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Abstract
In this period, some political organizations emerged in the state in
the form of cultural clubs, then it took the political direction and
became known as political societies. These associations carried out
this activity in the western state of Tripoli during the study period,
its goals and its political and cultural programs, in addition to
highlighting the educated elites that established these associations
in the state.
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اجلمعيات السياسية يف والية طرابلس الغرب أثناء العهد العثماين الثاين 1911-1883
الزرقاء سامل حممد حسي

2

امللخص

لقد برزت يف هذه الفرتة بعض التنظيمات السياسية يف الوالية على شكل نوادي ثقافية ،مث
أخذت االجتاه السياسي وعرفت ابسم اجلمعيات السياسية وكانت هذه اجلمعيات تقوم مبمارسة
أعماهلا بشكل سري ورفعت أغلبها شعارات تتمثل يف احلرية والوحدة ،تربز أمهية البحث يف
تسليط الضوء على الدور السياسي والثقايف الذي قامت به هذه اجلمعيات يف والية طرابلس
الغرب خالل فرتة الدراسة وأهدافها وبراجمها السياسية والثقافية ،ابإلضافة إىل إبراز النخب

املثقفة اليت أنشئت هذه اجلمعيات يف الوالية.

الكلمات املفتاحية :اجلمعيات السياسية ،التنظيمات السياسية ،والية طرابلس الغرب ،الدولة

العثمانية.

المقدمة
رغم الظروف السياسية واالقتصادية يف والية طرابلس الغرب خالل العهد العثماين الثاين ،فإن الوالية شهدت تكوين هيئات سياسية
خالل الفرتة من  1911-1883فحركة الوعي الوطين والقومي قد سادت أجزاء كبرية من الوطن العريب ويف مقدمتها مصر وسوراي
خاصة بعد ظهور العديد من اجلمعيات يف الوطن العريب املنادي ابلفكر العرويب واالنفصال عن الكيان الرتكي وحق العرب يف تقرير
مصريهم ومن هذه اجلمعيات اجلمعية العلمية السورية يف هناية القرن التاسع عشر ومجعية بريوت السرية  1875واجلمعية الوطنية العربية
بباريس  1895ومجعية الشورى مبصر  1888ومجعية النهضة العربية  1906ورابطة الفكر القومي جنيب عازوري بباريس ومجعية
اإلخاء العريب العثماين األستانة  1908واملنتدى األديب  1909واجلمعية القحطانية يف نفس العام واجلمعية العربية الفتاة 1909
على أيدي الطلبة العرب بباريس واملؤمتر العريب األول بباريس  1913وحزب الالمركزية العثماين سنة  1913ومجعية العهد ،كل هذه
اجلمعيات لعبت د ورا سياسيا كبريا رغم أهنا كانت مجعيات أدبية يف العلن لكنها انتهجت العمل السياسي السري وكان هلا أثر كبري يف
كل والايت الدولة العثمانية.
بلورة الفكر القومي واليقظة العربية يف ليبيا ويف ّ
كانت حركة الوعي الوطين والقومي قد سادت أجزاء كبرية من الوطن العريب وىف مقدمتها مصر ،ومع زخم احلركات الفكرية والسياسية
والوطنية والقومية والدينية ،وىف ظروف سياسية دولية تتزاحم فيها أطراف القوى الدولية على تفكيك اإلمرباطورية العثمانية وإعادة رسم
خارطة النفوذ واملصاحل ،بدأت األطماع األوربية تتجه اىل ليبيا املتوجسة بشعبها خيفة مما أصاب جارتيها الشرقية والغربية ،تونس اليت
احتلتها القوات الفرنسية سنة 1881م ومصر اليت احتلتها القوات الربيطانية سنه 1882م ،وكانت رائحة التآمر والتجسس تعبق بني
الرحالة الوافدين إىل طرابلس ودواخلها يف هذا الوقت كانت
جدران مقار البعثات الدبلوماسية وقنصليات الدول األوروبية وىف أمتعة ّ
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هذه األوضاع حافزاً لقيام أول جتربة تنظيمية واعية ومدركة ألمهية التعبئة الوطنية الشعبية يف مواجهة خمططات االحتالل اليت مل تعبأ هبا
السلطات احمللية للوالية العثمانية يف ليبيا ،لقد برزت يف هذه الفرتة بعض التنظيمات السياسية يف الوالية على شكل نوادي ثقافية  ،مث
أخذت االجتاه السياسي وعرفت ابسم اجلمعيات السياسية ،3وكانت هذه اجلمعيات سرية هلا قياديون وبرامج ،ولوائح ،ونشاطات
خاصة هبا ،وكانت هذه اجلمعيات تقوم مبمارسة أعماهلا بشكل سري ورفعت أغلبها شعارات تتمثل يف احلرية والوحدة.

