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والإيطالية والعربية (�ص.)93 :
لكن �سيا�سة الدعاية ج��رى تبنيها ب�إ�صرار من قِبل
ال��ق��وم��ي�ين الإي��ط��ال��ي�ين ،وق���د ح�����ض��رت �آث���اره���ا بقوة
يف ت�صريحات الكاتب وال�سيا�سي الإي��ط��ايل �أنريكو
ك��و ّرادي��ن��ي ،ال���ذي �أ���ص�� ّر ع��ل��ى �أن ليبيا تنعم ب���أرا���ض
خ�صيبة وث���روات منجمية وف�ي�رة ،ومي��ك��ن �أن تكون
م�ستعمرة ا�ستيطانية ول��ي�����س م�����ص��درا لال�ستغالل
اخل�����اط�����ف ف���ح�������س���ب .ف�����ح�����اول دف������ع ال��ب�رج����وازي����ة
والربوليتاريا واحلكومة يف ذل��ك اخل��ي��ار .فاحتالل
ط��راب��ل�����س ،بالن�سبة �إل��ي��ه� ،ستكون ل��ه �آث���ار معنوية،
و�سيغلق «ال��ت��ط��اح��ن الطبقي ال���ذي ي�ستنزف الأم��ة
الإي����ط����ال����ي����ة» .ك���م���ا ����ش���اع ح���اف���ز �آخ�����ر ل���ل���ذه���اب �إىل
ب��ل�اد امل���غ���رب م��ت��م��ث�لا يف ن����داء امل���ا����ض���ي ،ن����داء روم���ا
الإم��ب�راط����وري ،ال����ذي ك��ان��ت ت��ون�����س ول��ي��ب��ي��ا �إح���دى
جماالته الغنية بو�صفهما مطمورة روما (�ص.)101 :
لكن ف�ضال عن اال�ستعداد ال�سيا�سي وحت�شيد الر�أي
ال��ع��ام ال�شعبي ،ف��ق��د اق�ت�رن ذل��ك ب��دع��ام��ات عملية.
كانت �إيطاليا ُت َ�س ِي �أن�شطة متنوعة يف ليبيا ،تركزت
بالأ�سا�س على جتميع املعلومات الع�سكرية ،وعلى ن�سج
عالقات مع ق��ادة الع�شائر والقبائل ،خ�صو�صا ممن
ال تربطهم رواب��ط متينة بال�سلطنة العثمانية ،مثل
ح�سونة قرامنلي .وب��دءا من العام  1907ب��د�أ ت�س ّر ٌب
اقت�صاديٌّ فعلي تكفّل به «بنك روم��ا» ،بعد �أن افتتح
فروعا ووكاالت جتارية يف �سبع ع�شرة مدينة ،ف�ضال
ع��ن رع��اي��ة �أن�شطة �صناعية ه��ام��ة ،قوامها مطاحن
ع�صرية ،ومعا�صر للزيت ،وم�صانع للثلج ،وحماجر،
و�شركات فالحية ومطابع.
يف الق�سم الثالث م��ن الكتاب وحت��ت ع��ن��وان« :الآل��ة
اال�ستعمارية الن�شيطة» ،ي��ورد امل���ؤل��ف��ان :يف الفرتة
ا�ستتب فيها الأم��ر للفا�شية وعقدت جمل ًة من
التي
ّ
االت��ف��اق��ات م��ع دول اجل���وار ،بلغت �أوج��ه��ا بالتحالف
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي م���ع ال���ن���ازي���ة ،مل ت��ق��ت�����ص��ر ���س��ي��ا���س��ة
مو�سوليني مع العامل العربي على توطيد ا�ستعمار
ليبيا وال��ت��م��دد ���ص��وب ال�����ص��وم��ال و�أث��ي��وب��ي��ا والتطلع
جل��ع��ل ال��ي��م��ن -زم���ن الإم����ام ي��ح��ي��ى -حت��ت احل��م��اي��ة
الإيطالية فح�سب؛ بل حاول الزعيم الفا�شي ا�ستمالة
العرب وا�ستغالل حالة ال�صراع العربي الإ�سرائيلي
ب�ش�أن فل�سطني ،ف�سعى مو�سوليني ج��اه��دا للتق ّرب
من مفتي القد�س احل��اج �أم�ين احل�سيني ودع��اه �إىل
زي���ارة ميالنو يف م��ار���س  .1942كما ح���اول يف البدء
توظيف ال��ق��وان�ين العن�صرية ال�����ص��ادرة �ضد اليهود
وا�ستمالة العرب �إىل �صفه ،وذل��ك عرب متديد تلك
