليةةةةةة 1313/ يمةةةةةوز24هةةةةةة1315ربيةةةةة  األوذ  7بيةةةةةي  بةةةةةاب اليلنيةةةةةد ويطلةةةةةب إرسةةةةةاذ معلمةةةةةين للايالةةةةةة بيةةةةةاري 
  (.1897أغسطس5)

يةةةين للدراسةةةةان ،)طةةةرابلس، مرنةةةز لهةةةاد الليب1، ط11(عبةةةد الةةةرحمن البرينةةةي، موسةةةوعة روايةةةان اللهةةةةاد رقةةة  163)
 .107 (، ص1990اليارياية، 

،)بيةةرون، الةةوراق للنهةةر، 1( يةةولين روغةةان، مدرسةةة العهةةائر فةةي اسةةطنبوذ، يرلمةةة : نهةةار محمةةد نةةور ، ط164)
 .31-30 (، ص 2014

علي الدةادق حسةنين ، مةن الوثةائق اليرنيةة ، الضةباط العةرب الليبيةون فةي اللةي  العثمةاني، مللةة الوثةائق  (165)
 ( 1990)طرابلس، مرنةةز لهةةاد الليبيةةين للدراسةةان الياريايةةة، السةةنة الاامسةةة، العةةدد الاةةامس، والماطوطةةان،

 .  14-10ص
 (، 2007،)القةةاهرى، مثسسةةة أقةةرأ للنهةةر واليوزيةة ،1علةةي محمةةد الدةةالبي، السةةلطان عبةةد الحميةةد الثةةاني،ط (166)
 . 37ص
دار المحيوظان اليارياية بطرابلس، ملف األوامر السلطانية )اليرمانةان( فرمةان بمولةود ابةن لديةد للسةلطان : المصدر 

  (. 1842هة )أوائذ أنيوبر 1258العثماني عبد المليد األوذ مثرخ في أواار هعبان 
ماليةة 1313مةوز ي 22، مثراةة فةي 2031دار المحيوظةان الياريايةة بطةرابلس، ملةف اللةي ، وثيقةة رقةي  : المصدر 

  (  1897أغسطس  5)
،) 2 ، يحقيةةق ويقةةدي  علةةي مدةةطير المدةةرايي، ط1918-1853ديةةوان مدةةطير بةةن زنةةر  الطرابلسةةي : المصــدر 

 .132 (، ص 1966بيرون، دار لبنان، 