أمهية البحث:
تربز أمهية البحث يف تسليط الضوء على الدور السياسي والثقايف الذي قامت به هذه اجلمعيات يف والية طرابلس الغرب خالل فرتة
الدراسة وأهدافها وبراجمها السياسية والثقافية ،ابإلضافة إىل إبراز النخب املثقفة اليت أنشئت هذه اجلمعيات يف الوالية.
أهدف البحث:
هتدف هذه الدراسة إىل توضيح مدى تطور حركة اليقظة القومية يف والية طرابلس الغرب ،معرفة أهم اجلمعيات السياسية والدور الذي
قامت به يف الوالية ،توضيح موقف احلكومة العثمانية يف والية طرابلس الغرب من هذه اجلمعيات.
قسمت هذه الدراسة إىل ثالث مباحث وهي :املبحث األول :اجلمعية السرية" مجعية سراج الدين  ،1892-1883املبحث الثاين:
مجعية االحتاد والرتقي ،1911 -1909املبحث الثالث :اجلمعية النسائية العثمانية .1911-1909

املبحث األول :مجعية اليقظة السرية 1892-1883
لقد أشارت الواثئق التارخيية املخصصة بقضية أتسيس أول تنظيم سياسي شهدته والية طرابلس الغرب" ليبيا" كان أثناء عهد والية
الوزير أمحد راسم ابشا  ،41882فقد قام جمموعة من الشبان يف والية طرابلس بتأسيس مجعية سرية بلغ عددهم عشرة شبان استأجروا
مكاان يلتقون فيه  ،فكان عبارة عن (دكان) خارج سور املدينة قرب شارع حزران ،اختذوه (قرائتخانة) ،5ونظموا جلمعيتهم قانوان
ونظاما داخليا ،أطلقوا عليه تسرتاً ابسم ( فوائد ونصائح خريية)  ،خيتص جزء منها ابجلناح العسكري للجمعية ،كما عرفت ابسم "
مجعية إبراهيم سراج الدين".6
ومتثلت قيادة اجلمعية يف إبراهيم سراج الدين 7وأمحد النائب األنصاري 8ومحزة املدين ،9كما انضم إليها عدد من النخب املثقفة يف
طرابلس ومن بينهم مصطفى بن زكري  ،والشيخ إبراهيم ابكر  ،وحممد البوصريي  ،وحممد الباهي  ،وعلي إبراهيم الزمريل  ،وحسن

 - 3اجلمعيات السياسية :هي شكل من أشكال التنظيم يف اجملتمع و أن للجمعية منط من املشاركة يف احلياة السياسية واالجتماعية و الثقافية ،وهي هيكل من هياكل
االندماج السياسي واالجتماعي  ،فاجلمعية تنشأ من الرغبة يف التعاون واالحتاد و تبين قضااي مشرتكة من أجل خري اجملموعة  ،و تعد اجلمعية قوة اثلثة بني السلطة و
املواطنني.
 - 4امحد صدقي الدجاين  ،بداايت القضية العربية للدراسات و النشر بريوت  ،لبنان 1977 ،م ،ص .13

 - 5قرائتخانة  :عبارة عن اندي ثقايف سياسي جيتمع أعضاؤه يف الليل ملناقشة قضااي حملية و عاملية.

 -6املولدي األمحر  ،اجلذور االجتماعية للدولة احلديثة يف ليبيا ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت 2009 ،م  ،ص .293

 - 7إبراهيم عبد القادر سراج الدين ؛ ولد ابملدينة املنورة سنة 1272هـ املوافق  1854م ؛ درس علوم الفقه واملنطق يف احلرم املكي الشريف؛ وطبع كتابة املعروف ابسم
"مشس املعارف الكربى" يف مدينة مبباى ابهلند و نشر ووزع مبصر ،والتحق بكليته القصر العيين ،وبسبب مرضه اعتزل دراسة الطب وعمل موظفا يف ديوان املعارف يف
القاهرة وحمررا جبريدة (الفسطاط) سنة 1881

 - 8أمحد النائب األنصاري :ولد (  ) 1918-1848من أصول أندلسية جاءت أسرته إىل ليبيا يف أواخر القرن اخلامس عشر وهو من املثقفني البارزين يف والية طرابلس
الغرب له العديد من الك تب ( املنهل العذب يف اتريخ طرابلس الغرب)  ،و (نفحات الرتبية يف من كان بطرابلس الغرب ) و توىل منصب عميد بلدية طرابلس .1881

 - 9محزة ظافر املدين  :أحد رجال العلم من أسرة املدين الطرابلسية و كان قائما على زاوية املدين يف البلدة القدمية و على املدرسة التابعة هلا  ،نقال عن إبراهيم عميش ،
التاريخ السياسي ومستقبل اجملتمع املدين يف ليبيا ،برنيق للطباعة والنشر ،د.ب ،2000 ،ص .23
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عويدات  ،ومصطفى القاليل  ،وعبد الرمحن البوصريي  ،وحسن املربوك وحممود القلهود و على الزقوزي  ،وأمحد بن عويدات  ،وعلي
عويدات.10
أما فيما يتعلق بربانمج اجلمعية السرية فيشمل على النهوض ابلوطن علميا واقتصاداي ،واحل ّد من اخلطر األورويب واحلرص على عدم
التصادم مع السلطات العثمانية احلاكمة يف الوالية ،وأكدت فوائد العشرين للجمعية على ضرورة أتكيد التالحم بني أعضاء اجلمعية
من خالل سلسلة احملاضرات اليت كانت تلقى على شباب اجلمعية يف خمتلف العلوم.11
كان هلذه اجلمعية نظام داخلي و خارجي  ،ينظم العالقة بني األعضاء وهو كالتايل:
أوال :النظام الداخلي
عرف ابسم فوائد و نصائح خريية ويشمل على العديد من الفوائد وهي:

جديد يف اجلمعية جيب على أعضاء اجلمعية أن يتخذوا ليلة احتفال لدخوله يهنئون أنفسهم به
عضو
ً
الفائدة األوىل :إذا دخل ً
ويتناصحون بينهم ويظهرون فوائد االجتماع.

الفائدة الثانية :الفائدة الـثـانـيـة :إذا غاب أحد أعضاء اجلمعية أكثر من يومني جيب على أعضاء اجلمعية أن يسألوا عنه وإذا مرض
أحدهم جيب عليهم عيادته و كذلك إذا أصابته ملمة جيب عليهم مساعدته.