القوانني العن�صرية �إىل ليبيا ،وغ�يره��ا م��ن �أ�شكال
املراوغة التي انتهجها مو�سوليني جتاه العرب مثل
���س��م��اح��ه للم�سلمني ب��اك��ت�����س��اب اجلن�سية الإي��ط��ال��ي��ة
���ش��ري��ط��ة ال�����والء امل��ط��ل��ق لإي��ط��ال��ي��ا .ح��ت��ى �أن بع�ض
الت�شكيالت ال�سيا�سية العربية ،وفق ما ي��ورد م�ؤلفا
ك��ت��اب «مو�سوليني وامل�سلمون» (����ص ،)213 :نظرت
�إىل ال��زع��ي��م ال��ف��ا���ش��ي ن��ظ��رة �إع���ج���اب و�إك���ب���ار .حيث
ي��ر���ص��د امل���ؤل��ف��ان ظ��ه��ور بع�ض الت�شكيالت العربية
م�ستلهم ًة الإيديولوجيا الفا�شية ملو�سوليني مثل:

الكتائب اللبنانية ،وح��زب �شبان م�صر ،والقم�صان
اخل�ضر والقم�صان ال��زرق يف م�صر ،وجمعية ك�شافة
«اجلوالة» .فالعالقة التي حاول ن�سجها مو�سوليني
بني الفا�شية وامل�سلمني كانت قائمة بالأ�سا�س على
�أفكار وعلى م�صالح م�شرتكة.
ويف خطوة الفتة لل�سيا�سة الدعائية الإيطالية ،جرى
تد�شني «رادي��و ب��اري» يف ال�ساد�س من �سبتمرب 1932
من قبل ال��دوق �أميديو دي �سافويا �أو�ستا .ليتك ّثف
يف ال��ف�ترة امل�ت�راوح���ة ب�ين  1934و 1936ال��ب��ث عرب
الأث��ي�ر امل��وج��ه ن��ح��و ال��ب�لاد ال��ع��رب��ي��ة ،وذل���ك ب���إحل��اح
م��ن ال��دوت�����ش��ي ،ب��و���ص��ف��ه �أح����د امل��ت��م��ر���س�ين ب��الإع�لام
وال��دع��اي��ة ال�شتغاله يف العمل ال�صحفي قبل تو ّليه
منا�صب �سيا�سية .حيث ع ّولت الفا�شية �أمي��ا تعويل
ع��ل��ى ال�بروب��اغ��ن��دا م��ن خ�لال �إط�ل�اق ب��رام��ج عربية
بهدف ك�سب العرب �إىل �صفها .وقد توىل مو�سوليني
بنف�سه ،يف العديد من املنا�سبات� ،شرح تلك ال�سيا�سة
التي تقف على نقي�ض ال�سيا�سة الربيطانية يف امل�شرق
م��ن �أم����ام م��ي��ك��روف��ون الإذاع�����ة ق��ائ�لا� :إن الأه����داف
التاريخية لإيطاليا ت�ستهدف حتديدا �آ�سيا و�إفريقيا،
اجلنوب وال�شرق ،وال يتعلق الأم��ر بغزو ا�ستعماري
للأرا�ضي بل هو امتداد طبيعي �أ�سا�سه التعاون بني
�إيطاليا و�أمم ال�شرق ،و�إيطاليا مبقدورها فعل ذلك،
فموقعها ب�ين ال�شرق وال��غ��رب يكفل لها ذل��ك ال��دور
(كلمة ملقاة يف الرابع من فرباير .)1925
ويف ال��ق�����س��م ال���راب���ع والأخ��ي��ر م���ن ال��ك��ت��اب يتعر�ض
امل�ؤلفان �إىل زيارة مو�سوليني ليبيا .فقد حفّت بنزول
الزعيم الفا�شي مبدينة ط�برق يف ال��ث��اين ع�شر من
م��ار���س  1937ه��ال��ة ك��ب�يرة م��ن ال��ب��ه��رج��ة ،ا���س��ت��ع��دادا
لتقليده «�سيف الإ�سالم» يف حفل ّ
نظمه وايل طرابل�س
حينها �إي��ت��ال��و ب��ال��ب��و .ويف خ��ط��اب م��و���س��ول��ي��ن��ي �أم���ام
ح�شود املع ِّمرين الإيطاليني توجه بعبارات مقت�ضبة
ل�ل�أه��ايل الليبيني �أ���ص��ح��اب الأر�����ض ق��ائ�لا« :يعرف
الأه�����ايل امل�����س��ل��م��ون� ،أن����ه يف ظ���ل ال���راي���ة الإي��ط��ال��ي��ة

ثالثية الأل����وان �سيع ّم ال�����س�لام وال��رخ��اء و�سرتاعى
�أع�����راف امل�����س��ل��م�ين وال���س��ي��م��ا دي��ن��ه��م وم��ع��ت��ق��دات��ه��م».