مقر اجلمعيّة ومعه خرب جديد سواء داخليا من الوالية و خارجيا كان قرأ عنه أو مسعه.
كل ليلة إىل ّ
الفائدة الثالثة :حضور العضو ّ

الفائدة الرابعة :جيب على اجلمعية أن تعزم بعض رؤساء طائفة من الطوائف ولو يف األسبوع مرة واحدة وىف ليلة العزومة يلقى كل
واحد خطااب يف فضل تلك الطائفة ولوازم انتباهها وتقدمها ومساعدة اجلمعيات الوطنية هلا حىت حيصل بذلك التنبه ألرابب احلرف
والصنايع الوطنية.
الفائدة اخلامسة :ربط الناس ابجلمعية وخاصة الرجال املتنفذين؛ لتحصل على مساعدة هلا والسعي يف جناحها ولتربز القيادات
املناسبة.
الفائدة السادسة :جيب على اجلمعية العمومية أن تستسهل كل صعب حىت تكثر اجلمعيات يف البالد حبيث جتعل غرضها املقصود
تكثري مجعيات يف الوطن فإذا كثرت اجلمعيات وحصلت املناظرة واملسابقة بينهما إىل فعل اخلري تكون قد وصلت إىل الدرجة املقصودة
اليت ال صعوبة بعدها.
الفائدة السابعة :ينبغي ألعضاء اجلمعية أن يعتربوا قبائل البادية مبنزلة مجعيات ضلّت عن الطريق املقصود فلذلك جيب عليهم إرشادها
وإدخال بعض اإلصالحات والتعديالت علي قانون ارتباطها احملكم.12

الفائدة الثامنة :تستهدف مراقبة نشاط األقليات و توجيهه لصاحل البالد.

الفائدة التاسعة :على اجلمعية أن ترى يف أموال اليهود والنصارى من األعمال النافعة.

الفائدة العاشرة :على كل عضو من أعضاء اجلمعية أن يعلم كل من له طمع يف بالدان والسيما تصرفات اجلمهورية الفرنسية يف تونس
واجلزائر.
 - 10حممد بلحاج  ،التحدث العثماين يف والية طرابلس الغرب 1911-1864م  ،منشورات جامعة السابع أبريل  ،الزاوية  ،2007ص .324
 - 11املولدي األمحر  ،املرجع السابق  ،ص .294

 -12املركز اللييب للمحفوظات والدراسات التارخيية ،طرابلس ،شعبة الواثئق العربية ، ،ملف سراج الدين  ،أوراق التحقيق  ،ص .207
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الفائدة احلادية عشر :جيب على اجلمعية إكرام بعض األجانب الذين توافق مصلحتهم مصلحتنا حبيث ينبغي أن تتخذ أصدقاء من
أورواب و غريها.
الفائدة الثانية عشر :جيب على اجلمعية أن حتتفل بكل عزيز قوم من أهل الدواخل كالطوارق والسودان ألجل أن حتصل املودة
واالرتباط املطلوب.

الفائدة الثالثة عشر :جيب على اجلمعية أن تسعى يف السياسة والكياسة إىل أن ترى أموال اليهود والنصارى  ،برأي حمبة الوطنية يف
األعمال النافعة.
الفائدة الرابعة عشر :ال يتم حسن حال الوطن إال بعد إصالح املكاتب األهلية ،وإدخال كافة أطفال األهايل فيها ابلطريقة
اجلربية.13
الفائدة اخلامسة عشر :ال يطلع على القانون الداخلي إال من كان من أعضاء اجلمعية  ،و اطالعه عليها يكون يف ليلة االحتفال به ،
و حيلف على كتمه و ال يبوح به جلمعية أخرى.

الفائدة السادسة عشر :على كل عضو من أعضاء اجلمعية أن يظهر إلخوانه متام الغرية على وطنه و دينه و لغته وعلى نساء
املسلمني وأطفاهلم وأمواهلم  ،وإظهار متام الغرية يف أقواله وأفعاله ألجل تنشيط إخوانه يف فعل اخلري.
الفائدة السابعة عشر :على كل عضو من أعضاء اجلمعية أن يعتقد أن قيامه هبذه الفوائد و النصائح انتصار هلل الذي تعطلت
أحكامه  ،و جيب أن يعتقد أن من مل يقم هبا يبوء خبزي الدنيا وعذاب اآلخرة.

الفائدة الثامنة عشر :على أعضاء اجلمعية العمل على حق العلم ،فاجلرائد هي اليت حترك الدول ،فيجب عليهم االطالع واملطالعة
واملراجعة يف األمور اهلامة.
الفائدة التاسعة عشر :جرائد األستانة غري كافية مبعرفة األخبار فعلى اجلمعية أن تتخذ مراسلني خصوصيني خيربوهنا بكل ما حيدث.

الفائدة العشرون :جيب على كل عضو من أعضاء اجلمعية أن يدعو دائما للحضرة "الشاهنية"  ،14ابلتوفيق ودوام العز واإلقبال.15
ميكن مالحظة أن النظام الداخلي للجمعية يدل على نوع من احلداثة يف العمل السياسي وتنوعه فقد ضم عدد من النخب السياسية
والثقافية ،ويتضح من خالل الفوائد اليت عرضتها اجلمعية مدى أمهية احلس الوطين واحملاولة على حتقيقه واحلذر من السقوط يف قبضة
احملتل ،كما عملت اجلمعية ابحلث على صهر اخلصائص احمللية يف وحدات سياسية ،وحتت الفرد من خالل الفوائد والنصائح على
إضافة السرية يف العمل واالنضباط يف العمل  ،وركز على العمل اجلماعي يف اجلمعية على مجع املعرفة والعلم من خالل االطالع
واالستمتاع ،وختمت الفوائد ابلطلب من األعضاء أن يدعو دائما للشاهنية ( السلطانة) ابلتوفيق ودوام العز و اإلقبال.
اثنيا :النظام اخلارجي "العسكري"
حيتوي هذه النظام على عدد من املواد هي مبثابة قانون ينظم علم اجلمعية العسكري هي:
املادة األوىل :نظرا لوجود الضباط الكرام يف طرابلس بكثرة انتشارهم يف أطرافها يف غري شغل مما يستدعي دقة النظر خوفا من وقوع أي
مشاكل ،فحددت اجلمعية جمامع جيتمعون فيها يف سائر األوقات ملطالعة بعض اجلرائد احلربية واملذاكرة يف فنوهنم.

 - 13ملف سراج الدين  ،أوراق التحقيق  ،املصدر نفسه ،ص .208
 - 14الشاهينية :السلطانة.

 -15ملف سراج الدين  ،أوراق التحقيق ،املصدر السابق ،ص 208
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املادة الثانية :يدفع كل ضابط من رتبة مالزم أول فما فوق يف كل شهر نصف "جميدي" 16لشراء بعض التواريخ العثمانية و ترتيب
بعض اجلرائد احلزبية.
املادة الثالثة :يعني كل الضباط الكرام لكل جممع رئيسا وانئب رئيس وكاتبا وأمني صندوق ،وهذا التعيني إما أن يكون ابلقرعة أو
ابالنتخاب واحلكم لألغلبية.
املادة الرابعة :االجتماع يف هذه اجملامع يكون يف الليل والنهار وال جيوز ألحد غري الضباط أن يدخل إال إذا كان يف صحبة سعادة
الفريق أو إبذنه ،وأما الضباط الذين هم من غري أرابب اجملتمع فإهنم يدخلون إبذن رئيس اجملمع17 .
املادة اخلامسة :خيصص لكل جمموعة قهوجي يدير األشربة على أتقن صنع وأمت انتظام أبمثان رخيصة وعليه أن حيفظ اجلرائد وغريها.
املادة السادسة :تقسم الفنون احلربية واليت جيب املذاكرة فيها إىل مسائل مثمرة ،وكل مخسة عشر يوما يقرتع الضباط على تلك
املسائل؛ فكل مسألة تطلع لضابط جيب عليه ،مراجعتها و إلقائها قبل مضي مخسة عشر يوماً على إخوانه يف وقت اجتماع أكثرهم.
املادة السابعة :ملا كانت هذه اجملامع مطالعة و متابعة ،فمن الواجب أن تكون املذاكرة فيها على مسائل علمية و أمور عمومية ،و أما
املباحثات اخلصوصية واملسائل الشخصية فإهنا السبب الداعي إىل فساد اجلمعيات ،لذلك مينع التكلم فيها يف مثل هذه اجملامع
النافعة.18

نشاط اجلمعية السرية
قامت اجلمعية بعدة نشاطات منها إلقاء حماضرات على اجلمعيات من الشباب ،يف علوم خمتلفة ومنها علم اجلغرافيا ،وعن كيفية
التوسع االستعماري األورويب يف العامل اإلسالمي ،وكانت تلقي احملاضرات على حنو ساعة يف كل ليلة لكتابة بعض املسائل  ،وأعطيت
الدروس يف مدرسة الكاتب وأحياان يف مكان إقامته ،حىت إقامة قرائتخانة مكتبة ومت إنشاؤها مبساعدة أمحد النائب الذي أقنع الوايل
بضرورة فتحها ونشر الكتب واجملالت فيها .19
لقد كان النشاط السياسي والفكري حمظورا يف الدولة العثمانية؛ فكانت االجتماعات موضع مراقبة حىت وإن كانت اجتماعات خاصة
أو ذات طابع اجتماعي  ،وعلى هذا األساس مت اهتام إبراهيم سراج بتشكيل مجعية للفساد يف البالد  ،والقي القبض عليه وصدر عليه
حكم اإلعدام وحولت أوراقه إىل نظارة العدل يف استانبول للتصديق عليها بتاريخ 1892م  ،ومل ينفذ حكم اإلعدام إلبراهيم سراج يف
السجن بسبب مرضه.20
أماّ ابلنسبة ملصري أمحد النائب األنصاري فإنه أنكر يف التحقيق معرفته إببراهيم سراج هنائيا ،ومل يره إال مصادفة يف حمل لبيع الكتب يف
طرابلس ،فخرج أمحد األنصاري من التهمة  ،ابإلضافة ملركزه اإلداري ونفوذه االجتماعي لعبا دورا يف ذلك ،كما أنكر الشيخ محزة
ظافر املدين أثناء احملاكمة عالقته إببراهيم سراج وادعى أنه مل يتعرف عليه إال يف املدينة املنورة ال يف طرابلس  ،و أن إقامة إبراهيم سراج
ابلزاوية الدينية كان أمرا طبيعي فهي زاوية مفتوحة للجميع ،فاستطاع محزة املدين أن يفلت هو اآلخر من عقوبة السلطات
العثمانية.21
 - 16عملة تركية كانت متداولة يف والية طرابلس الغرب خالل تلك الفرتة.
 - 17أمحد صدقي الدجاين ،املصدر السابق ،ص .15
 -18مفتاح عميش  ،املرجع السابق ،ص .29