ليعقب تلك الكلمة ا�ستقبال خيالة عرب مو�سوليني
يف واح��ة ب��وغ��ارة وت�سليمه «�سيف الإ���س�لام» من قبل
ي��و���س��ف خربي�شة �أح���د �أع��ي��ان اجل��ه��ة ،حينها �أ���ش��ه��ر
مو�سوليني ال�سيف عاليا وه��و ميتطي �صهوة جواد
�صادحا «�إىل الأم���ام!» .ليدخل بعدها طرابل�س على
�صهوة ج��واد �أي�ضا ،ثم �ألقى خطابه ال��ذي وع��د فيه
الليبيني بالرخاء وذك��ر �أن امللك فيتوريو �إميانويل
هو من �أر�سله جمددا �إىل ليبيا ،مذكرا الليبيني �أنهم
هم من ق ّلدوه «�سيف الإ���س�لام» و�أن �إيطاليا �ضامنة
ال��رف��اه للم�سلمني وح��ام��ي��ة ل��ه��م ،و�أن���ه يتعاطف مع
امل�سلمني يف العامل ب�أ�سره ويحفظ العهود .ويف ال�سنة
امل��وال��ي��ة ،حيث �أل��ق��ى مو�سوليني خطابهّ ،
مت ت�شييد
ن�����ص��ب ت���ذك���اري ل���ه���« .س��ي��ف الإ����س�ل�ام» ال���ذي �أ���ش��ه��ره
م��و���س��ول��ي��ن��ي يف ل��ي��ب��ي��ا ت��ب��خ��ر ���س��ن��ة  1943م���ع م��وج��ة
مقاومة الفا�شية ،وبقي م�صريه جمهوال �إىل اليوم.
والواقع �أن ذلك ال�سيف الذي تق ّلده مو�سوليني كان
�سيفا م�صنّعا يف مدينة فلوران�سا الإيطالية ،وما كان
�سيفا م��ن �صنع الأه���ايل ،غ�ير �أن ال��دع��اي��ة الفا�شية
ر�أت �أن يكون الإخراج على تلك ال�شاكلة ،وهو مياثل
ما فعله مو�سوليني من تن�صيب نف�سه بنف�سه حاميا
للم�سلمني.
وبوجه عام ال يغرق الكتاب يف الت�أريخ ال�سيا�سي ،بل
ي��ح��اول رب��ط ت��ق�� ّرب مو�سوليني م��ن ال��ع��امل العربي
�ضمن �إط��ار ع��ام ،كما يحاول م�ؤلفاه ،ق��در الإم��ك��ان،
اع��ت��م��ا َد امل��راج��ع يف م��ا ي��وردان��ه م��ن وق��ائ��ع ورواي���ات.
ي�شفع امل�ؤلفان الروايات التاريخية بجملة من ال�صور
املهمة ،تبدو �ضرورية يف هذا النوع من الكتابة ،ف�ضال
عن فهر�س عام للأعالم.
نبذة عن امل� ْ
ؤلفي:
ج��ان��ك��ارل��و م��ازوك��ا ه��و �صحفي وب��اح��ث �إي��ط��ايل من
م��وال��ي��د � ،1948شغل م��دي��را ل��ع��دة �صحف �إي��ط��ال��ي��ة
منها�« :إي��ل ري�ستو ديل كارلينو» و»�إي��ل جورنو» ،كما
ن�شر جمموعة من الأبحاث منها« :رواد الر�أ�سمالية
الإيطالية و�أحفادها» �« ،1990ساد ُة الإنرتنيت» ،2000
«رفاق الدوت�شي» .2011
جامناركو وال�ش هو نا�شر �إيطايل وباحث يف التاريخ
احل���دي���ث م���ن م���وال���ي���د  ،1949ي��ه��ت��م ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات
التاريخية وجتميع الوثائق.