 - 19حممد بلحاج الكوين  ،املرجع السابق ،ص .329
 -20إبراهيم عميش  ،املرجع السابق  ،ص .30

 - 21حممد بلحاج الكوين  ،املرجع السابق ،ص . 329
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آاثر اجلمعية السرية على األوضاع السياسية يف والية طرابلس
كانت للجمعية آاثر وأبعاد تع ّد إجيابية على احلياة الثقافية فهي اول مجعية سامهت يف تطور حركة اليقظة يف الوالية وأدت إىل ظهور
عدد من النخب الوطنية اليت كان هلا دور بعد ذلك يف قيادة حركة املقاومة الوطنية الليبية  ،أما السلبية فانعكست على السلطات
العثمانية وغدت تكيل التهم ألدىن الشبهات ،كاالنتفاضات والثورات املسلحة  ،حيث مت ربط هذه األحداث بقضية إبراهيم سراج،
ولقيت صدى مؤثر يف الوس ط الثقايف يف طرابلس؛ ألهنا ولدت يف مرحلة صعبة شهدت دخول االحتالل األورويب للمنطقة وكاد اخلطر
حيدق بطرابلس.22
رغم أن اجلمعية اليت أسسها إبراهيم سراج كانت الوحيدة يف طرابلس الغرب قبل قيام انقالب عام 1908م يف العاصمة العثمانية على
السلطان عبد احلميد الثاين ،إ منا شكلت مرحلة هامة يف اتريخ ليبيا احلديث  ،كأول مؤشر إىل دخول البالد حلقبة ثقافية وسياسية
جديدة مل تعهدها من قبل.
املبحث الثاين :مجعية االحتاد و الرتقي1911-1909 23
أسست مجعية االحتاد والرتقي فرعا هلا يف والية طرابلس الغرب مطلع القرن العشرين يف عام 1909م أي بعد أكثر من عشرين عاما
على هناية اجلمعية السرية " مجعية فوائد و نصائح خريية "  ،فتشكلت مجعية سياسية جديدة عرفت ابسم " مجعية االحتاد والرتقي" فرتة
حكم الوايل رجب ابشا 24على طرابلس الغرب ،و برفقته عدد من املثقفني العثمانيني املنفيني وهم من رجال تركيا الفتاة ولقد رحب
املثقفني يف طرابلس بتأسيس اجلمعية واالنضمام هلا.25

 - 22أمحد صدقي الدجاين ن املصدر السابق  ،ص ص .396-395

 - 23مجعية االحتاد و الرتقي هي مجعية تركية نشأت كجمعية سرية ابسم احتاد عثماين يف عام  1889م  ،جملموعة من الطالب درسوا بكلية الطب وهم ( إبراهيم طمو،

عبد هللا جودت ،اسحاق سكوين  ،و حسني زادة علي)  ،مث أصبحت منظمة سياسية أسسها ( هباء الدين شاعر) بني أعضاء تركيا الفتاة يف عام  1906أثناء اهنيار

الدولة العثمانية و سيطرت على السلطة بني عامي 1918-1908م ( ،مجعية االحتاد و الرتقي) WWW.MAREFA.ORG

 - 24الوايل رجب ابشا  1908-1904أحد زعماء تركيا الفتاة ،كان واليا على العراق مث واليا على طرابلس  ،فحاول القيام إبصالحات يستعني فيها أبفراد مجعية تركيا

الفتاة املنفية يف طرابلس الغرب  ،مل تطل فرتة واليته إذ سرعان ما عني وزيرا للحربية بعد استيالء مجعية االحتاد و الرتقي على السلطة  ،نقال عن  :شارل فريو  ،احلوليات
الليبية  ،ترمجة  :حممد عبد الكرمي الوايف  ،املنشأة العامة للنشر و التوزيع و اإلعالن  ،طرابلس 1983 ،م  ،ص .741

 25حممد الكوين ابحلاج  ،التحديث العثماين يف والية طرابلس الغرب 1911-1864م  ،ص .332
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مؤسسي مجعية االحتاد والرتقي

قادة اجلمعية يف والية طرابلس الغرب:
مل يرتدد املثقفون الليبيون يف والية طرابلس االنضمام للجمعية منهم :الشيخ حممد البوصريي رئيسا ،وعضوية كل من :نوري أفندي،
عارف افندي ،اليوز ابشا حممد ،صغر أفندي ،اهلادي كعبار ،خالد القرقين ،جنم الدين العامل26 .
ومن خالل أصبح للجمعية رئيس وأعضاء  ،وكاتب وأمني للصندوق وتنتخب هذه اهليئة اإلدارية للجمعية  ،وانتخبت أبكثرية
األص وات ملدة سنة واحدة ،وبعد انقضائها جيوز جتديد انتخاب األعضاء السابقني أو اختيار أعضاء جدد  ،ويف حال غياب الرئيسني
حيل حمله أكرب األعضاء سنا  ،وعلى اهليئة اإلدارية املنتخبة تقدمي تقرير بنتيجة احلساابت والنشاطات عند هناية كل سنة  ،وتصدق
على كافة القرارات يف ا جلمعية العمومية؛ ألهنا حتال إىل اهليئة اإلدارية للتنفيذ  ،تعقد اهليئة اجتماعاهتا أول كل شهر وإذا طرأ أمر هام
يوجب استدعاء اجلمعية العمومية جللسة طارئة يدعو رئيس اجلمعية اهليئة العمومية حتريرا  ،أو من خالل اإلعالن على صفحات "
الرتقي ".27
رفعت اجلمعية شعارات ( احلرية – العدالة – املساواة ) ودعت إىل إقامة اجلمعيات خلدمة مصاحلها السياسية ،28ألهنا قامت أساسا
على حتقيق غاايت سياسية ،إال أهنا اختذت التعليم أحد أهم الوسائل ،وتعقد االجتماعات ذات صبغة فكرية سياسية ثقافية بني
األعضاء.29
برامج اجلمعية "اللوائح "
نصت لوائح اجلمعية االحتاد والرتقي على أن تفتح نواديها للمواطنني على األقل مرتني يف الشهر ،لندوات أدبية وأخالقية وعلمية
واقتصادية وكل ما خيدم ويفيد أفكار املواطنني  ،ويساعد على منو آراء احلكم الشعيب وما يؤدي إىل أتمني االحتاد بني الشرائح املختلفة
 ،كما انضم هلا عدد من املثقفني حيرضونه على ضرورة التمسك ابحلرية .30
كما نصت اجلمعية يف برانجمها على محاية الشعب وسعادته الشعب واستقالله واحلصول على احلقوق الوطنية وسالمة الوطن من
اخلطر األورويب.

نشاط اجلمعية
حرصت اجلمعية على ممارسة النشاطا ت الفكرية يف الدولة  ،نظرا لوجود عدد من القراء من طبقة املثقفني ،و كان هلم الفضل يف
صدور الصحف اليت وصلت يف عددها إىل سبعة صحف  31خالل أربع سنوات فقط  ، 1911-1908و من خالل هذه

 -26صحيفة الرتقي  ،العدد 1908-74م  ،نقال عن  ،حممد الكوين بلحاج  ،املرجع السابق  ،ص .333
 -27حممد الكوين بلحاج  ،التطورات السياسية يف والية طرابلس الغرب  ،ص .139

 - 28أمحد نوري النعيمي  ،احلياة السياسية يف الدولة العثمانية  ،دار احلرية للطباعة  ،بغداد  ، 1990ص .67
 -29شارل فريو  ،املرجع السابق  ،ص .741

 -30املركز اللييب للمخطوطات و الدراسات التارخيية  ،شعبة الواثئق العربية – ملف مجعية االحتاد و الرتقي و اهليئات املركزية يف طرابلس الغرب  ،بتاريخ 1908م ( واثئق
غري مصنفة).
 - 31صحيفة الرتقي 1908 :م صدرت كأول صحيفة رمسية انطقة ابسم حكومة الوالية عام  ،1868و كانت تصدر حتت اسم طرابلس الغرب 1868م مث صدرت

صحيفة الرتقي للمرة األوىل عام 1897م ،صحيفة الكشاف  :صدرت عام 1908م  ،صحيفة بوقشة صدرت عام 1908م ،صحيفة تعميم حرت  :صدرة عام
 1908م ابللغة الرتكية  ،صحيفة املرصاد :صدرت عام  ،1910صحيفة العصر اجلديد :صدرت عام 1910م  ،صحيفة الرقيب صدرت عام 1911م  ،نقال عن :
حممد الكوين بلحاج  ،املرجع السابق  ،ص .337
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الصحف انتشرت املعرفة و الثقافة يف الوالية  ،32كما كان لشباب طرابلس املثقفني دور عند انضمامهم للجمعية فكانت عالقتهم
وطيدة مع قادة اجلمعية فقد أسسوا يف سنة  1897جريدة أطلق عليها اسم الرتقي  ،وهي أول جريدة ثقافية سياسية غري رمسية
صدرت يف البالد.33
ومن أبرز الشباب املثقفني الذين كان هلم دور يف أتسيس اجلريدة نذكر منهم حممد البوصري ،وعلي عياد ،وخالد القريقين ،فقد ظلوا
شبه املثقفني يف عملهم وصدرت اجلريدة ابللغة العربية  ،كما انضم هلم إمساعيل كمايل وحممد انجي من أصول تركية  ،وسامهوا يف
إنشاء جريدة خاصة هبم ابللغة الرتكية عرفت ابسم "تعميم حريت"  ،و أصبحت كجريدة رمسية للجمعية وأعدت كلسان لكافة
األعضاء يف اجلمعية اليت يسيطر عليها العنصر الرتكي. 34
أضافت اجلمعية إىل جانب نشاطها أنشطة يف جمال استخدام التعليم العثماين يف الرتبية السياسية ،وافتتحت اجلمعية عام 1908م
عددا من الفروع هلا ،وذلك هبدف تثقيف الشباب و تربيتهم على األصول الصحيحة ،35وعملت اجلمعية على إدارة مدرسة جتمع
بني العثمانيني ومواطنيهم من الطوائف املسيحية ،من أجل إيقاظ الروح العثمانية اجلديدة  ،وأكدت اجلمعية على أن تقوم ابإلنفاق
على التعليم يف املدارس للفقراء ،و كان للجمعية نشاط هام وهو مجع التربعات لألسطول العثماين الذي ضعف ،و أصبح غري كاف
نتيجة لطول سواحل البالد ، 36من خالل انضمام املثقفني من الوالية إىل مجعية االحتاد والرتقي ،قد عرفت هذه الفئة املثقفة مفردات
جديدة يف األدب والسياسة يف الوالية  ،ومن هذه املفردات السياسية مثال الشورى واملشروطية  ،37و حاكمية ملية  ،و قد انضم
عدد من الشخصيات املثقفة يف الوالية إىل جملس املبعواثن  ،38و كان هلم حضور مميز منهم حممد فرحات الزاوي 39يف جملس
املبعواثن ،لدرجة أنه مل تقدم مذكرة ابسم نواب والية طرابلس الغرب يف الباب العايل دون أن يرد فيه امسه.40