---------------------الكتاب :مو�سوليني وامل�سلمون� ..صفحات من تاريخ
الفا�شية والإ�سالم.
ت�أليف :جانكارلو مازوكا و جامناركو وال�ش.
ال��ن��ا���ش��ر :م��ن�����ش��ورات م���ون���دادوري (م��ي�لان��و) «باللغة
الإيطالية».
�سنة الن�شر.2017 :
عدد ال�صفحات� 241 :ص.
* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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موسوليني والمسلمون ..صفحات من تاريخ

الفاشية واإلسالم جانكارلو مازوكا و جانماركو والش
عز الدين عناية *
جاء اعتالء الزعيم الفا�شي بنيتو مو�سوليني كر�سي ال�سلطة عام  1922ثمر َة ت�سويات بني احلركة الفا�شية والقيادات ال�سيا�سية التقليدية املتنفذة يف �إيطاليا،
فقد كانت �سمات االئتالف لنظام �سيا�سي يقوده مو�سوليني بارزة املعامل حتى نهاية عام  .1925ويف تف�سري الظاهرة الفا�شية التي اجتاحت �إيطاليا يف ذلك العهد،
َ
اعترب امل� ُ
ا�ستمر �صعودها
الفا�شية تعبريا عن تط ّلعات جارفة لـ»فئات اجتماعية متو�سطة» و»�شرائح بورجوازية �صغرية» على الأغلب ،والتي
ؤرخ رين�سو دي ِفليت�شي
ّ
�إىل حني ت�شكّل طبقة اجتماعية وقوة جديدة يف املجتمع .ومواكبة لذلك التط ّور �سعت الفا�شية كحركة ،لو�ضع يدها على الأو�ضاع اجلديدة .ومن هذا الباب ميكن
اعتبار الفا�شية حركة ثورية ارتبطت بحراك جماهريي داخل ن�سيج املجتمع وحتوالته ،ا�ستطاعت اال�ستيالء على الدولة وتوجيهها.

لكن الفا�شية بو�صفها �إيديولوجيا وحركة ذات �أبعاد
قومية ،مل تكن حم�صورة بالف�ضاء الإي��ط��ايل ،فقد
ك��ان��ت ل��ه��ا ا�سرتاتيجياتها وتطلعاتها جت��اه ال��ع��رب
وامل�����س��ل��م�ين �أي�����ض��ا ،و�إن ب��ق��ي ه���ذا ال����دور خ��اف��ي��ا على
م�ستوى الأبحاث نظرا لندرة الدرا�سات التاريخية يف
هذا املجال ،وهو ما يتناوله امل�ؤ ّلفان يف الق�سم الأول
حتت عنوان« :مو�سوليني و�سحر ال�شرق» .خ�صو�صا
و�أنّ اال�ست�شراق الإيطايل احلديث قد م ّثل احلا�ضنة
الثقافية الداعمة لل�سيا�سات اال�ستعمارية الإيطالية
جتاه العرب وامل�سلمني .فعلى ما يذكر الكتاب الذي
ن���ت���وىل ع��ر���ض��ه «م��و���س��ول��ي��ن��ي وامل�����س��ل��م��ون» مل���ؤل�� َف�� ْي��ه
جانكارلو مازوكا وجامناركو وال�ش ،ان�ضم ث ّلة من �آباء
اال�ست�شراق الإيطايل �إىل «جلنة امل�صالح اال�ستعمارية
املك ّلفة ب��ال�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة» �سنة  ،1914ك��ان من
بينهم ليونه غايطاين وكارلو �ألفون�سو نللينو ودافيد
���س��ان��ت��ي�لان��ه ،ال��ي��ه��ودي ال��دي��ان��ة وال��ت��ون�����س��ي الأ���ص��ل،
ع�ين �سنة � 1913أ�ستاذ الت�شريع الإ�سالمي يف
ال��ذي ِّ
ّ
م�ستهل الكتاب،
جامعة روم��ا .وق��د �أورد امل�ؤلفان يف
ن��ق�لا ع��ن امل�����ؤ ّرخ ف�لاف��ي��و �سرتيكا يف ب��ح��ث ب��ع��ن��وان:
«كارلو �ألفون�سو نللينو وم�شروع احتالل ليبيا» ،يف
جملة «حوليات» التابعة لكلية العلوم ال�سيا�سية يف
كالياري �سنة � ،1983أن امل�ست�شرق نللينو قد �شارك
يف جممل االجتماعات واللجان التي ق ّدمت امل�شورة
للم�ستعمر الإيطايل ب�ش�أن الق�ضايا الإ�سالمية �إبان
عزم ال�سلطات م ّد نفوذها اال�ستعماري جتاه �إفريقيا
على غرار نظرياتها من الدول اال�ستعمارية.