 32حممد الكوين ابحلاج ،املرجع نفسه ،ص .337
 33املولدي األمحر  ،املرجع السابق ،ص .298

 34عبد العزيز صويعي  ،بداايت الصحافة الليبية .دار اجلماهرية للنشر و التوزيع  ،طرابلس ،1989 ،ص .50

 35فرانشيسكو كورو  ،ليبيا أثناء العهد العثماين الثاين  ،تغريب خليفة حممد التليسي ،املنشأة العامة للنشر و التوزيع و اإلعالن  ،طرابلس1984 ،م ،ص .100
 36حممد الكوين بلحاج  ،املرجع السابق ،ص .338

 - 37الشورى املشروطية ويقصد هبا احلكم الدستوري ،و حاكمية ملية يقصد هبا حكم الشعب.

 - 38جملس املبعواثن  :هو الربملان العثماين  ،فمثل املسلمني ابجمللس ب ـ  71مقعدا و املسيحية ب ـ  44مقعدا و  4مقاعد لليهود ،و اجتمع اجمللس يوم  19مارس
 1877م يف قصر طوملة ابغتشة.

 - 39سليمان الباروين  :ولد مبدينة كاابو بليبيا عام 1870م  ،من أ كرب اجملاهدين السياسيني يف تلك الفرتة و كان عضو جملس املبعواثن مث كان له دور يف أتسيس
اجلمهورية الطرابلسية.

 40أمحد صدقي الدجاين  ،واثئق اتريخ ليبيا احلديث – الواثئق العثمانية – 1911-1881م  ،منشورات جامعة بنغازي ،1974 ،ص  ( 214وثيقة رقم -128
بتاريخ  ) 1908تتحدث عن أبرز ما قامت به الشخصية املثقفة يف جريدة الرتقي.
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جملس املبعواثن يف جلسته سنة 1908
واستمرت السلطات العثمانية يف ممارسة سياسية أعاقت تطور البالد الثقايف حىت إعالن الدستور يف سنة  411908الذي كان له
األثر البالغ يف تغيري مسار األحداث على املستويني السياسي والثقايف من خالل مساحات احلرية اليت كفلها للجميع حيث شهد
التعليم طفرة نوعية وأنشئت العديد من املدراس األجنبية واإليطالية ،غري أن ظهور هذه املدراس ال يعين أ ّن املدارس الدينية قد فقدت
وخترج منها عدد من املثقفني الذين قادوا احلركة الوطنية والثقافية يف البالد ،42كما كان
دورها بل ابلعكس متاما فقد أدت دورها ّ
إل عالن الدستور أتثري قوي على الصحافة اليت أسهمت يف منو الوعي الوطين وبلورة فكرة اليقظة الوطنية لدى املثقفني يف الوالية خاصة
بعد اطالق احلرايت يف البالد.43
نالحظ هنا أبن مدينة طرابلس قد شهدت منوا واضحا يف اليقظة الفكرية عن طريق نشاطات اجلمعية من ندوات وحماضرات فكرية
وثقافية واترخيية وأدبية  ،نقلتها الصحف ونشرهتا من أجل نشر الوعي فكان هلذا النشاط صداه يف طرابلس ،إال أن هذا النشاط مل يدم
ضعف بسبب األوضاع السياسية الداخلية واخلارجية.
املبحث الثالث :مجعية نسائية عثمانية 1911-1909
أسست يف والية طرابلس الغرب مجعية واحدة مدينة وهي مجعية نسائية عثمانية ،و قد أتسست حتت اسم مجعية " جنمة اهلالل " يف
عام 1909م ،فكان الغرض من أتسيسها اجتماعيا يف مدرسة البنات ابلوالية .
رفعت اجلمعية شعارات " الفضيلة – الوطنية – الشفقة  ،ومساعدة األمهات وتعليم البنات واحملتاجات منهم. 44

 - 41صدر هذا الدستور بعد انقالب االحتاديني على السلطان عبد احلميد الثاين يف  1908وكان هلذا الدستور أتثري كبري على األوضاع السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية يف كافة أحناء الدولة العثمانية ،للمزيد ينظر توفيق علي برو  ،العرب والرتك يف العهد الدستوري  ، 1914-1908معهد الدراسات العربية ،القاهرة
 ، 1960،ص . 30

 - 42صالح الدين السوري" ،حتديث املؤسسات التعليمية والقضائية والدينية يف والية طرابلس الغرب ، "1911 -1835جملة البحوث التارخيية ،ع  ، 2مركز جهاد
الليبيني للدراسات التارخيية ،طرابلس ،د.ت ،ص ص .230-229

 - 43عمار جحيدر ،أفاق وواثئق اتريخ ليبيا احلديث ،الدار العربية للكتاب ،طرابلس ، 1991 ،ص .43

 -44دار احملفوظات التارخيية  ،نظام اجلمعية النسائية العثمانية بتاريخ 1909م  ،وثيقة غري مصنفة  ،نقال عن  :حممد الكوين بلحاج  ،املرجع السابق ،ص .343
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برانمج اجلمعية
تقوم اجلمعية ابألعمال اإلنسانية وهلا فرعان اهلالل األمحر و الشفقة  ،و كانت اجلمعية تقبل املساعدات؛ مالية وعينية من مجيع أحناء
الدولة العثمانية ووالية طرابلس الغرب  ،وشكلت للجمعية جملس إدارة ينتخب من بني أعضاء اجلمعية العمومية  ،وأن تكون العضوة
من النساء العثمانيات  ،وعضويته الفخرية تكون من الرجال والنساء أو من رعااي الدول األجنبية  ،واحنصرت رائسة اجلمعية حبرم وايل
طرابلس الغرب.45
وفيما يتعلق بلوائح اجلمعية فقد هلا دور اجتماعي فقط  ،وال تتبع التيارات السياسية ،كما كان أعضائها يتصفون االتصاف ابألخالق
احلسنة رجال و نساء ،وأهتمت بتعليم البنات  ،وابلصحة وتربية األطفال.
وارتبط نشاط اجلمعية مبجلس املعارف ،وأعلنت أن مجيع ما متلكه من رصيد وأاثث وأموال وغريها  ،حيال إىل جملس املعارف للتصرف
فيه لصاحل التعليم العثماين يف حال أي طارئ حيول دون استمرار نشاط اجلمعية.
ويف عام  1911م اجتمع األعضاء النتخاب هيئة إدارية للسنة الثانية  ،فحضر االجتماع عدد  107من النساء ،و يدل هذا العدد
على مدى هنوض اجلمعية مبهامها وأهنا قد حققت دورها يف اجملتمع ،و قد طلبت اجلمعية من الوايل يف رسالة موجهة منه إىل نظارة
املعارف يف اسطنبول  ،لطلب املساعدة املالية لصاحل املدرسة اليت شرعت يف أتسيسها ،وكان الغرض من املدرسة إقامة رايض األطفال،
ومن نشاط اجلمعية مجع التربعات إلنفاقها على احملتاجني عن طريق اليانصيب ملنفعة اجلمعية ،ويتم السحب حتت إشراف الوايل ،وقد
دخلت فكرة اليانصيب ألول مرة يف الوالية ملنفعة اخلري.46
اخلامتة
لقد ساهم التحديث يف الدولة العثمانية على ظهور مالمح فكرية جديدة أبسلوب سياسي ثوري؛ فاجلمعيات والنوادي السياسية ،قد
أسهمت بشكل فعال يف تطور الفكر السياسي وساعدت على منو الوعي والروح الوطين وبرز ذلك بني سنيت 1909-1882م ؛
حيث أتسست يف والية طرابلس الغرب ثالث مجعيات ،اختلفت كل منها عن األخرى ،وسامهت إصالحات الدولة العثمانية يف
ظهور أول اجلمعيات السياسية واالجتماعية يف اتريخ الوالية  ،وقد ساهم ذلك يف نشر اليقظة الفكرية والسياسية اليت ظهرت بعد
ذلك على شكل حراك شع يب طين قادر على مواجهة اخلطر االستعماري ،وقادة حركة املقاومة الوطنية الليبية منذ الغزو االيطايل سنة
1911حىت استقالل البالد سنة .1951
كما كان هلذه اجلمعيات عمق اترخيي على احلياة السياسية والثقافية يف ليبيا ،خاصة بعد انقالب  1908وإعالن الدستور الذي منح
العديد من احلرايت خاصة حرية التعبري فقد شهدت الصحافة الليبية يف تلك الفرتة حركة نشطة أسهم فيها عدد من املثقفني بدعوات
إىل اإلصالح وحتديث كافة مؤسسات الدولة.

 45حممد الكوين بلحاج  ،املرجع نفسه  ،ص .343

 46حممد الكوين بلحاج  ،التعليم يف مدينة طرابلس الغرب يف العهد العثماين الثاين  1911-1835م و اثره على جمتمع الوالية  ،مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية
 ،طرابلس  ،2000ص .135
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قائمة املصادر واملراجع

أوال :املصادر

 -1الواثئق الغري منشورة

• املركز اللييب للمحفوظات والدراسات التارخيية ،طرابلس ،شعبة الواثئق العربية ،ملف سراج الدين  ،أوراق التحقيق .
• املركز اللييب للمخطوطات و الدراسات التارخيية  ،شعبة الواثئق العربية – ملف مجعية االحتاد و الرتقي و اهليئات املركزية يف
طرابلس الغرب  ،بتاريخ 1908م ( واثئق غري مصنفة).

 -2الواثئق املنشورة
 -1الواثئق املنشورة يف كتاب حممد بلحاج ،التحدث العثماين يف والية طرابلس الغرب 1911-1864م  ،منشورات جامعة السابع
أبريل  ،الزاوية .2007
• صحيفة الرتقي  ،العدد 1908-74م.

• وثيقة تتحدث عن نظام اجلمعية النسائية العثمانية بتاريخ 1909م
 -2الواثئق املنشورة يف كتاب أمحد صدقي الدجاين  ،واثئق اتريخ ليبيا احلديث – الواثئق العثمانية – 1911-1881م  ،منشورات
جامعة بنغازي.1974 ،
• وثيقة رقم  -128بتاريخ  1908تتحدث عن أبرز ما قامت به الشخصية املثقفة يف جريدة الرتقي.
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.2007
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واثئق اتريخ ليبيا احلديث – الواثئق العثمانية – 1911-1881م ،منشورات جامعة بنغازي.1974 ،
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اثلثا :الدورايت
صالح الدين السوري" ،حتديث املؤسسات التعليمية والقضائية والدينية يف والية طرابلس الغرب  ،"1911 -1835جملة البحوث
التارخيية ،ع  ، 2مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية ،طرابلس ،د.ت.
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