ويعود م�ؤ ِّلفا كتاب «مو�سوليني وامل�سلمون» جانكارلو
م��ازوك��ا وج��امن��ارك��و وال�����ش باحلما�س اجل���ارف ال��ذي
ا�ستوىل على الزعيم الفا�شي بنيتو مو�سوليني لل�سري
�صوب البالد العربية و�إفريقيا �إىل ا�ستلهام �سيا�سات
نابوليون املراوغة يف م�صر ،التي زعم فيها �أنه ّ
يجل
القر�آن الكرمي و�أنه ما جاء �إىل القاهرة �إال لتخلي�ص
امل�صريني من �ش ّر املماليك ،وذلك يف خطابه ال�شهري
يف ال��ث��اين م��ن ي��ول��ي��و 1798؛ ب��ل ي��ذه��ب ال��ك��ات��ب��ان يف



تخميناتهما �إىل �أن حما�س مو�سوليني ينبع بالأ�سا�س
من فكرة الإن�سان الأرقى النيت�شوية التي تتالءم مع
�إله قوي م�سيطر ،وهو ما يتماثل مع �إله النبي حممد
(�صلى اهلل عليه و�سلم) .ومبن�أى عن تلك الت�أويالت
فقد �شهدت �إيطاليا ،يف �أواخ���ر ال��ق��رن التا�سع ع�شر
ويف مطلع القرن الع�شرين ،حتفّزا ا�ستعماريا لب�سط
نفوذها على الأرا�ضي الإ�سالمية القريبة ،يف �ألبانيا
وال��ب��و���س��ن��ة واجل��ب��ل الأ����س���ود ،ول��ي��م��ت�� ّد ذل���ك يف ف�ترة
الح��ق��ة ���ص��وب �إفريقيا وح��ت��ى م�شارف اليمن (���ص:
.)66
ِّ
يف الأث��ن��اء يتعر�ض م���ؤل��ف��ا ال��ك��ت��اب �إىل ال���دور ال��ذي
لعبته خليلة مو�سوليني ،ليدا رافانيللي ،يف �إغرائه
ب��ال�����س�ير ق��دم��ا ���ص��وب ال���ع���امل ال��ع��رب��ي يف ���س��ي��ا���س��ات��ه
التو�سعية .فقد كانت تلك املر�أة قارئة نهمة لأدبيات
ال�شرق وواقعة حتت ت�أثري الدرا�سات اال�ست�شراقية يف
�أوروب��ا ،يف فرتة كان مي ّثل فيها امل�شرق منبع ال�سحر
لدى كثري من الكتّاب .هذا االنبهار الذي ت�س ّرب �إىل
مو�سوليني حت��� ّول �إىل م�����ش��روع ا�ستعماري فعلي يف
فرتة الحقة .وللذكر فالدوت�شي (مو�سوليني) ،كما
يورد الكتاب ،كان الأم��ر طبيعيا بالن�سبة �إليه فلقبه
��ل�ين ال�شفاف
العائلي يتح ّدر م��ن م�سمى القما�ش ال ّ
الذي تعود �أ�صوله �إىل مدينة املو�صل العراقية.
بعد تقا�سم الفرن�سيني والإجن��ل��ي��ز النفوذ يف �شمال
�إفريقيا ،مل يبق لإيطاليا ،اجل��ارة الأوروب��ي��ة املط ّلة
ع��ل��ى ب��ل�اد امل����غ����رب���� ،س���وى ل��ي��ب��ي��ا ب��ع��د �أن ب��خ�����س��ت��ه��ا
الر�ؤية اال�ستعمارية ،الفرن�سية والإجنليزية ،بنعتها
ب��ـ»���ص��ن��دوق ال����رم����ال» .ل��ك��ن ال��دع��اي��ة اال���س��ت��ع��م��اري��ة
الإي��ط��ال��ي��ة ���ص��ورت ليبيا مب��ث��اب��ة اجل��ن��ة اخل�صيبة،
وك����ان �آل ���س��اف��وي��ا ،ح��ك��ام �إي��ط��ال��ي��ا يف ذل���ك ال��ع��ه��د،
ي��راه��ن��ون على دع��م الإجن��ل��ي��ز ال��ذي��ن �سيقاي�ضونهم
بليبيا لإبعادهم عن التحالف مع �أملانيا� .ضمن هذه
الأجواء اال�ست�شراقية املغرية والوقائع اال�ستعمارية
ال��داف��ع��ة ،ت��ف��اق��م ه��و���س ال��ق��وم��ي�ين الإي��ط��ال��ي�ين ب���أن
لإيطاليا احلديثة دورا مماثال لدور «روما القدمية»

يف «حت�ضري» �شعوب املنطقة.
يف الق�سم الثاين من الكتاب وحتت عنوان�« :إيطاليا
والتحفز نحو بالد املغرب» ،يربز امل�ؤلفان �أن �إيطاليا
كانت من بني البلدان الأوروبية التي تنظر �إىل اجلوار
املغاربي (تون�س وليبيا �أ�سا�سا) بعني ّ
ال�شره والتحفّز
القتنا�ص الفر�صة و�ض ّمهما .ولكن منذ �أن احتلت
فرن�سا ،مبقت�ضى معاهدة باردو ( )1881تون�س ،التي
تقيم فيها جالية �إيطالية تفوق نظريتها الفرن�سية
ع��ددا ،تبخّ ر حلم �إيطاليا يف اال�ستحواذ على تون�س
وتر ّكزت �أنظار ال�سا�سة والع�سكريني الإيطاليني يف
ْ
إقليمي طرابل�س وبرقة ،الواقعني حتت �سلطان
�شطر �
ْ
الإمرباطورية العثمانية منذ العام  1551و�إىل غاية
احتالل طرابل�س �سنة  .1911فعلى مدى عقود �سابقة
�سعت �إي��ط��ال��ي��ا ج��اه��دة ل��ل��ن��زول مب��ا ي�سمى «ال�ضفة
ال��راب��ع��ة» .ب���دءا م��ن اال���س��ت��ع��دادات الع�سكرية لغزو
البالد الإفريقية ( ،)1884و�إىل غاية �إر�ساء الوفاق
مع فرن�سا ( )1902لتقا�سم النفوذ ،وم��ا �صحبه من
تهيئة ال��ر�أي العام حلملة ا�ستعمارية ،جرى �أثناءها
ت�صوير غ��زو ليبيا �أن��ه جم��رد «نزهة ع�سكرية» ،و�أن
ال��ث�روات ال��وف�يرة للبلد �ستغطي ت��ك��ال��ي��ف احل���رب.
كما عملت ال��دع��اي��ة اال�ستعمارية على بخ�س ال��دور
ال��ع��ث��م��اين يف ليبيا وت�����ص��وي��ره مب��ث��اب��ة ال��ع��بء ال��ذي
ت��رزح حتت وط���أت��ه ليبيا ،وه��و ما خ ّلف فقرا وجهال
وتخ ّلفا ،غري �أن الوقائع التاريخية تك�شف �أن��ه منذ
ال��ع��ام � ،1878أ����ص���درت ال�سلطنة العثمانية فرمانا
يوجب �إلزامية التعليم على كل �سكان الواليات .وبني
�سنة  1900وّ 1910
مت ب��ن��اء �سبع وع�����ش��ري��ن مدر�سة
ابتدائية بطرابل�س ،حتاذي الكتاتيب املوجودة �سلفا.
ويف امل�ستوى العايل ُ�ش ِّيدت الر�شديات ،وهي مدار�س
حت�ضريية ت�سمح بدخول امل��دار���س الع�سكرية العليا
واملعاهد التقنية لتكوين املوظفني الإداري�ين .وعلى
خطى م�شابهة جرى تطوير ال�صحافة ،ففي طرابل�س
وح��ده��ا مي��ك��ن �إح�����ص��اء ث��م��اين ���ص��ح��ف ،ب�ين ج��رائ��د
يومية و�أ�سبوعية ،يف �شتى اللغات :العربية والرتكية

